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Jak třídíme odpad ve Vítkově
Podívejme se nejprve na čísla, která nám řeknou, jak se nám daří
třídit odpad. Papíru, plastu a skla se nám podařilo na jednoho občana
sesbírat za rok 2020 43,1 kg, z toho plastů bylo 17,5 kg, papíru 13,6
kg a skla 12 kg. V roce 2016 to bylo 30,1 kg. Každoročně dochází
k navýšení množství tříděného sběru uvedených komodit. Z tohoto
pohledu by se mohlo zdát, že čísla jsou optimistická. Opak je však
pravdou. V rámci naší správní oblasti (ORP Vítkov) bylo dosaženo
průměru na jednoho obyvatele 46,7 kg. V celém Moravskoslezském
kraji to bylo 52,3 kg. A průměr České republiky je 53,2 kg!

Třídění je nejenom trend, ale i ekonomická nutnost. Pokud bychom
netřídili a hlavně nezvýšili množství vytříděného odpadu, výrazně
by nám vzrostly náklady na svoz a likvidaci směsného komunálního
odpadu. Toto navýšení by buď neslo na svých bedrech město,
tím by ale ubylo prostředků na opravy a investice, nebo by došlo
k výraznějšímu navýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Ani
jedna varianta není pro město a jeho obyvatele příjemná. Máme
před sebou nelehký, ale splnitelný cíl - snížit množství směsného
komunálního odpadu pod 200 kg na občana a rok. Druhým krokem
je dostat se v třídění ze současné nelichotivé pozice mezi premianty.
Pavel Smolka
starosta města

Co se týká směsného komunálního odpadu, tak jeho množství se
nám daří snižovat. V roce 2016 bylo v průměru na jednoho občana a
rok odvezeno 331,9 kg a v loňském roce to bylo 306,1 kg. Opět to na
první pohled vypadá optimisticky. Když si ale uvědomíme, že nad 200
kg směsného komunálního odpadu na občana a rok výrazně stoupá
poplatek za uložení odpadu na skládku, tak to už tak veselé není.
Musíme společně udělat vše pro to, abychom docílili snížení
množství směsného komunálního odpadu na jedné straně a zvýšení
množství vytříděných surovin na straně druhé. Ze strany města dojde
k výraznému zlepšení podmínek pro třídění. Podařilo se nám získat
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 3 626 131 Kč.
Za tyto prostředky budou nakoupeny odpadové nádoby. Konkrétně
to bude 850 nádob na plast, 850 na papír, 350 na bioodpad, 18 na
použitý olej z kuchyně – všechny tyto nádoby mají objem 240 l; 90
ks kontejnerů 770 l na bioodpad, 110 ks kontejnerů na plast a papír.
Nádoby budou opatřeny čipy pro snadnou evidenci.
Do všech rodinných domů s číslem popisným, ve kterých jsou
trvale hlášeni občané, budou nabídnuty dvě odpadové nádoby
na papír a plast. Který rodinný dům nemá k dispozici nádobu na
bioodpad, bude mít možnost ji získat. Dojde k posílení sběrných míst
u bytových domů o nové kontejnery. V mnoha případech však
budeme limitováni omezeným prostorem. Naopak z lokalit s rodinnými
domy budou staženy kontejnery na papír a plast. Konkrétní změny
budou zveřejněny v průběhu prázdnin. Nádoby na sklo zůstanou na
stávajících místech, případně bude jejich počet navýšen.
V srpnu (ve středu a v sobotu) si budou moci obyvatelé rodinných
domů z Vítkova i místních částí vyzvednout již zmíněné dvě popelové
nádoby. Ty zůstanou v majetku města a budou zapůjčeny. Není
povinnost odebrat obě nádoby. Pokud by některou občané nevyužili
(např. na papír), tak si ji brát nemusí.
Zásadní změna nastane u četnosti svozu odpadu. Směsný komunální
odpad se bude svážet od rodinných domů 1x za 14 dnů, plast i papír
jednou měsíčně. Od bytových domů se budou velké kontejnery
vyvážet každý týden. Ve Vítkově i v místních částech budou
rozmístěny nádoby na použitý olej z kuchyně. Tento systém chceme
zkušebně spustit od září. Bude to velká změna, na kterou si budeme
muset všichni zvykat. Je ale prokázáno, že když mají občané nádoby
na separovaný odpad přímo u domu, tak se dosahuje výraznějšího
nárůstu množství vytříděných komodit a souběžně s tím i snížení
množství směsného komunálního odpadu.

Ukázka toho, jak to vypadat nemá! Plastový a komunální odpad
v kontejneru na bioodpad.

SEZONA NA KOUPALIŠTI 2021
OTEVÍRACÍ DOBA: 10:00 hod. - 19:00 hod.
Celodenní vstupné:
Dospělí
děti do 3 let
děti do 15 let
žáci a studenti do 26 let
senioři nad 60 let
ZTP, ZTP/P
průvodce ZTP/P
zapůjčení lehátka
zapůjčení lehátka (vratná záloha)
volejbalové hřiště

60 Kč
zdarma
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
zdarma
40 Kč
100 Kč
50 Kč/1 hod.

PERMANENTKY (10 vstupů)
Dospělí
Děti, žáci, studenti do 26 let
senioři nad 60 let, ZTP

400 Kč (40 Kč / 1 vstup)
200 Kč (20 Kč / 1 vstup)

Všichni senioři, žáci a studenti, kteří využívají slevu či
permanentku, musí předložit příslušný průkaz.
Z hygienických důvodů je vstup do bazénu povolen pouze
v plavkách.
Odpovědná osoba:
Ivan Petřík
Správce koupaliště:
Radek Surovec
Provozovatel:
Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, tel: 556
300 454, www.tsvitkov.cz.
Informace o otevření a uzavření koupaliště z důvodu klimatických
podmínek nebo technologických přestávek bude vždy zveřejněna
na webových stránkách TS (www.tsvitkov.cz), popřípadě
vyhlášena v rozhlase.

Městská policie v květnu 2021
6. května v jedenáct hodin dopoledne přijala MP Vítkov oznámení
o stromu spadlém na cestu z Klokočova na Hadinku. Strážníci situaci
prověřili, místo zajistili a přivolali jednotku HZS, která během půlhodiny
zprůjezdnila komunikaci.

perimetr kolem spadlého drátu do příjezdu pracovníků společnosti
ČEZ, kteří odpojili elektrický proud v okolí poruchy vedení a místo si
převzali k provedení opravy.
Přestupkem na úseku ochrany zvířat proti týrání, spáchaným
opakovaným nezajištěním psa proti úniku, se bude zabývat správní
orgán, kam MP Vítkov postoupila jednání 30letého muže z Vítkova,
jehož kříženec amerického stafordšírského teriéra se 11. května kolem
sedmé hodiny večerní volně pohyboval na nám. Jana Zajíce. Strážníci
psa odchytili a později předali jeho majiteli. Za takový přestupek hrozí
muži v případě uznání viny pokuta až do výše 100 000 Kč.
Z přestupku proti majetku je podezřelý 33letý muž z Vítkova, který rozbil
skleněnou výplň ve vchodových dveřích jednoho z domů v Budišovské
ulici. Strážníci přijali oznámení o způsobení škody 24. května kolem
půl jedné odpoledne. Muž bude muset uhradit způsobenou škodu ve
výši cca 5 000 Kč a u správního orgánu mu v případě uznání viny
hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč nebo 70 000 Kč, pokud vyjde
najevo, že se stejného jednání dopustil opakovaně.
V květnu zjistili strážníci 26 přestupků spáchaných porušením
nebo nerespektováním mimořádných opatření, přijatých proti šíření
onemocnění COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2,
přičemž se jednalo o pohyb na veřejně přístupném místě v zastavěném
území obce nebo ve vnitřních prostorách staveb bez stanovené
ochrany dýchacích cest. Celkem 25 takto zjištěných událostí bylo
řešeno na místě domluvou a 1 případ opakovaného porušení byl
postoupen příslušné krajské hygienické stanici. V květnu strážníci
zjistili taktéž 6 případů nesplnění opatření příslušné hygienické
stanice, uloženého k předcházení vzniku a šíření infekčního
onemocnění. Všechny zjištěné osoby, které se i přes nařízenou
izolaci pohybovaly na veřejně přístupných místech v obci, byly na tuto
skutečnost upozorněny a poté oznámeny krajské hygienické stanici.

Téhož dne ve tři hodiny odpoledne poskytla MP součinnost jednotce
HZS v Luční ulici, kde spadly dráty elektrického vedení a mohl tak
být ohrožen život nebo zdraví občanů. Strážníci zajistili bezpečný

Město Vítkov vyhlašuje

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.

