VZ

ítkovský
j
a
d
o
prav

Cena: 6 Kč

8/2

021

Fotografický workshop s profesorem
Štreitem

Několik slov starosty města
S trochou nadsázky by se rok 2021 dal nazvat rokem dopravních
staveb. Dokončujeme parkoviště u kina, pokračuje stavba zatrubnění Čermenky a byla zahájena rekonstrukce silnice mezi Jelenicemi
a Lesními Albrechticemi.
Každá z uvedených staveb zkomplikovala dopravní situaci. Asi nejméně motoristy omezila výstavba parkoviště. Stavba zabrala stávající
parkoviště u úřadu práce, na které se vešlo jen 11 aut, takže to příliš
velký problém nebyl.

Výrazně horší dopravní situace je způsobena semafory, které řídí dopravu na Oderské a Švermově ulici. Stavba se sice přesunula mimo
hlavní komunikaci, ale stavbaři potřebují pro stavební techniku i část
Oderské ulice a dva jízdní pruhy se do zbylého prostoru nevejdou.
Zejména v dopravní špičce se vytváří kolona až na náměstí a výrazně
komplikuje provoz na křižovatce s Budišovskou ulicí. Ovšem řidiči si
s touto nečekanou situací dokážou dobře poradit. Pokusíme se dojednat, aby semafory nebyly používány až do úplného dokončení stavby.
Musí se však vždy brát ohled na bezpečnost dopravy a dodržování
příslušných předpisů.

průměrem jak Moravskoslezského kraje, tak i celé České
republiky. Tento měsíc jsme
zahájili rozdávání popelnic na
tříděný odpad občanům, kteří bydlí v rodinných domech.
V tuto chvíli nevím, jak se
nám tuto logisticky složitou
akci podaří zvládnout. Popelnice jsou opatřeny čipem
a musí být zaevidovány na
konkrétní číslo popisné. Pracovníci technických služeb
udělali vše pro to, aby předávání probíhalo co nejrychleji.
Další krok nás čeká v září,
kdy chceme přejít ke čtrnáctidennímu svozu komunálního
odpadu od rodinných domů.
Tato změna bude náročná jak
pro občany, kteří si na ni budou muset zvyknout, tak pro naše technické služby. Ty budou muset
změnit svozové linky a připravit se na zvýšené množství vytříděného odpadu. Jsem přesvědčen, že společným úsilím tuto změnu, jež
úspěšně funguje v mnoha městech, zvládneme.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli obcím a jejich občanům na jižní Moravě postižené ničivým tornádem. To se přehnalo
obcemi 21. června 2021. Někteří pomohli finančním darem a někteří
dokonce jeli pomoci osobně. Od této tragické události už uběhlo již
několik týdnů, ale s následky se budou občané vypořádávat měsíce,
roky…
Pavel Smolka
starosta města

Volné městské byty k pronájmu
Připravujeme k pronájmu tři městské byty. Dva
byty 2+1 po celkové rekonstrukci a jeden 3+1 po
částečné.
Dle nových Pravidel pro hospodaření s bytovým fondem jsou
zařazeny mezi byty s uvolněným (soutěženým) nájemným a není
na ně žádný pořadník. Výše nájmu bude soutěžena. Obecní
nájem je 98 Kč/m2, soutěžit se bude celková částka dle m2.
Od září se bude na tyto byty na webu města a ve zpravodaji
postupně vyhlašovat nabídkové řízení s přesnými informacemi,
jak se přihlásit a jaké jsou podmínky soutěže. Budou přiloženy
fotografie, termíny prohlídek a soutěžená částka.
Jedná se o tyto byty:
1. Oderská 214, byt č. 7, třetí patro, 2+1 po celkové rekonstrukci.

S posledně zmiňovanou stavbou se budeme potýkat nejdelší dobu.
Je to dlouho očekávané dokončení napojení silnice na Opavu v úseku
mezi Jelenicemi a Lesními Albrechticemi, jež se bude rekonstruovat
až do podzimu příštího roku a po celou tuto dlouhou dobu bude neprůjezdná. Komunikace povede ve stávajícím místě, „jen“ dojde k jejímu
rozšíření. Výraznou změnou projde křižovatka v Lesních Albrechticích. Posune se dál od obce a stane se její součástí. Nyní je mimo
obec, takže je nebezpečnější, protože auta mohou jezdit rychleji. Po
dokončení stavby se bude křižovatkou projíždět rychlostí 50 km/h.
Již v minulém čísle jsem se ve svém článku věnoval separaci odpadu
ve Vítkově. Uváděl jsem čísla, kterých ve třídění dosahujeme. Nebudu je znovu zmiňovat, ale jen bych chtěl zopakovat, že jsme pod

2. Oderská 215, byt č. 18, šesté patro s výtahem, 2+1 s balkónem
po celkové rekonstrukci.
3. náměstí Jana Zajíce 14, druhé patro, 3+1 po částečných
opravách.
Odkaz pro stažení pravidel nabídkového řízení na www.vitkov.
info:
MĚSTSKÝ ÚŘAD – PRÁVNÍ PŘEDPISY A SMĚRNICE –
SMĚRNICE – Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem
města Vítkova, kde Příloha č. 4 obsahuje nabídkové řízení
- https://1url.cz/vKpbu

Městská policie v červnu 2021
Kolem půl dvanácté v noci 6. června vyjela hlídka MP Vítkov do místní
části Klokočov řešit oznámení o rušení nočního klidu. Již při příjezdu
na místo bylo slyšet hlasitou reprodukovanou hudbu a křik, vycházející
z jednoho z domů. Strážníci na místě provedli úkony k zamezení
narušování veřejného pořádku vůči 33letému muži z Klokočova, který
byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Za přestupek
proti veřejnému pořádku, spáchaný opakovaným rušením nočního
klidu, byla muži později uložena pokuta příkazem na místě ve výši
2 000 Kč.
Dne 7. června v dopoledních hodinách zjistili strážníci během obchůzky
v Oderské ulici odložený velkoobjemový odpad, který měl být předán
do obecního systému a odložen na místa určená obcí. Jelikož se
v místě nepodařilo zjistit žádné svědky odložení odpadu, byl prověřen
kamerový záznam z jedné z kamer MKDS, přičemž byly zjištěny
skutečnosti, které vedly k určení totožnosti 32letého muže z Vítkova,
který tam odpad odložil. Zjištěné skutečnosti byly předány správnímu
orgánu, který se bude přestupkem spáchaným porušením povinností
ve smyslu zákona o odpadech zabývat. V případě prokázání viny
hrozí muži pokuta až do výše 50 000 Kč.
Pokuta až do výše 100 000 Kč hrozí 71leté ženě z Vítkova, která přes
opakované výzvy MP Vítkov a domluvy ke sjednání nápravy venčí své
psy bez vodítka na místech, kde to není dovoleno. Dne 10. června
kolem desáté hodiny ranní zjistila MP Vítkov porušení vyhlášky
města v Husově ulici a po zdokumentování postoupila podezření ze
spáchání přestupku proti pořádku v územní samosprávě příslušnému
správnímu orgánu MěÚ Vítkov.
Dopravní policii byly předány záznamy z kamer MKDS ohledně
poškození dopravního značení na komunikaci Opavská, která
byla zjištěna strážníky 12. června kolem páté hodiny odpoledne
a 23. června kolem půl čtvrté odpoledne během kontrolní činnosti.
Z kamerových záznamů bylo zjištěno, že k poškození značky došlo
v obou případech porušením povinností řidiče osobního vozidla
a řidiče nákladního vozidla, kteří svým chováním v silničním provozu
způsobili škodu na dopravním značení. Ačkoliv si řidiči v obou
případech byli vědomi svého počínání, dopravní nehodu bez zranění

