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Několik slov starosty
Poslední zasedání zastupitelstva města v tomto volebním
období se bude konat 14. září. Tím bude ukončena činnost tohoto orgánu. Za čtyři roky fungování se uskutečnilo 27 zasedání, na kterých bylo přijato více než 1550 usnesení.
Mandát všech zastupitelů končí dnem voleb, to se však netýká
členů rady města. Jejich působení bude ukončeno až v okamžiku
zvolení nové rady. Radní se sešli k 31. srpnu 2022 celkem 74 krát.
Počet přijatých usnesení byl více než 3000.
Zastupitelstvo i rada prostřednictvím přijatých usnesení řídily
město. Protože žádné volební uskupení nemělo v zastupitelstvu
nadpoloviční většinu, musela být přijatá usnesení podpořena
zastupiteli z více stran. Tady je nutno říci, že v převážné míře
docházelo k jednomyslné shodě. Samozřejmě byly i zprávy, které rozpoutaly bouřlivou diskuzi a nejednotné hlasování. To však
k činnosti zastupitelů patří, v některých případech se prostě rozcházejí názory na řešení problémů, ale spojovalo nás vědomí, že
pracujeme pro naše město. Ne vše totiž zařídí vláda či kraj, starat
se musíme my, tedy každý z nás.
O činnosti města jsme vás průběžně informovali nejen prostřednictvím Vítkovského zpravodaje, ale také webových stránek.
Mnohé jste jistě zaznamenali přímo ve městě i v místních částech, a to jak stavební aktivity, tak pořádání různých akcí pro občany města. Plány a záměry jsme měli rozsáhlejší, ale byli jsme
limitováni množstvím finančních prostředků a událostmi, které
jsme nemohli ovlivnit…
Chtěl bych poděkovat všem kolegyním a kolegům za jejich práci
v zastupitelstvu, radě, komisích a výborech. Těm, kteří se ucházejí o přízeň voličů v nastávajících komunálních volbách, přeji
hodně úspěchů. To však bude záležet na voličích, kteří budou
hodnotit naši práci.

Nový školní rok
Prvního září byl zahájen školní rok 2022/2023. Základní škola
a gymnázium přivítaly své prvňáčky v kině. Této slavnostní události se zúčastnili také rodiče. V odpoledních hodinách proběhla
imatrikulace žáků, kteří nastupují ke studiu na vítkovském gymnáziu. Obou akcí se zúčastnili rovněž zástupci města, aby všem
popřáli úspěchy po celou dobu studia. Na nich budou mít výrazný
podíl nejenom pedagogové, ale i rodiče.
Osobně všem žákům přeji, aby pro ně byl nadcházející školní rok
šťastný, okolnosti příznivé a aby vše probíhalo bez podobných
omezení, jaká nás postihla v minulých dvou letech.
Pavel Smolka
starosta města
A ještě jedno přání do nového školního roku, tentokrát v řeči
vázané…
Zářijové rozjímání
Posadila jsem se do školní lavice
bych moudrosti se naučila
zjistila jsem, že nevědomost bolí nejvíce
a tím jsem problém vyřešila
Poznání najdeš v knize, v moudrosti učitele
tomu není lhostejno hledat
najdeš ho v dědictví myslitele
s myšlenkou umí si pohrát
Najdeš ho v sobě, život učí číst
již malé dítě za poznáním utíká
v žití je tolik bílých míst
život je škola vysoká
Anna Dudová

Naši dobrovolní hasiči pomáhali v Hřensku
Dne 21. srpna se jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vítkov pod
vedením velitele Pavla Vašátka vydala společně s jednotkou z
Budišova nad Budišovkou do Národního parku České Švýcarsko.
Na základě dohody se správou parku vyrazily jednotky na pomoc
při kontrole požářiště po zničujícím požáru, který v oblasti Hřenska vypukl 24. července a jehož likvidace trvala bezmála celý
měsíc. Na místo jsme dorazili v brzkých ranních hodinách a po
ubytování v nejvíce poškozené obci Mezná a krátkém odpočinku
jsme vyrazili na ranní briefing, kde nám byl určen prostor našeho
nasazení. Společně s budišovskou jednotkou jsme byli vysláni na
kontrolu termokamerami do oblasti S1 U2 nad Pravčickou bránou a k obsluze dvou čerpadel při dopravě vody až k německým
hranicím. Během pětidenního nasazení jsme každý den vystoupali na Pravčickou bránu a při následných průzkumech míst veřejnosti nepřístupných jsme nachodili neskutečných osmdesát
kilometrů v náročném terénu. Každý večer jsme ošetřili drobné
oděrky, puchýře a byli připraveni na další den. V pátek, po ranním
průzkumu a posledním obědě na Pravčické bráně, jsme vyrazili k
domovu.
Chtěl bych poděkovat všem, jež umožnili naši účast na zásahu,
ale hlavně klukům z jednotek, kteří odvedli skvělou práci pro
park.

JSDH Vítkov – technika DA Fiat, osádka 1+3 - velitel Pavel Vašátko, řidič Adam Bryndač, hasiči Pavel Fabík a Vojtěch Vašátko
JSDH Budišov nad Budišovkou – technika CAS 16 MAN, osádka 1+3
- velitel Tomáš Indrák, řidič Miroslav Indrák, hasiči Luboš Mička
a Josef Dus

Městská policie v červenci 2022
Pokuta příkazem na místě ve výši 500 Kč byla uložena 46letému
muži z Vítkova, který 5. července kolem jedenácté hodiny noční
rušil klid v jednom z domů ve Švermově ulici, když ve svém bytě
pouštěl nahlas reprodukovanou hudbu.
Krátce před uzavřením jedné z provozoven v Opavské ulici byli
21. července na místo přivoláni strážníci ke krádeži zboží a zadržení pachatele na místě. Po příjezdu hlídky MP bylo v zázemí
obchodu zjištěno, že dva chlapci z Vítkova ve věku 12 let se v prodejně pokusili odcizit balení žvýkacích nikotinových sáčků v hodnotě 115 Kč, které navíc poškodili. Strážníci krádež zdokumentovali a postoupili správnímu orgánu pro podezření z přestupku
proti majetku. Jelikož se jedná o osoby, které ještě nedovršily 15.
rok věku, nejsou za přestupek proti majetku odpovědné, avšak
s rodiči chlapců bude učiněn pohovor ze strany pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí při MěÚ Vítkov.
Dne 22. července po jedenácté hodině večerní byli do ubytovny v Opavské ulici přivoláni strážníci z důvodu slovního napadání mezi obyvateli ubytovny. Strážníci na místě zjistili, že tu
mělo dojít k urážkám ze strany 60leté ženy z Vítkova, která byla
zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, vůči další
obyvatelce ubytovny. Přivolaná hlídka na místě situaci zklidnila
a veškeré poznatky zadokumentovala pro další řízení. V případě
uznání viny podezřelé ženy u správního orgánu, kam byla věc postoupena pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, jí hrozí pokuta až do výše 10 000 Kč nebo 20 000 Kč,
pokud by se ukázalo, že se jedná o opakovaný přestupek.

Oprava cesty
v Kozlově lese
Město Vítkov získalo dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova, opatření Lesnická
infrastruktura, na projekt „Rekonstrukce svážnice 3L LC Kozlův
Les na tř. 1L“.
Tento projekt v sobě zahrnuje rekonstrukci lesní cesty o délce
900 m a šířce 4 m v Kozlově lese (mezi Balatonem a Prostředním
Dvorem) včetně vybudování propustků a příkopů pro odvodnění.
Dále budou strženy zanesené krajnice a středový pás a příkop podél cesty bude pročištěn. Břeh podél lesní cesty bude odtěžen pro
potřebnou šířku. Cesta bude kamenitá.
Po schválení dotace z pohledu administrativní kontroly (v únoru)
proběhl výběr zhotovitele, kdy byli osloveni tři uchazeči. Nejvýhodnější nabídku podala firma VZS Rychtář, s. r. o., Březová. Po
uzavření smlouvy probíhal další proces hodnocení u poskytovatele dotace a v červenci bylo zasláno oznámení, že projekt byl
podpořen a mohou být zahájeny stavební práce.
Celkové náklady jsou vyčísleny na 3.898.708 Kč bez DPH, dotace
je ve výši 90 % z částky bez DPH, tzn. 3.508.837 Kč. U DPH bude
uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, tzn., že daň zaplatíme, ale následně si ji budeme v plné výši nárokovat zpět.
Stavební práce budou probíhat v období 08 – 11/2022.
Ingrid Adamusová

V dopoledních hodinách 28. července navštívilo služebnu MP Vítkov 15 dětí z příměstského tábora SVČ ve Vítkově. Děti se dozvěděly informace o práci strážníků a zejména o prostředcích, které
strážníci ke své práci používají. Na závěr návštěvy si prohlédly
a vyzkoušely služební vozidlo strážníků.

Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Dotace na asistenty
prevence kriminality
Město Vítkov již po několikáté žádalo o dotace z Ministerstva vnitra, z Programu prevence kriminality na rok 2022,
a to na Asistenty prevence kriminality.
Dnes ve městě pracují dva asistenti prevence kriminality, jejichž pracovní místa byla zřízena díky získané dotaci
z Operačního programu Zaměstnanosti. Tento projekt již
skončil a vzhledem k dotaci z Ministerstva vnitra mohou
tyto pozice i nadále fungovat a asistenti pomáhat tak strážníkům městské policie při zajištění bezpečnosti ve městě.
Celkové náklady jsou ve výši 628.800 Kč a je v nich zahrnuta
mzda pro dva asistenty, náklady spojené s mentorem, supervize, školení a příspěvek na telefony. Dotace je ve výši
cca 89 % (554.400 Kč), zbývající spolupodíl činí 74.400 Kč.
Ingrid Adamusová

Nová zeleň ve městě

Naše město v tomto roce revitalizovalo několik zelených ploch.
Nejzajímavějším projektem bylo založení nového parčíku mezi
ulicemi Opavskou a Školní (pod autobusovým nádražím). Jeho
hlavní dominantou je osm lip srdčitých (Tilia cordata), které doplňuje záhon tavolníků. K dalším vysazeným stromům patří jabloně, javory, jírovce a buk. Na druhé straně cesty byly vysázeny
hlavně jeřáby, které mají sloužit především ke snižování škodlivin a prachu v ovzduší a zmírňování hluku z hlavní silnice. Vysazená zeleň dále napomáhá vyrovnávat teplotní výkyvy a zlepšuje
mikroklima. Výsadba se uskutečnila za pomoci dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Dalším revitalizovaným místem je plocha u křížení ulic Oderská/
Poštovní/Vodní. Na ploše dříve rostly túje, které musely být z důvodu špatného zdravotního stavu pokáceny. Zahradnická firma
v červnu vysadila nový záhon, na kterém můžete pozorovat levandule, hortenzie, rozchodníky, šalvěj, nebo ozdobnou sakuru.
Květinové loučky
Město v tomto roce nově založilo dvě květinové loučky, které
slouží nejenom jako okrasný prvek, ale zároveň také poskytují
potravu včelám, motýlům a mnoha dalším opylovačům. Druhové složení rostlin je uzpůsobeno tak, aby vysazený prostor kvetl
po celé vegetační období. Loučky se nemusejí zalévat a sekají se
maximálně dvakrát do roka. První můžete nalézt před autoservi-

sem Závodný na ulici Komenského a druhou před hospůdkou
U Berana v Opavské ulici. Pro příští rok plánujeme vysévat květinové loučky i v jiných částech města.
Marek Sommer

Zprávy z Moravskoslezského kraje
V srpnu se opět rozběhla činnost všech výborů a komisí, které připravují materiály pro zářijové jednání krajského zastupitelstva.
Ve středu 10. srpna se konalo online jednání výboru pro kulturu
a památky. Prvním bodem bylo rozhodnutí o ocenění knihovnice/knihovníka roku 2022, jehož organizátorem je Moravskoslezská knihovna a Moravskoslezská vědecká knihovna. Nominováno
bylo celkem 13 pracovníků knihoven. Na základě doporučení jsme
vybrali tři knihovnice z venkovských knihoven. Kromě toho jsme
schválili kritéria dotačních programů na obnovu kulturních památek a aktivit v oblasti kultury na rok 2023. Zároveň jsme ještě
v obou těchto dotačních titulech pro tento rok rozdělili nevelké
částky na několik kulturních akcí a projektů (např. oprava střechy
pro vodní mlýn Wesselsky).
V úterý 16. srpna se konalo jednání sociálního výboru. Hlavním
bodem bylo schválení příspěvků pro organizace sociálních služeb na dofinancování provozních nákladů v letošním roce a zároveň jsme vyhlásili podmínky poskytování návratných finančních výpomocí těmto organizacím na překlenutí období, než

dostanou příspěvky z fondu Ministerstva sociálních věcí. Kromě
několika individuálních dotací jsme mimo jiné oficiálně schválili zřízení nové příspěvkové organizace – domova pro seniory
v Kopřivnici. Na závěr jednání jsme byli pozváni na tzv. Dny rodin (https://dejmedetemrodinu.msk.cz), které se konají během
září v Chotěbuzi, na hradě Sovinci a v muzeu v Kopřivnici. Během
zábavného programu pro rodiny s dětmi budou oceněni nejlepší
pěstouni.
Ve středu 17. srpna proběhlo jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. V úvodu nám byl představen nový vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Ing. Daniel Cinař, DiS. Kromě schválení nových členů školských rad ve třech školách jsme
hlavně řešili změny v rejstříku škol, ve kterém se upravují obory
a kapacity oborů. V závěru jsme byli seznámeni s dalšími kroky
přípravy vzniku Technické podnikatelské akademie – inovačního
centra pro transformaci vzdělávání, které vznikne v Dolní oblasti
Vítkovic.
Alena Grosová, zastupitelka MSK

REKONSTRUKCE PŘED DOKONČENÍM
V červenci 2021 byla zahájena rekonstrukce silnice č. II/462 v úseku mezi Jelenicemi a Lesními Albrechticemi, která si vyžádala
úplnou uzavírku silničního provozu. Objízdná trasa je vedena po
silnici č. III/4629 z Větřkovic směrem na Jančí a podle vydaného
povolení má trvat do 30. 11. 2022.
O současném průběhu stavby nás informoval technický dozor
stavby Ing. Tomáš Čárek, který zastupuje stavebníka Správu silnic
Moravskoslezského kraje p. o. Ostrava.
Podle jeho slov jsou k dnešnímu dni hotovy objekty odvodnění
a dokončující se výkopové práce na hlavním objektu (vozovka silnice č. II/462) v prostoru křižovatky se silnici č. I/57 směr Vrchy.
Byly zahájeny práce na pokládce podloží vozovky štěrkodrtí od Jelenic do Lesních Albrechtic. Následně proběhne pokládka obrub,
další konstrukční vrstvy ze štěrkodrtí a v říjnu 2022 pokládka asfaltových vrstev. Celkové dokončení stavby je plánováno na přelomu r. 2022/2023. Zprovoznění samotné silnice a tím ukončení
uzavírky se předpokládá k 31. 10. 2022.
Jiří Grigier

Pečovatelská služba
Ceník senior doprava
E - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět
• E1 - 15 minut – 33,75 Kč
• E2 - 30 minut – 67,50 Kč
• E3 - 45 minut – 101,25 Kč
• E4 - 60 minut – 135 Kč

Novinky z nemocnice Vítkov
Větší komfort pro pacienty a personál přinesl projekt výměny
oken, dveří a LED osvětlení v celkové výši 1,4 mil. Kč, který byl hrazen dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu Úspory
energie. Jak název programu napovídá, vedení si slibuje samozřejmě také stále více žádoucí energeticky úspornější provoz zařízení.
Rovněž pokračuje série investic do nového vybavení, přičemž
v nedávné době byl pořízen defibrilátor v hodnotě více než 120 tis.
Kč, nová sada pro léčebnou magnetoterapii na rehabilitační oddělení v hodnotě téměř 70 tis. Kč a rentgenový přístroj v hodnotě
bezmála 4 mil. korun.

F 6 - Doprava vozidlem Charity Odry – 10 Kč/1 km
(V případě přepravy více uživatelů v jednom vozidle se cena za
km dělí rovným dílem mezi tyto uživatele.)
Pečovatelská služba – kontakt
Provozní doba: pondělí až pátek 6.00 – 14.30 hod.
Adresa: Hranická 1110/32, 742 35 Odry
Kontaktujte nás osobně, telefonicky nebo e-mailem od pondělí
do pátku v době 6:00 – 14:30 hodin, rádi vám poskytneme informace o pečovatelské službě. Pomůžeme najít možnosti a řešení
zajištění péče o vás nebo o vaše blízké, společně se domluvíme
a naplánujeme, kdy a jak může pečovatelská služba nejlépe pomoci.
Vedoucí pečovatelské služby
Jméno: Martina Hezinová
Mobil: 731 075 802
E-mail: martina.hezinova@odry.charita.cz

Ve spolupráci s městem Vítkov došlo rovněž k rozšíření spektra
služeb a nově zde ordinuje dětský lékař a chirurgická ambulance
doznala úprav (rekonstrukce koupelny a toalet). Rovněž se chystá
zajištění provozu gynekologické ambulance.
Martin Janík
Nemocnice Agel Nový Jičín

Téměř 30 milionů na sanace vodojemů ve Vítkově
Náklady na končící sanaci zemního vodojemu dosáhly zhruba 18
milionů korun, rekonstrukce věžového vodojemu přijde na téměř
11 milionů. Komplexní modernizace zemního vodojemu s objemem 650 metrů krychlových, která začala loni na podzim, se blíží
ke konci. Kontinuálně na ni naváže neméně zásadní sanace sousedního věžového vodojemu s objemem 200 metrů krychlových
pitné vody. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku.
Zemní akumulace zmodernizována
Zemní vodojem ve Vítkově, jehož komplexní modernizace právě
končí, byl vybudován na počátku 70. let minulého století. Objekt byl stejně jako navazující čerpací stanice v nevyhovujícím
stavebně-technickém stavu. Vnitřní železobetonová konstrukce
akumulační komory po desítkách let spolehlivého fungování zdegradovala, což potvrdil diagnostický průzkum VŠB-TU Ostrava.
V nevyhovujícím stavu byla také převážná část venkovních i vnitřních objektů. „Ve vnitřní části objektu byly komplexně sanovány
železobetonové a betonové konstrukce, opraveny stěny a stropy,
očištěny a natřeny byly ocelové konstrukce, upraven byl systém
odvětrávání a prostupy strojního potrubí. Rozšířeny byly také otvory pro vstup do suterénu, vyměněny byly dveře,“ říká vedoucí
investičního oddělení SmVaK Ostrava Dalibor Jurčák.
Ve venkovní části došlo k opravě fasády a soklové části včetně
hydroizolace, vyměněna byla střešní krytina, stejně jako klempířské a zámečnické prvky na fasádě i střeše, zrekonstruován byl odvodňovací žlab. Provedena byla řada terénních úprav, opraveno
bylo oplocení nebo manipulační plocha uvnitř areálu. Nové jsou
také vstupní dveře a vrata, stejně jako okna.
Startuje sanace věžového vodojemu
Věžový vodojem s objemem 200 metrů krychlových pocházející
z roku 1977 bude sanován obdobným způsobem, jako tomu bylo
v nedávné době u vodojemu v Albrechtičkách na hranici CHKO
Poodří. Kopule byla jeřábem snesena z výšky 38 metrů na zem,
kde proběhne sanace. Po jejím dokončení bude umístěna zpět.
Akce odstartovala na začátku srpna, hotovo by mělo být na jaře
příštího roku.
Po letech spolehlivého fungování v náročných podmínkách Oderských vrchů je objekt v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, přičemž nejzávažnějším nedostatkem je pokročilá koroze řady
jeho komponentů. Nevyhovující je stav vnitřní i vnější části dříku,
akumulace a kotevních lan. Zkorodovány jsou také armatury, potrubí, žebříky a mezipodesty, poškozené je opláštění akumulace.
„Stávající plášť vodojemu bude odstraněn a nové opláštění akumulace bude provedeno z titanzinkové krytiny na roštu z hliníkových profilů kotveném na konstrukci nádrže. Po ošetření vnější

pozvánka na ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VÍTKOVA
27. zasedání zastupitelstva se uskuteční