Odbor sociálních věcí informuje
Byty v domech s pečovatelskou službou
Od 1. června 2021 byla radou města schválena nová Pravidla pro
hospodaření s bytovým fondem města Vítkova. Stávající seznam
žadatelů se v souladu s novými pravidly aktualizuje dle podaných
žádostí na novém formuláři. Žádosti žadatelů o byty v domech
s pečovatelskou službou budou nově evidovány na odboru služeb
Městského úřadu ve Vítkově, odbor sociálních věcí již nebude
evidovat žádosti zájemců o byty v domech s pečovatelskou službou,
v domech pro seniory.
Projekt Operačního programu Zaměstnanost – Terénní sociální
práce Vítkov
Město Vítkov realizovalo od 1. června 2018 do 31. května 2021
projekt Terénní sociální práce Vítkov z Evropského sociálního fondu,
reg. č. CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/16_052/0008919.
Cílem projektu bylo pomoci občanům města v řešení jejich nepříznivé
sociální situace spojené s dluhy a bydlením. V rámci projektu byla

vytvořena Koncepce bydlení města včetně programu prevence ztráty
bydlení. Po celou dobu realizace probíhala evaluace projektu pro
zjišťování správného fungování, efektivity a naplňování požadovaných
kritérií.
Terénní sociální pracovník spolupracoval s dluhovou poradnou
Charity Odry.
V rámci projektu byla poskytnuta podpora 264 klientům, kteří za
pracovníkem docházeli do jeho kanceláře a setkávali se v dluhové
poradně. Vyhledával je v terénu, doprovázel je na úřady, soudy,
k insolvenčnímu správci.
Terénní program Renarkon
Sociální služba se realizovala od 1. července 2018 v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, dotace EU, Terénní program Vítkov. I přes
vyjednávání s Úřadem vlády ČR a krajem jim nebyla poskytnuta další
dotace a projekt končí k 30. červnu 2021.
Jana Molková

Pečovatelská služba Charity Odry
Již přes rok se potýkáme
s
pandemickou
situací,
která je těžkou zkouškou
pro nás všechny. Nařízená
krizová
opatření
změnila
život
prakticky
každému
z nás. Pečovatelská služba
je ale především služba lidem, a i přes veškerá infekční rizika plnily
pečovatelky své poslání v terénu v plné míře. Patří jim naše obrovské
poděkování za odvedenou práci, mimořádné úsilí a obětavost.
Pracovníci pečovatelské služby v době nouzového stavu poskytovali
stálou podporu a pomoc stávajícím klientům a dopomoc s nákupy
a pochůzkami všem seniorům a osobám v karanténě. Pracovníci
Charity Odry byli vybaveni ochrannými pomůckami (rouškami,
respirátory, rukavicemi a dezinfekcí). Byla přijata opatření pro
minimalizaci osobních kontaktů mezi pracovníky. Každá pečovatelka
má k dispozici své vlastní služební vozidlo a administrativní úkony plní
doma na služebním notebooku. Snažili jsme se, aby situace ovlivnila
naše klienty v co nejmenší míře, tak jsme museli přistoupit k omezení
některých úkonů, které nejsou životně důležité, např. úklid v bytě
nebo doprava vozidlem a doprovody. Od listopadu 2020 dochází
k pravidelnému testování všech pracovníků na Covid 19 a v dubnu
2021 došlo k plošnému dobrovolnému očkování pracovníků. Díky
společnému úsilí tuto situaci zvládáme a nadále pokračujeme
v poskytování podpory všem osobám, které potřebují naši pomoc. S
pomocí terénních pečovatelek, které dojíždějí přímo do domácností,
se snažíme umožnit našim klientům zůstat doma za důstojných
podmínek i přesto, že se již sami o sebe nedokáží postarat v plné
míře. Přes veškerá negativa poslední doby došlo i k pozitivním
změnám. V rámci úspěšně realizovaného dotačního projektu EU jsme

v závěru roku 2020 obdrželi pro pečovatelskou službu devět nových
vozů Hyundai, které podstatně usnadnily terénní práci pečovatelkám.
V současné době se připravujeme na nadcházející letní období, kdy
je naší prioritou zajistit zasloužilý odpočinek pečovatelkám a zároveň
zabezpečit péči o klienty. V tomto období nám vypomohou pracovnice
na dohodu o provedení práce. V případě zájmu nebo pro zjištění
dalších informací, prosím, kontaktujte vedoucí pečovatelské služby
Martinu Hezinovou, tel: 731 075 802. Můžete také, po předchozí
domluvě osobně přijít na adresu: Hranická 1110/32, Odry nebo
navštívit naše internetové stránky https://odry.charita.cz.

Bez bariér k neslyšícím a nedoslýchavým
Tajemnice městského úřadu navázala v červnu spolupráci se spolkem Tichý svět, o. p. s., který se zaměřuje na pomoc osobám
neslyšícím, ohluchlým a nedoslýchavým.
Spolek poskytuje osobám se sluchovým postižením všestrannou podporu při jejich začleňování do společnosti. Nabízí sociální rehabilitaci,
odborné poradenství a tlumočnické služby.
Náš úřad může pro jednání s občany se sluchovým postižením bezplatně využít tichou linku, která zajišťuje online komunikaci s neslyšícími
pomocí tlumočení do znakového jazyka či prostřednictvím přepisu mluvené řeči.
Každý náš zaměstnanec tak může tichou linku využít při jednání s občany. Pokud budete mít zájem o její využití při jednáních na našem úřadu,
obraťte se předem na naše zaměstnance a my vše zařídíme tak, aby občan mohl požadované informace získat srozumitelnou formou.
Bližší informace můžete obdržet na odboru sociálních věcí.

Zprávy ze zastupitelstva kraje
Během května a června proběhlo jednání zastupitelstva a všech tří
výborů, v nichž pracuji.
Na zasedáních sociálního výboru byl schválen především Program
na podporu zvýšení kvality sociálních služeb, díky němuž mohou
organizace, poskytující sociální služby, které nezřizuje kraj, získat
dotace např. na výtahy, klimatizace, polohovací lůžka, přenosné
vany apod. Dalším dotačním titulem byl Program na podporu aktivit
sociálního podnikání, ze kterého mohly organizace zaměstnávající
hendikepované získat až 1 milion korun na materiálně-technické
vybavení sociálního podniku. Dále byla na programu informace
o reformě psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji.
Výbor pro kulturu a památky si postupně zve ředitele příspěvkových
organizací z oblasti kultury. Jako první mezi nás přišli zástupci Muzea
Bruntál, kde bude mimochodem vystavovat své fotograﬁe Jindřich
Štreit, a Galerie výtvarného umění Ostrava, aby nám blíže představili
své organizace. Muzeum Bruntál spravuje kromě zámku Bruntál ještě
Kosárnu v Karlovicích a hrad Sovinec. GVÚ Ostrava patří mezi pět
nejvýznamnějších galerií v zemi a v letošním roce slaví 95 let od
svého vzniku.
K dalším bodům programu patřilo rozdělení individuálních dotací
v oblasti kultury a památek. Jednu z dotací získal např. zámek
v Raduni na opravu krovu.
Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost projednal výroční zprávu
odboru školství, jenž obsahuje zásadní informace o stavu školství
v našem kraji. Rovněž se zabýval dotačními programy prevence
rizikových projevů dětí a mládeže a programem pro volnočasové
aktivity. Byla schválena pracovní skupina, která bude vybírat žáky
našich škol na krajské ocenění.

Zastupitelstvo kraje schválilo mimo jiné dotaci pro naše dobrovolné
hasiče na pořízení cisternové stříkačky a dotaci na projektovou
dokumentaci pro náš původní záměr na využití areálu bývalého
pivovaru.
Nejbouřlivější debatu opět vyvolala odpověď městu Ostravě stran
kanálu Dunaj – Odra – Labe. Zastupitelé Pirátské strany jsou
kategoricky proti jeho výstavbě, přestože zatím ještě nemáme na
stole jasně deﬁnované záměry státu.
Dobrá zpráva nakonec! V polovině července by konečně měla být
zahájena dostavba silnice Jelenice – Lesní Albrechtice.
Alena Grosová

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

Informace z vítkovské knihovny
PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA
V KNIHOVNĚ

1. 7.–31. 8. 2021
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

V městské knihovně bude probíhat v období od 16. srpna do
10. září 2021 výprodej vyřazených knih. Výprodej se koná vždy
v půjčovní době knihovny. Seznam vyřazených knih naleznete
na webových stránkách města. Seznam knih nebude v průběhu
výprodeje aktualizován. Knihy si nelze předem rezervovat.

PLÁŽOVÁ KNIHOVNA NA KOUPALIŠTI

Po roční přestávce naše knihovna ve spolupráci s Technickými
službami města Vítkova připravila opět pro návštěvníky koupaliště
půjčování knih a časopisů v plážové knihovně. Návštěvníci si tak
mohou zkrátit dlouhou chvíli zapůjčením knih i časopisů z několika
desítek titulů.
Koupaliště je místem určeným hlavně pro odpočinek a relaxaci, a proto
jsme připravili pro návštěvníky knihy „lehčího“ žánru, např. milostné
romány či detektivky. Nezapomněli jsme ani na nejmenší a pro děti
připravili pohádky a komiksy. Nabídka knih je doplněna časopisy
nejrůznějšího zaměření - Tina, Vlasta, Květy, Marianne, Glanc, ale
také časopisy odbornými a cestopisnými.
Návštěvníci koupaliště si mohou knihy půjčit bezplatně a po

prohlédnutí či přečtení je musejí vrátit zpět do plážové knihovničky.
Případné připomínky k provozu sdělte prosím: knihovna@vitkov.eu.
Krásné léto přejí knihovnice městské knihovny.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Na 18. červen připravila mateřská škola v Husově ulici slavnostní
rozloučení s našimi předškoláky. Na zahradu mateřské školy jsme
pozvali předškolní děti s rodiči i sourozenci.
Rozloučení zahájila paní ředitelka slavnostním přivítáním. Rodiče

vypomohli s občerstvením, naše paní kuchařky vařily kávu a chystaly
občerstvení pro děti. V první části proběhlo slavnostní pasování na
školáky – každý školák obdržel šerpu a drobné upomínkové předměty.
O každém školákovi jsme se něco dozvěděli – čím chce být, až bude
velký, co má nejraději, na co se těší ve škole…
Ve druhé části rozloučení nás navštívil Pepino Prcek se svým
atraktivním programem. Při loučení s mateřskou školou ukápla
i nejedna slzička.
Všichni jsme se pohádkově bavili. Dětem přejeme hodně štěstí ve
škole a těšíme se, že nás někdy navštíví už jako školáci.
Rozloučení s předškolními dětmi proběhlo také v ostatních našich
mateřských školách. Všem rodičům i jejich dětem přejeme úspěšný
vstup do základní školy.