Město Vítkov vyhlašuje

neohlásili policii a místo opustili. Za přestupek v dopravě, spáchaný
porušením povinností řidičů, hrozí oběma mužům pokuta od 2 500 Kč
do 5 000 Kč. V případě, že se stejného jednání dopustili opakovaně
během jednoho roku, hrozí jim rovněž zákaz činnosti od jednoho
měsíce do šesti měsíců.
Krátce po čtvrté hodině odpolední 18. června přijala MP Vítkov
oznámení o ztrátě peněženky s větším obnosem peněz, doklady
a platebními kartami. Ke ztrátě peněženky mělo dojít v centru města,
kde byla poškozená žena kolem poledne nakupovat ovoce u stánku
na náměstí Jana Zajíce. Prověřením kamerových záznamů bylo
zjištěno, že peněženka ženě vypadla před přechodem pro chodce na
chodník mezi náměstím a Budišovskou ulicí, kde ji našla jiná žena
a vložila ji do své kabelky, přičemž nález neohlásila nebo nevrátila.
Ženu podezřelou z přestupku proti majetku, spáchaného přisvojením
si cizí věci nálezem a z přečinu neoprávněného opatření platebního
prostředku, se podařilo ztotožnit. Věc je nyní v šetření Policie ČR, OO
Vítkov.
V pravé poledne 23. června vyjeli strážníci na základě oznámení
k provozovně Penny ve Vítkově, kde se měl povalovat muž pod vlivem
alkoholu. Po příjezdu na místo oznámení bylo zjištěno, že muž, ve
kterém byl zjištěn 71letý občan Bohumína, není pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky, ale trpí silnou cukrovkou, vysokým krevním
tlakem a dalšími zdravotními potížemi. Jelikož muže zřejmě postihl
diabetický záchvat, byla na místo přivolána zdravotnická záchranná
služba, která muže převzala k provedení základního vyšetření
a následně jej převezla do Slezské nemocnice v Opavě.
Pozitivním zjištěním z měsíce června je skutečnost, že MP Vítkov
neřešila za uvedené období žádný přestupek pro porušení nebo
nerespektování mimořádných opatření, přijatých proti šíření
onemocnění COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

ZÁMĚR

prodat bytovou jednotkuč. 911/2 v Opavské ulici ve Vítkově, o velkosti 3+1 v 1. NP, v bytovém domě č. p. 911, na pozemku parcela
č. 1410/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a pozemku, v k.ú. Vítkov, obec Vítkov. Minimální nabídková
cena je dle tržní hodnoty nabízené nemovitosti dle odborného vyjádření stanovena na 1.080.000 Kč.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov, I. podlaží, kancelář č. 118, Ing. Jiří Riška,
osobně nebo telefonicky na čísle: 556 312 240. Tam je k nahlédnutí
i odborné vyjádření k tržní hodnotě nemovité věci.

Zájemci o koupi nemovitosti se k tomuto záměru mohou vyjádřit
a podat svéžádosti na podatelnu Městského úřadu Vítkov, nebo
zaslat poštou na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor služeb, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov nejpozději do 12. srpna 2021
do 17:00 hod.
V případě více zájemců bude výběr kupujícího proveden „obálkovou metodou“ dle čl. 8 Zásad prodeje a pronájmů nemovitých věcí
v majetku města Vítkova.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky bez udání důvodu odmítnout a výběrové řízení v plném rozsahu zrušit nebo opakovat.

Seznamte se s první částí strategického plánu města
Začátkem prázdnin jsme dokončili analytickou část „Strategického plánu rozvoje města Vítkova na období 2022 - 2031“.
V této části najdete popis současného stavu, porovnávací tabulky v rámci kraje nebo republiky i výsledky dotazníkového šetření, do kterého se
mnozí z vás zapojili. Výsledky dotazníkového šetření jsou v textu označeny „PROCES, Průzkum kvality života občanů města Vítkova 2021“.
Dokument je zveřejněn na webu města - https://1url.cz/0KBAE
Po prázdninách se budeme zabývat tvorbou akčního plánu a vytvářet zásobník projektů. Věříme, že stejně jako v první etapě jste nám díky
odevzdaným dotazníkům významně pomohli s analýzou současného stavu, tak i ve druhé etapě nás podpoříte a společně zajistíme kvalitní
strategický dokument města.
Daniela Olbertová
vedoucí oddělení kultury
Tvorba „Strategického plánu rozvoje města Vítkova na období 2022 – 2031“ je
realizována v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“, registrační číslo projektu
CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/18_092/0014525, financovaného z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

IN.F.Obálka

Vážení senioři, chceme připomenout, že v Senior Pointu ve Vítkově,
Komenského 139 (kino) máme ještě několik IN.F.Obálek, které vydal Moravskoslezský kraj. Obálka obsahuje formulář k vyplnění vašich
osobních údajů, informace o alergiích, nemocech, užívání léků, kontakt na blízké osoby a kontakt na vašeho praktického lékaře.
Údaje slouží k informaci v situaci vaší tísně, ohrožení zdraví nebo života.
V obálce je přesný pokyn k vyplnění formuláře. Po vyplnění jej vrátíte do přiložené obálky, kterou vložíte nejlépe do vnitřní přihrádky
lednice. Přiloženou magnetkou nebo samolepkou lednici označíte.
Upozorňujeme, že Senior Point je otevřen vždy ve čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod.
Těší se na vás pracovnice Senior Pointu.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO
KULTURNÍHO STÁNKU V JELENICÍCH
Osadní výbor v Jelenicích spolu se SDH Jelenice uspořádal 19. června „SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO KULTURNÍHO STÁNKU
V JELENICÍCH (PŘÍSTŘEŠEK V PARKU)“.
Byly připraveny hry pro děti, soutěže a kulturní program i pro dospělé. Nescházelo občerstvení: hranolky, špekáčky a pití. Děti za
odvedené výkony dostaly sladkosti a drobné dárečky (bublifuky,
omalovánky, svítící náramky).

Jak probíhala výstavba?
Na Osadní výbor Jelenice byl vznesen požadavek na výstavbu přístřešku v místním parku pro volnočasové aktivity: pálení čarodějnic,
kácení máje, grilování, posezení pro maminky s dětmi… V budoucnu chceme v parku vybudovat ještě dětské hřiště s houpačkami,
skluzavkami a prolézačkami.

Na tento projekt jsme použili finanční prostředky města Vítkova
a peníze věnované SDH Jelenice.
Mnohé činnosti jsme zvládli prostřednictvím brigád sami, ale složitější práci jsme přenechali odborníkům. Výkopové práce nám pomohl
zajistit pan Jakub Tlach z Vítkova. Konstrukci stavby zhotovila firma
TESKO Kolovrat, s. r. o. - pan Vlastimil Kolovrat s panem Františkem
Vlčkem. Pokrývačské práce prováděl pan Petr Fabík.
Všechno neprobíhalo úplně hladce a bez problémů, ale dílo se nakonec podařilo.
Všem bychom chtěli moc poděkovat.
Libor Pauler
předseda OV Jelenice

Vítkov v hledáčku fotografů
V polovině července k nám zavítalo 14 účastníků fotografického kurzu
brněnského sdružení Photogenia pod vedením lektorů prof. Jindřicha
Štreita a Mgr. Jana Suchardy (fotografie vpravo). Během svého
dvoudenního pobytu navštívili několik místních firem, provozů,
institucí a nahlédli do běžného dění ve městě a v okolních vesnicích.
Jindřich Štreit: „Velmi rád spolupracuji s fotografickým sdružením
Photogenia z Brna pod vedením Mgr. Jana Suchardy. Po několik let
jsem zván na workshopy. Ty zaměřujeme na sociální dokument.
Jezdíme na Rýmařovsko, ale akční rádius rozšiřujeme i na Šumpersko
a nyní i na Vítkovsko.
Moc děkuji za vstřícnost městu, se kterým jsem v dlouhodobém
kontaktu, protože jsem měl možnost poznat tento kraj díky
fotografickému projektu Lidé Vítkovska.
Po několika letech mi bylo nabídnuto vrátit se, tentokrát ne sám, ale
se svými studenty. Fotografovali jsme v různých podnicích, avšak
hlavně lidi a vztahy. Rádi bychom připravili výstavu. Věřím, že se nám
to podaří. Díky za spolupráci, která je příkladná a bez níž bychom
projekt nebyli schopni realizovat.“

Během prvního dne své praktické výuky účastníci fotografického
kurzu navštívili skládku odpadu v Nových Těchanovicích, papírnu
Aloisov (Melecky), nevynechali místní hřbitov s hrobem Jana Zajíce,
zavítali také na trénink mladých hasičů, v Klokočově, zdokumentovali
boxerky při tréninku. Ve své provozovně je přivítal i majitel pivovaru
Vikštejn pan Miloslav Večeřa.
Druhý den fotografovali v provozu firmy Conrop, na farmě ve
Františkově Dvoře a odpoledne završili své praktické studium na
cvičišti vítkovských kynologů, kde pro ně jejich členové uspořádali
přehlídku coursingu, ovladatelnosti, obranářství a agility.
Rádi bychom poděkovali všem firmám, spolkům i jednotlivcům, kteří
umožnili fotoskupině, aby je mohla navštívit. Někteří přijeli dokonce
z chat nebo přerušili volno v letních dnech.
Studenti i jejich lektoři byli velmi spokojeni a nadšeni z přístupu
majitelů i zaměstnanců, okouzlila je místní příroda a mnozí uvažovali,

že tady stráví dovolenou či si přijedou jednotlivě nafotit aktivity, které
je nejvíce zaujaly.
S prof. Štreitem a Mgr. Suchardou jsme se domluvili na uspořádání
výstavy fotografií, kterou bychom rádi co nejdříve představili ve
výstavní síni kulturního domu.
Věříme, že výstava naše občany zaujme, neboť budeme mít
zdokumentován život ve Vítkově a jeho okolí i z jiného pohledu a pod
vedením odborníků. Všichni se tak budeme moci obrazně podívat do
zákulisí míst, která bychom jinak neměli možnost zhlédnout.

