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Několik slov starosty města
Situace na Ukrajině a my
V předešlých dvou letech ovlivnila covidová pandemie životy lidí
na celém světě. I v naší republice jsme museli významným způsobem změnit způsob života, zejména ten pracovní. Když už to
vypadalo, že se život vrací do normálu, zasáhla naše životy energetická krize a válka na Ukrajině.
Situace, která nastala po napadení Ukrajiny Ruskem, vzbudila
mezi lidmi vlnu soucitu a pomoci. Ukrajinci, kteří museli opustit
svoje domovy, zamířili na západ. Do Polska, Slovenska, Česka i do
dalších zemí. Ve všech zemích se setkali s pochopením a pomocnou rukou. Nejinak tomu bylo i v naší republice a také v našem
městě.
Do Vítkova začali nejdříve přijíždět rodinní příslušníci Ukrajinců,
kteří už v našem městě pracovali. Kromě pomoci při registraci
na KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) jsme
zajišťovali evidenci na úřadu práce, uspořádali sbírku oblečení
a dalších potřebných věcí, připravovali ve spolupráci s řediteli
školských zařízení nástup ukrajinských dětí do školy… Nejdůležitější pro přijíždějící uprchlíky bylo zajištění ubytování. Mile nás
překvapilo, že přišly nabídky fyzických osob, které byly ochotny
Ukrajince ubytovat. Také město vytipovalo objekty, ve kterých
by bylo možné zřídit ubytování. Konkrétně se jednalo o tři objekty. V kulturním domě jsme vybavili byt správce, který byl neobsazený. Dále jsme zprovoznili ubytovnu v Oderské ulici. Třetím
objektem, který jsme využili, byla sokolovna. Postele, stoly, židle
a další nábytek jsme přivezli z areálu střední školy na Podhradí.
Některé vybavení (pračky, mikrovlnné trouby...) věnovali dárci.
Město kupovalo minimum věcí.
V kulturním domě bylo ubytováno nejdříve devět osob, následně
se dvě osoby odstěhovaly, takže v současné době ve třípokojovém bytě žije sedmičlenná rodina. V sokolovně bydlí od počátku
tři osoby. Největší počet osob (14) sdílí ubytovnu v Oderské ulici.
Ani v jednom zařízení od bydlících Ukrajinců nevybíráme nájem.
Ten je nám v plné výši kompenzován státním příspěvkem. Město
tedy na jejich ubytování nedoplácí.
Velice důležitým krokem bylo zapojení ukrajinských dětí do výuky. Tady musím vyzdvihnout spolupráci základní školy a gymnázia, střediska volného času a mateřské školy. Více než třicet dětí
mělo zájem o školní docházku. Ty nejdříve chodily dva týdny do
SVČ a pak byly zařazeny do tříd mezi své vrstevníky. Jistě to nebylo jednoduché ani pro ně, ani pro pedagogy. Děti, které mají
on-line výuku z Ukrajiny, do školy nemusejí chodit.
Ve Vítkově žije kolem stovky Ukrajinců, přičemž jde zejména
o ženy a děti. Nejvíce je jich na Podhradí v ubytovacím zařízení

České pošty. Kapacita tohoto zařízení je 45 osob. Další lidé bydlí v
areálu léčebny dlouhodobě nemocných v Klokočově. Minimálně
tři lidé žijí u fyzických osob. A jak jsem uvedl výše, v našich objektech je ubytováno téměř 30 osob.
Pro zájemce z řad dospělých jsme zajistili kurzy českého jazyka.
To jim pomůže lépe se zapojit do života a také je to důležité při
hledání práce. Většina Ukrajinců si hledá práci a podle našich informací již mnozí z nich pracují.
Musím říct, že díky aktivní pomoci mnoha lidí situaci s ukrajinskými přistěhovalci ve Vítkově zvládáme. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli nebo podílí na pomoci lidem postiženým válkou, jejíž konec si všichni přejeme, byť
jsme si vědomi, že i poté bude situace nelehká…

Prázdniny jsou před námi
I když oficiálně končí školní rok až 31. srpna, tak předávání vysvědčení je důležitým okamžikem, na který čekali žáci, studenti
i učni s určitým napětím. Vysvědčení zhodnotilo jejich celoroční
úsilí a snahu. Doufám, že vykouzlí úsměv a radost nejenom ve
škole při jeho přebírání, ale i doma u rodičů.
Dva měsíce prázdnin a dovolených, které máme před sebou,
slouží k odpočinku, načerpání sil, ale také k poznávání nových
krajů. Přeji nejenom těm, kteří donesli domů vysvědčení, ale i
pedagogům, školským pracovníkům a všem ostatním, kteří mají
před sebou několik týdnů volna, aby je prožili podle svých představ.
Vzhůru tedy za novými zážitky!
Pavel Smolka
starosta města

Participativní rozpočet na
rok 2023

Zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání schválilo
nová „Pravidla participativního rozpočtu města Vítkova na
rok 2023“.
Podrobnosti najdete v pravidlech (dostupné na webu města).
V případě dotazů se obracejte na ved. oddělení vnějších vztahů a propagace Danielu Olbertovou (tel. 556 312 253, e-mail:
olbertova@vitkov.info).
Termín pro podání projektů je do 30. září 2022.

Dětské hřiště na sídlišti
v Budišovské ulici v novém
Na začátku června proběhla výměna herní sestavy na dětském
hřišti v Budišovské ulici. Původní sestava již neprošla řádnou
revizí a bylo nutno ji nahradit za novou. Výměna v hodnotě
72 861 Kč byla financována z rozpočtu města Vítkova. Montáž
provedla firma ROVEX z Ostravy - Zábřehu, která opatřila sestavu
certifikátem a roční revizí, takže splňuje bezpečnostní požadavky pro umístění ve veřejném prostoru. Na hřišti byly odstraněny
dřevěné palisády okolo herní plochy a dosypána štěpka. V červenci budou okolo herní plochy vyměněny lavičky a dodán odpadkový koš. Předpokládáme, že v roce 2023 budou na dětském
hřišti umístěny další herní prvky. Věříme, že dětem bude hřiště
dělat radost a dlouho bude sloužit svému účelu.

Městská policie v květnu 2022
Neuvěřitelné jednání matky – řidičky řešili strážníci 11. května,
kdy bylo kolem půl třetí odpoledne strážníkům během obchůzky
městem oznámeno, že na náměstí Jana Zajíce stojí zaparkované vozidlo, ve kterém asi půl hodiny spí na slunci a bez dohledu
malé dítě. Po příchodu na místo bylo zjištěno, že v jednom ze zaparkovaných vozidel typu kabriolet se na přímém slunci skutečně nachází asi 3leté dítě, které samo spí v dětské autosedačce.
Strážníci na místo přivolali pracovnice odboru sociálních věcí
MěÚ Vítkov. Posléze se k vozidlu dostavila matka dítěte i s dalším dítětem – kojencem. Matce, 37leté ženě z Opavy, přišlo zcela
normální, že své dítě nechává takto spát bez dozoru ve vozidle.
Jak bylo zjištěno prostřednictvím kamerového záznamu, vozidlo
s dítětem uvnitř stálo na parkovišti na přímém slunci více než
40 minut. Strážníky udivila daleko více skutečnost, že matka
přijela s kojencem v šátku na nošení dětí a přes dítě byla rovněž
připoutaná bezpečnostním pásem. Událostí se bude zabývat
nejen orgán sociálně-právní ochrany dětí, ale i správní orgán,
kam byla věc postoupena pro podezření z přestupku v dopravě,
spáchaného porušením povinnosti řidiče vozidla při jízdě motorovým vozidlem přepravovat dítě bez dětské autosedačky ve vozidle vybaveném zádržným bezpečnostním systémem. V případě
uznání viny hrozí ženě pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč a připsání
4 trestných bodů do karty řidiče.
Během objížďky městem 13. května hlídka MP kolem deváté hodiny večerní zjistila muže, který ležel na komunikaci Oderská.
Strážníci zjistili, že muž je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Muž byl probrán a naložen do služebního vozidla. Později v něm byl zjištěn 34letý občan z Tábora, který do Vítkova přijel na hudební festival na Hadince. Muži naměřili strážníci 2,012
promile alkoholu v dechu a dotyčný byl rovněž pod vlivem dalších psychotropních látek. Jelikož nebyl schopen vlastní souvislé
chůze, bylo rozhodnuto o jeho umístění v záchytné stanici Opava, kam byl po provedení potřebných úkonů dodán. Vzhledem ke
skutečnosti, že se během převozu začal chovat značně agresivně,
museli mu strážníci nasadit pouta. Přestupek s podezřením na
porušení povinnosti chodce při účasti v provozu na pozemních
komunikacích chovat se ohleduplně a ukázněně, svým jednáním
neohrožovat život, zdraví nebo majetek jiných ani svůj vlastní,
byl postoupen správnímu orgánu, kde mu v případě uznání viny
hrozí pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč.

Krátce po jedné hodině odpoledne 26. května přijala MP oznámení o poškození fasády kulturního domu v Dělnické ulici, kterého se měly dopustit děti hrající si s míčem. Strážníci na místě
poškození majetku města zdokumentovali a prověřili kamerové
záznamy z místa. Podařilo se zjistit, že k události došlo 24. května
mezi 15:47 až 16:12 hodinou, kdy si o stěnu budovy kopal s míčem
nezletilý chlapec, když čekal na svou matku, která nakupovala
oblečení v objektu KD. Podle místní znalosti se podařilo nezletilé dítě ztotožnit, přičemž bylo zjištěno, že se jedná o 6letého
chlapce z Vítkova. Věc byla postoupena správnímu orgánu pro
podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Chlapec, který
nedovršil 15. rok věku, není za své jednání odpovědný, avšak rodiče dítěte budou muset způsobenou škodu na majetku uhradit.
Krátce po čtvrté hodině odpoledne 31. května přijala MP Vítkov
oznámení o výskytu dravého ptáka v jedné ze zahrad v Oderské
ulici. Dravec jen ležel v trávě a zřejmě nemohl létat. Na místě
bylo zjištěno, že se jedná o výra velkého, který měl zřejmě zlomené křídlo. Strážníci dravce odchytili a převezli na služebnu MP,
odkud byl následně předán pracovníkům stanice pro záchranu
živočichů v Bartošovicích.

Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Zprávy z našeho kraje
Ve čtvrtek 16. června se konalo 8. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Hned v úvodu přednesl plk. Ing. Radim Kuchař, ředitel Hasičského záchranného sboru MSK, zprávu o stavu
požární ochrany v kraji za rok 2021. Při této příležitosti opět zmínil záměr vybudovat novou hasičskou stanici ve Vítkově, která se
v současné době projektově připravuje.
Největší diskuzi vyvolal bod o uzavření Memoranda o spolupráci
- Velký Mošnov a s ním spojený záměr na nákup pozemků. Armáda ČR projevila zájem umístit v areálu letiště logistické centrum.
Rozhodně nejde o vybudování vojenské základny, pouze o využití uzlu, kde se setkává letecká, silniční a železniční doprava.
Zástupcům naší strany se nelíbí, že Ministerstvo obrany dosud
nezveřejnilo žádné závazky, jen slib podpory.
Podobnou připomínku jsme vznesli i v souvislosti s dotací na realizaci koncertního sálu včetně rekonstrukce Domu kultury města
Ostravy a výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny. V obou
případech by mělo přispět Ministerstvo kultury. V minulosti už

několikrát slíbilo finanční spoluúčast, ale nakonec ze slibů sešlo.
V rámci schvalování dotací v „Programu na podporu přípravy
projektové dokumentace 2022“ jsme schválili také 400 tis. Kč na
projekt „Technická infrastruktura pro výstavbu RD – Letní kopec,
Vítkov“.
V závěru zastupitelstva ještě náměstek hejtmana pro oblast
dopravy Ing. Radek Podstawka informoval zastupitele o situaci
v autobusové dopravě na Vítkovsku. Naštěstí se opravdu jednalo
jen o krátkodobý výpadek v souvislosti s nemocí několika řidičů.
Při rozhovoru s vedoucím odboru dopravy Ing. Murasem mi bylo
sděleno, že v případě delšího výpadku byli dohodnuti s firmou
Transdev, která byla ochotná vypomoci. Naštěstí nebylo potřeba.
Alena Grosová
zastupitelka Moravskoslezského kraje

Městská policie informuje a doporučuje
Před nadcházejícími prázdninami bychom chtěli předat rodičům i jejich dětem několik informací a zásad bezpečného
chování. Věříme, že tyto informace mohou být užitečné i pro
ostatní občany.

INFORMACE PRO RODIČE
Veďte své děti, aby:
• nenosily klíče od bytu viditelně,
• uzamkly při odchodu z bytu nebo z domu řádně dveře,
• neotvíraly neznámým lidem, když jsou samy doma, a neříkaly
do telefonu, kdy se rodiče vrátí,
• nechodily nikam s neznámými lidmi,
• nebraly nic od cizích lidí,
• vás vždy informovaly, kde jsou a co dělají,
• oznámily neprodleně vám, ve škole nebo na policii, když je někdo obtěžuje, když jim nebo jejich kamarádům někdo ubližuje.
Posíláte děti na letní tábor?

Zjistěte si, kdo letní tábor provozuje (zvláště pokud je to tábor na
inzerát).
Doprovoďte dítě na místo, odkud se na tábor odjíždí, a osobně
předejte dítě vedoucímu oddílu.
Zjistěte si přesnou adresu pobytu dítěte a termín návratu.
Alespoň 2x napište nebo zavolejte svému dítěti a vyžadujte od
dítěte informace o jeho pobytu.
Informujte se u hlavního nebo oddílového vedoucího na programovou náplň tábora a věk, popřípadě kvalifikaci oddílových vedoucích (zkušenosti při práci s dětmi, studující osoby, které celoročně s dětmi pracují).
Pro dítě by měl být tábor součástí prázdninového programu. Dítě
nesmí mít pocit, že je tam dáno „za trest“ nebo z důvodu, že rodiče například odjíždějí do zahraničí a dítě nechají v ČR.
Pokud dítě napíše nebo zavolá o negativních zkušenostech ze
svého pobytu (například nedostatek stravy, nadměrná fyzická
zátěž, tělesné tresty apod.), prověřte si tyto skutečnosti (osobní
návštěva tábora, písemný či telefonický dotaz na hlavního vedoucího).
Vybavte dítě dostatečným množstvím léků, které pravidelně
užívá, a informujte o tom lékaře nebo zdravotní personál, který
má být součástí vedení tábora.
Informujte vedoucího oddílu o případných zdravotních omezeních dítěte, sdělte, zda je plavec či neplavec.
Po návratu dítěte z tábora si udělejte čas na povídání o průběhu
celého pobytu, pokud dítě hovoří o negativních skutečnostech,
prověřte si je.
Dojde-li k nápadné změně chování (nechuť hovořit o pobytu,
programu, kamarádech, vedoucích nebo jeví-li dítě známky fy-

zických trestů, kontaktujte některé rodiče dětí ze stejného oddílu, jak na tento pobyt reagují jejich děti.
Pokud dítě nechce o negativních skutečnostech hovořit s rodiči, obraťte se na odborníky (například na Rodičovskou linku:
606 021 021, která je anonymní).
V závažných případech se obraťte na Policii ČR.

INFORMACE PRO DĚTI
Bezpečné chování mimo domov:
• Rodiče by měli vždy vědět, kam a s kým jde jejich dítě.
• Pokud je to možné, choďte ven s kamarády, protože je to zábavnější a bezpečnější.
• Vyhýbejte se málo osvětleným místům, opuštěným domům,
zbořeništím nebo hustému porostu.
• Nikdy nemluvte s cizími lidmi, nikam s nimi nechoďte, ani kdyby
tvrdili, že je poslali rodiče.
• Vždy řekněte NE, když vám někdo nabízí cigarety, alkohol nebo
drogy, od cizích lidí neberte bonbóny ani jiné sladkosti.
• Nikdy si nehrajte se zápalkami nebo zapalovačem.
• Naučte se přesnou adresu svého bydliště, telefonní číslo domů
a rodičům do práce.
• Zapamatujte si důležitá telefonní čísla, kam je možné se obrátit a požádat o pomoc, používejte je pouze tehdy, když se někdo
vážně zraní, někde hoří nebo při jiném závažném jednání:
150 (Hasiči)
155 (Záchranná služba)
156 (Městská policie)
158 (Policie ČR)
556 312 277, 603 262 069 (Městská policie Vítkov)
556 300 333 (Policie ČR, OO Vítkov).
• O každé nepříjemné situaci je vhodné uvědomit rodiče, učitele
nebo jinou dospělou osobu, které se dá důvěřovat. Je možné také
využít bezplatnou telefonní Linku bezpečí: 116 111.
Bezpečné koupání a pobyt v přírodě:
• Nikdy se nekoupejte sami a na místech, která nejsou dobře známá.
• Neskákejte do vody hned, ale nejprve se opláchněte. Neskákejte do míst, kde neznáte hloubku.
• Pokud do vody skáče více osob, ujistěte se, zda kamarád, který
skočil před vámi, vyplaval, aby nemohlo dojít ke zranění.
• Ve vodě si nehrajte s předměty, o které je možné se zranit.
• Do vody neházejte nic, co tam nepatří.
• Po dobu hry ve vodě je nutné dávat pozor a občas se přesvědčte,
zda nikdo z vašich kamarádů nechybí a na místě je tolik osob, kolik jich přišlo, v zápalu hry se může lehce stát, že se kamarád mohl
začít topit a nikdo si toho nevšiml.
• Pokud zjistíte, že chybí některý z kamarádů, je nutné na to upozornit ostatní a začít jej hledat. Co nejdříve přivolejte dospělou
osobu a informujte ji o tom, co se stalo.
• Člověk je součástí přírody, a proto by se k ní měl chovat jako ona
k němu. Zejména nelámejte větve stromů, netrhejte zbytečně
květy a rostliny, nezabíjejte malé a bezbranné živočichy, hmyz,
nevybírejte hnízda ptáků. Příroda naopak potřebuje pomoc člověka, proto je vhodné se do pomoci přírodě zapojit.
• V přírodě se chovejte tiše, nezakládejte ohně a nenechávejte po
sobě odpadky.
• Hrajte si na místech, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky. Nepoužívejte hlučné předměty (petardy, rádio…), které plaší zvířata
a obtěžují ostatní lidi.
• V lese nebo na louce nejezte a nesbírejte rostoucí plody, které
bezpečně neznáte.

• Nebojte se upozornit kamaráda, který přírodu ničí a devastuje,
na to, že nejedná správně.
• Na výlet do přírody si s sebou vezměte nejen něco k jídlu a pití,
ale i základní pomůcky na poskytnutí první pomoci. Pokud jste
na něco alergičtí, nezapomínejte na léky, které ztlumí počáteční
reakci těla.
Zásady bezpečné jízdy na kole nebo koloběžce:
• Před jízdou vždy překontrolujte technický stav, hlavně stav brzd
a světel. Každou zjištěnou závadu bezodkladně odstraňte.
• Pamatujte na to, že řídítka jsou od toho, aby se držela oběma
rukama.
• Při vjíždění na komunikaci se pořádně rozhlédněte, aby nedošlo
ke střetu s jiným účastníkem silničního provozu.
• Děti by neměly zapomínat říci rodičům, kam na kole či koloběžce
jedou, případně kde se budou pohybovat. Jezděte vždy vpravo co
nejblíže k okraji vozovky, při jízdě více osob jednotlivě za sebou.
• Pokud jste předjížděni autem nebo autobusem, je důležité se
pevně držet řídítek, aby tlakem vzduchu nedošlo k pádu na vozovku.
• Pamatujte na to, že je nutné při změně směru jízdy ukázat, kam
odbočujete.
• Chodník slouží především chodcům a používat jej na kole nebo
koloběžce je povoleno pouze dětem do 10 let, při použití kola
nebo koloběžky je nutné tlačit tyto vedle sebe.
• Buďte opatrní při brzdění přední brzdou, aby nedošlo k přepadnutí přes řídítka.
• Jste-li mladší 18 let, musíte při jízdě na pozemní komunikaci použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
• Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelovou komunikaci vjíždět a jet pouze pod dohledem
osoby starší 15 let.
• Na jednomístném kole nebo koloběžce nejezděte ve dvou.
• Za snížené viditelnosti mějte za jízdy rozsvícený světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené
barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka
dostatečně a souvisle osvětlena, můžete jako náhradu za světlomet použít svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
• Nenechávejte své kolo nebo koloběžku bez dozoru, při jejich
opuštění tyto připevněte k pevnému stabilnímu objektu řetězem nebo lankem se zámkem, aby nedošlo k odcizení.
• Je nutné dodržovat veškeré dopravní značky, a to jak svislé, tak
i vodorovné.
Povinná výbava jízdních kol a koloběžek:
Povinná výbava jízdních kol i koloběžek je definovaná ve vyhlášce
č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:
• Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy s odstupňovaným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být
vybavena přední brzdou.
• Volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.).
• Zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít
hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení
nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodu, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníku musí mít hrany
buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm

v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm.
• Matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo
v kombinace s krytkou konce náboje, musí být uzavřené.
• Zadní odrazka červené barvy může být kombinována se zadní
červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být pevně umístěna v podélné
střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní
ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či
obuvi cyklisty.
• Přední odrazka bílé barvy může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola
u stojícího kola; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou
být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty.
• Odrazky oranžové barvy na obou stranách šlapátek (pedálů)
mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými
na obuvi nebo v jejich blízkosti.
• Na paprscích předního nebo zadního kola (nebo obou kol) musí
být nejméně jedna boční odrazka oranžové barvy na každé straně kola; tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích
blatníků nebo na bočních částech oděvu cyklisty.
Za snížené viditelnosti:
• světlomet svítící dopředu bílým světle musí být seřízen a upraven trvale tak, aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo
neúmyslným zásahem řidiče měnit; je-li vozovka dostatečně
a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé
barvy s přerušovaným světlem; podmínky pro umístění zadní
svítilny červené barvy jsou shodné s podmínkami pro umístění
a upevnění zadní odrazky; zadní červená svítilna muže být kombinovaná se zadní odrazkou červené barvy a může být nahrazena
svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
• zdroj elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie,
musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b)
po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení,
• jízdní kola uváděná na trh musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být
vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím; za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně
spojen s rámem.