Petr Hlavna slaví sedmdesátku
Jsou lidé, kteří se vrací na místo činu. Petr Hlavna je jedním z nich.
Ač se k nám přistěhoval z Ostravy až v roce 2009, nakonec se ukázalo, že už v mládí jezdil trampovat na Spálovský mlýn a do Klokočova utíkal ke kamarádově babičce před nepřízní počasí. A pak že
všechny cesty nevedou do Klokočova.

Během své kariéry vybojoval 189 zápasů nejen v ČSSR, ale taká
v Alžírsku, Maroku, Turecku, Íránu, Itálii, Rakousku, Finsku, Polsku,
Rumunsku, Bulharsku, Jugoslávii, Francii, Dánsku a Švédsku. Má 6
startů za národní družstvo ČSSR.
Potom následovala dlouhá přestávka od boxu, která byla ukončena
v roce 2009, kdy začal trénovat v Klokočově.
Jak jsme psali v úvodu, box má v Klokočově pod vedením Petra
Hlavny vysokou úroveň a sbírá úspěchy. Eliška Cihlářová je mistryní
ČR a reprezentovala nás i na mistrovství Evropy. Také Filip Holiš je
reprezentantem ČR. V současné době je v tréninku 7 – 11 boxerů.
Díky aktivitě Petra Hlavny proběhlo pět ročníků boxu žen za účasti sportovkyň z ČR, Polska, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Litvy
a Černé Hory. Součástí sportovní činnosti jsou zápasy ligy Moravskoslezského kraje.
Pomalu předává svou štafetu Václavu Hrbáčovi, při trénincích je
stále aktivně přítomen, ale snaží se také vyšetřit čas na celu řadu
koníčků, mezi které patří rybaření, houbaření, hra na harmoniku
i vaření a sledování sportovních pořadů. Málokdo ví, že v mládí hrál
hokej a fotbal.
Je již třetí volební období předsedou TJ Klokočov, z.s., kde se provozuje box, volejbal, stolní tenis a jumping.
Přejeme Petru Hlavnovi k jeho významnému životnímu jubileu mnoho štěstí a zdraví, těšíme na další společné zážitky nejen při sportovních, ale také společenských akcích, jichž je pravidelným účastníkem a spoluorganizátorem.
Petře, vše nejlepší ke Tvým narozeninám.
Ivan Petrtýl
za TJ Klokočov

Věděli jsme, že býval vynikajícím boxerem a reprezentantem ČSSR,
a proto jsme jej přesvědčovali, aby se i dál věnoval trénování. A podařilo se. Dnes máme díky tomu špičkové boxerky a boxery včetně
reprezentantů a mistryně ČR.
Petr Hlavna se narodil 29. 6. 1951 v Ostravě a prožil tam i většinu své
sportovní kariéry. Vyučil se valcířem plechu ve Vítkovicích a v 15 letech začal boxovat u trenéra L’udovíta Matejky. Jako dorostenec byl
dvakrát mistrem Moravy a třetí v Československé republice. V roce
1970 přešel do kategorie mužů a pod trenéry Goldem a Petrášem
se stal mistrem ČSR a byl druhý na mistrovství ČSSR. Vojnu strávil
v armádním středisku vrcholového sportu Dukla Olomouc, stal se
opět mistrem Moravy a získal třetí místo na mistrovství republiky.
Po návratu z vojny pokračoval ve své sportovní kariéře ve Vítkovicích až do roku 1980, kdy se začal věnovat trénování.

KLOKOČOVŠTÍ BOXEŘI ZAČÍNAJÍ
PO COVIDU REPREZENTOVAT
12. čevna se uskutečnil v Opavě memoriál Josefa Kůrky, kterého se
zúčastnili klokočovští boxeři s níže uvedenými výsledky:
Alex Lederer - Amousa Haitec Olomouc - těsná prohra
Tomáš Valenta – Hronec Havířov - výhra RSC 3. kolo
Šimon Kučerka – Jelen Krnov - výhra na body
Kamil Valenta - vítězství bez boje
Přejeme úspěšnou sezonu a děkujeme Vašku Hrbáčovi, pod jehož
vedením se tentokrát reprezentanti připravovali.
Šárka Petrtýlová
za TJ Klokočov

Dobrovolnictví
Dobrovolnické centrum Elim pomáhá nejen opavským občanům
už 18 let. Za tu dobu prošly centrem stovky dobrovolníků, již svou
činností dokázali pomoci i těm, kteří by to už nečekali. Nezáleží na
době, ve které zrovna žijeme, ať už je smutno nebo veselo, dobří lidé
jsou tady pro nás neustále. Do našeho týmu dobrovolníků se může
přidat kdokoli, komu je minimálně 15 let, je zdravotně způsobilý,
má čistý trestní rejstřík a v Elimu vyplní psychologické testy, které
posuzuje paní psycholožka. Svůj čas můžete vyplnit návštěvou
domova seniorů, pomoci mentálně či fyzicky handicapovaným
dětem a dospělým, zrakově handicapovaným, můžete doučovat
děti. Ruce k dílu jsou potřeba ve Vítkově, Opavě, Bruntále a okolí.
Dobrovolníci starší 18 let k tomu mohou docházet pomáhat do
nemocnice, psychiatrické nemocnice, kojeneckého ústavu, nebo se
zapojit do programu Kamarád pro volný čas, kde dobrovolník dělá
staršího kamaráda dítěti, které jeho přítomnost potřebuje. Všichni
dobrovolníci se mohou zapojovat do tzv. jednorázových akcí jako je

například Free Hugs, Joy Run, Hradecký slunovrat, nebo do našeho
nového programu „Středa, dobro je třeba“, kdy se každou poslední
středu v měsíci bude konat dobrovolnická akce zaměřena vždy na
něco nového, například na úklid okolí, sázení stromků, dobrovolnické
divadlo apod. O této akci se dozvíte především z našeho instagramu
Dobrovolnici Opava, nebo neméně důležitých webových stránek
www.DOBROVOLNICIOPAVA.cz.
Každý
aktivní
dobrovolník
získá na konci své činnosti potvrzení o dobrovolnictví, které může
uplatnit nejen v budoucím povolání, ale také v portfoliu například
při přijímacím řízení na vysokou školu. Dobrovolník se zavazuje
k zodpovědnosti, dobrému úmyslu a dobrovolnické smlouvě, která
všechna dobrovolnická pravidla obsahuje. Naše centrum podporují:
Město Opava, Město Bruntál, Město Vítkov, Moravskoslezský kraj,
Ministerstvo vnitra a Komárek foundation. V případě zájmu prosím
kontaktujte koordinátorku Dominiku Kramnou – 775 938 563, e-mail:
dobrovolnici@elimopava.cz.

Středisko volného času Vítkov
VIA FERRATA DĚČÍN
Vyvrcholením činnosti horolezeckého kroužku v roce 2021 byl výlet
na Via Ferrata Děčín. Celkem 9 účastníků - děti Sabča, Arleta, Denisa
a Vašek a pět dospělých - strávilo víkend v Děčíně. Prošli jsme dvě
zajištěné cesty včetně lanového Karlova mostu. Také jsme navštívili
skalní město Tiské stěny a Pravčickou bránu. Fotky na FB SVČ Vítkov
mluví za vše.

Kolektiv SVČ Vítkov

DEN DĚTÍ
Po přesunu termínu kvůli deštivému počasí se Den dětí uskutečnil
4. června za krásného slunečného počasí, které přálo všem
pohádkovým bytostem. Děti měly jedinečnou možnost potkat se
s Večerníčkem, Sněhurkou, vílou Amálkou, Popelkou, vodníkem
Česílkem nebo s Patem a Matem. Dále je čekala Červená karkulka
s myslivečkem, pirát Jack Sparrow, čarodějnice s perníkovou
chaloupkou, Káťa se Škubánkem a mumie z hotelu Transylvánie,
která předala putujícím bohaté odměny. Všem děkujeme za účast
a budeme se na vás těšit zase příští rok.

ZÁPISNÍK
DOBRODRUHA
Máme pro vás tip na zajímavou akci ZÁPISNÍK DOBRODRUHA.
Můžete navštívit 7 míst + jedno bonusové. Všechna místa mají jedno
společné. Jsou v hezkém prostředí, mají své kouzlo a jsou něčím
poutavá. Cestovatel Kolbaba by řekl, že to jsou silná místa, kde na
vás dýchne energie přírody. Když k tomu přidáme lehce dobrodružné
úkoly, tak je akce na světě. Podrobné informace jsme zveřejnili na FB
SVC Vitkov a na stránkách SVČ Vítkov.
Zajímá vás, která místa navštívíte?
1. Červená hora (meteorologická stanice)
2. Rozhledna Těchanovická vyhlídka
3. Maria Talhof (poutní místo)
4. Vyhlídka Jánské Koupele
5. Kamenná mohyla (přehrada Kružberk)
6. Papírenský splav (řeka Moravice)
7. Přístřešek u řeky Odry
8. Bonus - výhled nad lomem Jakubčovice

BASEBALLOVÝ ZÁPAS
Vítkovský baseball jede. Baseballisté SVČ Vítkov sehráli přátelský
zápas proti 9. třídě ZŠaG Vítkov. Už při nástupu hráčů byl vidět
výškový i hmotnostní rozdíl soupeřících družstev. Borci z deváté třídy
ZŠaG začali na pálce a jejich odpaly letěly přes celé fotbalové hřiště.
Hráči baseballu SVČ zase vynikali dobrou prací v poli. Zápas byl
napínavý a vyrovnaný až do poslední chvíle. Po dvou nerozhodných
směnách přišla třetí směna, ve které se podařilo hráčům baseballu
SVČ zvítězit 14:12 dobře chycenými míčky přímo ze vzduchu a zahrát
soupeři aut. Pochvala patří oběma družstvům za velmi dobrou hru.

Zájmové kroužky SVČ Vítkov pro školní rok 2021 - 2022
Název zájmového kroužku

věk

místo

jméno vedoucího

1.

Florbal I. Mladší

8 - 10 let

ZŠaG velká tělocvična

Petr Molek

2.