Nejen rozkvetlá okna či balkony…,

Knihovna Vítkov
ale i kouzelné zahrádky můžete obdivovat při procházkách městem.
Nafotili jsme pro vás namátkou několik malebných zákoutí na sídlištích,
v místech, která patří většinou „všem“, ovšem i mezi obyvateli těchto
domů se obvykle najdou milovníci květinové krásy, kteří zvelebují
společná prostranství a dokážou divy! Chválíme!
M. Mikulíková

Prázdninová půjčovní doba
v knihovně
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 ve Vítkově upozorňuje žáky a studenty, že v době
letních prázdnin mají možnost nosit do knihovny učebnice na
obalování.

Výprodej vyřazených knih

https://vitkov.mobilnirozhlas.cz

V městské knihovně bude probíhat v období od 16. srpna do 10. září
výprodej vyřazených knih, a to vždy v půjčovní době knihovny. Cena
je 10 Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na www.vitkov.info.
Seznam knih nebude v průběhu výprodeje aktualizován. Knihy si
nelze předem rezervovat.

OPAVSKÁ LESNÍ, a. s., Masarykova třída 337/28, Město, 746 01 OPAVA

Nabídka palivového dříví
manipulační sklad Heřmánky

Tvrdé dříví buk 850 Kč / prm
1 m polena
800 Kč / sprm
33 cm štípané
Tvrdé dříví jasan, javor
700 Kč / prm
1 m polena
750 Kč / sprm
33 cm štípané
Měkké jehličnaté 400 Kč / prm
1 m polena
500 Kč / sprm
33 cm štípané
Měkké listnaté
380 Kč / prm
1 m polena
430 Kč / sprm
33 štípané
Odřezky z manipulace – jehličnaté 300 Kč / prm
Celé délky
buk
750 Kč / prm
jasan, javor, bříza 700 Kč / prm
smrk, borovice, modřín
400 Kč / prm
lípa
350 Kč / prm
Ceny jsou uvedeny bez 15% DPH. Ceny jsou bez dopravy, dopravu nabízí dodavatel. Kontakt: Dalibor Hynčica, DiS. 731 421 308

splatnost poplatků

Vážení občané, sdělujeme vám, že místní poplatek za psy a komunální odpad na rok 2021 je splatný k 31. 8. tohoto roku.
Poplatek můžete zaplatit bezhotovostně na účet města složenkou nebo v pokladně MěÚ ve Vítkově.
Jana Knichalová
finanční odbor

Co je nového v městském lese
Lesní hospodářský celek Městské lesy Vítkov se nachází v k.
ú. Vítkov, Nové Vrbno, Lhotka, Nové Těchanovice, Větřkovice
a Klokočov. Celková plocha pozemků určených pro funkci lesa
činí 285,18 ha, z toho: porostní půda 280,48 ha a bezlesí 3,79 ha.
Oproti původnímu lesnímu hospodářskému plánu vzrostla výměra
o cca 20 ha luk v majetku města určených k zalesnění, z nichž část
byla zalesněna již v letošním roce. Patří pod přírodní lesní oblast
Nízký Jeseník s nadmořskou výškou 390–550 m n. m. Celkový roční
úhrn srážek je průměrně 700–800 mm, geologická charakteristika
podloží – kulmské droby a břidlice. Oblast se nachází ve 4. bukovém
a 5. jedlobukovém vegetačním stupni.
Lesní majetek města Vítkova spadá celou výměrou do lesů
hospodářských.

V loňském roce bylo vytěženo celkem 1097,45 m3 dříví, což je
94,6 % plánované roční těžby.
Těžbu dřeva tvořila pouze nahodilá těžba kůrovcem napadených
stromů, souší a vývratů. Do těžebních prací se v loňském roce
zapojil i náš vlastní traktor Steyer, který byl pořízen v rámci dotace
na podporu lesnické činnosti. Traktor byl dovybaven lesnickým
navijákem, takže ve spojení s dříve pořízenou vyvážečkou tvoří
komplexní celek. To umožňuje větší nezávislost na externích
subjektech a využití techniky pro les i ostatní činnosti technických
služeb.
Prodej dříví se realizoval podle cen stanovených v nabídkovém
řízení na každé pololetí podle nabídky na nejvyšší cenu a platební
podmínky. Celkem bylo prodáno 1 102,78 m3 dříví různých
sortimentů. Výkupní cena dřeva z důvodu vysokých přebytků dřeva
na trhu a rovněž proto, že těžbu tvoří především kůrovcová hmota
a dříví z probírkových porostů, je nízká.
Průměrné zpeněžení dříví v letech 2015 až 2020 v Kč za m3 (podíl
tržeb za dříví a výše těžby)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 405,04

1 337,18

1 265,03

931,83

703,97

631,72

Z uvedené tabulky je vidět zřejmý pokles rentability výroby dříví na
lesním majetku. Tržby za prodej dříví nestačí pokrýt pěstební a další
nutné náklady spojené s hospodařením. Tyto ztráty se snažíme
snížit maximálním využitím poskytovaných dotací. V loňském roce
jsme získali téměř 2 miliony dotací na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity a zalesnění vzniklých holin.

V loňském roce nabyl platnost nový lesní hospodářský plán na léta
2020–2029. Kromě jiných závazných ustanovení je v něm určena
i maximální celková výše těžeb za decennium 11 595 m3 dříví bez
kůry (ročně 1 159 m3). Oproti původnímu lesnímu hospodářskému
plánu byla maximální decenální těžba snížena na polovinu.
Jelikož městské lesy Vítkov jsou zařazeny do kalamitní oblasti
(kůrovec, sucho), byla podle § 48 odst. 2, písm. e) a § 31 odst. 6
lesního zákona na celém lesním hospodářském celku povolena
výjimka ze zákonné lhůty pro zajištění lesních porostů, a to tak, že
lesní porosty budou zajištěny do 10 let od vzniku holiny. Obvyklá
doba činí 5 let.

V uplynulém roce bylo zalesněno 8,02 ha holin 42 175 ks sazenic
stromků lesních dřevin, z toho bylo vysázeno 2 825 ks smrku
ztepilého, 12 050 ks buku lesního, 10 500 ks dubu zimního, 9 500 ks
borovice lesní, 3 000 ks javora klenu a 4 300 ks olše lepkavé.
Pro druhé opakované zalesnění bylo použito celkem 12 975 ks
sazenic, z toho: borovice lesní 2 025 ks, buku lesního 6 050 ks,
525 ks modřínu opadavého, 1 100 ks jedle bělokoré a 1 600 ks
olše lepkavé. Na ochranu nově založených porostů proti zvěři
bylo vybudováno 1,50 km ochranných oplocenek. Poměr sazenic
melioračních a zpevňujících dřevin k celkovému počtu sazenic pro
výsadbu činil 66,2 %, čímž byl výrazně splněn závazný ukazatel
lesního hospodářského plánu. Od roku 2015 potupně dochází ke
změně druhového zastoupení jednotlivých dřevin ve prospěch
listnatých druhů, především buku a dubu. Naším cílem je vypěstovat
smíšený les, který bude lépe odolávat klimatické změně a škůdcům.
Tento trend je rovněž podporován dotační politikou Ministerstva
zemědělství ČR.
U 23 200 ks vysázených mladých stromků borovic a smrku
bylo provedeno chemické ošetření postřikem proti klikorohu

borovému. Dále bylo provedeno u 101 825 ks stromků ošetření
chemickým repelentem proti letnímu okusu zvěří a 191 000 ks

stromků proti zimnímu okusu zvěří. V ochraně kultur proti buřeni
z celkové plánované plochy 50 ha bylo ošetřeno ručně vyžínáním
33 ha a chemicky postřikem roundupem 23 ha mladých kultur.
V rámci výchovy mladých porostů byl proveden na 43,04 ha
výřez nežádoucích dřevin. Do boje proti podkornímu hmyzu bylo
instalováno 18 ks feromonových lapačů a 50 ks lapáků. Dále bylo
provedeno 8,73 ha prořezávek a bylo zpracováno 500 m3 dříví
v probírkových porostech.
Zdravotní stav lesa je stále ovlivněn předchozím dlouhodobým
suchem spojeným s nedostatkem sněhu v zimě. Od půlky loňského
roku nastal obrat a dostatek srážek mění smutný obraz lesa
k lepšímu. Chladné počasí nepřálo rojení kůrovce a dostatek vláhy
dodal stromům novou vitalitu. Jistě, přírodní pochody se nemění
ze dne na den, ale mají dlouhou setrvačnost. Je však naděje, že
se v našem okolí budou opět v budoucnu zelenat hluboké lesy.
Bude to však chvíli trvat a my musíme šetrným a přírodě blízkým
hospodařením tomu napomoci.