14. září 2022 od 15:30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově.
Program zasedání naleznete na úřední desce města
Vítkova, na webových stránkách města a v Mobilním
Rozhlasu 7 dnů před konáním zasedání.
Jednání zastupitelstva lze sledovat také online.
www.vitkov.info

ocelové konstrukce nádrže bude osazen nový hliníkový rošt včetně zateplení v podobě stříkané polyuretanové izolace. Veškeré
stávající žebříky budou nahrazeny novými z nerezi, stejně jako
všechny ostatní zámečnické prvky. Nové bude také napojení vodojemu na kanalizaci,“ vysvětluje Jurčák. Kompletně vyměněna
bude také strojně-technologická část, kdy všechny rozvody a zámečnické prvky budou nově z nerezové oceli. Nové bude také vystrojení vodojemu v podobě přítokového a odběrového potrubí,
kde bude umístěna tepelná izolace a systém topných kabelů pro
zamezení zamrznutí systému. Kompletně vyměněna bude také
zastaralá elektroinstalace, například v podobě nových elektroskříní. Nový bude systém odvětrávání prostřednictvím soustavy
filtrů přes akumulaci do vnějšího prostředí.
Zásobování Vítkova pitnou vodou
Vítkov je zásobován pitnou vodou z centrálního výrobního a distribučního systému Ostravského oblastního vodovodu. Pitná
voda z Úpravny vody Podhradí, která byla vybudována v okrajové části města, je čerpána do areálu vodojemů nad Vítkovem. Ze
zemního vodojemu je pitná voda čerpána do věžové akumulace,
odkud gravitačně směřuje do dalších částí Vítkova (Nové Těchanovice, Lhotka u Vítkova, Prostřední Dvůr) a obce Větřkovice.
Kromě dvou modernizovaných vodojemů se v areálu nachází
ještě další pozemní akumulace s kapacitou 800 a 2x150 metrů
krychlových. Z nich je pitná voda transportována také do blízkého Klokočova, čerpací stanicí Vítkov – Budišov je transportována
do zemních vodojemů u Budišova nad Budišovkou, odkud jsou
zásobovány další lokality v tomto mikroregionu (Kružberk, Staré
Těchanovice, Moravice, Melč a další).

On-line setkání s občany
po zastupitelstvu města
Setkání s občany v on-line prostoru po zastupitelstvu
prostřednictvím Google Meet.

21. 9. 2022, začátek od 16:00 hodin
Odkaz pro připojení (k dispozici od 15:45 hodin) meet.google.com/fdj-ysuw-nfi
Program setkání včetně odkazu pro připojení naleznete
v týdnu přes konáním na webu města, facebooku a v Mobilním Rozhlasu.

Senior Point Vítkov
Euroklíč
Tento mezinárodní projekt pomáhá lidem se sníženou schopností
pohybu k rychlé
a důstojné dostupnosti veřejných sociálních
a
technických
kompenzačních
zařízení (např. výtahů,
svislých
a schodišťových
plošin, WC…).
Jedná se o držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P, WC karty, diabetiky,
onkologické pacienty.
Získat jej můžete v našem kraji zdarma na Regionálním pracovišti NRZP ČR v Ostravě, 30. dubna 2944/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz. Tel. 736 751 206, e-mail:
poradnaostrava@nrzp.cz.
Další informace vám poskytnou pracovnice kanceláře SENIOR
POINTU Marie Baranovičová a Alena Zemanová

Senior Point nabízí zajímavé slevy
Využijte slev s bezplatnou slevovou kartou Senior pas, která je
pro každého občana již od 55 let věku.
Bonusové a sezónní slevy jsou od 5 do 50 %. Senior pas lze používat v celé České republice. Pro Moravskoslezský kraj máme ještě
k dispozici několik katalogů k nahlédnutí, pro ostatní kraje vám
pomůžeme slevy zjistit.
O Senior pas si můžete požádat v Senior Pointu Vítkov, Komenského 149 (budova kina, přízemí) v úterý a čtvrtek vždy od 8.00
do 12.00 hodin.

Projekt financuje Moravskoslezský kraj. Budeme rády, když nás
navštívíte a podíváte se na možnosti využití Senior pasu.
Alena Zemanová a Marie Baranovičová
pracovnice Senior Pointu

Náš volební program bude dodán do domácností na letácích.

Volby 2022
Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev
obcí v roce 2022
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech,

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb
(20. září 2022). Vzorový hlasovací lístek a informace o případných
tiskových chybách jsou zveřejněny ve volební místnosti.

v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Informace o vzdání se a odvolání kandidáta - Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud registrační úřad obdržel
prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží.

Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České republiky.
Voličem je státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší
18 let a má v obci trvalý pobyt, občan jiného členského státu EU,
který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo
registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Hlasovací lístek - může být vytištěn oboustranně. V takovém
případě je v zápatí uveden text „Pokračování na druhé straně“.
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách
nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou. Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut,
zůstává na hlasovacím lístku neobsazené.
Volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami do
Senátu Parlamentu České republiky (ne však ve Vítkově a místních čátech, zde senátní volby budou v roce 2024). Úřední obálky
a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně
odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro
volby do Senátu jsou barvy žluté.

Prokázání totožnosti - Volič musí ve volební místnosti prokázat
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování - Volič obdrží od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacím
lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen
v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
- Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden
hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb
musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

- Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany.
Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno.

Hlasování do přenosné volební schránky - Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den
voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková
volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební
schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
– ve vestibulu Městského úřadu Vítkov, nám. Jana Zajíce 7
pro voliče bydlící v ulicích: Budišovská, B. Němcové, Klokočovská, nám. J. Zajíce, Potoční, Poštovní, Wolkerova, Pivovarská
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost:
– ve vestibulu Kulturního domu Vítkov, Dělnická 746
pro voliče bydlící v ulicích: Dělnická, Hasičská, Komenského,
Květinová, Lesní, Lipová, Luční, Malá, Selská, Školní, Zahradní,
Ztracená, Opavská od zastavárny směrem dolů

- Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost:
– v sokolovně, Husova 653, Vítkov
pro voliče bydlící v ulicích: Bezručova, Husova, Hřbitovní, Krátká, Křížová, Lidická, Oderská, Sadová, Skřivánčí pole, Stará,
Švermova, Vodní, Úvozní, Příkrá
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost:
– v budově Lesů ČR, Opavská 97, Vítkov
pro voliče bydlící v ulicích: Fučíkova, Křivá, Mladých, Nová, Polní, Rybniční, Spojovací, Těchanovická, Slunečná, U Nemocnice,
Zemědělská, Opavská od zastavárny směrem nahoru, Nemocnice Vítkov, místní část Prostřední Dvůr
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost:
– v sokolovně, Klokočov 32
pro voliče bydlící: v celé místní části Klokočov
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost:
– v požární zbrojnici, Lhotka 31
pro voliče bydlící: v celé místní části Nové Těchanovice, Zálužné, Lhotka
ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost:
– v Kulturním domě v Jelenicích
pro voliče bydlící: v místní části Jelenice

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této
volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost:
– ve školicím středisku České pošty, Podhradí 2016
pro voliče bydlící: v místní části Podhradí, Nýtek

Aktuality z oddělení vnějších vztahů a propagace
Moravskoslezským krajem za sportem
a poznáním

Dobré nápady podpoří město v rámci
participativního rozpočtu

Další z aktivit projektu spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje a zaměřeného na podporu volnočasových aktivit
v oblasti zdraví byl výstup na Lysou horu (1 323 m n. m.). Než jsme
si vyšlápli na nejvyšší beskydský vrchol, navštívili jsme Srub Petra
Bezruče v Ostravici. Inspirování Bezručovou osobností jsme zahájili náš výplaz na Lysou. Naše námaha byla odměněna krásnými
výhledy, které ten den vrchol královny Moravskoslezských Beskyd
nabízel.
Cílem další aktivity byly Pustevny. Turisticky sice méně náročné,
ale chcete-li pochopit život Valachů, vystoupejte právě tam. Na
hřebenech Radhoště poznáte, jak krásné i drsné Beskydy a život
v nich je.

Pro příští rok vyčlenilo město na dobré nápady občanů půl milionu korun. Jak je nejlépe využít, můžete navrhnout právě vy, občané města. O jejich finálním rozdělení se pak rozhodnete v prosincovém hlasování.
Těšíme se na vaše návrhy a jsme rádi, že lidem v našem městě
není jedno, kde žijí a chtějí se do dění aktivně zapojit a ovlivnit
vzhled našeho města.
Více informací na https://www.vitkov.info/mestsky-urad/
rozpocty/participativni-rozpocet/.
Konzultace: Daniela Olbertová, oddělení vnějších vztahů a propagace, tel. 556 312 253, e-mail: olbertova@vitkov.info
-DO-

Výsledky letošního Fóra Zdravého města
Vítkova
15. srpna jsme uzavřeli anketu Fóra Zdravého města Vítkova
a známe již projekty, kterým jste dali zelenou a budou předloženy
zastupitelstvu, aby byly zařazeny do Strategického plánu rozvoje
města Vítkova. V případě, že jsou již ve strategickém plánu zaneseny, budou přesunuty do akčního plánu s termínem realizace
v nejbližších třech letech.
Anketa probíhala dvěma způsoby – elektronicky a papírově.
V rámci elektronické ankety odevzdalo své hlasy 173 respondentů, v papírové pak 42.
Výsledky ankety:
1. Zajištění stomatologa (138 hl.)
2. Zvýšení bezpečnosti u ubytovny v Opavské ulici, naproti PENNY
(100 hl.)
3. Rekonstrukce chodníků a silnice na Skřivánčím poli (48 hl.)
4. Rekonstrukce suterénu školy, 1. stupeň ZŠaG Vítkov (33 hl.)
5. Rekonstrukce vodovodního řádu a kanalizace na Skřivánčím
poli (30 hl.)

A co tento sportovně-poznávací výlet nabídl nám? Výjezd sedačkovou lanovkou (původní sedačková lanovka z roku 1940 byla první tohoto typu v Evropě), krásné Jurkovičovy stavby Libušín a Maměnku, tajemný Radhošť se sochou Radegasta, kapličku sv. Cyrila
a Metoděje a z moderních staveb stezku Valaška okořeněnou lehkým šimráním okolo žaludku na skywalku (prosklená lávka).
Z aktivit zaměřených na turistiku je před námi ještě poslední výstup. 8. září se vypravíme do Jeseníků. Velkým kotlem vystoupáme kolem pramene Moravice až na Ovčárnu, navštívíme Kapličkový vrch a Schindlerovu stodolu.
Přihlašovat se můžete prostřednictvím oddělení vnějších vztahů
a propagace nebo informačního centra.
Pro ty z vás, kteří rádi houbaříte, připravujeme na podzim akci
„Šup hříbečku do košíčku“ a pro ty, kdo si chtějí utužit svou kondici a zdraví, cvičení venku. Sledujte vývěsky, městský facebook
a mobilní rozhlas, kde budeme informace průběžně zveřejňovat.