Florbal II. Starší

10 - 15 let

ZŠaG velká tělocvična

Petr Molek

3.

Rybářský

9 - 15 let

Sokolovna klubovna

Martina Janečková

4.

Horolezecký dospělí

15 - 99 let

ZŠaG malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

5.

Horolezecký SPIDER I.

8 - 13 let začátečníci

ZŠaG malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

6.

Horolezecký SPIDER II.

10 - 15 let

ZŠaG malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

7.

Baseball

9 - 15 let

Sokolovna tělocvična

Oldřich Sladkovský

8.

Baseball Březová

9 - 15 let

ZŠ Březová

Oldřich Sladkovský

9.

Mladí hasiči I.

6 - 11 let

Sokolovna tělocvična

Martina Krejčí, tel. 723 980 888

10.

Mladí hasiči II.

11 - 15 let

Sokolovna tělocvična

Kamila Orlíková

11.

Dramatický Březová

7 - 15 let

ZŠ Březová

Jana Hrbáčová

12.

Sportovní hry Březová

9 - 15 let

ZŠ Březová

Radek Čech

13.

Chytrá hlavička Březová

7 - 15 let

ZŠ Březová

Jitka Víchová

14.

Instruktor

14 - 22 let

SVČ Vítkov

pedagogové SVČ

15.

Lukostřelba

7 - 15 let

Sokolovna tělocvična

Michal Matuška

16.

Volejbal

9 - 22 let

Sokolovna tělocvična

Pavlína Steschnerová

17.

Keramika MŠ Větřkovice

5 - 7 let

MŠ Větřkovice

Pavlína Steschnerová

18.

Keramika ZŠ Větřkovice

7 - 11 let

ZŠ Větřkovice

Pavlína Steschnerová

19.

Keramika dospělí Větřkovice

15 let a více

ZŠ Větřkovice

Pavlína Steschnerová

20.

Keramika pro MŠ Klokočov

5 - 7 let

MŠ Klokořov

Pavlína Steschnerová

21.

Keramika pro MŠ Vítkov

5 - 7 let

MŠ Vítkov

Pavlína Steschnerová

22.

Keramika Vítkov

7 - 15 let

SVČ keramic. dílna

Pavlína Steschnerová

23.

Malý výtvarník

5 - 9 let

SVČ klubovna výtvarky

Pavlína Steschnerová

24.

Badatelský

7 - 12 let

SVČ učebna

Kamila Orlíková

25.

Mažoretky mladší

6 - 10 let

ZŠaG tělocvična

Marie Potočárová

26.

Mažoretky starší

10 - 15 let

ZŠaG tělocvična

Marie Potočárová

27.

Mažoretky Melč

6 -9 a 10 - 15 let

ZŠ Melč

Marie Potočárová

28.

Taneční - Mixed Dance I.

začátečníci 5 - 7 let

Sokolovna malý sál

Kamila Orlíková

29.

Taneční - Mixed Dance II.

začátečníci 7-11 let

Sokolovna malý sál

Klára Bradáčová

30.

Taneční - Mixed Dance II.

pokročilí 12-15 let

Sokolovna malý sál

Klára Ligocká

31.

Dance up

pokročilí

Sokolovna tělocvična

Klára Ligocká

32.

Vaření, pečení Vítkov

8 - 15 let

SVČ Vítkov

Šárka Medunová

33.

Klub KaMeRa

11 - 18 let

SVČ multimediální uč.

Šárka Medunová

34.

Programování a tisk v 3D

7 - 15 let

SVČ multimediální uč.

Oldřich Sladkovský

35.

Robotika

7 - 15 let

SVČ klubovna

Jiří Zemek

36.

Automodelářský

8 - 19 let

TZ Klokočov

Jaromír Býma

37.

JÓGA pro děti - pro kluky i holky

7 - 10 let

ZŠ Melč

Lenka Lebedová

38.

Pohybový kroužek

3 - 6 let

MŠ Větřkovice

Kamila Orlíková

39.

Programování a tisk v 3D

7 - 11 let

ZŠ Větřkovice

Jan Černoch

40.

Stolní tenis

6 - 15 let

Jančí

Miroslav Vícha

Rozkvetlé okno
Voda v zahradě

Bezva tip na výlet
Už jistě víte, že v Budišově nad Budišovkou je postavena nová rozhledna, která se nachází cca 3 km nad městem na kopci Kopřivná
a vede k ní polní cesta.
Necelý kilometr od rozhledny je zastavení „U Křížku“, kde je odpočívadlo a vede odtud rovněž cesta do Dvorců. Okolní příroda je
nádherná, na polích září vlčí máky a chrpy, na loukách se pasou
krávy. Na rozhlednu jsme šli dopoledne, kdy ještě nebylo tak horko,
ale už jsme potkávali lidi, kteří se vraceli z rozhledny.

Okna i balkóny ve městě nám začínají krásně rozkvétat a voda
v zahradách příjemně ochlazuje nastupující horké letní dny. Tak
jako jsme zažívali chladné jaro, tak si snad užijeme teplého léta
v záplavě zeleně a květin.
Právě vzhledem k velmi chladným jarním měsícům, prodlužujeme
příjem přihlášek do obou letních soutěží až do konce měsíce
července.
Podmínky a přihlášky
v informačním centru.

najdete

na

www.vitkov.info

nebo

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.

Vlastní rozhledna je vysoká 30 m, je celokovová, má 6 pater, odkud je vidět do širokého okolí, např. na větrné elektrárny u Moravského Berouna v Jeseníkách nebo u Melče.
Výšlapu se zúčastnilo 8 členů SPCCH Vítkov a domluvili jsme se,
že letos budeme navštěvovat rozhledny v našem kraji, které rostou
jako houby po dešti.
Marie Kristková

Výtvarná soutěž 2021
„S kým nebo s čím se
cítím bezpečně?“
Od 19. dubna do 4. června probíhala výtvarná soutěž „S kým
nebo s čím se cítím bezpečně?“, kterou připravil odbor
sociálních věcí Městského úřadu ve Vítkově. Celkem bylo
přijato 66 obrázků, které byly rozděleny do 5 kategorií dle věku.
Hodnotící komise se sešla 17. června a zaměřila se na
tato kritéria: zvolenou techniku, splnění tématu, kreativitu
a náročnost kresby. Tvůrci vítězných obrázků obdrží věcné
ceny, které jim budou zaslány poštou nebo předány ve školách,
kam žáci dochází.
Všechny obrázky budou autorům navráceny.

Josef Kresta (J. O. Bor)
Kronikář, písmák a předseda městského
národního výboru
K významným českým poválečným osobnostem města můžeme
s jistotou zařadit Josefa Krestu, který přišel služebně v rámci
osidlování pohraničí v dubnu 1946 jako vedoucí úřadovny státní
bezpečnosti. Od té doby objevoval krásy nového kraje, poznával jeho
historii a seznamoval se s přicházejícími osídlenci. Prakticky hned se
začal podílet na utváření a budování českého poválečného Vítkovska.
Ovšem jeho životní příběh je daleko spletitější. Svědčí o tom nemalé
stopy, které po sobě zanechal nejen v našem městě. Jak se píše
v pamětním tisku ke 100. výročí jeho narození: „… byl člověk šťastný
svým bohatým životem…“
Josef Kresta se narodil v roce 1895 v Příboře do skromných poměrů.
V devíti letech mu zemřela matka, otec zanechal práce v továrně
a začal se věnovat ševcovskému řemeslu. Krátce poté Josef odešel
do služby k místnímu sedlákovi Sklenovskému, který však nechtěl,
aby Josef pokračoval ve studiu na měšťanské škole. Byla by to veliká
škoda, protože se dobře učil. Naštěstí službu opustil, přestěhoval se do
chudobince ke stařence Šebrechýnové a ve studiu pokračoval. V roce
1913 se vyučil bednářem a nastoupil v místeckém pivovaru, odkud
v únoru 1915 narukoval na italskou frontu. I za války bylo potřeba
kvalitních sudů, a tak vídeňská ﬁrma Dreibholz šikovného bednáře
stáhla z fronty. Po válce se do pivovaru už nevrátil a nastoupil jako
městský policista v Moravské Ostravě. Tehdy se oženil s Františkou
Víchovou z Jančí, se kterou měl posléze tři syny. Zároveň začal
tíhnout ke kulturnímu životu a umění. Působil jako zpěvák ve spolku
Lumír a zpíval v divadle. Od roku 1928 pak začal psát příspěvky do
novin a postupně se dopracoval k románové tvorbě. Napsal například
román Oběti strojů, reportáž Ocúny hald nebo obrazy z Podkarpatské
Rusi s názvem V hladových horách. V roce 1933 se s rodinou
přestěhoval do Českého Těšína, kde se aktivně angažoval v českých
spolcích a uvedl vlastní hry Vlastizrádce, Rytíř kulhavec nebo Patnáct
hodin s Evou. Kvůli anexi Sudet nacistickými vojsky musel i s celou
rodinou odejít na Valašsko do Zašové, kde přečkal celou válku
a také pomalu sepsal sbírku děkovných veršů Zašovské pomněnky.
V této těžké době oslepl na pravé oko, a proto mu byl v roce 1939
uznán nárok na odpočinek a mohl odejít do výslužby. I v Zašové se
zapojil do veřejného života – režíroval ochotnické divadlo a ilegálně
se angažoval v odbojové organizaci Hnutí za svobodu. Po skončení
války byl povolán do služby jako vedoucí Úřadu národní bezpečnosti
v Bruntále, odkud byl převelen do Vítkova, kde pracoval ve funkci
vedoucího úřadovny, od konce května 1948 se stal městským
kronikářem a od září 1948 byl dokonce zvolen předsedou Městského
národního výboru ve Vítkově.
…vše se mění a prchá, a co prchá, je krásné; snažíme se zachytit
krásu prchající… (Petr Bezruč Josefu Krestovi 25. srpna 1945)
Záhy po příchodu do Vítkova se začal angažovat v ochotnictví
a u hasičů. Zaujal ho novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie,
který byl válkou značně poničen. Dominanta města byla tak důležitá,
že se na její opravu sbíraly prostředky v celém regionu a básník Kresta
pod pseudonymem J. O. Bor složil oslavnou báseň Inu – zlatý Vítkov.
I vítkovský ochotnický soubor Petra Bezruče pod jeho vedením zřejmě
vynikal, protože se v srpnu 1948 probojoval v ochotnické soutěži až
do celostátního kola Jiráskova Hronova a obsadil skvělé druhé místo.
Politická funkce Josefa Krestu značně vyčerpávala. Okamžitě po
nástupu musel jako čelný představitel města intervenovat za vznik
vítkovského okresu. Na podzim 1948 poslal memorandum o zřízení
okresního úřadu na expozituru do Ostravy. Následně loboval za vznik
nové budovy okresního národního výboru na náměstí. Za uskutečnění
těchto ambiciózních plánů se musel přimlouvat v Ostravě, a nakonec
v prosinci 1948 i na ministerstvu vnitra. Uspěl nejen se záměrem
zřízení okresního národního výboru, ale také se souhlasem výstavby
nové kancelářské budovy, která dodnes stojí na náměstí. Vítkov nebyl
na vznik okresu vůbec připraven, ale místní představitelé se ze všech
sil snažili vše zajistit. Poválečná situace nebyla ve Vítkově jednoduchá.
Vysidlovalo se německé obyvatelstvo, přicházeli osídlenci a bylo
potřeba obnovit veškeré služby, odklidit trosky a nastartovat budoucí
rozvoj nového okresního města. Svého velkého pracovního vypětí
později Kresta litoval a připisoval mu zhoršení zdravotního stavu, kvůli