František Vrchovecký
pověřený správou lesa

Anna Dudová
Naděje
V každém století zkáza přiletí
vybírá daň
na dospělé, na děti
chystá svou zbraň
I motýl si létal, na květy si sedal
proč je jich tak málo?
Příroda se bouří, člověk žít však touží
co se světe stalo?
…vracíme se zpátky, budujeme statky
nic se nebojíme…
Neporučím větru, neporučím dešti
nezastavím nemoci, těžce hledám štěstí
Půjdu hledat naději, přitisknu ji k sobě
požádám ji, ať je se mnou, pošlu ji i k tobě
Ať srdce nebolí, ať již nekrvácí
těžké je přijmout, že se člověk ztrácí
S nadějí se domluvíme, s nadějí chci být
stačí pěkné slovo, abys mohl žít
abys mohl snít…

Autorka žije a pracuje ve Vítkově. Od
mládí se věnuje poezii, jejím koníčkem je
hra v šachy. Často vystupovala v místní
knihovně v rámci čtenářských podvečerů.
Svými verši chce přinášet především
radost, ale zároveň hledat odpovědi na
zneklidňující otázky dneška.

Středisko volného času Vítkov
Poděkování
Rádi bychom poděkovali Mgr. Jaroslavu Burešovi, který byl ochoten
zapojit se do projektu Příběhy našich sousedů společnosti Post Bellum,
z. ú. Podělil se s námi o zážitky ze svého života a strávil se členy Klubu
KaMeRa řadu natáčecích hodin. Výstupem projektu je téměř 1,5
hodinový sestřih ze života p. Bureše dostupný na www.pametnaroda.
cz a reportáž, kterou můžete zhlédnout na https://1url.cz/fKpbm.
Za zpracování výstupů děkuji Ondrovi Ječmenkovi, Davidu Juroszovi
a Danielu Cábovi.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

První pobytový tábor máme
úspěšně za sebou!
I letos se konal společný československý tábor, neboť tohoto roku
nám setkání národů covid nepřekazil! Všichni jsme si z jednoho týdne

odnesli skvělých zážitků víc než dost. Celotáborová hra se nesla
v duchu filmových hvězd. Každý den jsme se přenesli do jiného filmu.
Nechyběl tedy hollywoodský chodník slávy, hra na tajné agenty nebo
na kouzelníky či hrdiny se superschopnostmi. A jelikož nám počasí
přálo, i navzdory špatně vypadající předpovědi, neváhali jsme zavítat
na nedaleké koupaliště v Bolaticích, kde byl tábor pořádán, a užít
si vodní hrátky se vším všudy. Samozřejmě jsme neopomněli ani
táborák a pár filmových večerů, aby naše hollywoodské prostředí bylo
ještě věrohodnější. Ze čtyř týmů nakonec zvítězil tým Úžasňakových,
ještě jednou gratulujeme! Poslední večer se neobešel bez párty pro
naše VIP hosty, kteří roztančili celý parket. Děkujeme všem vedoucím,
instruktorům i dětem za úžasný tábor s prima atmosférou a těšíme se
na viděnou za rok!
Klára Ligocká
hlavní vedoucí tábora

TECHNOTRASA ODMĚŇUJE. NA TURISTY ČEKAJÍ KRÁSNÉ DÁRKY
Piknikové deky nebo například softshellové bundy mohou výletníci
dostat za body, které nasbírají při návštěvách TECHNOTRASY.
Startuje nový motivační program. Na Technotrasa Card mohou
návštěvníci sbírat body, které pak vymění za různé dárky. Čeká je
také slosování o hodnotné ceny.
„Zavedením Technotrasa Card bychom rádi motivovali návštěvníky,
aby se vydali i na méně známá místa a objevovali všechny technické
skvosty Technotrasy. Máme být na co pyšní a chceme se o naše
poklady podělit s co největším počtem lidí,“ řekl náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan
Krkoška a dodal, že Technotrasa je projekt s původně 12 technickými
památkami, který vznikl v roce 2012. „Postupně se Technotrasa rozvíjí
a rozrůstá, aktuálně už je její součástí 31 subjektů. Sedmnácti z nich
Moravskoslezský kraj jen letos přispěl skoro 2,4 milionu korun v rámci
dotačního programu na podporu technických atraktivit.“
Designové karty Technotrasa Card zájemci dostanou na jednotlivých
místech Technotrasy. „Za každou návštěvu placených zážitkových
aktivit Technotrasy získají výletníci body, které pak vymění za dárky,
jako jsou piknikové deky, softshellové bundy, stylová trička, náušnice
nebo třeba plecháčky. Drobnější dárky si mohou vyzvednout přímo
u jednotlivých provozovatelů atraktivit, hodnotnější ceny v kanceláři
krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism v Dolních
Vítkovicích. Držitelé karty se navíc budou moci zúčastnit podzimního
slosování o hodnotné ceny,“ vysvětlil jednatel krajské destinační
společnosti MS Tourism Petr Koudela a upřesnil, že body budou na

kartu načteny při návštěvě jednotlivých placených atraktivit. Použity
k tomu budou buď čtečky QR kódů, nebo chytré telefony. „Stav svých
bodů na Technotrasa Card si může každý ověřit na svém on-line
účtu, který může sledovat ihned po aktivaci na stránkách Technotrasa
Card, kam se dostane i z webu Technotrasy. Přihlášení i aktivace
jsou jednoduché, pokud ale bude třeba, se vším ochotně pomohou
pracovníci jednotlivých subjektů Technotrasy,“ dodal Petr Koudela.
Jednotlivá místa Technotrasy návštěvníkům na kartu přidají různý
počet bodů. „Například za návštěvu ostravského Dolu Michal
nebo třeba osoblažské úzkokolejky se na kartu přičte 40 bodů, za
Flascharův důl u Oder či Dolní Vítkovice přibude 35 bodů. Přitom už
30 bodů může turista vyměnit za placku s logem Technotrasy, nebo
si může naspořit body na softshellovou bundu za 600 bodů,“ zmínil
Petr Koudela s tím, že přehledné informace nejen o počtů bodů za
návštěvu jednotlivých míst zájemci opět najdou na webu Technotrasy.
„Na celém projektu je zajímavé i to, že každý člen rodiny nebo týmu
může mít svou vlastní kartu, na kterou se mu budou jeho vlastní body
přičítat. To znamená, že každý má šanci na dárek, který si v nabídce
vyhlídne. Dárky budou rozdávány do vyčerpání zásob, takže není na
co čekat. Technotrasa nabízí úžasné zážitky, které mohou výletníci
vnímat všemi smysly. Takže přeji výletníkům krásné léto, hezké
počasí a nezapomenutelné výlety po celém Moravskoslezském kraji,“
uzavřel náměstek hejtmana Jan Krkoška.
Zdroj: www.msk.cz