-DO-

Následovalo vybudování pumptracku, revitalizace parčíku a památné lípy v Husově ulici, rekonstrukce asfaltového hřiště u školy,
vybudování bowlingu a zřízení odlehčovacích služeb.
Děkujeme všem, kteří se do ankety zapojili. Výsledky projedná zastupitelstvo města 14. září.
-DO-

Rozkvetlé okno
Známe vítěze letošního ročníku soutěže Rozkvetlé okno a Předzahrádka a také nově vyhlášené kategorie „Předzahrádky očima
dětí“. Pro letošní novinku, kde jsme do hodnocení zapojili také
děti, jsme našli inspiraci v jiném městě, které má s touto kategorií
již dlouholeté zkušenosti. V letošním roce jsme vybrali tři ulice –
Skřivánčí pole, Fučíkovu a Mladých. Děti ulice prošly a papírovými
květinkami, které si k tomuto účely vyrobily, označily ty nejkrásnější předzahrádky.
Poděkování patří vítkovské základní škole a gymnáziu, která
s námi na realizaci této kategorie spolupracovala.
V kategorii „Rozkvetlé okno“ 3. místo obsadila paní Vlaďka Klementová, 2. místo patří paní Jarmile Štěpánové a stupeň vítězů
náležel paní Marcele Haluškové.
V kategorii „Předzahrádka“ obsadila 3. místo paní Marie Baranovičová, 2. místo získala předzahrádka paní Vlasty Martinkové a 1.
místo si odnesla paní Stanislava Daníčková.
V kategorii „Podnikatelé“ si cenu odnesl pan Oldřich Huška, který
každoročně zpříjemňuje květinovou výzdobou vstup zákazníkům
do své palírny.

Výstava „Fenomén cyklistika“
a otevření cyklostezky

V kategorii „Předzahrádka očima dětí“, kterou posuzovala porota
složená z dětí, jež o prázdninách trávily čas na příměstském táboře, si cenu odnesla paní Věra Prokšová, která o předzahrádku pečuje společně se svou rodinou. Získala nejvíce květinek ze všech
tří ulic, a to plných deset.
Blahopřejeme všem úspěšným pěstitelům, děkujeme všem, kteří
se do soutěže zapojili a těšíme se na vaše rozkvetlá okna i v příštím roce.
-DO-

V pátek 12. srpna jsme v prostorách vítkovského úřadu zhlédli
výstavu Fenomén cyklistika, kterou můžete navštívit v otevírací
době radnice až do 17. září.

Marmeládové pokušení
Po několika letech jsme se opět vrátili k letní soutěži o nejlepší marmeládu „Marmeládové pokušení“. V každé rodině mají tu
svou oblíbenou – jahodovou na lívance, rybízovou na vánoční linecké, meruňkovou do sváteční rolády.
Sešly se opravdu zajímavé vzorky. Zastoupeny byly nejen tradiční
chuti, ale i odvážné experimenty. Přinášíme dva recepty pro příští
„marmeládovou“ sezónu.
Recept na vítězný rebarborovo-meruňkový džem paní Dany Brožkové
0,5 kg rebarbory
0,5 kg meruněk
0,5 kg cukru
želírovací přípravek
kyselina citronová
vanilkový cukr s příchutí rumu
med
Nakrájené ovoce povaříme (15-20 minut).
Cukr smícháme s želírovacím přípravkem a přidáme k ovoci. Vaříme 3 minuty.
Odstavíme a podle chuti přidáme med. Nevaříme!
Pro větší hustotu se může přidat trocha kyseliny citronové.
Poznámka paní Brožkové: „Do džemu přidávám rousek včelího
pylu. Ten jednak konzervuje a je také velice zdravý.“
Recept paní Marty Hráčkové na marmeládu lahodné sladkokyselkavé chuti s vůní malin.
Ve stejném poměru pomeleme na mlýnku na marmelády černý
a červený rybíz a maliny tak, abychom získali 1 kg šťávy.
Přidáme přípravek „Želírfix 1:1“ a 1 kg cukru.
Vaříme 3 minuty.
Naplníme do skleniček a otočíme dnem vzhůru.
-DO-

V sobotu 27. srpna jsme slavnostně přestřihli pásku a zahájili tak
provoz na nově vybudované cyklostezce, která vede od nemocnice okolo vodojemu směrem k Prostřednímu Dvoru.
Věříme, že tento úsek je začátkem a bude následovat prodlužování cyklostezky směrem k Větřkovicím, Jelenicím…

informace z knihovny
Výprodej vyřazených knih
V městské knihovně probíhá v období od 15. srpna do 13. září 2022
výprodej vyřazených knih, který se koná vždy v půjčovní době.
Cena je 10 Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na www.vitkov.info.
Seznam nebude v průběhu výprodeje aktualizován, knihy si nelze
předem rezervovat.

Příjemné odpoledne nejen
pro milovníky zahradničení
Tradiční oslava zahrádek akce Za plotem přilákala 13. srpna odpoledne do geoparku množství návštěvníků. Hosté měli možnost
ochutnat marmelády či bylinkové nápoje, medový stánek nabízel k prodeji včelařské produkty a seznamoval děti zábavnou formou se životem včel, milovníci rybích specialit si rovněž přišli na
své.

Nová služba v knihovně!!!
Kniha z knihovny

Sháníte knihu jako dárek? Nebo jen tak pro potěšení? Můžete ji
levně zakoupit na www.knihazknihovny.cz a bez poštovného si
nechat doručit k nám do knihovny.
Knihu vyberte a kupte on-line na www.knihazknihovny.cz.
Jako místo dodání vyberte naši knihovnu a knihu zaplaťte (platba je možná pouze on-line).
Naše knihovna vám knihu objedná, vaši objednávku zpracujeme
společně s nákupem knih do našeho fondu.
Po doručení knihy do knihovny dostanete avízo k odběru.
Knihu vydáme pouze tomu, kdo se prokáže kódem k vyzvednutí
(kód vám přijde do e-mailu).
Dodání knihy během 1 – 2 týdnů
Pokud knihy kupujete jako vánoční dárek, lze je objednat pouze
do 30. listopadu (v prosinci již nebude možno knihy objednat).

Mohli jste si koupit velmi pěkné šité i drátěné výrobky a květinová aranžmá. Malovalo se na textil, aranžovaly klobouky, vyráběly čelenky… Děti pobavil Bořek Stavitel s obří stavebnicí a klaun
Pepíno Prcek.
Návštěvníci měli možnost díky firmě Zempol spol., s. r. o. posedět
si v traktoru a dětské osazenstvo si vyzkoušelo, jaké to je skákat
do kupky čerstvého voňavého sena.
Zoochov Kružberk nabídl jízdu na oslíkovi, krmení koz, oveček
a lamy.

Zaměřujeme se na kvalitní značkové chovatelské potřeby
a krmiva pro psy, kočky, hlodavce, ryby, papoušky
a hospodářská zvířata.
U nás si můžete zakoupit i sezónní, pokojové rostliny a doplňky
pro váš domov. Berete mazlíčky jako členy rodiny? Pokud ano,
tak právě pro vás je určen náš obchod. Poskytujeme kvalitní
služby a zajímají nás názory našich zákazníků.
Nechcete zmeškat žádnou akci? Sledujte náš firemní
Facebook. Průběžně tam přidáváme akce, slevy, novinky
a vše, co se kolem nás děje.
Těšíme se na vás a přejeme příjemný nákup.
Opavská 29, Vítkov
Tel: 731 745 484 * E-mail: upejskakyticky@gmail.com
Otevírací doba:
pondělí - pátek 9:00 - 17:00 hodin
sobota rozvoz Vítkov a okolí

K tanci a poslechu nám hrála krnovská kapela BT NOVA. Se
zajímavým hudebním číslem také vystoupil Miroslav Macáš
a sklidil zasloužený úspěch.
Během celé akce panovala dobrá nálada, kterou ani dešťové
přeháňky nemohly zkazit.
Andrea Brijarová

OBČANSKÁ PORADNA VÍTKOV INFORMUJE
ŠANCE NA SNÍŽENÍ DLUHŮ - MILOSTIVÉ LÉTO II
OD ZÁŘÍ DO LISTOPADU 2022
Milostivé léto nabízí zbavení se dluhů bez nutnosti platit náklady
exekuce a vysoké úroky. Milostivé léto je určeno fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům.
Podmínkou je, aby byl vymáhaný soudním exekutorem a aby
daná fyzická osoba nebyla v insolvenci. Soudní exekutor při splnění podmínek akce pak i bez návrhu zastaví exekuci, ale pouze v řízeních zahájených před 28. říjnem 2021.
Co udělat, abychom milostivé léto využili?
K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty uhradili původní dluh (tzv. jistinu) nebo její část, na kterou je
vedena exekuce, a zároveň zaplatili paušální náhradu nákladů
exekuce ve výši 1 815 Kč včetně DPH. Zbytek (tzv. příslušenství
dluhu) pak bude odpuštěn.
Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu do 30. listopadu 2022
písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta. V případě, že přesně nevíte, kolik jistina
činí, požádejte vašeho exekutora v doporučeném dopise o vyčíslení aktuální dlužné jistiny, která má být uhrazena pro splnění
podmínek milostivého léta. Soudní exekutor bude povinen vám
do 15 dnů od doručení písemnosti odpovědět.