kterému v březnu 1949 rezignoval na funkci předsedy městského
národního výboru.
Funkci kronikáře si ponechal a navíc se od března 1950 stal
i městským a okresním archivářem. Zároveň ho můžeme považovat
za poválečného zakladatele malého městského archivu a drobných
muzejních sbírek, které následně přešly pod nově vzniklé Okresní
vlastivědné muzeum ve Vítkově. Po vítkovských dějinách Josefa
Ullricha se opět rodila naděje na dokumentování místních dějin
a regionálních zajímavostí. Kresta se s vervou ujal obtížného
kronikářského úkolu zachytit bouřlivou poválečnou dobu. Sepsal úplné
dějiny města Vítkova, psal nejen naši kroniku, ale pustil se do kroniky
nového vítkovského okresu a sepsal kroniky i některých okolních
obcí, například Větřkovic nebo Jančí, a také opavské nemocnice.
K beletristickým dílům ze svých předešlých působišť přidal díla
faktograﬁcká. Vydal brožury Vítkov a Vikštejn nebo 700 let Vítkova
a pravidelně přispíval do vlastivědného časopisu vítkovského okresu.
Svou tvorbou a zájmem je velkým vzorem pro další generace.
Inspiraci můžeme najít i ve velké pracovitosti, díky které vzniklo
nebývale rozsáhlé dílo. Josef Kresta zemřel v nedožitých 77 letech
v květnu 1972.
Radek Huška
za letopiseckou komisi
Zdroje: osobní archiv Dáši Duškové; osobní archiv Radka Hušky;
DORKO, B., ZAHNAŠ, P.: Osobnosti Vítkovska, 2019; PALÁK, M.:
Josef Kresta 1895 - 1972, 1995 - pamětní tisk.
Zašová
Radhošť se z doliny usmívá,
lesů šat kořením voní,
v sluníčku ranním se zardívá
panna, co princ toužil po ní.
Pohádka zrcadlo zvedá výš,
obraz v něm barvami hýří,
v rámci hor Zašovou – vísku zříš,
v srdci ti vzpomínky víří.
Řadu let panna ta zakletá
před světem skrývala krásu.
Skromného malíře paleta
prach setře se zlatých vlasů.

Josef Kresta se svým lišákem z knihy Vítkov z historie města.

PENÍZE BUDOU, MY NEBUDEM…
i papírové bankovky (1, 5, 10, 100 a 1000 zl), které byly z jedné třetiny
kryty stříbrem.
Pavel Kučerka
… ANEB JAKÉ PENÍZE BYLY, KDYŽ JSME MY NEBYLI
Od poloviny 19. století se velmi dynamicky proměňovalo ekonomické
prostředí v celém císařství. Ani Vítkov nezůstal stranou a české země
se staly průmyslovým srdcem monarchie. Zdejší textilní průmysl
produkoval 80% veškeré výroby látek v rakouské části (Předlitavsko)
Rakouska – Uherska. Státní moc omezovala politické protivníky, ale
zároveň uvolnila podmínky pro podnikání. Klasický kapitalismus volné
hospodářské soutěže se dral kupředu a se vším všudy dorazil i k nám.
Éra císaře Františka Josefa I. byla poměrně stabilní, ale odehrály se
také nepříznivé události s neblahým dopadem na obyvatelstvo. Válka
s Pruskem v roce 1866, završená porážkou u Hradce Králové, byla
katastrofou a další ranou byl černý pátek 19. květen 1873 na vídeňské
burze. Její pád způsobil velkou hospodářskou recesi a ožebračení
stovek burzovních makléřů, kteří tuto ránu těžce nesli a během dvou
let jich jenom ve Vídni 366 spáchalo sebevraždu. Svět byl tvrdý, nyní
je humánnější. Jaký rozdíl oproti dnešku! Také v důsledku krajně
nepříznivého počasí byly na území Vítkovska roky velké neúrody.
Léta 1852, 1854, 1855, 1860 a 1896 jsou označována jako roky
nouze a bídy.
Lidé se na Vítkovsku živili zemědělstvím, chovem dobytka, těžbou
břidlice, řemeslem a tkalcovstvím. Výroba textilu byl tenkrát
perspektivní obor a rozvoj probíhal dynamicky. Leopold Fasshold začal
s industrializací města v roce 1836 zřízením přádelny (Spinnfabrik).
Postupně vznikly ve městě další ﬁrmy: tkalcovna hedvábí –
Seidenfabrik, stužkárna – Bandfabrik, výroba lepenky – Pappenfabrik
Annathal a soukenická továrna – Tücher und Modewarenfabrik.
Josef Ullrich popisuje na několika místech své kroniky mzdy a ceny
v tehdejší době. Na konci 70. let devatenáctého století, tedy v čase
příznivých hospodářských poměrů ve městě, obdrželi dělníci
v tkalcovnách hedvábí od 2 zlatých 50 krejcarů do 4 zlatých 50
krejcarů jako týdenní mzdu při denní pracovní době 12 až 14 hodin.
Ve stužkárně od 2 zlatých 50 krejcarů do 3 zlatých 50 krejcarů při
délce směny 9 až 12 hodin. Naproti tomu domácí tkalci, kteří pracovali
na ručních stavech 12 – 14 hodin denně, vydělali týdně pouze 1 zlatý
50 krejcarů až 3 zlaté. To byla „hladová mzda – Hungerlöhne“.
Ceny potravinářských komodit byly v roce 1855 extrémně vysoké.
Již druhým rokem se neurodilo a draho bylo, kam se člověk podíval.
Měrnou jednotkou byla dutá míra neboli „vídeňská měřice“ – Wiener
Metze – 61,5 litru. Jedna vídeňská metze (hovorově) pšenice stála 20
zl, žito 17 -18 zl, ječmen 15 – 16 zl.
Rok 1861 byl mnohem příznivější: 1 vídeňská metze pšenice – 8 zl,
žito – 5 zl, ječmen – 4 zl, oves – 2 zl 50 kr a brambory – 1 zl 60 kr.
Zajímavé je usnesení městského zastupitelstva z 26. května 1861
o poplatcích za zvonění. Nic se ale nepíše, kde se vlastně zvonilo,
zda v kostele (vyhořel 1860 a v červnu 1861 byl znovu vysvěcen),
nebo ve věži hotelu Goliáš na severní straně náměstí.
Při úmrtí se účtovalo za jedno vyzvánění 80 kr, za dvě vyzvánění
1zl 60 kr a za velké vyzvánění 3 zl. Zvoník dostával za svou práci
ročně 21 zl a k tomu za jednotlivé zvonění 25 kr, za dvě zvonění 50 kr
a za velké vyzvánění 1zl. Za svatbu 10 kr a při pohřbu si za zvonění
umíráčku vydělal 6 kr.
Na té samé schůzi se také stanovily ceny za vykopání hrobu. Hrobník
obdržel za vykopání dětského hrobu 50 kr. Obyčejný hrob pro
dospělou osobu vyšel na 1 zl, 2 zl stálo vykopání s poloviční výzdobou
a s luxusní výzdobou 3 zl.
Rakouský zlatý se nazýval zlatka, gulden nebo ﬂorin. V habsburské
monarchii i v českých zemích se používal od roku 1754 do 1892, kdy
byl nahrazen korunou. Jeden zlatý se dělil na 60 krejcarů. Roku 1857
se uskutečnila „decimalizace“ měny a 1 zl měl 100 krejcarů. 1zl vážil
12,345 g, z toho bylo 11,11 gramů ryzího stříbra a průměr byl 29 mm
(dnešní kovová padesátikoruna váží 10 gramů a průměr je 27,5 mm)
Mincovny razily stříbrné zlatky v nominální hodnotě 1, 2 a ¼ zlatých,
5, 10 a 20 krejcarů. Nejmenší 4, 1 a ½ krejcarů se razily z mědi. Byly

Zdroje: Ullrich, Josef: Geschichte der Stadt Wigstadtl
Poláčková, Andrea, Jahodářová, Lucie: Monarchie 1848 – 1918
Wikipedie