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, tedy 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.

Novinky z Krajiny břidlice
Předsedkyně spolku Krajina břidlice Alena Zemanová převzala
20. června z rukou ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové certifikát národního geoparku Krajina břidlice.

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
Provozní doba: PONDĚLÍ 8:00 - 16:00, ÚTERÝ 8:00 - 14:00 hod.
Telefon: 604 645 378

Město Vítkov pořádá akci

„ZA PLOTEM“
aneb radost ze zahrádky

Akce se uskuteční v sobotu 13. srpna 2022 od 14:00 hodin.
Těšit se můžete na ukázku pěstitelských produktů, poradnu zahradního designu, včelařský stánek a bylinkový koutek. SPCCH připravuje ochutnávku svých marmelád.
Můžete si zakoupit květinové a drátěné aranžmá, šité výrobky, bylinky, bižuterii, k dostání budou i regionální pochutiny.
Pro děti bude připraven bohatý program s Bořkem Stavitelem, Zoochov Kružberk představí svá domácí zvířata a dětem nabídne jízdu na poníkovi. Firma ZEMPOL, spol. s r. o.
nám zapůjčí svůj traktor, který si budete moci prohlédnout
zevnitř.
K poslechu a tanci bude hrát kapela BT NOVA.
Součásti akce bude vyhodnocení soutěží - Marmeládové
pokušení, Rozkvetlé okno a Předzahrádka.

město vítkov vyhlašuje Letní soutěže
Květinové léto – Když vám ploty rozkvetou

budou posuzovat pouze pohled z ulice. Jestliže se tato disciplína
mezi občany města osvědčí, vybereme v příštím roce do soutěže
další tři ulice.
Přejeme vám krásné léto plné zážitků.

Marmeládové pokušení
Město Vítkov vyhlašuje soutěž o NEJlepší marmeládu.

Také letos vyhlašuje město Vítkov letní soutěž Rozkvetlé okno.
V letošním roce bude doplněna o soutěž o nejkrásnější předzahrádku.
Společně se Základní školou a gymnáziem ve Vítkově proběhne
ještě třetí soutěž, kdy nejkrásnější předzahrádku, ve vytipovaných ulicích – Fučíkova, Mladých a Skřivánčí pole, vyberou děti.
Bydlíte-li v některé z těchto ulic a najdete na svém plotě připevněnou papírovou květinu, postupuje vaše předzahrádka do velkého slosování, které proběhne 13. srpna v rámci akce Za plotem.
Kdy budou děti vybírat?
Od 11. do 15. července – Fučíkova ulice, od 18. do 22. července –
Skřivánčí pole a od 25. do 28. července – ulice Mladých.
Konkrétní den v týdnu bude vybrán s přihlédnutím k počasí. Děti

Do soutěže můžete přihlásit svou oblíbenou domácí marmeládu
nebo džem. Hodnotit se bude chuť, barva, konzistence. Do soutěže můžete přihlásit libovolný počet vzorků. Soutěž je určena
pouze amatérským výrobcům.
Soutěžní vzorky odevzdejte v IC Vítkov od 8. do 10. srpna 2022.
Pravidla: v IC Vítkov a na https://volnycas.vitkov.info
Podrobnosti na e-mailu: olbertova@vitkov.info

pozvání do knihovny
Prázdninová půjčovní doba
(1. 7.–31. 8. 2022)
Po
Út
Stř
Čt
Pá

9.00 – 11.30
zavřeno
zavřeno
9.00 – 11.30
zavřeno

12.00 – 17.00
12.00 – 17.00

Obalování učebnic
Městská knihovna upozorňuje žáky a studenty, že v době letních
prázdnin mají možnost nosit do knihovny učebnice na obalování.

Výprodej vyřazených knih
V městské knihovně bude probíhat v období od 15. srpna do
13. září 2022 výprodej vyřazených knih. Výprodej se koná vždy
v půjčovní době knihovny. Cena je 10 Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na webových stránkách
knihovny Vítkov. Seznam knih nebude v průběhu výprodeje aktualizován. Knihy si nelze předem rezervovat.

PLÁŽOVÁ KNIHOVNA NA KOUPALIŠTI
Jak se již stalo tradicí i letos připravila Městská knihovna ve Vítkově ve spolupráci s Technickými službami města Vítkova pro
návštěvníky koupaliště půjčování knih a časopisů v plážové
knihovně. Návštěvníci si tak mohou zkrátit dlouhou chvíli zapůjčením knih i časopisů - nabízíme několik desítek titulů!

Koupaliště je místem určeným hlavně pro odpočinek a relaxaci,
a proto jsme připravili pro návštěvníky knihy „lehčího“ žánru,
jako například milostné romány či detektivky. Nezapomněli jsme
ani na nejmenší a pro děti připravili pohádky a komiksy. Nabídka
knih je doplněna časopisy nejrůznějšího zaměření, jako například Tina, Vlasta, Květy, ale také časopisy odborné o počítačích
nebo autech.
Půjčování v plážové knihovně probíhá bezobslužně. Knihovnička
je volně otevřena a tím pádem přístupná všem, vždy v otvírací
době koupaliště. Návštěvníci si tak knihy a časopisy sami vybírají
a podle prozatímních zkušeností také poctivě vracejí.

PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ V PLÁŽOVÉ KNIHOVNĚ
• Plážová knihovna je provozována v prostorách městského koupaliště. Její provoz je podřízen Provoznímu řádu městského koupaliště ve Vítkově.
• Zapůjčení knih je poskytováno vždy v otevírací době koupaliště.
• Knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům koupaliště.
• Zapůjčení knih je bezplatné. Není potřeba žádné registrace čtenáře.
• Pokud vás kniha zaujala, je možné si ji nechat a nahradit ji jinou
knihou, kterou do knihovničky přinesete.
• Také knihy v plážové knihovně si zaslouží slušné zacházení.
• Zapůjčené knihy a časopisy po přečtení neponechávejte mimo
prostor knihovničky.
Návštěvníci koupaliště si mohou knihy půjčit bezplatně a po prohlédnutí, či přečtení zpět vrátit do plážové knihovničky.
Případné připomínky k provozu sdělte prosím na
knihovna@vitkov.eu
Krásné léto přejí knihovnice městské knihovny.

ČERVENEC V KNIHOVNĚ
V prvním z prázdninových měsíců si vás co nejsrdečněji dovolujeme pozvat na tyto plánované akce:
Ve čtvrtek 7. července se zahrada knihovny rozezvučí krásnými
hlasy. Kapela 3+1 band, tvořená charismatickými ženami, představí písně různých žánrů a my se můžeme těšit od 19:00 hodin
na příjemnou pohodu letního podvečera. Vstupné je 70 Kč.
21. července pak přivítáme zástupce úžasného zlínského divadla
SemTamFór. Toto divadelní uskupení představí komediální hru
Houmeles. Věříme, že smích a oddych k létu prostě patří. Začínáme také v 19:00 hodin a vstupné je 100 Kč.
Na obou akcích bude zajištěno občerstvení.

Čtvrtek 21. července v 19:00 hodin
Vstupné: 100 Kč
Zahrada městské knihovny ve Vítkově

koupaliště
v letní
sezOně
Vstupné na rok 2022 je zachováno jako v sezoně 2021. Přenosné permanentky budou
opětovně platit na 10 vstupů. V jeden den
mohou navštívit koupaliště na jednu permanentku maximálně 2 osoby.

Otevírací doba
koupaliště je denně od
10:00 do 19:00 hod.
CENÍK na rok 2022
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
dospělí				60 Kč
děti do 3 let			
zdarma
děti do 15 let			
30 Kč
žáci a studenti do 26 let		
30 Kč
senioři nad 60 let		
30 Kč
ZTP, ZTP/P			30 Kč
průvodce ZTP/P			zdarma
zapůjčení lehátka		
40 Kč
vratná záloha za zapůjčení
lehátka				100 Kč
volejbalové hřiště		
50 Kč/1 h.
PERMANENTKY (10 vstupů)
dospělí (40 Kč/1 vstup)		
děti, žáci, studenti do 26 let,
senioři nad 60 let, ZTP
(20 Kč/1 vstup)			

400 Kč
200 Kč

Všichni senioři, žáci a studenti, kteří využívají slevu, či permanentku, musí předložit
příslušný doklad prokazující nárok na slevu.
Místní školy a školky v rámci tělesné výchovy platí hromadné vstupné (nad 10 osob)
ve výši 5 Kč/žák, pedagog a dozor ZDARMA.
Ceny platí v období školního roku.
Občerstvení bude zajištěno v kiosku.

OLYMPIÁDA MLADÝCH CHOVATELŮ
Ve středu 18. května proběhlo v Opavě okresní kolo olympiády
mladých chovatelů. Gymnázium reprezentovaly dvě žákyně z tercie - Karolína Janečková a Beata Březovjáková. Do soutěže byly
nominovány na základě sepsání práce, která obnášela roční pozorování domácích mazlíčků, vypracování jejich etogramů a grafické
zdokumentování výsledků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a v 11
odbornostech - chov králíků, drůbeže (hrabavé i vodní), holubů
(včetně poštovních), ovcí a koz, exotického ptactva, akvarijních
rybek, terarijních živočichů, drobných hlodavců, koček, psů, činčil
a fretek. Karolína Janečková soutěžila v chovatelské odbornosti
Exotické ptactvo – papoušci, v kategorii II. Monitorovala potravu,
chování, hlasové projevy a onemocnění pětileté samičky papouška šedého Kačenky. Beata Březovjáková si vybrala chovatelskou
odbornost Psi, v kategorii I. Věnovala se etologii a způsobu chovu
rhodéského ridgebacka - dvouleté fenečky Dolfi. V okresním kole
dívky absolvovaly poznávání organismů v dané odbornosti, teoretický test a obhajobu práce. Obě žákyně byly velmi úspěšné. Karolína Janečková obsadila 2. místo a Beata Březovjáková 3. místo.
Blahopřejeme.
Milena Mačáková

Na začátku zavzpomínala na studentské roky na vítkovském
gymnáziu, pak se rozpovídala o svém životě v zajetí několika cizích jazyků, kterými hovoří. Její vyprávění spojovalo studijní a profesní život se zážitky z mnoha cest. Putovali jsme z Vítkova přes
Olomouc, USA, Austrálii, Nepál, Indii, Namibii… zpět do Vítkova,
aniž jsme opustili učebnu. Žáci se dozvěděli řadu zajímavých informací, dostali dobré rady na cesty a vyslechli si mnohé veselé
příběhy, ovšem i historku o tom, jak můžete být okradeni málem
přímo před policejní stanicí…
Nakonec se řeč stočila i na studium cizích jazyků a fungování jazykové školy. To, že se přednáška líbila a přinesla žákům mnoho
podnětů, vidíme i teď, když stále mnohé věci rozebírají.
Tomáš Kaluža

Vernisáž výstavy ART EXHIBITION

Beseda s Mgr. Simonou Škurkovou
Koncem května naší školu navštívila absolventka gymnázia
Mgr. Simona Škurková, v současné době ředitelka jazykové školy
s celostátní působností Lingua centrum Olomouc.