Jaké dluhy spadají do milostivého léta?
Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Bude
tedy možné se zbavit například dluhů vůči dopravním podnikům,
technickým službám, nemocnicím, energetikám v rukách státu
(např. ČEZ), exekučně vymáhaných dluhů vůči zdravotní pojišťovně, obcím za nájem v obecních bytech nebo dluhů z nezaplacených poplatků České televizi a Českému rozhlasu.
Jaké dluhy nespadají do milostivého léta?
Ustanovení o milostivém létu se nevztahují na peněžité tresty
nebo jiné majetkové sankce, které byly uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin, dále na pohledávky na náhradu újmy
způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a také na
pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na
zdraví.
Milostivé léto nelze uplatnit ani na daňové a správní exekuce,
které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo
správou sociálního zabezpečení.
Kde vám pomohou?
Občanská poradna Vítkov, Komenského 169
Telefon: 604 645 378
PROVOZNÍ DOBA:
PONDĚLÍ 8:00 - 16:00, ÚTERÝ 8:00 - 14:00

Laboratoře AGEL
odhalují i vzácná
onemocnění typu
„liščí tasemnice“
Sběr lesních plodů patří mezi oblíbené letní aktivity dospělých i dětí.
Řada lidí ovšem zapomíná, že neomyté ovoce nasbírané v lese může
být nositelem nebezpečných parazitů, kteří mohou člověka ohrozit i na
životě. Laboratoře AGEL se ve své
každodenní činnosti zabývají také
raritními a vzácnými onemocněními,
ke kterým patří například i nákaza
„tasemnicí liščí“, mediálně dávanou
do souvislosti nejčastěji se sběrem
borůvek.
Onemocnění vyvolané „liščí tasemnicí“, alveolární echinokokóza, je
způsobeno larválním stádiem maličké tasemnice Echinococcus multilocularis, která má rozměr od 1,2
do 4,5 mm. „Člověk zde tedy není
hostitelem dospělé tasemnice, ale
jejím náhodným mezihostitelem.
Dospělé tasemnice žijí v tenkém
střevě masožravců (lišek, psů,
vlků). Spolu s trusem masožravců
odchází i ihned infekční vajíčka tasemnice, kterými se nakazí jejich
mezihostitelé - nejčastěji hlodavci. Aby se vývojový cyklus parazita
uzavřel, musí být takto nakažený
hlodavec, respektive jeho nakažené orgány, pozřeny masožravcem,
v jehož střevě se v průběhu 30 80 dnů vytvoří dospělá tasemnice,
jejíž články znovu produkují vajíčka,“ vysvětluje Mgr. Hana Bílková
Fránková, MBA, odborná garantka
a vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie společnosti Laboratoře AGEL
v Ostravě-Vítkovicích.
Pokud jde o nákazu „liščí tasemnicí“, člověk se nakazí stejně jako mezihostitel - pozřením vajíček tasemnice, z nichž se po požití v tenkém střevě uvolňuje larva, nazývaná onkosféra. „Tato larva aktivně proniká stěnou střevní a krevním řečištěm se šíří do vnitřních
orgánů. V 95 procentech do jater, kde vytvoří cystický útvar, který roste řadu let postupným pučením směrem ven. Pro parazita
to znamená (vzhledem k tomu, že člověk je na vrcholu potravinové pyramidy) omyl - slepou větev. Pro nakaženého člověka to
však znamená závažné zdravotní komplikace, které mohou vyústit až v nutnost transplantace postiženého orgánu,“ varuje
Mgr. Fránková a dodává, že zákeřná je také skutečnost, že klinické obtíže se u pacientů objeví až za řadu měsíců či několik let, až když
útvar dosáhne nějaké velikosti. Navíc útvar může metastázovat do jiných orgánů - mozku, plic, kostí, srdce.
Přítomnost „liščí tasemnici“ lze ale laboratorně prokázat. „Laboratorní diagnóza se provádí průkazem přítomnosti specifických IgG protilátek v krvi pacienta. Diagnostiku v laboratoři klinické mikrobiologie v Ostravě-Vítkovicích rutině provádíme.
Suspektní laboratorní nálezy jsou konfirmovány v Národní referenční laboratoři pro tkáňové helmintózy, se kterou úzce spolupracujeme,“ říká Mgr. Fránková s tím, že ideální je ale samozřejmě nákaze předcházet.
„Vzhledem ke vzrůstající populaci evropských lišek a nárůstu počtu diagnostikovaných onemocnění u lidí doporučujeme myslet na možnost tohoto onemocnění. A i lesní ovoce doporučujeme pečlivě omývat. Stejně jako dodržovat hygienická pravidla při
kontaktu s našimi domácími miláčky,“ uzavírá Fránková.

Hledáme řešení, která jsou přirozená, normální…
JINAK, z.ú. svou činností usiluje o podporu lidí se zdravotním postižením. Podstatou činnosti JINAK, z.ú. je hledání JINÝCH
řešení vymykajících se běžným stereotypům, která jsou přesto
přirozená a normální. Jednotlivá písmena názvu společnosti mají
svůj specifický význam a vyjadřují principy, které respektujeme:
J-jedinečnost
I-individualita
N-normalita
A-alternativa
K-komunita
Ve své činnosti se JINAK, z.ú. zaměřuje na několik stěžejních
témat. Jedním z nich je podpora procesů souvisejících s transformací pobytových sociálních služeb tak, aby se lidé s postižením
mohli vrátit do běžného života.
Dále se společnost zaměřuje na poskytování sociálních služeb komunitního typu, např. podpory samostatného bydlení, sociálně
terapeutických dílen nebo sociální rehabilitace.
Aktivně tyto služby působí a jsou zasíťovány v osmi městech
našeho kraje.

dělat například jako svou placenou práci, nebo by se jí rádi věnovali ve svém volném čase. Nabízíme možnost osamostatnit se,
nebýt závislý v základních činnostech běžného života.
Pracujeme i formou klubu
V pondělí a ve středu probíhá v našich prostorách nácvikový
klub tvoření, ve kterém jsme vyšli vstříc zájemcům o manuální
činnosti. Pracujeme takto na nácviku pravidelného docházení,
komunikaci a respektu k druhému člověku, práci ve skupině,
nácviku zodpovědnosti i k procvičování jemné motoriky.
Otevřeli jsme také klub PC pro zájemce o práci na počítači. A
pokud bude zájem, plánujeme klub vaření. Možností je mnoho,
stačí jen projevit zájem o osamostatnění v těchto nebo jiných
činnostech a budeme hledat cestu, jak další zájemce podpořit.

A teď konkrétně o naší sociální rehabilitaci
Svou práci děláme Jinak
Jsme sociální služba působící v Opavě a aktuálně také ve Vítkově.
Reagovali jsme na potřeby klientů pobytových služeb ve Vítkově
a v březnu tohoto roku jsme tu otevřeli pobočku.
Sociální rehabilitace je určena lidem od 18 do 64 let s mentálním
znevýhodněním, nebo duševním onemocněním. Nabízíme
pomoc při řešení začleňování osob do běžného i pracovního
života. Vycházíme z reálných potřeb, zájmů a dovedností
každého klienta. Zakládáme si na individuálním přístupu, naši
službu šijeme na míru. Klient dostává takovou míru podpory, jakou potřebuje. V neposlední řadě se snažíme podporovat jeho
osobní zodpovědnost a aktivitu. Dále pomáháme při získávání
základních pracovních návyků potřebných pro placenou práci
a udržení si pracovního místa. Hledáme a posilujeme silné
stránky, dovednosti, stavíme na obdarováních a společně
hledáme vhodnou formu společenského začlenění.
Služba je prováděna formou nácviku a klient ji dostává zdarma.
Společně s vámi hledáme cestu, jak žít normální život, dělat to,
co vás baví bez podpory.
Pracujeme terénně, dle specifických potřeb každého jednotlivce,
každé osobnosti a nastavíme službu tak, aby splnila očekávání
klientů. Spolu s námi si mohou vyzkoušet činnosti, které by chtěli

V terénních nácvicích...
...pracujeme formou jeden klient = jeden pracovník podpory. Tato
forma nácviku se nám velmi osvědčila. Tímto způsobem probíhají například nácviky bezpečné orientace, využívání veřejné dopravy, dosažení samostatnosti v používání domácích spotřebičů,
při dalších činnostech, kterým se uživatelé věnují tak, aby je mohli provádět bez podpory.
Dalším specifikem naší služby je podporované zaměstnávání.
S klienty docházíme na pracoviště, kde si vyzkoušejí práci nanečisto, tedy jaké to je chodit pravidelně do zaměstnání.
Klient se učí základním pracovním návykům, zdokonaluje se v komunikaci s kmenovými pracovníky, navazuje nové sociální vazby,
nebo vykonává i placenou práci.
Naše vize do budoucna...
Rádi bychom pomohli více lidem se zdravotním postižením zapojit se do běžného života.
Věřím, že se povede prolomit předsudky veřejnosti, se kterými se
během naší práce setkáváme.
Od září 2022 budeme navyšovat kapacitu služby a budeme do
naší sociální rehabilitace nabírat další zájemce.
Kde nás najdete
Adresa poskytovatele služby: Jinak, z.ú., Vodní 173, 749 01 Vítkov
Kontaktní osoba: Vladimír Herman, telefon: +420 603 422 270
E-mail: herman@jinakops.cz,web: www.jinakops.cz
Foto: Miloš Hladík

sTŘEDISKO VOLNÉHO ČASU vÍTKOV
Zájmové kroužky pro školní rok 2022 - 2023
Název zájmového kroužku

věk

místo

jméno vedoucího

termín

čas

zápisné
(Kč)

informační
schůzky

Rybářský

9 - 15 let

Sokolovna klubovna

Martina Janečková

ČT

15:00 - 16:30

400

15. 9. 2022

Horolezecký dospělí

15 - 99 let

ZŠaG malá
tělocvična

Oldřich Sladkovský

ÚT

18:30 - 19:30

1100

13. 9. 2022

Horolezecký SPIDER I.

8 - 13 let
začátečníci

ZŠaG malá
tělocvična

Oldřich Sladkovský

ÚT

16:00 - 17:15

550

13. 9. 2022

Horolezecký SPIDER II.

10 - 15 let

ZŠaG malá
tělocvična

Oldřich Sladkovský

ÚT

17:15 - 18:30

550

13. 9. 2022

Horolezecký prťata

4 - 7 let

ZŠaG malá
tělocvična

Kateřina Putko

ÚT

17:15 - 18:30

500

13. 9. 2022

Baseball Vítkov

8 - 15 let

Sokolovna
tělocvična

Oldřich Sladkovský

ST

14:30 - 16:00

400

14. 9. 2022

Baseball Březová

8 - 15 let

ZŠ Březová

Oldřich Sladkovský

PO

15:00 - 16:00

400

19. 9. 2022

Mladí hasiči I.

6 - 11 let

Sokolovna
tělocvična

Martina Krejčí
723 980 888

PO

16:30 - 18:00

300

12. 9. 2022

Mladí hasiči II.