Budeme mít studentský klub

V září roku 2019 jsme jako žáci tehdy devátého ročníku základní
školy přišli s nápadem založení studentského klubu. Protože náš
klub by měl být otevřen v odpoledních hodinách, tedy v našem
volném čase, oslovili jsme paní Šárku Medunovou, ředitelku SVČ
Vítkov, zda by nám s tímto nápadem pomohla.
Myšlenka se jí velice líbila a hned jsme začali přemýšlet…
Sestavili jsme skvělý tým, který nám s realizací projektu
pomáhá. Společně jsme vymysleli název PADLA, prostě PADLA
symbolizuje čas po vyučování. Jaká by měla být náplň klubu?
Měl by sloužit především studentům od 14 do 26 let, mladší
mají totiž svůj klub na ZŠG. Bylo by to místo, kde by se mohli
učit, dát si dobrou kávu, něco k zakousnutí a třeba si jen tak
povídat. Počítáme také s různými workshopy, besedami, kurzy…
Rádi bychom začali spolupracovat se seniory, vůbec se starší
generací, mohli bychom se leccos zajímavého dozvědět, no
a my zase můžeme pomoci např. v informatice. Klub bychom
měli v předsálí místního kina Panorama, chtěli bychom jej otevřít
po prázdninách.
V květnu jsme spustili dotazníkové šetření ohledně náplně
klubu, odpovědělo nám přes 70 studentů, ohlasy byly převážně
kladné. Dne 8. června jsme se vydali obhájit náš nápad na
jednání rady města. Radním se naše prezentace líbila, plánují
Padla podpořit, prozatím poskytnutím prostor v kině Panorama.
Spustili jsme facebookové a instagramové stránky s názvem
studentský klub PADLA, pokud máte možnost, tak nás určitě
sledujte, ať vám nic neunikne. Kontaktovat nás můžete také na
klub.padla@gmail.com
Ondřej Ječmenek a David Jurosz

MATURITNÍ ZKOUŠKY
Maturitní zkoušky se v letošním školním roce konaly ve zcela jiném
režimu. Pro konání maturitní zkoušky nebylo nutné mít uzavřený
4. ročník. Stačilo pololetní vysvědčení. Některé části byly zcela
zrušeny – slohové práce, jiné byly dobrovolné – ústní zkouška
z českého jazyka. Došlo k prodloužení časové dotace u didaktických
testů.
Písemné maturitní zkoušky proběhly v termínu 24. – 26. května, ústní
pak 1. a 2. června. Volba předmětů k ústním maturitním zkouškám
byla rozmanitá. Žáci maturovali z českého, anglického, německého
jazyka, matematiky, dějepisu, základů společenských věd, biologie,
chemie, zeměpisu, informatiky a výtvarné výchovy.

Celou akci zakončilo kulturní vystoupení Davida Vlčka ze třídy pana
učitele Jaromíra Sokola ze ZUŠ Vítkov a bývalé spolužačky oktavánů
Magdalény Jakubíkové, která přijela i se svými dvěma spolužačkami
z brněnské konzervatoře.
Závěrem bych popřála našim maturantům hodně štěstí v osobním,
studijním i pracovním životě a rozloučila se citátem Marka Twaina: „Za
dvacet let budeš více litovat věcí, které jsi neudělal, než věcí, které
jsi udělal. Tak tedy vytáhni kotvu a vypluj z bezpečného přístavu. Ať
pasáty zadují do tvých plachet. Zkoumej! Sni! Objevuj!“
Milena Mačáková
třídní učitelka

ÚSPĚCH V KRAJSKÉM KOLE BIOLOGICKÉ
OLYMPIÁDY KATEGORIE D
V sobotu 1. května proběhlo on-line krajské kolo biologické olympiády
kategorie D. Gymnázium reprezentovali dva žáci – Tereza Machačová
ze sekundy a Štěpán Urbánek z primy. Ústředním tématem soutěže
byl Těžký život ve vodě. Soutěž se skládala tradičně ze tří částí:
testových úloh, poznávání organismů a laboratorního cvičení
v domácích podmínkách. Zúčastnilo se celkem 82 soutěžících. Tereza
Machačová obsadila výborné 7. místo. Gratulujeme.
Milena Mačáková

KROK ZA KROKEM ANEB VÝPRAVA ZA
UHLÍKEM

Písemné i ústní maturitní zkoušky složili úspěšně všichni oktaváni.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhlo 14. června
v kině Panorama. Moderátorkou slavnostního odpoledne se stala
naše kolegyně a bývalá vyučující oktávy v předmětech český jazyk
a dějepis Mgr. Michaela Škrabalová.
Maturanti se sešli o hodinu dříve k nácviku ceremoniálu. Dokonale
připravení nastoupili za zvuků Gaudeamus igitur před své blízké.
Následoval uvítací proslov místostarosty Vítkova Mgr. Martina
Šrubaře a ředitele školy Mgr. Miroslava Bučánka. Za školskou radu
byla přítomna paní Bc. Šárka Trnková, za klub rodičů paní Markéta
Mičková.
Maturanti převzali z rukou ředitele školy svá maturitní vysvědčení a od
místostarosty města drobný dárek. Poté se zapsali do Pamětní knihy.
Následovala závěrečná slova třídní učitelky Mgr. Mileny Mačákové
a předsedy třídy oktávy Jana Lehera.

Ve čtvrtek 10. června proběhlo v rámci celoročního projektu 1Planet4All
zábavné soutěžní dopoledne pro předškoláčky obou mateřských škol
ve Vítkově. Do ekologického projektu neziskové organizace Člověk
v tísni se s velkou chutí zapojili žáci biologicko – chemického semináře
ve spolupráci s ekotýmem gymnázia. Průvodci soutěžních týmů se
stali žáci sexty. Pro děti bylo připraveno celkem 15 ekologických
stanovišť: Život kolem nás, Hromada odpadků, Na farmářském trhu,
Koncert v lese, Buď skrblík, Hra na detektiva, Zachraň ledovec,
Za čistý vzduch, Recyklační dílnička, Pytel plný překvapení, Samá
ruka, samá noha, Skok za lepším životním prostředím a Domeček
pro skřítky. Soutěžící se zábavnou formou dozvěděli informace
o třídění odpadů, druhové rozmanitosti, dopadech klimatické změny
a možnostech snížení osobní uhlíkové stopy. Změna klimatu i ochrana
přírody a životního prostředí jsou témata, která mladým lidem nejsou
lhostejná. Žáci vymysleli strategii, jak zacílit na nejmladší generaci,

ČEŠTINA JE I MŮJ JAZYK
Dne 17. června byly vyhlášeny výsledky literární soutěže „Čeština
je i můj jazyk“, kterou pořádala nevládní nezisková organizace
META, jež pomáhá cizincům zorientovat se v českém vzdělávacím
systému a organizuje kurzy českého jazyka pro děti a žáky s odlišným
mateřským jazykem.
Soutěž měla tři kategorie a naše sedmičlenná skupinka ve složení
Vojtěch Jakubík, Dan Juroška, Veronika Charuzová, Lucie Konečná,
Apolena Halamíčková, Zdeňka Drimajová a Jáchym Chroust se
zapojila do druhé, tedy audiovizuální kategorie. Okamžitě jsme
věděli, že chceme téma zpracovat formou animace. Obsah videa se
postupem času vyvíjel. Nakonec jsme se rozhodli přenést soutěžní
zadání do sešitu matematiky a problematiku integrace jsme ztvárnili
na příkladu odlišných geometrických tvarů, vždyť v jednoduchosti je
krása.
V předvečer vyhlášení výsledků jsme měli možnost obhájit naše dílo
na minifestivalu soutěžních prací přes aplikaci Zoom, za náš tým
prezentoval Vojtěch Jakubík. Po zhlédnutí konkurenčních videí jsme
byli mírně nervózní a vyhlíželi jsme den vyhodnocení soutěže. K naší
velké radosti jsme nakonec stanuli na příčce nejvyšší!
aby se základy ekologického chování a jednání staly běžnou součástí
jejich života. Na závěr měli „ekotýmáci“ připravené pracovní listy
k ověření získaných poznatků. Předškoláčci odcházeli plni dojmů
s vlastním výrobkem z recyklační dílničky, s odměnou - tančící solární
kytičkou a s řadou nápadů, jak mohou přispět k záchraně naší planety.
A co můžeme udělat my všichni?
Snižme svoji spotřebu, nepřetápějme, šetřeme vodou, nelétejme,
neplýtvejme jídlem, využívejme obnovitelné zdroje, ponechme auto
doma, větrejme nočním průvanem, sázejme stromy.
Mějme na vědomí, že miliony malých změn mohou globálně znamenat
více než jedna změna velká.

Z. Drimajová, A. Halamíčková, V. Charuzová, L. Konečná

SPORTOVNĚ – TURISTICKÝ KURZ
V týdnu od 7. do 11. června vyjelo 40 žáků sedmých tříd a sekundy
na Dolní Moravu na sportovně – turistický kurz, který se uskutečnil
jako náhrada za lyžařský výcvik. Žáci soutěžili v týmech v různých
sportovních soutěžích, vyšlápli si na nedaleké vodopády, navštívili
stezku v oblacích, bobovou dráhu a lanové centrum. Počasí vyšlo na
jedničku. Žáci si přivezli spoustu nových zážitků.

Milena Mačáková

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
Ve středu 26. května navštívil žáky 1. a 2. tříd rytíř Čtimír, který hledal
nové čtenáře pro svou družinu. Všechny děti úspěšně předvedly své
čtenářské dovednosti a následně byly pasovány do čtenářského
stavu. Za krásně přečtené básničky či texty dostali žáci odměnu knihy, pasovací listiny a také pozvánky k návštěvě městské knihovny.
Nakonec všichni složili přísahu čtenáře a slíbili, že budou číst, opatrovat
knihy a o všech krásných knížkách informovat své kamarády.