V úterý 31. května byla v kulturním domě zahájena výstava výtvarných prací, které pod vedením paní učitelky Terezie Šímové
vytvořili studenti Gymnázia Vítkov. Žáci nižšího gymnázia si pro
publikum připravili vtipné sádrové plastiky a studenti kvinty
a sexty představili řadu uměleckých reprodukcí, ale i originálních
maleb. Obrazy byly tvořeny na sololitu za použití temperových
barev a práce na nich probíhaly od začátku letošního roku v hodinách výtvarné výchovy. Zahájení výstavy proběhlo v odpoledních
hodinách a úvodní slovo pronesli kurátoři Lucie Konečná a Ondřej Rusňák. Na vernisáž se přišel podívat také pan starosta Pavel
Smolka a pan místostarosta Martin Šrubař a samozřejmě pan ředitel Miroslav Bučánek. Vernisáží nás provázelo hudební vystoupení studentky Kláry Vrbické a pana učitele Radomila Bazaly.
Moderátorské duo tvořili Zdeňka Drimajová a Vojtěch Jakubík.
Účast na zahájení vernisáže by nebyla tak vysoká bez řádné reklamy a marketingu, o které se postaraly Karolína Haasová, Vendula
Pavlů a Gabriela Přečková. Fotodokumentaci zajistila Veronika
Charuzová. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s realizací výstavy, a také paní učitelce Šímové a žákům, jež věnovali samotné přípravě svůj čas.
Apolena Halamíčková
sexta

NA KOLE DĚTEM - CYKLOTOUR 2022
Dne 9. června vedla naším městem 8. etapa cyklojízdy „Na kole
dětem“. Jedná se o charitativní počin, jehož hlavním cílem je získat finanční prostředky na podporu léčby onkologicky nemocných dětí. V rámci akce si připravili žáci naší školy krátký program,

kterým zpestřili zastávku cyklistů v našem městě. Chlapci, kteří
na náměstí J. Zajíce vystoupili, tráví volný čas jízdou v bikeparcích a skateparcích. Jezdí převážně na enduro kolech a freestyle
koloběžkách. Členům pelotonu předvedli různé triky a skoky. Ti je
ocenili bouřlivým potleskem a slovy uznání. Místostarosta města
pak předal Josefu Zimovčákovi, několikanásobnému mistru světa
v jízdě na velkém kole, dar města - šek v hodnotě 10 000 Kč.
Peloton pak, za doprovodu našich žáků, opustil město a pokračoval do Oder, Hodslavic, Kelče až do Bystřice pod Hostýnem.

punk-rockovou skupinu, která se prezentuje vlastní autorskou
tvorbou.
Marek nám vyprávěl o svých pracovních cestách po světových observatořích včetně Chile a Jihoafrické republiky. Popisoval zážitky
z cest a pobytů v těchto vzdálených destinacích. Jeho velkým přáním je podívat se na observatoř na Havajských ostrovech a jako
astronom by se rád podíval třeba i do vesmíru.
Jeho cesta za vědeckou kariérou nebyla jednoduchá ani přímočará, ale skutečnost, že práce je pro Marka jeho celoživotním koníčkem, vyvažuje případná negativa.
Beseda Marka Skarky studenty zaujala, zvláště jeho životní příběh, který je důkazem toho, že pokud chceme dosáhnout vysněného cíle, musíme pro to mnohé udělat, ale pak to stojí za to!
Trochu širší zaměření měla jeho podvečerní přednáška pro veřejnost, která nám přiblížila důležitost vesmírných observatoří,
které odhalují další tajemství vesmíru a zásadně tak doplňují ty
pozemské. Význam družic Marek dokumentoval i zajímavými pokusy a videi, občas poutavě zabrousil i do historie, byť v sále kina
seděli většinou poučení diváci.
Vesmírné dalekohledy výrazně urychlují kosmický výzkum. I naše
země vkládá do této nekonečné mozaiky další a další kamínky…
Budeme se těšit, že nám Marek zase brzy přiblíží novinky ze svého
oboru.
Alena Grosová, Lenka Zychová, Marie Mikulíková

Karína Kopecká

Z vesmírných dálek
Setkání s Mgr. Markem Skarkou, Ph.D.
V úterý 14. června navštívil po čase naši školu Mgr. Marek Skarka, Ph.D. Tentokrát nebyla tématem jeho besedy jen astronomie, ta byla od dětství jeho koníčkem, ale vyprávěl žákům o své
trpělivé cestě k profesi astronoma. Zavzpomínal na svá školní léta
na našem gymnáziu, kdy byla jeho oblíbeným předmětem, kromě matematiky, hlavně fyzika s jejím vyučujícím panem Petrem
Ambrožem. Přinesl nám ukázat i svůj první amatérský dalekohled,
který si sám postavil.
V úvodu besedy jsme se od našeho tělocvikáře pana Kaluži dozvěděli, že Marek, kromě toho, že byl výborným basketbalistou,
je i po více než dvaceti letech od maturity držitelem školního rekordu ve skoku do výšky s hodnotou 181 cm. Kromě vědy a sportu
se Markova všestrannost projevuje i jinak, má totiž už léta svou

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

Den města 2022
Den města má ve Vítkově již dlouholetou tradici. V letošním roce se oslavy uskutečnily 4. června odpoledne ve sportovním areálu
v Husově ulici. Úvod programu patřil dětem, kterým k tanci a poslechu zazpívala Majda z Kouzelné školky. Děti si měly možnost také
zatančit s maskotem Mimoněm. Dále následovalo slavnostní zahájení akce, kterého se ujali pan starosta a pan místostarosta. Součástí programu bylo slavnostní pokřtění hasičského vozidla a praporu SDH Vítkov.
Pestrý hudební program přilákal opravdu hodně návštěvníků, zlatým hřebem večera bylo vystoupení Ewy Farne.
Pro malé i velké byla připravena řada soutěží a poutavý doprovodný program, které zajišťovaly příspěvkové organizace, spolky a občané našeho města a okolí.
Akci navštívilo celkem 1700 hostů. Doufáme, že příští rok tohle číslo překonáme!
Andrea Brijarová

SČÍTÁNÍ LIDU 1930

V č. 9/2021 Vítkovského zpravodaje jsem psal o sčítání lidu z roku
1921. O devět let později 2. prosince 1930 se opět vše zopakovalo.
V popředí státního zájmu byla potřeba prozkoumat počty
živnostenských a zemědělských provozů. Z výsledků obou sčítání
bylo zjištěno, že na území našeho města je rozloha půdy 2 567 ha
a 85 arů. Tato plocha se dále dělila na 1 175,45 ha orné půdy,
388,12 ha lesa, 383,47 ha trvale zatravněných ploch a okrasných
zahrad. Velikost zastavěných pozemků a přilehlých dvorů činila
15,41 ha a vodní plochy bylo 6,25 ha.
Ve městě se v den sčítání zdržovalo v 759 obytných domech 4 818
osob, z toho 2 223 mužského a 2 595 ženského pohlaví. Bytových
jednotek se sečetlo 1 491. Ze 4 818 občanů se přihlásilo 4 558
k římskokatolické víře, 27 k německým evangelíkům, 10 k církvi
českých bratří, dále bylo 5 příslušníků církve československé,
2 starokatolické a 12 víry židovské. U pěti osob byla náboženská
příslušnost neznámá a 199 občanů bylo bezkonfesijních.
Československou státní příslušnost mělo 4 759 občanů a cizinců
bylo 59. Národnostní složení Vítkova - 4 432 německé národnosti,
321 bylo Čechoslováků, 5 Poláků a jeden Rus.
Další kolonkou při sčítání bylo povolání, což přineslo následující
obrázek: v zemědělském a lesnickém oboru pracovalo 682
osob. V průmyslu a živnostech 2 791, v obchodu a peněžnictví
291, v dopravě 146, ve svobodných povoláních a veřejné službě
241, v ostatních povoláních 589 a 78 osob neoznačilo údaje
o své práci. Zemědělských provozů – ponejvíce samostatně
hospodařících selských rodin - se napočítalo 220. Podle velikosti
obhospodařované půdy byli rozděleni takto:
10 arů - 50 arů		
50 arů - 1 ha		
1 ha - 2 ha		
2 ha - 5 ha		
5 ha - 10 ha		
10 ha - 20 ha		
20 ha - 30 ha		
30 ha - 50 ha		

1x
10x
18x
57x
72x
36x
22x
4x

Nejmenší „sedláčci“ s 27 ary půdy byli uvedeni Josef a Julie
Domesovi. „Velkostatkářů“ hospodařících na 30 – 50 hektarech
bylo několik: Reinhold Schmidt, č. p. 146, Elsa Mohr, č. p. 8, Adele
Jahn, č. p. 13 a Franz Krasnicky, Horní Ves č. p. 1.
Z obilovin se nejvíce pěstovalo žito a oves, významné bylo
i pěstování brambor. V roce 1930 se žito pěstovalo na 362,80 ha,
oves na 286,14 ha, ječmen na 57,65 ha, brambory na 139,14 ha
a krmná řepa na 56,92 hektarech.
Další položkou byla hospodářská zvířata: 155 koní, 1 078 hovězího,
177 koz, 3 ovce (?!), 601 prasat, 3 516 slepic, 137 hus, 39 kachen,
51 krůt a 19 perliček kropenatých.
Počet všech řemeslníků a koncesionářských živností dohromady
byl 241. Zapsáno bylo 14 pánských krejčích, 10 dámských
krejčových, 20 ševců, 10 truhlářů, 3 koláři, 7 kovářů, 4 zámečníci,
3 klempíři a instalatéři, 3 elektrikáři, 2 bednáři, 1 zubní technik,
1 čalouník, 5 stavebních mistrů, 3 výrobci betonových prvků,