11 - 15 let

Sokolovna
tělocvična

Martina Angelopoulou

PO

17:00 - 18:30

300

12. 9. 2022

Judo Aikido

8 - 14 let

Sokolovna malý sál

Oldřich Sladkovský

PO

16:30 - 17:30

500

12. 9. 2022

Cvičení pro maminky s dětmi

děti do 2 let

Sokolovna malý sál

Ladislava Sobolová

PO sudé

15:30 - 16:30

10
LEKCÍ
/1000

19. 9. 2022

Dramatický Březová

7 - 15 let

ZŠ Březová

Jana Hrbáčová

*

*

250

*

Sportovní hry Březová

9 - 15 let

ZŠ Březová

Radek Čech

*

*

300

*

Stolní tenis

8 - 15 let

Jančí

Miroslav Vícha

poč. září

250

*

Lukostřelba

7 - 15 let

Sokolovna
tělocvična

Michal Matuška

ÚT

14:30 - 16:00

450

13. 9. 2022

Střelecký kroužek

7 - 15 let

Sokolovna
tělocvična

Michal Matuška

PO

15:00 - 16:30

350

12. 9. 2022

Volejbal

9 - 22 let

Sokolovna
tělocvična

Pavlína Steschnerová

ST

16:00 - 17:30

400

21. 9. 2022

Keramika Vítkov

5 - 15 let

SVČ keramic. dílna

Pavlína Steschnerová

ČT

15:00 - 16:00

600

22. 9. 2022

Keramika dospělí

18 let a více

SVČ Vítkov

Pavlína Steschnerová

PO liché

16:00 - 18:00

10
LEKCÍ
/1000

26. 9. 2022

Keramika pro Mš Klokočov

5 - 7 let

MŠ Klokořov

Pavlína Steschnerová

PO

12:30 - 13:30

500

26. 9. 2022

Keramika MŠ Větřkovice

5 - 7 let

MŠ Větřkovice

Pavlína Steschnerová

ÚT

12:30 - 13:30

500

20. 9. 2022

Keramika ZŠ Větřkovice

6 - 11 let

ZŠ Větřkovice

Pavlína Binarová

ÚT, ST

13:45 - 15:15

600

27. 9. 2022

Malý šikula - výtvarník

5 - 9 let

SVČ výtvarná učebna Pavlína Steschnerová

PO

14:30 - 16:00

500

19. 9. 2022

Tvořivé ruce

20+

SVČ Vítkov
klubovna

Iveta Votočková

PO sudé

16:00 - 18:00

10
LEKCÍ /
1000

26. 9. 2022

Badatelský

6 - 12 let

SVČ učebna

Jaroslav Bureš

PO

14:00 - 15:30

200

12. 9. 2022

Instruktor - Klub PADLA

14 - 22 let

SVČ Vítkov

Šárka Medunová

*

*

50

*

Vaření, pečení Vítkov

8 - 15 let

SVČ Vítkov

Natálie Kočíb Černá

ČT

15:30 - 17:00

1000

22. 9. 2022

Kytara k ohni

9 - 18 let

SVČ Vítkov

Oldřich Sladkovský

*

*

500

*

Deskové hry

6 - 15 let

SVČ klubovna

Lukáš Ocetník

*

*

600

říjen

Mažoretky Baby

4-6 let

Marie Potočárová /
Terezie Beková

*

*

300

*

ÚT, ČT

ÚT 15:30 - 17:00
Sok.
900
ČT 16:00 - 17:30
ZŠaG

13. 9. 2022
Sokolovna

13. 9. 2022
Sokolovna

7 - 10 let

Sokol. těl. /
ZŠaG těloc.

Mažoretky starší

10 - 18 let

Sokol. těl. /
ZŠaG těloc.

Marie Potočárová

ÚT, ČT

ÚT 17:00 - 18:30
Sok.
900
ČT 17:30 -19:00
ZŠaG

Dance Up - Taneční příprava

přípravka
4 - 5 let

Sokolovna malý sál

Ladislava Sobolová

ST

15:30 - 16:30

300

14. 9. 2022

Dance Up mini

5 - 7 let

Sokolovna malý sál

Natálie Kočíb Černá

*

*

500

21. 9. 2022

Dance Up děti začátečníci

začátečníci
7 - 11 let

Sokolovna malý sál

Šárka Medunová

*

*

500

29. 9. 2022

Dance Up děti pokročilí

pokročilí
9 - 13 let

Sokolovna malý sál

Klára Ligocká /
Bradáčová

*

2x týdně

1000

říjen

Dance Up - Junior

pokročilí

Sokolovna
tělocvična

Klára Ligocká /
Bradáčová

*

2x týdně

1000

říjen

Automodeláři

8 - 19 let

TZ Klokočov

Jaromír Býma

ČT
liché

16:00 - 18:00

450

15. 9. 2022

Youtubering

11 - 16 let

SVČ multimediální
uč.

Ondřej Ječmenek

*

*

300

*

Základy 3D tisku Vítkov

8 - 15 let

SVČ multimediální
uč.

David Jurosz

*

*

300

*

Robotika

7 - 15 let

SVČ klubovna

Petr Sobol

ÚT

16:00 - 17:30

300

20. 9. 2022

Základy 3D tisku Větřkovice

6 - 12 let

ZŠ Větřkovice

Jan Černoch

*

*

300

*

JÓGA pro děti - pro kluky
i holky

7 - 10 let

ZŠ Melč

Lenka Lebedová

*

*

250

říjen

Mažoretky mladší

Marie Potočárová

* Políčka označena symbolem hvězdičky * budou postupně doplněna v návaznosti na rozvrhy - míst, lektorů a dalších. Sledujte naše
webové a facebookové stránky.

Tábor Star wars
Letošního tábora v Klokočově, který proběhl v termínu 17. 23. července, se zúčastnilo 31 dětí. Celotáborová hra vyšla na
100 % i se záchranou princezny Lei. Sportovní turnaje ringo, fotbal, přehazka, baseball taktéž. Děti si užily nejen diskotéku, ale
i výlet do Tošovic. Závěrečná diskotéka byla skvělá. Děti byly
nadšené. Při loučení nechyběly ani slzy dojetí. Příští rok zase.

v akvaparku v Hranicích, prošli údolím Budišovky, spali pod hvězdami, opékali večeři na ohni, sportovali v tělocvičně a lezli v lanovém centru v Budišově, hráli hry a viděli spokojené oči dětí.
Oldřich Sladkovský

Příměstský tábor Madagaskar
Příměstský zážitkový tábor - putovní
První týden v srpnu proběhl příměstský zážitkový tábor. Zvládli
jsme všechny naplánované aktivity a děti byly úžasné. Byli jsme

V týdnu od 8. do 12. srpna jsme pořádali příměstský tábor Madagaskar pro děti, které mají rády pohyb. Každý den jsme zahajovali rozcvičkou. V pondělí jsme si zahráli míčové hry - vybíjenou
a vyvolávku, trénovali jsme jízdu na koloběžce po parku. V úterý
jsme se vydali na zajímavý poznávací výlet do Hradce nad Mora-

vicí, kde jsme navštívili bílý zámek i jeho sklepení. A poté jsme
pátrali po tom, kdo kdysi na Hradci vyráběl falešné mince. Ve
středu jsme si vyzkoušeli psí rozcvičku, balanční jógu ve dvojicích
i míčové hry. Čtvrtek byl tvořivým dnem - děti si vyrobily masku,
čelenku a týmové tričko. V týmech také nacvičili tanec na známou píseň “Já tak rád trsám”. Poslední soutěží byla ochutnávka
ovoce. Po sečtení všech bodů jsme mohli vyhlásit vítězné družstvo a rozdat odměny. Poslední den tábora jsme již brzy ráno vyrazili na cestu do Opavy, kde si pro nás sportovní klub Fénix připravil workshop. Děti si vyzkoušely různé cviky a hry. Po obědě
jsme se příjemně unavení vraceli zpátky do Vítkova.
Pavlína Steschnerová

Vizovice a Belúšské Slatiny - místa dvou česko-slovenských výměnných pobytů
V prvních týdnech července a srpna proběhly dvě poslední aktivity v rámci projektu „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“, číslo projektu: CZ/FMP/11 b/07/092 z Euroregionu Bílých Karpat
a FONDU MALÝCH PROJEKTŮ.
Jednalo se o dva česko-slovenské výměnné pobyty, kterých se
zúčastnilo 69 českých a 70 slovenských dětí, 16 pracovníků s mlá-

Poděkování
Město opět podpořilo spolek včelařů v jejich úsilí chovat v oblasti Vítkovska kvalitní včelstva.
Poskytlo včelařům vítkovské základní organizace individuální dotaci ve výši 8 000 Kč, díky které včelaři mohli nakoupit
šlechtěné včelí matky. Cena matky včely kraňské činí 300 Kč.
V každém včelstvu je jedna a díky jejímu genofondu je celé
včelstvo klidné, neagresivní a nebodavé.
V současnosti spolek eviduje 522 včelstev v oblasti Vítkovska.
Tato obnova a šlechtění včelstev bude samozřejmě pokračovat v dalších letech. Děkujeme.
Daniel Wroblowský
jednatel ZO ČSV Vítkov

deží a 2 zdravotníci. O výměnné pobyty byl velký zájem, naplnily
se téměř okamžitě.
První výměnný pobyt proběhl ve Vizovicích a nesl se v duchu
tradic a tradičních svátků, druhý v Belúšských Slatinách byl zaměřený na podporu tradičních řemesel a rukodělných prací.
Nejdůležitější však je, že vznikla nová přátelství, děti si vyměnily kontakty, učily se českou a slovenskou řeč, poznávaly historii
přes společné svátky, tradice, řemesla, poznaly Vizovice, Belúšské Slatiny a okolí. Společně jsme se naučili spoustu nových
her, pracovat ve skupinách, být fair play, hovořili jsme o způsobu
a možnostech trávení volného času v naší digitální době.
Těžce se nám i dětem z pobytů odjíždělo, vzpomínky nám však
zůstanou a při procházení fotek se určitě vždy zasmějeme. Kdo
by měl zájem podívat se na výstupy projektu, najde je na našich
webových stránkách pod odkazem http://www.svc-vitkov.cz/
jsme-dospeli-umime-si-jeste-hrat-2/.
Můžete využít tipy a rady pro trávení volného času celých rodin,
stránky obsahují linky na turistické atraktivity jednotlivých navštívených míst.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

Martina Víchová
geodetické práce
Wolkerova 485, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po
9:00 - 16:00 hodin
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Základní umělecká škola Vítkov
Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Školní rok 2021/2022 byl pro základní umělecké školství po dvouleté covidové přestávce opět ve znamení soutěží a soutěžních
přehlídek. Žáci hudebního oboru mohli poměřit své síly ve hře na
dechové a bicí nástroje, v sólovém zpěvu, do soutěží se zapojili
i žáci tanečního a výtvarného oboru.
Po úspěšném absolvování okresních kol soutěží základních uměleckých škol se v krajských kolech žáci umístili takto:
1. místo – Alice Tomešová (zpěv), Lukáš Malaník (trombon), Eliška Dubová (příčná flétna)
2. místo – Emily Gondrová (saxofon), Martina Kristiánová (saxofon), Marek Vlček (zobcová flétna)
3. místo – Martin Glauder (trombon), Richard Vašátko (trubka)
Postup do ústředního kola vybojovala Simona Vránová (bicí nástroje), která v silné chlapecké konkurenci obsadila v ústředním
kole krásné 3. místo. Ve svém soutěžním programu interpretovala skladbičky svého učitele Davida Jančálka.