Zuzana Peterová Drimajová

KAMÍNKOVÁNÍ V GEOPARKU

Děkujeme Městské knihovně ve Vítkově a paní Martině Šosté za
výbornou organizaci celé akce i v těchto omezených podmínkách
a také městu Vítkov za dárečky pro děti.
Nikola Žárská

Ve čtvrtek 20. května zorganizoval školní klub za podpory Zapsaného
spolku Klubu rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov Kamínkování
v geoparku. Akce byla díky špatné epidemiologické situaci několikrát
odložena, proto jsme byli moc rádi, že se mohla konečně uskutečnit.
Dokonce i počasí nám přálo, a tak se geopark proměnil v krásné
místo plné ručně malovaných a nalezených kamínků. Celé odpoledne
měla možnost široká veřejnost navštívit tuto výstavu doprovázenou
mnoha soutěžemi pro děti. Malí i velcí účastníci například tipovali,
kolik váží bludný kámen pana učitele Hasaly, kolik kamínků se vejde

koupila i s krásnými pytlíčky, kamínky jsem pak poschovávala své
vnučce, která je měla za úkol hledat. Tak jsem tuto krásnou myšlenku
posunula i na Klokočovsko a vykouzlila tím radost na dětské tváři.
Všem, kteří se na akci podíleli, patří veliké poděkování.

do odměrného válce, mohli házet kamenem do dálky, projít se po
lavičce s kamenem na hlavě nebo si zahrát kamínkové piškvorky.
Nechybělo ani stanoviště, kde si mohly děti samy pomalovat vlastní
kamínek a samozřejmě si jej odnést domů. A co by to bylo za akci
bez dobrot? Perníčky ve tvaru kamenů chutnaly snad všem a našli
se i takoví, které dokonalý vzhled perníčků patřičně zmátl. Po našich
tradičních věnečcích se doslova „zaprášilo“. Z kamínkování si mohli
účastníci odnést také krásné kamínkové šperky, drátkované výrobky či
šité látkové pytlíky. Celé slunečné odpoledne provázela dobrá nálada,
radost z tvůrčí práce a obdiv nad malířským umem všech vystavovatelů
kamínků. Některé kameny již nyní zkrášlují obydlí našich hostů, další
čeká dlouhá pouť do jiných okresů, krajů, kde budou svým nálezcům
kouzlit úsměv na tváři. Děkujeme organizátorům a všem, kteří na naši
akci dodali půvabné kamínkové výtvory, ale i hostům, kteří nás svou
účastí podpořili. A jak akci hodnotí někteří účastníci?
Natálie Kočíb Černá
V době, kdy jsme byli všichni doma a venkovní aktivity utichly, objevily
jsme s dcerkou „malování na kamínky“. Velmi nás to baví a motivuje
k tomu chodit ven a rozdávat, ale také sbírat radost v podobě malých
uměleckých děl na kamíncích. A když jsme se dozvěděly o akci
„Kamínkování v geoparku“, zajásaly jsme obě a netrpělivě očekávaly
ten „správný“ termín :-). BYLO TO BÁJEČNÉ! Opravdu a z celého
srdce chci poděkovat všem, kteří se na přípravách podíleli. Vím, že
to nebylo jednoduché, ale zvládli jste to na 1*. Akce neměla jedinou
chybu, atmosféra byla uvolněná a vaše úsměvy, šťastné tváře dětí,
nádherné malované kamínky, upečené dobroty, handmade výrobky
a skvělá zábava nás nadchly a umocnily pocit, že má smysl malovat
a dál rozdávat radost. DÍKY vám všem!
Šárka Petrtýlová
O akci jsem se dozvěděla z facebooku a hned jsem věděla, že si
ji nemohu nechat ujít. Propojení geoparku s kamínky byl báječný
nápad. Na tvářích dětí bylo vidět, že je všechny doprovodné akce moc
baví, rodiče těšil úsměv jejich ratolestí a organizátoři si to doslova
užívali. Ani já jsem neodolala a alespoň jsem si několik kamínků

Hana Kiššová
Cestou z práce se mi naskytl neobvyklý pohled. Jindy téměř
prázdný geopark byl plný dětí, dospělých, stánků, stanovišť, smíchu
a zábavy – prostě toho, čeho jsme si za poslední rok tolik neužili.
Nakoukla jsem blíže a vidím malované kameny a kamínky, které
doslova září vystavené mezi těmi „místními“, trvale umístěnými
v geoparku. U dalšího stánku dobroty, nad kterými se sbíhají sliny,
soutěžení v neobvyklých disciplínách, ukázky tvořivosti a fantazie
dětí i dospělých. Musím smeknout před organizátory a poděkovat jim.
Ukázali, že upravený geopark lze využít i jinak a tematické propojení
malovaných kamínků s těmi velkými byl super nápad.
Andrea Brijarová, Karína Kopecká

Novojičínská nemocnice nabízí dárcům plazmy odběry již před šestou ráno
fakt, že řada dárců vypadla z procesu darování díky prodělanému
onemocnění covid-19, souvisejícímu očkování a nebo pocítí omezení
v souvislosti s cestami na zahraniční dovolené do zemí, na které se
vztahují výluky,“ dodává Markéta Matušů.
„S ohledem na nadcházející letní měsíce jsou aktuálně potřebné
všechny krevní skupiny, ale i plazma a každý jeden dárce nám
pomůže. Uvítáme teď opravdu každého zájemce,“ zdůrazňuje na
závěr vedoucí provozu transfuzního oddělení Nemocnice AGEL
Nový Jičín s tím, že přijít darovat krev či plazmu mohou dárci i bez
objednání, avšak bez výhody rezervace konkrétního času. Naopak
většina dárců si pochvaluje výhody online rezervačního systému,
který lze nalézt na adrese: https://odbery.nnj.agel.cz/.

Transfuzní oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín vyslyšelo přání
dárců a rozšířilo odběrové časy v ranních hodinách, a to ve dnech
pondělí a pátek od 5:45 do 12:45 hodin.
„Rozšíření odběrových časů v ranních hodinách je dáno našim
zájmem vyhovět dárcům plazmy, kteří často a rádi využívají výhody
pracovního volna, na které mají dle zákona nárok. Nově tak mohou
darovat plazmu mnohem dříve a zbylý čas využít k zasloužené
relaxaci a fakticky si prodloužit víkend,“ sdělila Ing. Markéta Matušů,
vedoucí provozu transfuzního oddělení novojičínské nemocnice.
Protože se ve zdravotnických zařízeních obnovuje operativa,
souvisí s tím zvýšené nároky na spotřebu transfúzních přípravků. Ty
přitom mají omezenou délku spotřeby, takže nebylo možné se jimi
v uplynulých měsících předzásobit. „Situaci nyní navíc komplikuje

DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!
Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce
krve – přijďte co nejdříve k odběru!
Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu velká
a zásoby rychle ubývají. Navíc se blíží léto a s ním každoročně
i mnoho úrazů. Akutně pro naše pacienty proto potřebujeme
všechny krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!
Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004
nebo e-mailem krevni.centrum@fno.cz nebo online přes webový
formulář na konkrétní datum a čas. Dárci, kteří se rozhodnou
darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.
Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum.
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

Týden geoparků v Krajině břidlice
Geopark – území, pro které je typické konkrétní geologické dědictví.
Geopark je aktivitou místních obyvatel zaměřenou na dobrovolnou
ochranu, prezentaci, interpretaci hodnot, vzdělávání a šetrné využívání území cestovním ruchem.
V České republice existuje síť národních geoparků, kterou aktuálně
tvoří 9 členů: Český ráj (Globální geopark UNESCO), NG Egeria,
NG Železné hory, NG Kraj Blanických rytířů, NG Podbeskydí, NG
Ralsko, NG Vysočina, NG Broumovsko a NG Barrandien. Krajina
Břidlice je aktuálně „kandidátským národním geoparkem“, nominační dokumentaci budeme Národní radě geoparků ČR předkládat již
v letošním roce. Na přelomu května a června se každoročně koná
Evropský týden geoparků za účelem jejich popularizace a na podporu ochrany geologického dědictví. Geoparky se do této akce zapojují různými akcemi, přednáškami, terénními exkurzemi, festivaly, workshopy, výstavami… Krajina břidlice připravila pro zájemce
opravdu bohatý program.

V sobotu 22. května nás místní historik Petr Zahnaš provedl zchátralým areálem Jánských Koupelí. I přes nepřízeň počasí si přišlo
zajímavé informace poslechnout velké množství návštěvníků. Snad
se novému majiteli podaří tento kdysi tak krásný areál lázní obnovit.
Následující víkend patřil rodinné vycházce ke štole v Zátočině.
V obci Staré Oldřůvky jsme se podívali do kostela, za tuto možnost
patří velké díky naší průvodkyni Katce Vlkové. Příjemným překvapením bylo rozeznění kostelních varhan varhaníkem Denisem Lampou
ze Svobodných Heřmanic. A pak už jsme putovali za hornictvím ke
štole v Zátočině. Hornickými a geologickými zajímavostmi nás pro-

vedl Jakub Zeman. A jaká by to byla hornická akce bez hornické
svačinky… díky Budišováci!