2 kloboučníci, 3 modistky, 1 kožešník, 1 výrobce likérů, 3 cukráři,
1 výrobce ovocných šťáv a sodovek, 11 řezníků, 1 uzenář, 4 písařky,
1 zahradník, 8 malířů a natěračů, 2 sedláři, 2 kartáčníci,
1 soustružník, 3 fotografové, 2 hodináři, 9 pekařů, 6 holičů, 1 nožíř,
2 brusiči, 1 řezbář, 1 sklenář, 1 mlynář, 1 vazač knih, 1 tiskař knih.
Mimo tyto profese se ve Vítkově nacházely různé provozovny
a obchody: 1 pivovar, 1 lékárna, 2 drogerie, 6 kupců, 8 obchodníků
s módním zbožím, 2 obchodníci s pleteným zbožím, 3 prodejci
nádobí, 1 obchodník se sklem a porcelánem, 2 železářství,
7 cukráren, 2 knihkupectví s papírnictvím, 1 prodejna nábytku
a rakví (1 Möbel und Sarghandlung), 8 obchodů – ovoce a zelenina,
6 trafik, 4 provozovatelé kamenolomu, 9 autodopravců
a speditérů, 2 pily, 21 hospod, 1 plovárna a 1 pohřební služba.
Průmyslové podniky byly tři, a to továrna na hedvábí –
Seidenwarenfabrik S. Trebitsch & Sohn, papírna a výroba lepenky
v Anině údolí – Razumovskysche Holzstoff und Pappenfabrik
Annathal a továrna na lemovky a stužky – Wigstadtler
Besatzbandfabrik Weppler & Müller.
Dalšími většími provozy byly: továrna na knoty – Dochtfabrik
Richard Löwy & Co., stužkárna – Bandfabrik Pretsch und Fridrich,
dva výrobci tkalcovského zboží – Hopp & Honrich a Robert Kunz.
Dále producent farmaceutických preparátů – Klimitschek & Co.,
kamenická dílna – Karl Bena a výrobce likérů Julius Goldberger.
Pavel Kučerka
Zdroj: Geschichte der Stadt Wigstadtl, Josef Ullrich, str. 580 - 583

sportovní stadion Emila Zátopka? ano!

V měsíci září by se dožil náš nejslavnější atlet všech dob Emil Zátopek 100 let, a proto stojí za to si připomenout jeho stopy, které
zanechal i u nás ve Vítkově.
Bylo to několik let po válce, kdy se tehdejší vedení města rozhodlo při likvidaci opuštěného internačního tábora za parkem
využít tohoto prostoru k vybudování sportovního stadionu. Skutečně se zahájily zemní práce, a protože to bylo bezprostředně
po obrovském úspěchu Emila Zátopka na OH v Helsinkách, požádalo město Emila oficiálně, aby k nám přijel a pokřtil tento nový
sportovní stánek svým jménem. A Emil opravdu přijel, pro město
a jeho občany to byl skutečný svátek a já na to dodnes vzpomínám. Kolem staveniště se shromáždilo mnoho příznivců sportu,
ale i další občané. Emil přijel ve vojenské uniformě a my, kluci (já
jsem měl v té době 10 let), jsme s vykulenýma očima koukali na
našeho hrdinu. I když na staveništi pracoval pouze buldozer, který nahrnoval zeminu na budoucí ovály, přesto byl stadion pojmenován. Ale bohužel to bylo v té době vše. Další práce se pro mě
z neznámých důvodů zastavily. Emil Zátopek byl v té době hvězda, pracoval na ministerstvu obrany, kde měl pod sebou veškerý sport v armádě a dosáhl i vysokých vojenských hodností. Ale
byla to velmi složitá doba za komunistické totality, tomu může
rozumět pouze ten, kdo ji skutečně prožil. Emil musel, stejně jako
my ostatní, mnohokrát veřejně vyjadřovat své názory, a proto se
mnohdy vyjádřil protikladně, což mu bylo později i vytýkáno.

Rozhodujícím a nejdůležitějším vyjádřením byl jeho nesouhlas se
„vstupem“ sovětských vojsk v roce 1968 a následnou normalizací
naší společnosti. Na toto své stanovisko, bohužel, velmi doplatil,
stejně jako mnozí z nás. Byl vyhozen z ministerstva, zbaven vojenských hodností a v dalším životě se živil jako pomocný dělník
u geologického průzkumu. Vůbec nebylo důležité, že je jedním z
nejslavnějších sportovců světa, komunistická strana ho vyřídila
podle hesla „kdo nejde s námi, jde proti nám“. Rehabilitován byl
až po sametové revoluci.
Proč se však zabývám touto etapou jeho života? Protože mezitímčas pokročil, náš stadion se dobudoval, dokonce jsme si postavili v tehdejší „akci Z“ i tribunu, ale bylo to v té době, kdy byl
Emil označen za osobu nežádoucí, tak nemohla být ani řeč o nějakém názvu stadionu. A tak se na to i potichounku skoro zapomnělo.
Přesto si však někdo vzpomenul a někdy kolem roku 2015 byl
dán podnět na zasedání zastupitelstva města, kdy jeden dobrý
občan podal návrh na pojmenování stadionu jménem Emila Zátopka. Pozor, to není vtip, pouze neznalost dějin, a proto jsem
jako „pamětník města“ musel do toho návrhu vstoupit a vysvětlovat, jak to bylo a je, tedy že tento stadion již od roku 1952 má
svůj název, a proto se může jednat pouze o obnovení. Toto bylo
následně zkoumáno a samozřejmě potvrzeno. Je až komické, že
se najednou objevila dokonce i hotová keramická tabulka snad
z roku 1952 s názvem „Stadion Emila Zátopka“, což je samozřejmě
dobře, a byla umístěna na budovu tribuny, ale je malá a troufám
si tvrdit, že si jí skoro nikdo ani nevšimne. A teď, vážení občané
města, jak ještě můžeme uctít památku Emila Zátopka u příležitosti jeho výročí?
Inspirovalo mě k tomu město Fulnek. Když projíždíme městem,
můžeme vidět na oplocení sportovního areálu výrazný nápis „Tenisový areál Petry Kvitové“, tak si město váží své vynikající sportovkyně. Co kdybychom dokázali na hlavním vjezdu do našeho
areálu doplnit název „Sportovní stadion“ na „Sportovní stadion
Emila Zátopka“? Myslím, že tím bychom splatili dluh, který Emilovi historicky dlužíme, to bych vřele doporučoval.
Oldřich Vícha

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PODPOŘIL TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI SENIORŮ.
ZAČALA KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LIGA
Díky podpoře Moravskoslezského kraje se mohou senioři severní
Moravy a Slezska opět těšit na své oblíbené křížovky. Začalo jarní
kolo osmého ročníku Křížovkářské ligy určené pro kategorii 60+.
Po dobu deseti týdnů tradičně nabízí svým účastníkům k luštění
deset křížovek a mnoho cen. Patronem Křížovkářské ligy je náměstek moravskoslezského hejtmana pro sociální záležitosti Jiří
Navrátil.
Do soutěžního luštění se tradičně pouštění nejen lidé v klubech
seniorů, ale také babičky a dědečkové v domovech seniorů včetně lidí upoutaných na lůžko a s omezeným pohybem. Každoročně
se zapojuje přes tisíc lidí, loni jich bylo na 1500 ve všech okresech
Moravskoslezského kraje. V regionu je zhruba 40 registračních
míst, největší zájem o křížovky bývá mezi seniory v Havířově, Bohumínu, Kopřivnici, Frýdku-Místku. Novými účastníky budou letos senioři z Nového Jičína nebo třeba z Domova Vesna v Orlové.
„Podobnou aktivitu – dlouhodobou, pravidelnou a se zapojením
lidí v domovech seniorů nikde jinde v krajích nemají. V domovech

je velmi důležitá spolupráce s aktivizačními a sociálními pracovníky, kteří lidem křížovky každý týden rozdávají. Je to vítaná volnočasová aktivita s trénováním paměti. Luští jednotlivě nebo společně. Z domovů se například zapojily ty ostravské – Slunečnice,
Sluníčko, Iris nebo také DS Osoblaha, Domov Cesmína Bohumín,
Domov seniorů Frýdek-Místek, DS Vítkov, DS Odry a další,“ uvedl
Ivan Sekanina, předseda Spolku Počteníčko, který Křížovkářskou
ligu připravuje.
Náměstek moravskoslezského hejtmana pro sociální záležitosti
Jiří Navrátil považuje za velmi důležité, aby lidé v důchodovém
věku byli aktivní a nezůstali bez společenské interakce. „Křížovkářská liga znamená pravidelné trénování paměti, což má hlavně
velký význam pro duševní zdraví. Především ale chceme, aby se
lidé měli na co těšit, abychom jim nabídli zábavu a pohodu, zmírnili stres. V dnešní nelehké době to má obrovský význam. Soutěž
také může pomoci zmírnit jeden z problémů starších lidí, kterým
je pocit osamění,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Středisko volného času Vítkov
DEN DĚTÍ “PIRÁTSKÁ STEZKA”

místě a starší žáci s velkou slávou obhájili první místo a domů dovezli putovní pohár.
S některými staršími žáky se již pomyslně rozloučíme, jelikož se
věkově posunuli do kategorie dorostenců. Dorostenci nám zase
dorůstají do mladých mužů. Rádi bychom doplnili náš kolektiv.
Přijímáme zájemce se zápalem pro kolektivní sport. Po prázdninové pauze budou opět probíhat tréninky v pondělí odpoledne na
hasičském hřišti.
Kamila Orlíková

TANEČNÍ SKUPINA MIX DANCE SOUTĚŽILA V ORLOVÉ

Poslední květnovou neděli se uskutečnila naše tradiční akce - Den
dětí. Hned v úvodu se dostavila pirátka Polly, která pomohla dětem vymyslet pirátská jména. Pak děti hledaly dalekohledem SVČ
Vítkov nebo vodárnu, musely na loďkách překonat útočné žraloky
nebo řešit hádanky, vázat uzly apod. Vše bylo zaznamenáno do
mapy k pokladu, která vedla na TZ Klokočov, kde byl také poklad
nalezen. V závěru čekala velká nafukovací skákací loď a bohaté
občerstvení. V letošním roce se zúčastnilo neuvěřitelné množství
dětí – kolem 120, které si přišly pro svou odměnu. Moc děkujeme
a budeme se těšit na další rok.
Pavlína Steschnerová

UKONČENÍ SEZÓNY 2021/22 HASIČSKÉ LIGY ČTYŘ
OKRSKŮ
Mladí hasiči Vítkov se zúčastnili také letos Ligy čtyř okrsků. Poslední závod sezóny se konal v sobotu 11. června na fotbalovém
hřišti v Jančí. Tentokrát se soutěžilo v požárním útoku. Jelikož
máme malý počet dětí spadajících do kategorie mladších žáků,
vytvořili jsme dvě družstva starších žáků. Obě družstva podala výborný výkon a předvedla skvělé útoky. Možnost poměřit své síly
dostali také naši dorostenci, kteří se utkali s dorostenci z Jančí.
Z důvodu problému ve spoji nemohli být s výsledným časem spokojeni, ale útok se podařilo dokončit, a to je hlavní - nevzdávat se!
Při konečném nástupu všichni napjatě sledovali, jak dopadne celkové vyhlášení. Naše družstvo mladších žáků skončilo na druhém

