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NOVÉ AUTO
PRO JEDNOTKU
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Jedná se o CAS Scania,
jehož pořizovací cena byla
7 004 690 Kč.
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ASTRONOMIE
Z VESMÍRU
Dalším splněným snem,
na který jsme si museli
dva roky počkat, bude
opětovné setkání s panem
Markem Skarkou.
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AFRIKA SNŮ
A SKUTEČNOSTI
Rozhovor s profesorem
Josefem Bryjou,
absolventem vítkovského
gymnázia.
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Několik slov starosty města
Opožděný dárek
V knize Vítkov – Z historie města autorů Branislava Dorka a Zdeňka Kravara si na straně 152 přečteme: „Obrovskou ranou pro
město byl velký požár, který vypukl 27. září 1851. Popelem tehdy
lehlo 63 obytných domů, stará radnice i pivovar, celková škoda
byla odhadnuta na 90 000 zlatých…
…Již v následujícím roce (1852) po prvním požáru zakoupili Vítkovští pro město ruční stříkačku, o dva roky později dvě čtyřkolové ruční stříkačky a několik hasičských žebříků. Teprve 6. ledna
1871 však byl založen městský hasičský spolek. Hasičská zbrojnice, jejíž výstavba byla zahájena v roce 1900, byla slavnostně vysvěcena 29. června 1901.“
(Pokud jste si všimli, jak rychle postavili zbrojnici, tak to bylo asi
tím, že platil jiný stavební zákon a nebyla nouze o řemeslníky.
:-D)
Z pochopitelných důvodů nemohly oslavy proběhnout v loňském
roce, proto jsou naplánovány na 4. června a budou součástí Dne
města. Kromě jiných aktivit, které budou hasiči v tento den prezentovat, proběhne představení a vysvěcení nového hasičského
automobilu CAS Scania. Jeho pořizovací cena byla 7 004 690 Kč.
Nákup vozu finančně podpořilo Ministerstvo vnitra - Generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR částkou 2,5 mil.
Kč. Moravskoslezský kraj přispěl dotací ve výši 1,25 mil. Kč a naše
město doplatilo něco málo přes 3,5 mil. Kč.
Toto auto nahradí stávající Tatru 815, která ve Vítkově fungovala
od roku 2014. Vyrobena však byla již v roce 1999 a 15 let sloužila
profesionálním hasičům, než se dostala k nám. S trochou nadsázky by se dalo říct, že po 170 letech od zakoupení první ruční
stříkačky město koupilo novou techniku. Takovýto pohled by byl
velice zjednodušený, protože Vítkov pravidelně investuje do vybavení naší dobrovolné jednotky, i když se nejedná o milionové
částky. I když… V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce a půdní
vestavba naší zbrojnice. Realizační cena byla 5 804 224 Kč. Dotace EU pokryla cca 85% a město doplatilo 1 127 374 Kč.
Každopádně je teď ideální příležitost poděkovat našim dobrovolným hasičům za jejich náročnou a obětavou práci. Popřát, aby
jim nové auto dobře sloužilo a nikdy je nezklamalo v situacích,
kdy budou pomáhat občanům nebo zachraňovat životy a majetky.
Pavel Smolka
Z těchto údajů je patrné, že v loňském roce oslavili naši dobrovolní hasiči hned dvě výročí. 150 let od svého vzniku a 120 let od
otevření hasičské zbrojnice, která slouží svému účelu dodnes.
Zevrubně jsme se tomuto výročí věnovali už ve Vítkovském zpravodaji č. 6/2021, kde jsme uveřejnili velmi poutavý článek pana
Pavla Kučerky o založení hasičského sboru.

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

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

Městská policie v dubnu 2022
O tom, že ne vždy musí být pomocí městského kamerového a dohlížecího systému odhaleno nějaké protiprávní jednání, se přesvědčil službu konající strážník 5. dubna v odpoledních hodinách,
když se před jednou z kamer v Oderské ulici odehrála událost
jako z přírodovědného dokumentu. Jestřáb v letu ulovil hrdličku,
kterou srazil na silnici, a poté i s kořistí odletěl pryč.