Poslední květnová sobota patřila sopkám. Město Bruntál nás pozvalo na procházku na Uhlířský vrch. Historií Bruntálska a kostelem
Panny Marie Pomocné stojícím na vrcholu Uhlířského vrchu nás
provedl pan Peschke a o kulturní zážitek se postarali místní trubači.
Na této geovycházce jsme se všichni přesvědčili, že také geologie
může být zábavná. Geolog Tomáš Lehotský nás poutavou formou
seznámil s pojmy stratovulkán, olivín, bazalt… díky Bruntaláci!
Doslova akcemi nabitá sobota byla ta 5. června. Opět s Tomášem
Lehotským jsme hledali zkameněliny v lomu Olšovec, hornickou
obcí Zálužné nás provedli členové Spolku Zálužné. Navštívili jsme
Raabovu štolu a celý den jsme zakončili ﬁlmovým večerem v Muzeu
břidlice v Budišově nad Budišovkou. Vyčerpávající program plný informací, přátelství a příjemně stráveného času.
O kamenech jsme si nejen vyprávěli, v Odrách jsme z nich také
tvořili! V zámeckém parku se konala akce Šutrobraní aneb břidlice
nás spojuje. Stříhání břidlice, malování na kameny, trička, kamenné
obrazy, geologická výstava, to vše bylo k mání.
Věříme, že jsme svými aktivitami přispěli k obnovení společenského
života, postupnému návratu do normálu po době covidové a samozřejmě také k osvětě geologického bohatství naší Krajiny břidlice.
Prezentaci fotograﬁí z Týdne geoparků 2021 si můžete prohlédnout
na FB Krajina břidlice. Těšíme se na vás při dalších akcích!
Alena Zemanová, Krajina břidlice, z.s.

KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 1. 7. v 19:00 hodin
MSTITEL
Čtvrteční premiéra
Anton je, tedy býval, slavný divadelní herec, leč krutý život počal mu
do cesty klásti proradné překážky. Například židli nebo díru, což si
po čtrnácti pivech zkuste zdolat, vy kreténi. Když ho ředitel divadla
vyhodí z práce a jeho manželka chce z bytu, vezme Anton osud do
svých rukou. A začne pít ještě víc.
Komedie.
👨 15+ ⏰ 93 min.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 8. 7. v 19:00 hodin
BLACK WIDOW
Čtvrteční premiéra
Po narození je Černá vdova, známá jako Natasha Romanovová
(Scarlett Johansson) předaná KGB, kde ji připravují na to, aby se
stala jejich tajným agentem. Když se SSSR rozpadne a vláda se jí
snaží zabít, přesune se do dnešního New Yorku, kde pracuje jako
nezávislý agent.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi.
Země původu: USA
🕶 3D 👨 12+ ⏰ 133 min. Dabing
Vstupné: 150 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 9. 7. ve 21:30 hodin
ŠPUNTI NA VODĚ
LETNÍ KINO SVČ VÍTKOV - Zapište si datum a čas a těšte se na
českou prosluněnou hravou komedii pro celou rodinu. Vstupné:
80 Kč. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši účast.
SVČ Vítkov
Neděle 11. 7. v 10:00 hodin
MAXINOŽKA 2
Další dobrodružství Maxinožky je opět tady! Adamův tatínek je teď
velmi slavný a chce využít svou slávu ke změně světa. Kontaktuje ho
nevládní organizace, aby pomohl chránit největší přírodní rezervaci
před znečištěním ropnou společností. Když táta zmizí, jeho syn,
Maxinožka a jeho přátelé udělají vše, co je v jejich silách, aby ho
našli a zachránili.
Animovaný.
Země původu: Belgie / Francie
👨 Přístupný ⏰ 88 min. Dabing
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 11. 7. v 19:00 hodin
UBAL A ZMIZ
Dva kamarádi, Mireček (Matouš Ruml) a Vilém (Janek Gregor)
se živí pěstováním trávy a dostanou nabídku, která se neodmítá.
Prodat veškeré zásoby trávy za jednu noc. Jenže když uzavřou
obchod s nebezpečným Bulharem (Predrag Bjelac) a jeho pravou
rukou (Karel Dobrý), zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár
hodin na to, aby zachránili nejen kšeft roku, ale taky vlastní malíčky.
Komedie. Země původu: Česko
Hrají: Matouš Ruml, Janek Gregor, Lukáš Duy Anh Tran, Predrag
Bjelac, Marek Lambora. Režie: Adam Hobzík
👨 12+ ⏰ 99 min.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 15. 7. v 19:00 hodin
ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ
Čtvrteční premiéra
Šestice soutěžících, kteří už jednou přežili vražedné hádanky, se
společně ocitá v novém smrtícím labyrintu.
Horor / Mysteriózní / Thriller.
Země původu: USA

👨 15+ ⏰ 87 min. Titulky.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 20. 7. v 13:30 hodin
MOŘE KOUZEL
Rodinné animované dobrodružství z pera scenáristy Aleca
Sokolowa, nominovaného na Oscara za ﬁlm Toy Story: Příběh
hraček. Bojácný a stydlivý delfín Delphy objeví v moři kouzelnou
klenbu. Ta dokáže každou rybu proměnit v to, čím by chtěla být…
Animovaný / Komedie / Rodinný.
Země původu: Rusko
👨 Přístupný ⏰ 83 min. Dabing
Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 22. 7. v 19:00 hodin
ČAS
Čtvrteční premiéra
Rodina na dovolené na odlehlé tropické pláži zjišťuje, že toto místo
výrazně urychluje jejich stárnutí — zkracuje jejich životy na jediný
den.
Thriller.
Země původu: USA
👨 15+ ⏰ 121 min. Titulky
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 23. 7. ve 21:15 hodin
DOLITTLE
LETNÍ KINO SVČ - Nenechte se zmást názvem a přijďte se podívat
na dobrodružný ﬁlm pro celou rodinu. Kdyby tak každý doktor byl
jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se
s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert Downey
junior září v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři.
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 60 Kč (do 15 let – nutno předložit
platný identiﬁkační průkaz, který obsahuje: jméno, příjmení a datum
narození). Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vaši účast.
SVČ Vítkov
Sobota 24. 7. v 10:00 hodin
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta
Grug. Ten se držel hesla „Všude dobře, v jeskyni nejlíp“ a bránil
jim tak v osobním rozvoji. Když konečně překonali strach a Grugův
odpor, zjistili Croodsovi, že svět může být báječným místem k životu,
když máte kliku a narazíte na nějaký ten úrodný a bezpečný plácek.
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy
Země původu: USA
🕶 3D 👨 Přístupný ⏰ 95 min. Dabing
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 24. 7. v 19:00 hodin
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než
najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh
je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě
k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá
v každém psovi.
Rodinný.
Země původu: Česko.
👨 Přístupný ⏰ 90 min.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Úterý 27. 7. v 19:00 hodin
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní,
nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem,
který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice.
Předprodej vstupného: www.kulturavitkov.cz
Novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově

- naučíme se vyrábět přetahovadla a jiné hračky pro psy,
- upečeme si psí pamlsky,
- další aktivity nejsou vyloučeny.

Čtvrtek 29. 7. v 13:00 hodin
MOŘE KOUZEL
Rodinné animované dobrodružství z pera scenáristy AlecaSokolowa,
nominovaného na Oscara za ﬁlm Toy Story: Příběh hraček. Bojácný
a stydlivý delfín Delphy objeví v moři kouzelnou klenbu. Ta dokáže
každou rybu proměnit v to, čím by chtěla být…
Animovaný / Komedie / Rodinný.
Země původu: Rusko
👨 Přístupný ⏰ 83 min. Dabing
Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov

Pátek 6. 8. 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 (737 238 728).
Velká výstavní síň kulturního domu ve Vítkově

Čtvrtek 29. 7. v 19:00 hodin
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Čtvrteční premiéra
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?
Komedie.
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák, Martin
Hofmann, Daniela Kolářová, Kristýna Boková
👨 12+ ⏰ 115 min.
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
2. - 8. srpna od 8:00 do 15:00 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI SE PSY
Pořádá: Kynologický klub Vítkov se sídlem v Budišovské ulici
Cena: 300 Kč/den - oběd a pitný režim v ceně
Tábor je určen pro děti se psy od 7 let se zájmem o psí sporty, které
by si chtěly se svým psem vyzkoušet různé aktivity a strávit týden se
stejně nadšenými lidskými i psími kamarády. Uvítáme mezi sebou
začátečníky, ale i pokročilé, kteří už zkušenosti s výcvikem mají
a chtějí se zdokonalovat.
Co se naučíme:
- budeme trénovat ovladatelnost psa,
- řekneme si něco o chování a komunikaci psů,
- naučíme se řadu cviků poslušnosti,
- nadšenci pro agility ukážou, jakým způsobem tento sport učí
a pokusí se něco z těchto dovedností naučit i účastníky kurzu,
- ukážeme si, jak pracují dostihoví psi a vyzkoušíme si, zda by to
bavilo i naše chlupaté parťáky,

Více informací a přihlášky: Jana Dušková, tel.: 777 881 446, e-mail:
j.danickova@seznam.cz
Areál Kynologického klubu Vítkov v Budišovské ulici

Sobota 7. 8. od 13:00 hodin
PŮLENÍ LÉTA V KLOKOČOVĚ
Pořádá OV a TJ Klokočov
Fotbalové hřiště Klokočov
Sobota 14. 8 od 14:00 hodin
ZA PLOTEM
Geopark Vítkov
Sobota 28. srpna od 14:00 hodin
POHÁDKOVÁ STEZKA
Geopark Vítkov
Sobota 4. září od 9:00 hodin
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR VE ŠTÍPÁNÍ
BŘIDLICE
Geopark Vítkov

LETNÍ TÁBORY SVČ
– více informací na svc-vitkov.cz

16. 7.–23. 7.
MAŽORETKOVO - TANEČNÍ TÁBOR
Boj „O zlatou hůlku“ - nejen pro mažoretky.
Cena: 3 000 Kč, 7 - 15 let. Kontakt na vedoucí: Mgr. Pavlína Steschnerová, steschnerova@svc-vitkov.cz, tel.: 605 386 901
TZ Klokočov
23. 8.–27. 8.
KOUZLA A ČÁRY S ANGLIČTINOU
Pro děti od 8 do 12 let
Příměstský tábor s výukou angličtiny, kterou zajišťují lektoři společnosti Hello. Cena tábora je díky podpoře MAS Opavsko pouze
500 Kč.

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