V neděli 12. června se taneční skupina Mix Dance vydala na soutěž Orlovský pohárek. Soutěžili jsme v kategorii mini a děti. Děvčata zatančila sestavy bez větších chyb, ale stále je vidět, že většina z nich vystupuje letos poprvé. Věříme, že účast v soutěžích
postupně dodá děvčatům sebevědomí a zkušenosti potřebné
k zlepšování výkonnosti. Jsme velice rádi, že máme na tanečních
soutěžích již pokryty věkové kategorie od mini, přes děti až po juniorky. Vnímáme velký zájem ze strany rodičů a budeme se snažit
jej uspokojit. Právě jim patří velký dík za podporu dětí, dopravu
na soutěže a přípravu děvčat před vystoupením. V neposlední
řadě také děkujeme trenérkám, jelikož si uvědomujeme, jak náročnou přípravu práce v kroužku vyžaduje - od vymýšlení sestav,
přes shánění kostýmů až po víkendová soutěžení.
Kamila Orlíková

DVĚ ESA - RAKOUSKO
Top akce! Nejlepší a zároveň nejnáročnější akce horolezeckého
kroužku SVČ Vítkov proběhla o víkendu 4. - 5. června v Rakousku.
V sobotu jsme vystoupili zajištěnou cestou - via ferratou Eisenerz
obtížností C/D na vrchol Pfaffenstein, který se tyčí nad údolím do
výšky 1 871 m. Na cestě byly dech- beroucí výhledy na vrcholky

nout excelentní výkon nadhazovače, který měl přesné a velmi
rychlé nadhozy. Děkuji Ivo Hasalovi za podporu této akce.
Oldřich Sladkovský

VIA FERRATY VELKÁ DOHODA

Alp. V neděli jsme prostoupili kaňon Brück graben, který je jedním z nejkrásnějších v Rakousku. Je hluboce zařezaný do skalního masívu a místy procházíte štěrbinou jen dva metry širokou, to
zpestřeno slaňováním ve vodopádech. Akce se zúčastnili nejen
dospěláci Honza, Marika, Katka, Lucka, ale i děti Vašek a Arleta.
Oldřich Sladkovský

BASEBALLOVÝ ZÁPAS SVČ VÍTKOV – ZŠaG VÍTKOV
V úterý 7. června se odehrál přátelský baseballový zápas SVČ Vítkov – 9. třída ZŠaG Vítkov. Hrálo se na místním fotbalovém hřišti. Dalo se očekávat, že se bude jednat o vyrovnaný zápas z toho
důvodu, že hráči SVČ Vítkov jsou herně zkušenější, ale hráči ZŠaG
jsou starší a jejich odpaly poletí podstatně dále. První směnu začali hráči ZŠaG na pálce a hráči SVČ v poli. Pro mnohé deváťáky se
jednalo o první zkušenost, ale dařilo se jim a nahráli 2 body. Následně na pálce stanuli hráči SVČ Vítkov a podařilo se jim nahrát 4
body. Druhá směna byla vyrovnanější a oba týmy urvaly pro sebe
4 body. Třetí směna byla zkrácená a již nepřinesla žádnou podstatnou změnu. Zápas skončil 8:6 vítězstvím hráčů ZŠaG Vítkov.
Gratuluji! V rámci herního výkonu hráčů ZŠaG je nutno vyzved-

Věděli jste, že i na Moravě jsou via ferraty? A přitom nejsou až tak
daleko – v Moravském krasu. V sobotu 28. května vyrazili naši
malí horolezci do přírodního parku Velká dohoda. Jedná se o bývalý lom, ve kterém se nachází lanový park, via ferraty, lanovky,
lezení po skalách, jeskyně, dětské hřiště i občerstvení. Akce se
zúčastnilo 15 dětí a 7 rodičů. Počasí přálo a fotky mluví za vše.
Děti si to moc užily. Lezly na zajištěných cestách (via ferratách),
ale také v lanovém parku a na skalách. Někteří si i připlatili dlouhé lanovky. Po cestě zpět jsme navštívili propast Macochu.
Oldřich Sladkovský

VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ SE SLOVENSKÝMI
PARTNERY - PROJEKT ZPĚT NA TÁBOR
FOND MALÝCH PROJEKTŮ BOJNICE
Další aktivitou v rámci česko-slovenského projektu byl víkendový
pobyt rodin s dětmi v počtu 35 Čechů a 35 Slováků. První zastávka byla u Čertových skal v Lidečku, pak jsme již pokračovali přímo
do Bojnic, kde nás očekávali nejen naši kamarádi z Vrbového, ale
také úplně noví účastníci projektu. Po oficiálním zahájení jsme se
formou hry a exkurze seznámili s Bojnicemi. Večerní program se
nesl v duchu mezigeneračních rozhovorů o trávení volného času
kdysi a dnes. Vše bylo zdokumentováno videozáznamem, který
bude zpracován pro účely splnění cílů projektu.
Pak jsme se rozdělili do smíšených česko-slovenských skupin
a soutěžili jsme ve hře Survivor, kde jsme všichni museli zdolat
překážkové dráhy s kuželkami, skákání v pytlích, hod kruhy, balancování s míčkem na lžičce atd. Po obědě se účastníci vydali lesem do areálu „Čajka v oblakoch“, ti odvážní absolvovali výstup
stezkou korunami stromů, ostatní strávili odpoledne v ZOO v Bojnicích. Po večeři se vyhodnotila dopolední soutěž Survivor, následoval vědomostní kvíz, který všem rozhýbal mozkové závity.

Euroregion Bíle Karpaty, FOND MALÝCH PROJEKTŮ
Projekt: „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“ _ ČÍSLO PROJEKTU: CZ/FMP/11 b/07/092

Po nedělním budíčku jsme zhodnotili celý víkend a rozloučili se se
slovenskými kamarády. Celá česká výprava se ještě vydala na prohlídku bojnického zámku. Děkujeme Parlamentu mladých města
Vrbového za skvělou přípravu víkendovky a těšíme se na další setkání s partnerským městem Vrbové.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov
ŠTRAMBERK
V polovině května se uskutečnila druhá plánovaná aktivita 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 víkendovou akci pro rodiny s dětmi, které se opět
zúčastnilo 35 Čechů a 35 Slováků jako v Bojnicích. Akce měla dospělým připomenout, jaké to bylo nebo je na táboře, a děti měly
představit svou vizi „vysněného” táboru.
Víkendová akce začala návštěvou „Pekárny Štramberských uší
naší babičky”. Mnozí využili i časového prostoru pro návštěvu jeskyně Šipka.
Po večeři jsme se sešli v jídelně, kde začaly mezigenerační rozhovory na téma „Náš vysněný tábor”. Bylo úžasné sledovat, jak se
každá věková kategorie nadchla pro něco jiného a našla si v in-

spiračních papírech to své. Někdo hledal spíše odpočinek, někdo
chtěl naopak zkusit věci, které ještě nezažil. Děti dlouho diskutovaly o tematice tábora, oproti tomu dospělí se rozvášnili nad zázemím a tím, co by chtěli zažít. Zajímavé byly i reakce dospělých
na přání dětí a naopak.
Vše bylo zdokumentováno videozáznamem, který bude zpracován pro účely splnění cílů projektu.
Sobotní ráno bylo ve znamení boje o bobříky, kterých bylo celkem
dvanáct: míření, záchrany, dobrých činů, květin, velkého mlčení,
zručnosti, síly, ušlechtilosti, hmatu, paměti, barev a indiánských
signálů. Nejednalo se o žádné složité aktivity, avšak byly jinak náročné pro děti a dospělé.
Ve Štramberku nás čekala prohlídka náměstí a okolí města,
Štramberská Trúba a komentovaná prohlídka minizoo.
Závěr víkendové aktivity byl věnován stezce odvahy.
Poslední den víkendovky probíhal v podobném duchu jako ten
předchozí. Po snídani následovalo zhodnocení víkendovky. Vedoucí i celý organizační tým shrnul a poděkoval za účast, vzorné
plnění všech bobříků a také za upevnění česko-slovenských vztahů. Všem účastníkům i Parlamentu mladých města Vrbového děkujeme a budeme se těšit na další aktivity.
Pavlína Steschnerová
pedagog

VÍTKOVSKÁ LÁVKA V NOVÉM KABÁTĚ!
Když jsem v roce 2011 organizovala první Vítkovskou lávku, nevěděla jsem téměř nic o její historii. O její organizaci mne kdysi
požádal pan Zdeněk Hegar, tehdejší místostarosta města Vítkov. S pořádáním akcí tohoto typu jsem měla bohaté zkušenosti
z předchozího zaměstnání, takže nová akce na novém místě pro
mne bylo malé déjà vu.
S obavami a s téměř nulovými financemi proběhl první ročník,
který navštívilo 750 osob. Úspěch! Když se na „Lávku“ podívám
zpětně, poslední roky byly něčím nové nebo něčím ovlivněné,
např. rekonstrukcí koupaliště. Proto byla v roce 2017 na fotbalovém stadionu a rok poté již na koupališti, ale s velkými úpravami přejezdů, aby se nepoškodily hrany koupaliště. Když se v roce
2019 konala naposledy na koupališti, přišlo na ni téměř 2 tisíce
účastníků. V roce 2020 se kvůli pandemii nekonala a v roce minulém, opět kvůli pandemii a zavřenému koupališti, musela proběhnout v areálu SVČ Vítkov.
A letos? Letos „znovu znova“ a my doufáme, že již na dlouhou
dobu beze změn! Vítkovská lávka se stala pro mnohé oblíbenou
akcí plnou zábavy, soutěží, atrakcí, pro jiné až srdeční záležitostí. Proto chceme „Lávku“ zachovat a zároveň respektovat nové
podmínky užívání prostor koupaliště. O akci tak Vítkov nepřijde,
ba naopak - tím, že se stage, stánkový prodej a zázemí pro návštěvníky přesune na vedlejší hasičské hřiště, zvětší se prostor
i možnosti pro větší zázemí akce. „Lávka“ zůstane „Lávkou“, vše
ostatní zůstane tak jak bylo – přejezdy přes lávku, soutěže druž-

stev (s novou soutěžní disciplínou), plážový volejbal. Navíc chceme využít vodní plochy se vším všudy, umístíme na ni 16 metrů
dlouhou dráhu na prolézání a vodní trampolínu nebo houpačku.
Pro sportovně založené účastníky proběhne v rámci dne 2x vodní zumba, pro děti máme přichystáno mnoho atrakcí a herního
zázemí (mini bike, deskové hry, skákací hrad, hodinový program
s Klauny z Balónkova, tetování, malování na obličej, velké Člověče, nezlob se!, fotbalový terč, výtvarné dílničky, práce s 3D perem). Vše budeme v průběhu července zveřejňovat na našich FB
stránkách. Naši instruktoři Ondra Ječmenek a David Jurosz si pro
soutěživé jedince připravili „instagramové soutěženíčko“ o ceny,
Ondra si dokonce ceny sám u sponzorů sehnal. Děkujeme! Moderovat bude Honza Gavelčík, kulturní vstupy zajistí kapela Olympic revival band z Hradce Králové a Markéta Konvičková s kapelou. Večerní zábava bude v režii DJ Aleše Šklubala z Rádia Čas.
Další novinkou budou vratné plastové kelímky, které zajistil
partner akce Autocamp Vítkov, čímž se hodně zjednoduší úklid
obou prostorů po skončení akce.
Takže… těšíme se na vás! Již teď se můžete hlásit na
medunova@svc-vitkov.cz (605 551 136) na přejezdy přes lávku
a do soutěží družstev, které máme opět sponzorsky zajištěny.
Bude tak vepřová pečená kýta, pivíčko a další hodnotné ceny nejen za odvahu při přejezdech přes lávku...
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

červen v našich mateřských školách
Den dětí v MŠ Husova
Paní učitelky připravily pro děti „Čarodějnickou stezkou“. Děti
plnily na stezce nejrůznější úkoly a také si zatancovaly čarodějnický tanec. Za splnění úkolů si vysloužily ingredience, ze kterých
posléze vyrobily elixír mládí pro čarodějnici Elvíru.