Fun Tech Fest přinesl zábavu i poučení
Přehlídka polytechniky, řemesel a volnočasových aktivit. To byl ve zkratce Fun Tech Fest ve Vítkově, který 23. června pořádala MAS Opavsko
společně se SVČ Vítkov.
Dopoledne se v areálu SVČ Vítkov vystřídali žáci ZŠ Vítkov, Jana Zajíce, ZŠ a gymnázia Vítkov, ZŠ Budišov nad Budišovkou, Masarykovy ZŠ
a MŠ Melč, ZŠ a MŠ Březová, ZŠ a MŠ Větřkovice.
Ve stánku firmy ALU-COLOR z Čermné ve Slezsku si zájemci vyzkoušeli nástřik barev pomocí virtuální reality. Svou práci představili žákům
zástupci firmy Granitol, a. s. z Moravského Berouna či Linaset, a. s. z Budišova nad Budišovkou. Manuální zručnost při výrobě dřevěných
hrabliček si žáci ověřili u stanoviště firmy Geodeska Jana Helise.
Petr Sobol umožnil dětem vyzkoušet si svařování. U stánku Centra inkluze, o. p. s. se děti dozvěděly, že mohou využít služby kariérních
poradců a také odpovídaly na záludné otázky.
Vně areálu SVČ parkoval polytechnický autobus firmy VISC, který vozí do škol polytechniku. Kdo ho navštívil, mohl se seznámit s 3D tiskem
a robotikou.
Robotiku a 3D tisk předváděli i pracovníci SVČ Vítkov, které provozuje stejnojmenné kroužky.
Extravagantní účesy, nápadité drinky. To bylo stanoviště Střední školy Odry. Studentky školy předváděly umění kadeřníků na módní přehlídce.
Nechyběly ani mažoretky SVČ Vítkov, které měly několik vystoupení.
Sportovní složku Fun Tech Fest obstarali boxeři TJ Boxing Vítkov a TJ Box Klokočov, kteří odpoledne pro veřejnost předvedli sparingové duely
mezi členy svých týmů. Workoutovou exhibici předvedli členové sportovního klubu Fénix Opava. Farma Klokočov nabídla projížďky na koni
a jízdy povozem a také vědomostní otázky o farmaření.
Odpoledne, které bylo určeno veřejnosti, se k nabídce volnočasových aktivit přidružili i zaměstnanci a žáci ZUŠ Vítkov. V jejich stánku jste si
mohli vyzkoušet výtvarné aktivity a sledovat i hudební vystoupení.
Na všech stanovištích plnily děti úkoly a na závěr byli vylosováni ti nejpilnější „sběrači“, kteří obdrželi ceny od firmy inSPORTline.
„Akce měla úspěch. Těšíme se na další ročník,“ uvedl její hlavní pořadatel Martin Hořínek z MAS Opavsko.
Účastníci také nešetřili na konto Fun Tech Fest chválou. „Polytechnický den se velmi vydařil. Všichni účastníci z naší školy ho hodnotí velmi
kladně. Děkuji vám touto cestou za přípravu a zdařilý průběh akce,“ uvedl ředitel ZŠ a MŠ Březová Petr Očadlík.
Akce byla součástí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro oblast Vítkovska.
(mif)

KADEŘNICE SŠ Odry NA VÍTKOVSKÉM FUN TECH FESTU ZÁŘiLY
Aneb distanční výuka nás neohrozila…

F e r d i n a n d H an u s c h
Sociálnědemokratický politik,
odborář, dělnický básník
a tkadlec
Tento měsíc je mou milou povinností napsat
pár slov o jedné z nejvýznamnějších osobností našeho města.
Řeč je o Ferdinandu
Hanuschovi, jehož životní cesta prostého
tkalce započala ve Vítkově a byla zakončena
až ve vídeňském parlamentu na postu ministra sociálních věcí a ve
funkci ředitele vídeňské
Komory práce. Můžeme jej směle označit za
otce sociálního zákonodárství a zakladatele
moderního rakouského
sociálního státu, kterým se inspirovala řada
dalších
evropských
zemí.

V poslední třetině 19. století byl Vítkov dosti významným regionálním
centrem textilního průmyslu. Kromě tří textilních továren ve
městě působila celá řada domácích tkalců a přadláků. Vítkovští
textilníci se organizovali v dělnickém spolku (Franchverein den
Manufakturarbeiter), který kromě běžné spolkové činnosti disponoval
i velkou knihovnou. Objevovala se v ní různá díla filozofická
i socialistická, jež zřejmě posloužila rozvoji vítkovského dělnického
hnutí. Nejvýznamnějším propagátorem těchto myšlenek byl
Ferdinand Hanusch, který se narodil v listopadu 1866 v Horní Vsi ve
Vítkově jako poloviční sirotek. Matka se musela postarat o čtyři děti,
také proto mladý Ferdinand již po škole musel nastoupit do práce.
Jako nejpříhodnější se jevilo zaměstnání v textilce, kde se chlapce
ujal zkušený mistr a zakladatel dělnického hnutí ve Vítkově Johann
Honheiser. Mladému Ferdinandovi zřejmě nahradil otce a stal se mu
nejen oporou, ale také vzorem. Lze odhadovat, že v tomto období
začal Ferdinand již literárně tvořit.
Jako zkušený tovaryš odešel v roce 1883 poznávat svět. Vrátil se za
čtyři roky a mohl se pochlubit zkušenostmi z tehdejšího Rakouska,
Německa i Rumunska. Na cestách poznal různé pracovní podmínky
dělníků a sepsal osobní dílko Z mého vandrování (Aus Meinen
Wanderjahren). Po návratu začal pracovat v továrně na hedvábí
a zapojil se do struktury dělnické organizace Svornost (Eintracht),
kde se brzy stal funkcionářem, který po celém kraji jezdil přednášet
a agitovat. V říjnu 1897 jej pověřili funkcí odborového a stranického
sekretáře ve Šternberku a v roce 1900 se dokonce stal tajemníkem
celé Unie textilních dělníků. Po čase nabyl uznání i velké obliby také
proto, že se mu dařilo prosazovat požadavky dělníků. Přitom literárně
tvořil a sepsal svou asi nejlepší sociální povídku Tkadlec Pepa
(Weber Seff). Následně se v letech 1905-1906 zapojil do kampaně za
všeobecné a rovné volební právo v tehdejším Rakousku a českých
zemích, která byla doprovázena stávkami a masovými demonstracemi,
ale přispěla ke schválení volebního práva pro všechny muže starší
24 let. Díky novým volebním zákonům se po volbách v roce 1907
dostal do Poslanecké sněmovny Říšské rady Rakouska-Uherska
a mohl se naplno věnovat prosazování sociálnědemokratických
myšlenek, zlepšování podmínek dělnictva a novému zákonodárství.
V tomto čase vydal několik divadelních her se sociální tematikou Vyděděnci (Die Enterbten), Zápas (Die Kampf), Temné síly (Dunkle
Mächte), sepsal autobiografický román Lazarus.

Lze zjednodušeně říci, že Ferdinand Hanusch v rakouském parlamentu
zasedal nepřetržitě až do své smrti v roce 1923, takže jeho úspěšnou
politickou kariéru nezmařil ani rozpad monarchie. Od října 1918 až
do listopadu 1920 zastával funkci tajemníka pro sociální politiku, tedy
funkci ministra práce a sociálních věcí Rakouska. V tomto krátkém
čase dokázal prosadit celou řadu sociálních zákonů. Věnoval se
například sociálnímu pojištění, osmihodinové pracovní době, omezení
týdenní pracovní doby, zákazu dětské práce nebo nároku pracujících
na dovolenou. Zasloužil se o ochranu pracovníků, ale kvůli odchodu
sociálních demokratů z vlády již nestihl prosadit důchodové pojištění.
Jednalo se o dnes zcela běžné výdobytky sociální politiky, za které
bychom měli být vděčni. Není divu, že se tyto základy sociálního státu
staly inspirací v Evropě. Po vládním angažmá se stal v roce 1921
právním ředitelem Komory práce ve Vídni. V podstatě až do této
doby byl literárně aktivní, pouze se od sociální tematiky přesunul ke
vzpomínkám na svůj rodný kraj.
V září 1923 Ferdinand Hanusch umírá jako oblíbený politik
a socialistický spisovatel. Ve Vídni můžeme najít jeho čestný hrob.
Záhy byla po tomto zasloužilém rakouském politikovi pojmenována
ulice v centru Vídně Hanuschgasse. K 10. výročí založení Rakouské
republiky pak přímo vedle parlamentu ve Vídni odhalili památník
se třemi bustami významných sociálnědemokratických politiků,
kde nesměl chybět právě Ferdinand Hanusch. Tento monument
lze navštívit také dnes, ovšem za nacistické éry byl pro svou
demokratickou symboliku odstraněn, právě Hanuschova busta byla
zničena a musela být po II. světové válce replikována. Dnes je po
Ferdinandu Hanuschovi pojmenováno několik ulic, a dokonce jedna
nemocnice nese jeho příjmení, ostatně nejen proto bychom měli i my,
dnešní obyvatelé Vítkova, jeho jméno znát!
Radek Huška
za letopiseckou komisi

Památník republiky nedaleko parlamentu ve Vídni s bustami sociálních
demokratů, zleva starosty Vídně J. Reumanna, zakladatele strany V.
Adlera a našeho rodáka F. Hanusche.
Zdroje:
FILIP, Z. Dva němečtí dělničtí spisovatelé z Vítkova. Továrníci 18282000, 2000, s. 82-84.
NAVRÁTIL, B. Velký sociální reformátor z Vítkova. Moravskoslezský
deník, roč. 15, č. 277, s. 7.
ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR KULTURPOLITIK.
Ferdinand Hanusch (1866-1923). Wiena, 1973.