Všem soutěžícím i jejich učitelům blahopřejeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy. Jsme velice rádi, že se škola může pochlubit úspěchy svých žáků i jejich pedagogů a věříme, že i v nadcházejícím školním roce tomu bude nejinak.

Základní umělecká škola Vítkov vyhlašuje
V tanečním oboru získala děvčata v krajském kole soutěže ZUŠ
1. místo s choreografií „Ovečky“ a 3. místo s choreografií „Evoluce“.
Výtvarný obor se mimo jiné zapojil do mezinárodní hudební a výtvarné soutěže Visual Arts online a získal tato ocenění:
Barbora Topiarzová – zlaté pásmo, Kateřina Seidlerová – cena
poroty.
V mezinárodní soutěži, pořádanou rumunskou partnerskou školou v Sighetu Marmatiei, byly oceněny výtvarné práce Viktorie
Topiarzové – zvláštní cenou poroty (kategorie do 11 let), Elišky
Stavinohové – 1. místem (kategorie do 14 let), Alice Srubkové –
2. místem (kategorie do 13 let) a Hany Burdíkové – 3. místem
(kategorie do 14).
Kromě soutěží a pravidelných školních koncertů se žáci i učitelé naší školy prezentovali na náměstí Jana Zajíce akcí ZUŠ OPEN
2022 (každoročně celostátně pořádaná akce základních uměleckých škol), v KD Vítkov pak závěrečným koncertem tanečního
oboru, slavnostním koncertem dechového orchestru k 60. výročí jeho založení nebo muzikálem „Princové jsou na draka“.
Účinkovali rovněž na slavnostním předávání maturitního vysvědčení žákům ZŠG Vítkov nebo na akci pořádané knihovnou
„Pouť za Poustevníčkem“.

ve dnech 29. 8. 2022 – 9. 9. 2022
2. KOLO TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÝ
OBOR
Hudební obor – hra na hudební nástroje
Taneční obor – tanec klasický, moderní, scénický, lidový, step
Výtvarný obor – kresba, malba, grafika, koláž, batika, práce
s hlínou, odlévání z formy, vytváření objektů z různých materiálů
Žáci jsou vzděláváni pod vedením kvalifikovaných učitelů,
kteří je v případě zájmu připraví k talentovým zkouškám na
střední umělecké školy.
Máte-li o výuku zájem, vyplníte přihlášku v elektronické podobě na www.izus.cz a domluvíte si konkrétní termín talentové zkoušky na tel. 556 300 456 / 604 258 275 nebo e-mailu
info@zus-vitkov.cz
Na případné dotazy rádi odpovíme.

1848 - REVOLTA OBČANŮ PROTI SPRÁVCI STRAUSSOVI

Heslo revoluce »SVOBODA - FREIHEIT« mocně rezonovalo v srdcích Vítkovanů. Možnost volně projevit svou vůli a dát do pohybu
věci veřejné chápali mnozí aktivní občané jako svou povinnost.
Navíc slyšeli »hlas lidu«, o kterém vrchnost nic nevěděla. Lidé byli
»na koni«, kdežto náš zámecký pán prožíval úzkost a na veřejnosti
se tvářil »sklíčeně«. Měšťané se rozhodli, že donutí majitele panství propustit ze svých služeb velmi neoblíbeného správce Strauße. Na Velikonoční pondělí 24. dubna 1848 akce začala. Shromáždění občané se vydali Opavskou ulicí k zámku prosadit stůj co stůj
svůj požadavek. Starosta Lichtblau viděl, že »pod kotlem je pořádně zatopeno«, a tak začal rozhořčené obyvatelstvo uklidňovat.
Hrozila násilná exploze dlouhodobě potlačované zlosti. Chuť zúčtovat se správcem byla obrovská, ale ten samozřejmě byl o všem
zpraven dřív a před naštvaným lidem se zavčas schoval. Ani večer
nebyl ve městě klid a bezpečno. Rebelie se proměnila v pouliční
rvačku, do které se zapojilo asi sto horkokrevných buřičů. Starosta
nejprve zabránil útoku na správcovu úřadovnu a potom se snažil
všemi možnými prostředky shromážděné nespokojence rozptýlit.
Nakonec byl rád, že nedošlo ke krveprolití. Pro jistotu dal vrchnosti k dispozici tři členy nově založené národní gardy, aby přes noc
hlídali a bránili zámek. Do hlídky nastoupili Josef Jahn č. p. 11, Johann Vögler č. p. 12 a Anton Michalke č. p. 79. Baron Zawisch s nimi
pobýval ještě dlouho po západu slunce, než šel spát. Zda vůbec
usnul, nevíme. Ráno následujícího dne se vydal starosta Lichtblau v čele nespokojených měšťanů opět na zámek projednat
s panem baronem celou situaci. Dohodli se na potřebě ochrany
úřední kanceláře, kterou se zbraní v ruce zajistí národní gardisté.
Na zpáteční cestě ze zámku se vyjednávači potkali se skupinou
mladých horkokrevných Vítkovanů vedených občanem - rebelem
Andreasem Lasarem, kteří měli namířeno za správcem Straußem
a chtěli vypakovat ouřadu z teplého místečka se vším všudy po
dobrém, nebo po zlém. Starosta je však přiměl k návratu a společně odcházeli do města. Tentokrát narazili na novou skupinu místních hornoveských chlapíků, kteří si to také mířili k zámku, aby si
„pohovořili“ s vítkovskými občany. Měli vyhrnuté rukávy: „Jakým
právem chce tady u nás proletář Lasar se svou chátrou rozhodovat!“, zazněl z jejich strany jasný požadavek. „Vy, měšťáci, máte
štěstí, že si dnes s vámi nebudeme špinit ruce!“, zařadil zpátečku

pruďas z Horní Vsi, když mu vyšel vstříc vítkovský starosta Lichtblau, který v širokém okolí požíval pověsti morální autority.
Notně podrážděnou náladu obyvatelstva bylo potřeba zklidnit a do řešení zapojit krajský úřad v Opavě. Další den nasedli do
bryčky starosta, dále Josef Lubowsky a úředník Schneider, který
vedl pozemkové knihy, a vyrazili do slezské metropole. Na cestě
mezi Melčem a Mikolajicemi potkali ke svému překvapení správce
Strauße, který se právě vracel z Opavy. Zastavil svůj povoz a zeptal
se jich, kam mají namířeno? Když slyšel, že kvůli povstání jedou na
krajský úřad, odvětil jim: „Tam nic nevyřídíte. Já jsem tam byl taky!
Krajský hejtman nemůže nic dělat,“ řekl suše a vyložil jim situaci
ve Vítkově, jak ji vidí on. Na to mu starosta Lichtblau odpověděl,
aby se na zámek vrátil až za pár dní. Strauß mu poděkoval za radu
a pokračoval v cestě. Vítkovští vyslanci opravdu v Opavě vůbec nic
nevyřídili. Krajský hejtman jim vysvětlil, že až po vypuknutí otevřeného násilí může teprve něco začít dělat. Doslova s prázdnýma
rukama se ve dvě hodiny v noci vrátili domů. Ve městě mezi lidem
bylo stále cítit veliké společenské napětí a správcova kancelář
byla chráněna zesílenou stráží národní gardy.
Starosta po třech hodinách spánku vstal v pět hodin ráno a pospíchal k baronovi. Vysvětlil mu náležitě pravý stav věcí a doporučil
mu propustit ze svých služeb správce, protože nevidí žádnou jinou
možnost, jak opět nastolit klid a pořádek. Po dlouhém zvažování
pro a proti se rozhodl Anton Zawisch, svobodný pán z Oseku, pro
odvolání!!! Na požádání potvrdil svou vůli i písemně. Starosta nechal ihned tuto radostnou zprávu vybubnovat po celém městě.
Uspokojení z výsledku netrvalo dlouho. Občané se rozhodli kout
železo, dokud je žhavé, a nespokojenost projevili požadavkem
na městské zastupitele, aby vyjednali se zámeckým pánem další
ústupky. První záležitostí bylo odstranění rozpadající se dřevěné
boudy na hřbitově, která hyzdila okolí a patřila ženě pana barona.
Druhá věc se týkala posunutí začátku nedělní ranní mše o jednu
hodinu na původní dřívější čas. Praxe byla taková, že lidé čekali,
až do kostela přijede vrchnost, která ale mívala až půlhodinové
zpoždění, a teprve potom mohla mše svatá začít!
Zástupci občanů tlačili na představitele obce a ti na vrchnostenskou kancelář. Pan baron vyslechl názory a souhlasil se setkáním,
aby mu lid svá přání přednesl. Co mu vlastně zbývalo, když podpořit své požadavky přišlo několik stovek obyvatel Vítkovska a ti
si vůbec nebrali servítky. Několik občanů mu předhazovalo, čeho
všeho se se svým správcem v minulosti dopustil. Došlo i na hrubé
urážky a nenechali na něm ani nit suchou. Nakonec požadovali
písemné prohlášení: „Já Anton Zawisch ručím za vše, co svým úřadováním způsobil správce Strauß, a kompenzace budou převedeny na město Vítkov!“ Pan baron listinu podepsal a potvrdil i svou
vlastní pečetí. Pořád to však nestačilo a nejdrzejší tribun lidu hulákal: „Nemáte nic jiného než dluhy! Prohlášení musí podepsat
také vaše paní!!!“ Ta celá vystrašená, když slyšela hukot a pískání před zámkem, se raději schovala. Poslali pro ni a »se strachem
a třesoucí rukou« podepsala. Nastalo hrobové ticho…
Národní garda zaujala pozice při střežení zámecké kanceláře a lid
se rozešel do svých domovů.
… pokračování v příštím čísle.
Pavel Kučerka
Zdroj: Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl. Str: 315 - 317