Byť nebylo počasí úplně ukázkové a také trošku zapršelo, děti si
stezku užily.

Den dětí v Radkově

dravce na svou ruku. Vystoupení zakončil velký potlesk a úsměv
na dětských tvářích.

Výlet Berušek
Třída Berušek z MŠ Husova se vypravila do nedalekého Klokočova
na návštěvu k Sovičkám z MŠ Klokočov. Jízdu do Klokočova nám
umožnil mikrobusem pan Folovský, kterému děkujeme za sponzorský dar. Všechny děti zaujala prohlídka klokočovského hřebčína Františkův Dvůr.

Příjemný den plný zábavy, soutěží a dobrot připravili našim dětem zástupci obce na zahradě obecního muzea. Neodolatelná
vůně domácích koblížků, které v kotlíku smažili zaměstnanci
obce, nás vítala již z dálky. Následná milá slova pana starosty na
uvítanou naladila všechny do pohody a my si užili opravdu skvělý
den. Historie muzea zaujala nejen děti, ale i dospělé. Historické
exponáty obecního muzea a výstava papírových maket českých
hradů a zámků na všechny dýchla tajemnou atmosférou. Po prohlídce jsme si společně zasoutěžili. Po vyčerpávající „práci“ nás
čekalo opékání párků a poobědové válení v trávě. Správný vesnický relax. Na rozloučenou předal pan starosta dětem sladké
balíčky a medaile za skvělé soutěžní výkony. Děti poděkovaly
zástupcům obce za příjemný den krásnou písničkou a radostným
pokřikem.

Draví ptáci
Ve středu 15. června proběhlo zábavné i poučné sokolnické vystoupení. Show děti seznámila s našimi i exotickými dravci a sovami. Ti létali v těsné blízkosti dětí, které obdivovaly jejich obratnost a rychlost. Pak měly možnost dotknout se některých dravců
a prokázat svou statečnost, když přijaly výzvu nechat dosednout

MŠ v Klokočově
Naší první aktivitou v červnu byl výlet do Jakubčovic nad Odrou.
Děti si užily jízdu vlakem i autobusem. Navštívily místní hřiště,
které se jim náramně líbilo.
Následovala návštěva Davidova mlýna v Kružberku. Chytání
pstruhů na udici, krmení ryb i zdolání lanového centra bylo pro
všechny velkým dobrodružstvím. Děkujeme personálu Davidova
mlýna, který nám připravil pohoštění a výborný oběd.

Rozloučení s předškoláky proběhlo s klauny family. Výletem na
Hadinku byl školní rok ukončen definitivně. Děti si opékaly párky
a svezly se koněbusem, na který se vždy velmi těší. Děkujeme firmě První vítkovská zemědělská za sponzorský dar.

Rozloučení s předškoláky v MŠ Husova
I letos jsme připravili dětem zahradní slavnost, na které byly
pasovány na školáky. Ani déšť nepokazil dobrou náladu a děti si
zahrály hry, zatancovaly s pirátem Kalimerem, odnesly si nafukovací pirátský meč a krásnou masku nakreslenou na obličeji.
Všem děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

Jak chladit
přehřátá města?
Stromy a vodou
S nastupujícím létem opět přichází otázka veder, sucha, ale i přívalových srážek.
Je běžné, že v teplých měsících roku je ve
městech vyšší teplota než v okolní krajině,
což souvisí zejména s velkým množstvím
zpevněných ploch i fasád. Ty v horkých
dnech zadržují teplo a vydávají ho i po setmění. Povrchové teploty ploch ve městech pak mohou dosahovat i 70 °C. Fenomén přehřívání a sucha se ale netýká jen
velkých měst. Mohou jím trpět například
i vybetonovaná centra malých obcí, kde
chybí zeleň, nebo obce obklopené holými
poli rozpalujícími se po sklizni.
Řešení existuje: práce se zelení a dešťovou vodou
„V souvislosti s klimatickou změnou se
předpokládá, že se bude přehřívání, sucho
i lijáky projevovat častěji a intenzivněji.
Neznamená to ale, že jsme v tomto ohledu bezmocní. Už v současné chvíli můžeme
pracovat na tom, jak tyto problémy do budoucna mírnit,“ říká Martin Ander z Nadace
Partnerství, která problematiku přehřívání
měst řeší v projektu LIFE Tree Check. I z tohoto důvodu mnohá města zpracovávají
své adaptační strategie a adaptační plány,
které konkrétními kroky přispějí ke zvýše-

Dinopark
Pro děti MŠ Opavská byl připraven výlet do DinoParku Ostrava. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, prohlédli si dinosaury, kteří vypadali jako živí. Také jsme navštívili 3D kino a zhlédli
film o dinosauřím mláděti. Děti se aktivně podílely na tom, jakou
cestu pravěkem mládě zvolí, zažily v parku hurikán a na závěr si
pohrály na hřištích.

ní jejich odolnosti vůči klimatickým jevům.
Soustředí se v nich především na rozšíření
a doplnění zeleně i vodních prvků.
Proč právě zeleň a voda? Protože v horkých
dnech díky přirozenému výparu ochlazují
své okolí. Například dospělá bříza dokáže za den odpařit přibližně 70 litrů vody
a v tropických dnech to může být až 400
litrů. Rozdíly jsou mezi jednotlivými druhy
stromů, záleží také na jejich stáří, velikosti koruny i listové plochy. Zjistit, jak konkrétní strom ochlazuje, může pomoci například nová mobilní aplikace Tree Check,
která je zdarma ke stažení na Google Play
či App Store. Po vyfocení stromu rozpozná,
o jaký druh stromu se jedná, změří jeho
obvod kmene, určí charakteristické znaky.
Následně pak vypočítá, kolik tento strom
v létě vypaří vody, či jak velký stín svou listovou plochou poskytuje.
Díky vhodnému umístění stromů, alejí
či parků tak můžeme ovlivňovat teplotu
v okolí domu, v ulici či celém městském
bloku. V boji proti suchu a přehřívání však
nesmíme opomenout také zasakování
a zadržování dešťové vody, která se pak
v horkých dnech postupně odpařuje. Tam,
kde je to možné, nahraďme asfalt a beton
propustnými či polopropustnými povrchy – například zatravňovací dlažbou či
štěrkovými trávníky. Dešťovou vodu zadržujme pomocí zasakovacích pásů, dešťových záhonů, průlehů či sběrných jezírek.

Velkou službu udělá i přerušovaný obrubník, který správným spádováním pomůže
odvést dešťovou vodu do rozsáhlejší travnaté plochy a z hlediska stavby nepřinese
žádné vícenáklady.
Do boje proti přehřívání měst se mohou
zapojit i sami obyvatelé
Efektivní plánování a rozvoj adaptačních
opatření na změnu klimatu vyžaduje nejen
zapojení státu a obcí. Stranou by neměl
zůstat ani soukromý sektor, spolky, školy
či široká veřejnost, která tímto způsobem
sama může zlepšit svou kvalitu života
a zdraví. Letní vlny veder s sebou totiž přináší nemalá zdravotní rizika, která ohrožují zejména dlouhodobě nemocné (diabetici, kardiaci), seniory a děti.
„Své bydlení můžeme postavit či upravit
tak, aby se v horkých dnech nepřehřívalo.
Natřeme fasádu a střechu světlou barvou,
která odráží větší množství slunečního záření zpět do okolí. Okolí domu osázejme
zelení, využijme popínavé rostliny nebo
dokonce zelenou střechu. Důležité je také
stínit zvnějšku s využitím venkovních žaluzií, okenic, pergol či markýz, nebo větrat
v brzkých ranních a večerních hodinách,”
dodává Martin Ander a odkazuje na sadu
doporučení pro veřejnost, které jsou volně
ke stažení na www.lifetreecheck.eu.