MASNÉ LÁVKY – FLEISCHBÄNKE
Masné lávky nebo také masné krámy se již od středověku budovaly
v centrech měst, nejčastěji přímo na náměstích. Prodejní stůl ve tvaru
lávky, na kterém měli řezníci uloženo maso, dal tomuto prostoru název.
Josef Ullrich v knize „Historie města Vítkova“ píše, že 14. září roku
1847 byly staré masné lávky – Fleischbänke odstraněny z náměstí.
Nejdříve se pokusím o kreslenou rekonstrukci – viz obrázek a posléze
shrnu všeobecné informace o zpracovatelích masa v minulosti.

Vítkovské masné krámy se nacházely mezi radnicí, která stála
uprostřed rynku, a východní stranou náměstí. Pod nimi červeně
vyznačená stavba budou pravděpodobně jatka. Dobytek se porážel
přímo na místě, byl ihned rozčtvrcen a prodával se zákazníkům.
Kromě řezníků tam pracovali ještě drobníci, kteří zpracovávali
konzumovatelné vnitřnosti, tzv. droby a masné výrobky (jelita, jitrnice,
klobásy). Zužitkovalo se všechno včetně ocasů, krků, kůží, loje,
noh, uší či celých hlav. Blízkost masných krámů a radnice byla ryze
praktická. Úředníci na trh s masem dohlíželi a porušování pravidel
trestali zabavováním masa. Na druhou stranu byli řezníci organizováni
v řeznickém cechu a požívali řadu výhod a privilegií.
I přes války a politické zvraty si cechy úspěšně obhajovaly své výsady
u panovníků. Dále určovaly maximální ceny a stanovovaly množství
poražených zvířat tak, aby na trhu byla rovnováha. Stát se členem
cechu nebylo vůbec jednoduché. Učeň musel za vstup zaplatit a ručili
za něho dva mistři. Další podmínkou např. bylo: „Nikdo nesmí býti
do cechu řeznického přijat, když nebyl synem, neb dědicem mistra
řeznického, aneb když nepřijal za manželku dceru nebo vdovu po
mistru řeznickém“. Bylo to zkrátka rodinné řemeslo. Starší cechmistři
měli právo pokutovat a dokonce uvěznit provinilce, kteří porušovali
cechovní řád. V každé době se najdou nepoctivci a častými prohřešky
bylo např. zapření dluhu, kupování kradeného dobytka nebo bránění
prodeji zvířat konkurenci. Kdo se bil v hospodě a lhal, tak ho stihl také
trest. Celkově vzato bylo řezníků na dnešní poměry hodně. Živnost
to byla výhodná a mistři měli vyšší společenské postavení. Odváděli
velké množství poplatků, ale zároveň rostl jejich majetek.
V dávné minulosti se řezníci několikrát vyznamenali. Roku 1310
obsadili Prahu korutanští rytíři a bránili vstupu českého krále Jana
Lucemburského do města. Řezníci stáli na straně panovníka. Obsadili
a uhájili bránu u kláštera svatého Františka. Král Jan se tak i se svým
vojskem dostali triumfálně do Prahy. Velké uznání za služby se dostalo
veliteli řezníků Vodičkovi. Byl jmenován purkmistrem a jedna z ulic ve
středu Prahy nese dodnes jeho jméno – Vodičkova. Jan Lucemburský
udělil řezníkům první znak. Jeho syn Karel IV. vydal nařízení pořádku
uvítacího průvodu, když se vracel roku 1357 z říšského sněmu. Řezníci
mají kráčet se svou korouhví v čele průvodu jako první. Následovat

je budou sladovníci a pivovarníci, malíři, řezbáři, sklenáři a zlatníci.
Zikmund Lucemburský potvrdil výsady řeznického cechu a jejich znak
získal podobu bílého lva se sekyrou v červeném poli. Léta Páně 1611
vtrhli do Prahy pasovští žoldnéři a po potyčkách s Pražany se ukryli
do kláštera u svatého Jakuba. Vzbouřený lid dobýval klášter, aby si
srovnal účty s Pasovskými. Řezníci v nastalé mele ochránili mnichy
a jejich čin připomíná mramorová deska v kostele. Za třicetileté války
utvořili setninu a bojovali proti Švédům. Opět byli oceněni privilegiemi
Ferdinandem III. Mnozí řezníci vynikli nějakým činem a často se
stávali konšeli či působili v panovníkových službách.
20. prosince 1859 byly cechy všech řemesel zrušeny a 1. května 1860
byl vydán živnostenský řád. Řezníci mohli svoji živnost provozovat
kdekoliv a nebyli vázáni na masné krámy. Cechovní pravidla však
byla silně zakořeněná a členové cechu se začali sdružovat ve
společenstvích podle svého řemesla.
Pavel Kučerka
Zdroje: Steinhauserová, Hana. Z historie řezníků a uzenářů v Brně.
Brno, 2012.
Ullrich, Josef. Geschichte der Stadt Wigstadtl. Wigstadtl, 1933.

Zprávy z novojičínské nemocnice
Věřící nabírají v novojičínské
duchovní sílu v nové kapli

nemocnici

Pacientům, návštěvám i zaměstnancům slouží v Nemocnici AGEL
Nový Jičín nová kaple, jejíž rekonstrukce vyšla na téměř 300 tisíc
korun.
Důstojné místo pro věřící vysvětil Mons. Martin David, apoštolský
administrátor Ostravsko-opavské diecéze a od té chvíle je malá
nemocniční kaple k dispozici všem, kteří se chtějí pomodlit nebo
jen na chvíli zastavit a nabrat duchovní sílu. „Jsem velice rád, že se
toto místo, krásnou kapli v novojičínské nemocnici podařilo vytvořit,
protože si myslím, že to dneska už patří ke standardu péče o člověka
v nemocnicích,” řekl Mons. Martin David.
Kaple je volně přístupná pro pacienty, návštěvy i personál nemocnice
a mše se v ní budou pravidelně konat každou sobotu od 16:00 hodin.
Za dobu třiceti let, co se v novojičínské nemocnici bohoslužby konají,
se prostor pro ně několikrát měnil a zcela důstojného místa se věřící
dočkali až nyní. Nová kaple se nachází v horním patře pavilonu
interny. „Duševní zdraví a duševní stránku člověka vnímám jako
velice důležitou a všichni víme, že neléčíme pouze tělo jako takové,
ale ruku v ruce s tím jde i právě duševní stránka, duševní pohoda
našich pacientů,” zmínil během slavnostního vysvěcení kaple ředitel
Nemocnice AGEL Nový Jičín MUDr. Jakub Fejfar.
Rekonstrukce kaple stála necelých 300 tisíc korun, z větší části ji
zainvestoval Moravskoslezský kraj.
Nemocnice AGEL Nový Jičín obnovila
prohlídky porodnice a nabízí parkování
tatínkům zdarma
Od středy 14. července obnovuje porodnice novojičínské nemocnice
po několika měsících prohlídky pro rodičky a doprovod. Zájemci se tak
mohou seznámit osobně s prostředím porodního sálu a zároveň jim
porodní asistentka zodpoví jejich otázky, týkající se příchodu miminka
na svět a jeho prvních dnů v životě.
„Jsme velice rádi, že po tak dlouhé pauze můžeme maminky
i tatínky provést oddělením a seznámit je s místem, které si vybrali
pro narození svého dítěte. Osobní kontakt je nenahraditelný,” říká
Bc. Marcela Bučko, vrchní sestra gynekologicko-porodnického
oddělení. Nemocnice AGEL Nový Jičín. Kapacita prohlídek je omezena
a zájemci o návštěvu porodních sálů novojičínské nemocnice (vč.
doprovodu) se musí předem objednat na tel. čísle: 556 773 730 (od
7:00 do 15:00 h.). Nutný je také negativní antigenní nebo PCR test či
platný očkovací certifikát.
„Další čerstvou novinkou v porodnici je bezplatný vjezd a parkování,
pro tatínka či doprovod v areálu nemocnice, při odchodu rodičky
s novorozencem. Každá rodička obdrží výjezdní lístek při propuštění
oproti podpisu,“ dodává vrchní sestra z novojičínské porodnice.
Porodnice Nemocnice AGEL Nový Jičín se specializuje na diagnostiku
vrozených vývojových vad ve 2. trimestru těhotenství. V uplynulých
letech investovala porodnice do modernizace interiéru i nového
vybavení, mezi které patří například nové porodní lůžka nebo kojící
polštáře. Pro ženy před porodem pořádá porodní oddělení nemocnice
předporodní kurzy. V porodnici funguje systém rooming-in, pro
širokou veřejnost je zde k dispozici laktační poradna a novorozenecké
oddělení také zapůjčuje maminkám monitory dechu. Novojičínská
nemocnice také od 1. července nabízí maminkám vyšetření, které
může včas odhalit u miminka závažné vrozené poruchy imunity.
Cesta nejen k bezpečnému očkování.
Novojičínská nemocnice nabízí rodičkám
nové vyšetření závažných poruch imunity
u dětí
Novorozenecké oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín nabízí od
1. července maminkám vyšetření, které může včas odhalit u miminka
závažné vrozené poruchy imunity. Vyšetření TREC a KREC (T-cell
receptor excision circles; Kappadeleting recombination excision