Kalendář akcí
Pátek 2. 9. ve 20:00 hodin
Tlapková patrola ve filmu
Tlapková patrola patří k nejznámějším fenoménům současnosti. Psí záchranáře, kteří umějí létat letadlem (kříženkyně Skye),
hasit požáry (dalmatin Marshall), hájit zákon (německý ovčák
Chase) a dělat řadu dalších užitečných věcí (ostatní čtyřnozí
chlupáči) milují děti po celém světě. Stejnojmenný televizní seriál láme rekordy ve sledovanosti stejně jako v prodeji hraček.
Bylo jen otázkou času, než se tahle odvážná štěňata vydají do
kina za svým dosud největším dobrodružstvím.
Animovaný
Země původu: USA
👨 Přístupný ⏰ 88 min. Český dabing. Vstupné: 60 Kč
Středisko volného času Vítkov - letní kino
Sobota 3. 9. od 14:00 - 16:00 hodin
Z pohádky do pohádky aneb cesta pohádkovým parkem
Na cestě potkáte pohádkové bytosti, budete plnit úkoly, za než
dostanete dukáty a ty pak v cíli (geopark) směníte za odměnu.
Můžete se těšit na velké skákací hrací centrum, tetování, malování na obličej… nebude chybět dobré jídlo a pití. Děti pouze
v doprovodu dospělých. Trasa je vhodná i pro kočárky.
Geopark za kulturním domem
Neděle 4. 9. v 10:00 hodin
Mimoni: Padouch přichází
V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob,
aby mu mohli věrně sloužit, narazí Mimoni na malého nosatého černovlasého chlapce, který vyrůstá jen se svou německou
matkou. Jmenuje se Gru a aniž to tuší, tohle setkání mu zásadně
změní život.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
Země původu: USA
👨  Přístupný ⏰ 90 min. České znění. Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama - Kino Vítkov
Pondělí 5. - úterý 6. 9. od 8:30 hodin
Den otevřených dveří SVČ Vítkov
Středisko volného času Vítkov
Pátek 9. 9. v 19:00 hodin
Jan Žižka
Byl nájemným žoldnéřem. Stal
se legendárním válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit.
Film Jan Žižka vypráví o zrodu
nejslavnějšího vojevůdce českých zemí. Na konci 14. století
jsou země Koruny české zmítány
tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina jeho žoldnéřů jsou najati
na ochranu králova zástupce.
Jan prokáže skvělé strategické
a bojové schopnosti. Následně
je pověřen službou pro samotného krále, Václava IV. Zemi ale
ve skutečnosti ovládá Jindřich z Rožmberka, nejbohatší velmož
království. Jan dostává další delikátní úkol: unést Rožmberkovu
snoubenku Kateřinu. Tím se nevyhnutelně zaplétá do vysoké
politiky. Od té chvíle nemá na vybranou. Musí bojovat.
Životopisný / Historický / Drama / Akční
Země původu: Česko

Režie: Petr Jákl
Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, William Moseley,
Sophie Lowe, Karel Roden, Roland Møller, Matthew Goode, Ondřej Vetchý, Marek Vašut,
👨  12+ ⏰ 125 min. Český dabing. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 15. 9. v 17:00 hodin
Výstava opavské výtvarné skupiny X
Výstava uměleckých prací opavské výtvarné Skupiny X, která je
součástí opavské kultury s pozdějším přesahem do slezského,
moravského regionu i za hranice republiky. Hudební doprovod - Duo violoncello a kytara Jarka a Radim Palzerovi. Možnost
prohlídky po - pá v úředních hodinách, po telefonické domluvě,
734 588 460.
Velká výstavní síň KD Vítkov
Pátek 16. 9. v 19:00 hodin
Jak obšťastnit ženu
Gina (Sally Phillips) si nepřipadá zrovna přitažlivě. Právě slaví
padesátku, propustili jí z práce a její manžel jí moc pozornosti
nevěnuje. Aby toho nebylo dost, její kamarádky jí k narozeninám objednají domů striptéra. Ten jí je ochoten splnit jakékoliv
přání. S úklidem ale asi úplně nepočítal! Když ho tak Gina pozoruje při práci, dostane nápad. Po čem ženy skutečně touží? Mít
uklizeno a…orgasmus!
Drama / Komedie
Země původu: Austrálie
👨 15+ ⏰ 107 min. Titulky. Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 20. 9. v 17:00 hodin
Série 6 workshopů o aromaterapii
Trápí vás stres, únava, nespavost a bolest hlavy? Řešíte rýmu,
kašel, horečku a nachlazení? Chcete se naučit aromaterapii tak,
aby pomáhala? Naučte se vyrábět voňavé pomůcky.
Vždy v úterý (dále 4. 10. , 18. 10. , 1. 11. , 15. 11. a 29. 11.), v čase od
17 do 19 hodin ve společenské místnosti v kulturním domě.
Cena za jedno setkání je 350 Kč. Počet míst je omezen.
Prodej vstupenek na www.kulturavitkov.cz
Kulturní dům Vítkov
Čtvrtek 22. 9. v 19:00 hodin
Indián
Ondřej je tvrdý obchodník a arogantní workoholik. V Praze vede
velkou, úspěšnou firmu. Smyslem jeho života jsou peníze. Ondřej právě v Nebrasce dojednal životní obchod s bohatým investorem, který na okraji Prahy zafinancuje výstavbu luxusních
rezidencí. Na cestě z Ameriky letadlo přelétá nad rezervací, kde
právě probíhá pohřeb indiánského náčelníka. Duch indiána
stoupající k nebi narazí do letadla a nedopatřením se vtělí do
Ondřeje. A tento duch má o Ondřejově životě a jeho hodnotách
rozhodně odlišné představy.
Komedie
Země původu: Česko, Slovensko, Maďarsko
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Karel Roden, Daniel Olbrychski, Martin Myšička, Vica Kerekes
👨 Přístupný ⏰ 94 min. České znění. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov

Kalendář akcí
Pátek 23. 9. v 19:00 hodin
Vstupenka do ráje
George Clooney a Julia Roberts se v rolích ex-manželů znovu
potkávají na velkém plátně. Čeká je společná mise, která má
zabránit jejich zamilované dceři, aby udělala stejnou chybu,
jaké se kdysi sami dopustili.
Komedie / Romantický
Země původu: USA
👨 12+ ⏰ 104 min. Titulky
Vstupné: 140 Kč
Miroslav Macáš vám zazpívá před promítáním romantickou píseň.
Kino Panorama Vítkov
Neděle 25. 9. v 10:00 hodin
DC Liga supermazlíčků
Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, Supermanův pes Krypto vytvoří tým domácích mazlíčků z útulku,
kteří mají superschopnosti: ohař jménem Ace, který se stane
supersilným a nezničitelným, prase jménem PB, které může
dorůst obřích rozměrů, želva jménem Merton, která se stane
superrychlou, a veverka jménem Chip, která získá elektrické
schopnosti.
Rodinný / Animovaný / Dobrodružný
Země původu: USA
👨 Přístupný ⏰ 106 min Český dabing. Vstupné: 60 Kč
Děti dostanou před promítáním zvířecí tetovačku.
Klub Panorama - Kino Vítkov
Středa 28. 9. od 13:00 hodin
Den Svatého Václava na hradě Vikštejně
Čeká vás rytířský turnaj, pohádka, historická katovna, rytířské ležení, expozice okolních měst a spolků, ražba mincí,
flašinetář, kapela Dobrozdání, jarmark, bohaté občerstvení
a pivovar Vikštejn.
Pořádá: ARCUS Vítkov
Zřícenina hradu Vikštejn
Pátek 30. 9. v 16:00 hodin
Top Gun: Maverick
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell,
se vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho
z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota
Tomu Cruiseovi v akčním dramatu Top Gun: Maverick?
Akční / Drama
Země původu: USA
Hrají: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm,
Val Kilmer, Monica Barbaro
👨 12+ ⏰ 131 min. Titulky. Vstupné: 100 Kč
Klub Panorama - Kino Vítkov

Pátek 30. 9. v 19:00 hodin
Erupce lásky
Katia a Maurice. Geochemička
a geolog. Okouzlující pár vulkanologů, kteří strávili život
na vrcholech aktivních sopek,
erupcím lávy i emocí navzdory. Jak nicotný je člověk v porovnání se silou přírody? A pro
co žije ten, kdo může zemřít
každým okamžikem? Dojemná dokumentární romance se
stala nečekaným diváckým
hitem letošního festivalového
jara a podmanila si publikum
na MFF Karlovy Vary 2022.
Dokument
Země původu: USA / Kanada
👨 Přístupný ⏰ 93 min. Titulky
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 6. 10. v 17:00 hodin
RUSKO OČIMA ZAHRANIČNÍ REPORTÉRA
S novinářem Miroslavem Karasem nejen o Rusku
Spolek Inventum zve na besedu s novinářem a reportérem
Miroslavem Karasem, současným ředitelem Televizního
studia Ostrava, před tím letitým zahraničním zpravodajem
České televize v Polsku a v Rusku. Beseda bude věnována
zejména současné situaci v Rusku a na Ukrajině, hovořit se
bude také o Polsku a dalších tématech, která souvisí s prací
zahraničního reportéra. Součástí setkání bude také autogramiáda a představení knihy Miroslava Karase s názvem „A odkud bych asi tak byl? Rusko očima zahraničního reportéra“.
Délka: 90 minut, vstupné: dobrovolné
Kulturní dům v Heřmanicích u Oder
Středa 19. 10. v 18:00 hodin
Ukradená země
Cesta napříč USA - diashow Jiřího Kolbaby
Vstupné: 200 Kč
Kino Panorama Vítkov
Středa 2. listopadu od 20:00 hodin
varieté krhut
Vstupné: 300 Kč
Kulturní dům Vítkov
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