Včelařská radost
šem jakmile si přečtete vyprávění p. Moniky Prokšové, tak se tak
možná stane… Svaz dnes čítá cca 57 tis. členů a když přibudou
i členky, bude to pro nás opravdu dobrá zpráva.
Včelařství je náročná práce, kterou nezaplatíte, můžete ji ocenit
jen morálně. Představte si přírodu bez včel, a život - existoval by
vůbec?
Marie Mikulíková

Jak jsem se dostala ke včelaření
Již od malička jsem ráda pozorovala svého dědu při práci u včel,
chodila za ním do maringotky, kde měl včely umístěné, a vdechovala vůni kouře z dýmáku. Při stáčení medu jsem nesměla
chybět, a co teprve při jeho degustaci – to měl děda vždy nachystanou lžíci a nabádal mě k ochutnávání. Samozřejmě mě neminula ani první žihadla.
Jeho následovníkem se stal můj tatínek, který koníček po dědovi převzal a dodnes se jím zabývá. Včelaření se mi vždy líbilo, ale
váhala jsem, zda bych se do toho mohla pustit sama a vše zvládnout. Odborné literatury je opravu hodně, ale bylo potřeba teoretické poznatky alespoň v nezbytné míře nastudovat. Nicméně
nejlepším učitelem je samotná praxe pod vedením zkušeného
včelaře, kterého jsem měla po svém boku, a tak jsem začala se
svými prvními včelkami. První rok jsem s tatínkem ke včelám
chodila často, abych se něco naučila, a snažila jsem se pochytit,
co jen šlo. Zjistila jsem, že včelaření není jednoduché. Musela
jsme se naučit opravdu hodně věcí, neboť ne vždy se teorie vhodně přetavila v praxi. Nyní je to již sedm let, co se koníčku věnuji
společně se svým manželem. Často se mě přátelé ptají, jestli se
nebojím se včelami pracovat. No, žihadel jsem dostala nepočítaně, ale ani ta mě od včelaření neodradila…
Vážení čtenáři, nebylo sice naším cílem udělat z vás včelaře, jen
připomenout 150 let od vzniku Českého včelařského svazu. Ov-

Monika Prokšová (na fotografii)

Testování na opičí neštovice nabízejí i laboratoře sítě AGELLAB

Opičí neštovice, jejichž 6 případů potvrdily v uplynulých dnech
vybraná zdravotnická zařízení v Česku, testují i odborní pracovníci v laboratořích klinické mikrobiologie společnosti Laboratoře
AGEL, a. s., která je součástí celorepublikové sítě laboratoří AGELLAB. Principem metody je průkaz přítomnosti DNA viru opičích
neštovic v krustách, puchýřcích, krvi či stěru z nosohltanu.
„Testování pomocí metody RT PCR je v zásadě běžného typu, jedná se v podstatě o stejnou metodu, kterou prokazujeme RNA viru
SARS CoV 2. A i zde pracujeme s infekčním materiálem, což vyža-

duje vysokou obezřetnost při práci. Co se týče časové náročnosti,
vyhodnocení vzorku nezabere více, než 3 hodiny,“ říká Mgr. Hana
Bílková Fránková, MBA, vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie Laboratoře AGEL, a. s. v Ostravě-Vítkovicích s tím, že funkčnost speciálního diagnostického setu již laboranti otestovali na
pozitivním vzorku, který získali pro účely testování ze Státního
zdravotního ústavu.
Další vzorky pacientů mohou laboranti sítě laboratoří AGELLAB
testovat již nyní, a to v případě, že je k analýze odešle lékař či
zdravotnické zařízení. K testování je v závislosti na fázi onemocnění ideální vzorek obsahu puchýřků, krusty, stěr z nosu či úst,
nebo vzorek krve. „Kapacitu pro testování máme dostatečnou,
takže jsme schopni pokrýt i zvýšenou poptávku,“ říká Mgr. Fránková.
Testování je vhodné zejména pro všechny, kteří mají některé
z příznaků, nebo kteří byli v kontaktu s nemocným. Opičí neštovice se obvykle projeví nástupem horečky, malátností, bolestí hlavy a zvětšením lymfatických uzlin, které zhruba po třech
dnech doplní vyrážka – typické puchýřky. Původcem opičích neštovic jsou DNA viry, přičemž zdrojem nákazy bývá zvíře či člověk.
Přenáší se nejčastěji přímým kontaktem, ale je možný i kapénkami nebo přes infikované předměty. Onemocnění trvá 2 až 4 týdny
a léčba probíhá podobně, jako u planých neštovic.

Kalendář akcí
Sobota 2. 7. v 19:00 hodin

Poplach – Stand Up Comedy Show
– divadelní představení
Už 2. července se vás budou snažit bavit dva ptáci a jeden Jakub s Tomem. Jinými slovy - Adam Poštolka, Matěj Straka, Jakub
Plaskura (absolvent vítkovského gymnázia) a Tomáš Burian.
Čekají vás historky ze života, ve kterých se řada z vás najde. Jaké
to je být u porodu? A co teprve porod, ale věci před ním a po
něm? Pro muže je těžké být nezadaný, ale ještě o chlup těžší je
možná býti zadaným. Víte, jaké to je strávit rok na koleji s autistou? My ano! Proč se ženy otevřeně mezi sebou baví o intimnostech, ale pro nás chlapáky je to tabu? Navíc se můžete těšit,
že se zastaví třeba papež, Emanuele Ridi (Ital v kuchyni), Robert
Záruba nebo Andrej Babiš. Těšíme se na vás!
Show.
👨Přístupný ⏰ 120 min. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 7. 7. v 19:00 hodin

3+1 BAND
Koncert v zahradě knihovny. Vstupné: 70 Kč
Zahrada městské knihovny ve Vítkově
Pátek 8. 7. v 16:30 hodin

Ženy a život
Eliška je hodná holka. Možná až moc. Chybí jí ostré lokty a přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská,
všeho schopná sestra Ilona. Obě slečny se společně vrhnou do
budování rodinného podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi
ke zdi”.
Komedie / romantický
Režie: Petr Zahrádka. Hrají: Eva Salvatore Burešová, Jakub Kohák, Jiří Lábus, Veronika Freimanová, Petr Buchta, Aneta Krejčíková, Jaromír Nosek, Barbora Mottlová
👨  Přístupný ⏰ 87 min. Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov
Pátek 8. 7. v 19:00 hodin

Thor: Láska jako hrom
Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však
přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian
Bale), který usiluje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa
Thompson), Korga (Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster (Natalie Portman), která – k Thorovu překvapení – ovládá
mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra
a zastavili ho dříve než bude pozdě.
Akční / dobrodružný / fantasy. Země původu: USA
👨 12+ ⏰ 119 min. Český dabing. Vstupné: 150 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 9. 7. od 16:00 hodin

Pivní slavnosti
Město Vítkov pořádá v geoparku akci pro milovníky zlatavého
moku… a nejen pro ně.
13 druhů piv, silácká show železného Zekona, dobré jídlo k zakousnutí, míchané drinky, turnaje v XXL šipkách, nafukovací
fotbalový kulečník, pití piva na ex, pivní pong, turnaj ve stolním
fotbálku, pivní tombola, večerní zábava s DJ Thomas.

Vstupné: 100 Kč. Děti do 15 let v doprovodu rodičů zdarma
V případě nepříznivého počasí akce proběhne v KD Vítkov
Geopark za kulturním domem
Neděle 10. 7. 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: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 14. 7.

Až na vrcholky hor… a tentokrát ještě
trochu výš
Turistická akce pro seniory 60+. Jen pro předem přihlášené.
Informace: Daniela Olbertová, e-mail: olbertova@vitkov.info
Tel.: 556 312 253
Čtvrtek 14. 7. v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra

Hádkovi
Když se sejde rodina, je to vždy
radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který je v nemocnici
a už to s ním vůbec nevypadá
dobře. Bráchové jsou každý
úplně jiný, ale mají se svým
způsobem rádi, zato jejich
manželky se nemohou vystát
a vzájemné pomlouvání je pro
ně nezbytnou součástí života. Ve vzduchu visí dědictví
po dědečkovi, ale na schůzku
dorazí i otec obou bratrů s důležitou novinkou. Dědeček chce
s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou v životě viděl. Mají se
tedy o čem bavit, ale naráží na jeden problém. Nikdy se neshodnou a pokaždé skončí tím, že se pohádají.
Komedie
Hrají: Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek
Čermák, Ondřej Pavelka
👨 12+ ⏰ 98 min. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 15. 7. v 21:00 hodin - SVČ – letní kino

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve
středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap?
Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu
udělat pořádnou kravinu jako zamlada.
Komedie
👨 12+ ⏰ 115 min. Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov

Kalendář akcí
Čtvrtek 21. 7. v 19:00 hodin

Neděle 31. 7. v 10:00 hodin

Houmeles

DC Liga supermazlíčků

Zlínské divadlo SemTamFór představí komediální hru.
Věříme, že smích a oddych k létu prostě patří.
Vstupné: 100 Kč
Zahrada městské knihovny ve Vítkově

Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, Supermanův pes Krypto vytvoří tým domácích mazlíčků z útulku,
kteří dostali 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
Kino Panorama Vítkov

Pátek 22. 7. v 16:30 hodin

Tři tygři: Jackpot
Populární komediální skupina Tři tygři se se svým nevázaným
humorem vydává dobýt velká plátna kin. Konečně! V celovečerním příběhu Tří tygrů získají dva troubové z Ostravy výherní tiket na osm milionů korun. Vyrážejí s ním do Prahy,
ale v patách mají hordu ziskuchtivých hrdlořezů. A taky jsou
nebezpeční sami sobě.
Komedie / akční
Hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro, Vladimír Polák
👨Přístupný ⏰ 110 min.
Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2022
Základní kynologická organizace Vítkov pořádá

II. příměstský tábor
zaměřený na výcvik psa

Pátek 22. 7. v 19:00 hodin

Termín: 18.– 22. 7. , vždy od 8:00 do 15:00 hodin

Černý telefon

Stravování zajištěno. Cena 400 Kč/den

Finney Shaw je normální třináctiletý kluk, kterému změní život sadistický vrah, jenž ho unese a uvězní ve zvukotěsném
sklepě, kde nemá smysl volat o pomoc. Jenže pak zazvoní na
zdi visící odpojený telefon a na Finneyho začnou ze sluchátka
mluvit předchozí únoscovy oběti. Ty mají jeden společný cíl –
postarat se o to, aby Finneyho příběh neskončil tak tragicky.
Drama / horor. Země původu: USA
👨 15+ ⏰ 102 min. Titulky
Vstupné: 150 Kč
Čeká vás hororový večer. Cesta do sálu bude plná nástrah.
Bufet nabídne rakvičky a krvavý drink…
Pátek 29. 7. v 19:00 hodin

Párty Hárder: Summer Massacre
V Párty Hárder se vrátí parta kamarádů prvního filmu.
Z předchozích událostí se už trochu oklepali a v létě vyrazí na
proslulou Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné
mejdanů, muziky a nevázaného sexu. Slibují si životní zážitek a pochopitelně i prázdninovou soulož. Užijí si léto, nebo
selžou a čekají na ně leda tak ponížení, nedobrovolný celibát
a Srbské milice?
Komedie.
👨 Přístupný ⏰ 107 min.
Kino Panorama Vítkov

Bližší informace: https://zkovitkov.estranky.cz/
tel: 777 881 446, e-mail: j.danickova@seznam.cz
Naučíme vás:
• jak správně psa učit, jak rozvíjet jeho přednosti a předcházet
problémovému chování,
• jak učit poslušnost,
• jak na stopařské dovednosti,
• jak využít přirozenou chuť psa k obranářským činnostem,
• jak zúročit radost psa a jeho chuť do práce třeba při sportu,
• jak vyrobit jednoduchou a levnou hračku,
• jak upéct zdravé domácí pamlsky a další…
Ale hlavně vás zkusíme naučit, jak se svým čtyřnohým
parťákem vytvořit dokonalý tým a společně si užívat života!
Asociace TOM ČR Vítkov pořádá ve dnech 30. 7.–6. 8. 2022

letní tábor pro děti od 6 do 15 let
v krásném turistickém areálu v Kamence
Cena táboru: 3 300 Kč, máme poslední 2 místa
Na programu: celotáborová hra Čarodějná škola, dále výlety,
táboření, hry, soutěže
Přihlášky si vyžádejte na e-mailu: Dr.vanasek@seznam.cz
nebo telefonicky 608 444 722.
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