circles) odhalí z pouhé krevní kapky dítěte v prvních dnech života
závažné poruchy buněčné a protilátkové imunity. „Díky tomu je
možné včas zahájit adekvátní cílenou léčbu a zabránit možným
komplikacím. Zároveň umožní bezpečné očkování dítěte živými
vakcínami, které je u této vrozené poruchy imunity SCID (Sever
combined immunodeficiency) kontraindikováno, tedy vyloučeno,” říká
MUDr. Andrea Kudělková, primářka dětského oddělení Nemocnice
AGEL Nový Jičín.
Závažné vrozené poruchy imunity se nemusí v prvních měsících života
dítěte vůbec projevit, protože je chráněno i mateřskými protilátkami,
ale vzhledem k brzkému termínu očkování proti rotavirům a následné
aplikaci dalších živých vakcín (např: proti tuberkulóze, spalničkám,
příušnicím či zarděnkám) je ideální provedení vyšetření k vyloučení
SCID již porodnici. „Pokud vyšetření zachytí závažnou poruchu
vrozené imunity je vhodné informovat o tomto výsledku dětského
lékaře dítěte, který pak dítě odešle k dalšímu vyšetření a případné
terapii na specializované imunologické pracoviště,” vysvětluje
primářka Kudělková s tím, že od začátku příštího roku bude vyšetření
TREC a KREC zařazeno do screeningového vyšetření u všech
narozených dětí v České republice.
Novinku, která se může stát základem pro bezpečnou vakcinaci dítěte,
nabízí Nemocnice AGEL Nový Jičín ve spolupráci s laboratořemi
AGELLAB. Ideálním časem pro vyšetření je provedení odběru ještě
během pobytu maminky a miminka v porodnici mezi 48 až 72 hodinou
života dítěte v rámci screeningového vyšetření. O výsledku jsou pak
rodiče informováni do 4 týdnů.
NADACE AGEL finančně přispěla mladému
Toníkovi na terapeutické setkání s delfíny
Toník je 14letý chlapec s kombinovaným onemocněním, který díky
finančnímu příspěvku ve výši 20 000 korun od NADACE AGEL mohl
vyzkoušet příznivé účinky delfinoterapie.

Toník Jurkovič se mamince narodil v termínu a z porodnice byl
propuštěn jako zdravé miminko. Od začátku však jeho maminka
Martina pozorovala, že chlapec byl jiný než ostatní děti. Toník byl
velmi ubrečený a stále nespokojený. Proto se jeho maminka rozhodla
vyhledat několik specialistů, kteří nakonec zjistili, že v těhotenství a při
porodu neproběhlo vše, jak mělo.
S přibývajícím věkem se Toník vyvíjel jinak než je u dětí obvyklé a lékaři
mu postupně začali přiřazovat různé diagnózy. Pro jeho maminku
Martinu se vše najednou změnilo a musela se přizpůsobit synovým
potřebám. „Lékaři Toníkovi diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu.
Od malička tak spolu jezdíme do lázní, kde poctivě cvičíme. Syn se
musel také naučit vnímat mluvené slovo a lidi kolem sebe. Toník je také
autista se středně těžkou retardací, kterou má doprovázenou vážnou
zrakovou vadou,“ popisuje Toníkova maminka Martina a dodává, že
chlapec se stále musí učit pohybovat a orientovat, jak venku, tak i ve
vnitřních prostorách.
Tonda je žákem šesté třídy ve speciální škole, kde se pilně učí
a trénuje své dovednosti. Pravidelně navštěvuje lázně a využívá
různé terapie ke zlepšené svého zdravotního stavu. Dle širšího okruhu
odborníků byla Toníkovi doporučená delfínoterapie, která je jednou
z forem animoterapie. Jelikož je tato terapie finančně náročná a lze
ji podstoupit jen v cizině, obrátila se paní Martina právě na NADACI
AGEL s prosbou o finanční pomoc.

„NADACE AGEL příliš dlouho neváhala podpořit mladého Toníka
a splnit mu tak jeho přání. Díky finančnímu příspěvku ve výši 20 000
korun mohl Toník vyzkoušet delfinoterapii, která se velmi kladně
podepsala na jeho zdravotním stavu. Jsme moc rádi, že Toník mohl
se svou maminkou vycestovat do zahraničí za delfíny a plnými doušky
si vychutnat každou chvíli této úžasné terapie,“ říká Bc. Veronika
Dostálová, členka správní rady NADACE AGEL.
„Odlet za delfíny se nám kvůli covidu trošku oddálil a zkomplikoval.
Přesto, to čekání a mírné komplikace stály za to. Celý náš výlet byl
úžasný a emočně náročný zážitek nejen pro mě, ale i pro mého syna.
Toník se hned po prvních terapiích výrazně zklidnil, dobře usíná
a dokonce je i fyzicky zdatnější. Je to neuvěřitelné, denně nachodil
i několik kilometrů. Přestože jsme měli pobyt zkrácený, moc jsme si
to užili a věřím, že Toníkovi výsledky delfinoterapie jen tak nezmizí.
Pokud budeme mít možnost, rádi bychom delfinoterapii v budoucnu
znova podstoupili, aby se účinky terapie prohloubily. Já i můj syn
z celého srdce děkujeme NADACI AGEL, která nám tohle vše
umožnila. Nesmírně si toho vážíme,“ popisuje maminka Martina.
NADACE AGEL sídlí v Praze a potřebným lidem a organizacím z celé
České i Slovenské republiky pomáhá již od roku 2011. Od svého
vzniku nadace podpořila více než 1350 žadatelů částkou přesahující
35 a půl milionů korun.

Vítkovská FAJN místa
Kdo zná Vítkov lépe než my,
Vítkované?
Hledáme padesát tři nejkrásnějších
míst pro připravovaný stolní kalendář
na rok 2022!
Přidejte se k našemu týmu a pomozte
nám vytvořit celoroční přehlídku toho,
co máme na Vítkovsku nejraději, kde
se nám dobře žije, ukažte nám místa,
na která se rádi vracíte a která nikdy
neomrzí.
Najděme společně FAJN místa
a podělme se o ně s ostatními.
Základní podmínky pro zaslání
fotografií:
- Fotografie musí být pořízené v roce
2021.
- Formát fotografie – na šířku, poměr
stran 2:3, 3:4.
- Velikost/rozlišení fotografie –
minimálně 2000 px na široké straně.
- Každý fotograf k zaslané fotografii
uvede popisek v rozsahu: název
místa a jméno fotografa, který bude
v kalendáři zveřejněn.
- Fotografie zasílejte elektronicky na
e-mail: kalendar@vitkov.eu.
- Město Vítkov si vymiňuje právo
výběru fotografií, které budou do
kalendáře zařazeny.
- U fotografů mladších 15 let zašlou
fotografie rodiče/zákonní zástupci
dítěte.
- Každý fotograf, jehož fotografie
budou v kalendáři zveřejněny, obdrží
1 výtisk kalendáře zdarma.
- Podrobné podmínky najdete na
www.vitkov.info.
Fotografie
je
nutné
zaslat
nejpozději do 31. 8. 2021.

Den sv. Václava
na hradě
Vikštejn

28. září ve 14.00 zahajujeme
tradiční setkání u příležitosti Dne
české státnosti. V rámci programu se můžete těšit na rytířský
turnaj, šermíře, bude připraveno
vojenské ležení. Pro děti chystáme pohádku a i letos nabídneme
prohlídku hradu s průvodcem.
Samozřejmě nebude chybět
dobré občerstvení.
Na akci se představí okolní města a vesnice - Vítkov, Radkov,
Hradec nad Moravicí a další.
Srdečně zvou pořadatelé - Arcus
Vítkov a obec Radkov.

KALENDÁŘ AKCÍ
Neděle 1. srpna v 10:00 hodin
Raya a drak
Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii.
Kdykoliv pak zlověstné nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi,
draci se pro záchranu svých lidských přátel obětovali. Nyní, o 500 let
později, jsou tato monstra zpět a osamělá válečnice Raya se vydává
na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního
draka a hrozivé Druuny zastavila jednou provždy.
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
Země původu: USA
👨 Přístupný ⏰ 114 min Český dabing Vstupné: 110 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 1. srpna v 19:00 hodin
Expedice: Džungle
Film studia Disney Expedice: Džungle, inspirovaný slavnou atrakcí
v zábavním parku Disneyland, je dobrodružnou výpravou do
amazonské džungle, ve které se představí Dwayne Johnson jako
charismatický kapitán lodi a Emily Blunt jako odvážná průzkumnice
na své misi.
Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
Země původu: USA
Hrají: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons
🕶 3D 👨 Přístupný ⏰ 127 min Český dabing
Vstupné: 150 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 5. srpna v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
Shoky & Morthy: Poslední velká akce
Shoky a Morthy jsou kamarádi od
školních let a zároveň youtubeři
s našlápnutou kariérou. Morthyho
však už jejich dětinské pranky
přestávají bavit, také díky vlivu jeho
přítelkyně, ambiciózní influencerky
Sáry. Když poslední video kluků
sklidí na sítích vlnu kritiky, jejich
kanál přestane vydělávat a vyslouží
si za něj veřejně prospěšné práce,
vypadá to na jejich definitivní
rozchod. Jedinou šancí, jak si
napravit youtuberskou pověst, je
společný plán na „poslední velkou
akci“.
Komedie / Dobrodružný
Země původu: Česko
Hrají: Jakub Štáfek, Štěpán Kozub, Andrea Daňková, Tomáš
Magnusek, Martina Babišová
👨  12+ ⏰ 105 min Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 6. srpna v 18:00 hodin
Zahájení výstavY obrazů Jany Welertové
Mladá začínající autorka z Vítkova.
V rámci vernisáže vystoupí Trio Adély Tomanové.
Výstava potrvá do 27. srpna a bude otevřena každou středu od
16:00 do 17:00 hodin nebo na základě tel. domluvy (556 312 254).
Velká výstavní síň kulturního domu
Sobota 7. srpna od 13:00 hodin
Půlení léta v Klokočově
Bohatý program pro děti i dospělé, od 19:00 hodin hraje Desperádo
Fotbalové hřiště Klokočov
Neděle 8. srpna v 10:00 hodin
Chlupáčci
Pupí a Eda patří do rodu Chlupáčků. Roztomilých, chlupatých
zvířátek ve tvaru donutu. V roce 1835 tihle chlupáči poklidně žijí
v hojném počtu na Galapágách. Jenže Eda je věčně nabručený

pesimista, zatímco jeho sestra Pupí je nezbedná neposeda, která
působí zmatek kamkoliv přijde.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
Země původu: USA
👨 Přístupný ⏰ 84 min Český dabing Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 8. srpna v 19:00 hodin
Sebevražedný oddíl
Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství superhrdinů
Warner Bros. Pictures Sebevražedný oddíl, těšte se na partu
nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří umírají touhou
zachránit svět.
Akční / Dobrodružný / Fantasy. Země původu: USA
👨 15+ ⏰ 132 min Titulky Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 12. srpna v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
Deníček moderního fotra
Když se Nataša a Dominik
neplánovaně
stanou
rodiči,
domluví se, že Nataša jako
úspěšná designérka hraček pro
děti, dokáže rodinu lépe finančně
zabezpečit, a tak hlavní část péče
o novorozence převezme jako otec
na mateřské dovolené Dominik.
Ten přistupuje k úkolu s poněkud
naivní představou a nakonec musí
vynaložit veškerou vynalézavost,
aby během prvního roku vůbec
zvládnul péči o malého Čeňka,
z níž se chvílemi stává boj o přežití.
Komedie. Země původu: Česko
Hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba,
Ondřej Malý, Lucie Benešová,
Roman Zach
👨 Přístupný ⏰ 97 min Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 14. srpna od 13:00 hodin
Za plotem
Geopark Vítkov (park za kulturním domem)
Čtvrtek 19. srpna v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
Večírek
Na večírku se postupně scházejí
bývalí spolužáci. Toto setkání by
se pravděpodobně neslo v duchu
lehkého škorpení a nostalgických
vzpomínek, jenže místo dalšího
spolužáka zazvoní u dveří podomní
prodavač a přinese nečekanou
zprávu o kamarádovi, který už nikdy
nedorazí. Účastníci večírku se za
ním společně vydávají autobusem.
Během cesty se ukáže, že mluvit
o skutečných pocitech je mnohem
složitější, než se zdá.
Komedie
Země původu: Česko
Režie: Michal Suchánek
Hrají: Jiří Langmajer, Tatiana
Dyková, Karel Roden, Marek Taclík, Matěj Dadák, Marián Čeky
Čekovský, Nela Boudová, Miroslav Vladyka
👨  Přístupný ⏰ 90 min
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Sobota 21. srpna v 18:00 hodin
Koncert skupiny Special Band
Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 75 Kč.
Přichystáno pivo, nealko…
Zahrada městské knihovny
Čtvrtek 26. srpna v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
Zátopek
Australský rekordman Ron Clarke
přijíždí v pohnutém roce 1968 do
Prahy za legendárním běžcem
Emilem Zátopkem, jehož bezmezně
obdivuje. V rozhovorech Rona
s Emilem se děj filmu retrospektivně
vrací do stěžejních momentů
atletova sportovního i soukromého
života a spojuje se v komplexní
portrét muže, jenž neztrácí tempo
ani poté, co jeho poslední závod
skončí a jenž dokáže bojovat nejen
na atletickém oválu. Film vypráví
o nezlomné síle vůle, která dodnes
inspiruje tisíce sportovců
po celém světě.
Drama / Životopisný
Země původu: Česko
Režie: David Ondříček
Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová
👨  Přístupný ⏰ 130 min Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 28. srpna ve 14:00 hodin
Pohádková stezka
Odpoledne plné her, zábavy a soutěží, které pro děti připravila
kulturní komise.
Geopark Vítkov (park za kulturním domem)
Sobota 4. září od 9:00 hodin
Hornický den Krajiny břidlice
Mistrovství ve štípání břidlic

- tržnice, regionální produkty, občerstvení, přednáška, dvě výstavy…
Geopark Vítkov (park za kulturním domem)
Pátek 10. září v 19:00 hodin
Koncert skupiny Kofe-in
Geopark Vítkov (park za kulturním domem)
Pátek 17. září v 17:30 hodin
Zahájení výstavy obrazů Dany Hrabovské
Velká výstavní síň kulturního domu
Úterý 21. září v 19:00 hodin
Žena obecná
One woman show Ivany Jirešové, která se odehrává v její hlavě.
Hledala štěstí, lásku a odpovědi na všechny svoje otázky venku, ale
co teprve, když jí napadne podívat se, co se děje uvnitř její mysli?
Kulturní dům Vítkov
Sobota 25. září ve 20:00 hodin
AC/CZ
Nejsvěžejší AC/DC tribute kapela kritiky uznávaná jako nejlepší
v ČR. Můžete se těšit na devadesátiminutovou show s originálními
kostýmy, nástroji, kulisami a hlavně interpretací.
Kulturní dům Vítkov
Úterý 28. září od 14:00 hodin
DEN SV. VÁCLAVA NA HRADĚ VIKŠTEJNĚ
Šermíři, rytíři, pohádka, vojenské ležení, rytířský turnaj, občerstvení,
prohlídka hradu s průvodcem. Výstava měst a obcí našeho regionu:
Vítkov, Radkov, Hradec nad Moravicí a další.
Srdečně zvou pořadatelé - Arcus Vítkov a obec Radkov.
Zřícenina hradu Vikštejna
Čtvrtek 5. srpna v 17:00 hodin
žIVOT V RALLY STYLU
Výstava fotografií vítkovského fotografa Jana Duška z prostředí
automobilových závodů u příležitosti konání Rally Fulnek - Odry
(sobota 7. srpna 2021, více info o akci na http://www.rally-sprint.cz/)
Výstava bude přístupná po celý srpen v otevírací době IC Odry.
Městská galerie Odry (budova MěÚ)

Staňte se i vy mistrem České republiky ve štípání břidlice.
Podrobnosti sledujte na webu a Facebooku města.
Z programu vybíráme:
- mistrovství ČR ve štípání břidlice,
- Marian333 – pořádná porce melodického rocku,
- pop-rocková kapela Jasno,
- vystoupení písničkáře a harmonikáře Petra Lüftnera,
- pohádka pro děti,
- hry a soutěže s Divadelní a šermířskou společností ARCUS,
- T-Rex show s Matýskem,

Uzávěrka příštího čísla: 19. srpna 2021 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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