Nezodpovědným chováním v silničním provozu se bude zabývat
správní orgán, kam MP postoupila jednání řidiče osobního vozidla, který 14. dubna kolem půl desáté dopoledne ohrozil dva
chodce při průjezdu náměstím Jana Zajíce směrem na parkovací místo. Služebna MP přijala oznámení jednoho z chodců, jehož
ohrozil právě řidič projíždějícího vozidla. Po sepsání oznámení
strážníci prověřili kamerový záznam z městského kamerového a dohlížecího systému a ten ukázal, že oznámení se zakládá
na pravdě. Strážníci zadokumentovali bezohlednou jízdu řidiče
osobního vozidla, před kterým v blízkosti kašny musel uskakovat
nejprve jeden chodec a následně se vozidlu musel rychle vyhýbat
i další chodec. Řidič vozidla je podezřelý z přestupku v dopravě,
spáchaného porušením povinnosti řidiče chovat se ohleduplně a ukázněně, věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci
v provozu na pozemních komunikacích. V případě uznání viny
hrozí řidiči pokuta až do výše 2 500 Kč.
27. dubna v sedm hodin přijala MP oznámení o výskytu zřejmě
opilého muže, jenž se opakovaně povaloval pod schody jednoho
z činžovních domů v Komenského ulici, kde nemá trvalý pobyt.
Po příjezdu strážníků na místo se tady muž již nenacházel. Při
dokumentaci počínání muže bylo zjištěno, že se jedná o strážníkům dostatečně známého 56letého občana Vítkova, který se tu
v minulosti již několikrát pohyboval. Na místě bylo dále zjištěno,
že ve sklepních prostorách se vymočil na zeď a podlahu. Věc byla
postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti
majetku, spáchaného úmyslným neoprávněným užíváním cizího
majetku, a způsobení škody na majetku poškozením. V případě
uznání viny hrozí muži pokuta až do výše 50 000 Kč nebo do výše
70 000 Kč, pokud takový přestupek spáchal opakovaně.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
NA II. POLOLETÍ ROKU 2022
Také v tomto roce jsou ze strany Města Vítkova (dle vnitřního
předpisu č. 6/2020 - Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Vítkova) poskytovány individuální dotace
spolkům na jejich činnost. Žádosti budou přijímány do 30. června 2022, formuláře (včetně příloh) k vyplnění jsou k dispozici na
webových stránkách města: https://1url.cz/VKwTt
O žádostech bude rozhodovat Zastupitelstvo města Vítkova na
návrh finančního a sportovního výboru.
Renata Benschová
referent finančního odboru

Nabídka stipendia pro
studenty medicíny – budoucí
stomatology
Město Vítkov realizuje projekt „Nabídka pro studenty lékařských
fakult - budoucí stomatology“.
Město nabízí studentům poskytnutí dotace (stipendia) v posledních dvou ročnících studia. Výše stipendia za celé období je

300 000 Kč. Podmínkou jeho získání je závazek k provozování
stomatologické praxe ve Vítkově po dobu minimálně 5 let.
Zájemci z řad studentů se mohou v případě zájmu obracet na kontaktní osobu Mgr. Hanu Klapetkovou, vedoucí odboru sociálních
věcí, telefon: 556 312 223.

Kdy a za jakých podmínek
mám nárok na příspěvek na
bydlení?
Tato dávka se vyplácí na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na příspěvek má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže
30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením. Další informace k výše uvedenému
příspěvku obdržíte na Úřadu práce, kontaktním pracovišti „Státní
sociální podpory“ Vítkov, Wolkerova ul.
Nezapomeňte vzít s sebou občanský průkaz, doklady o vztahu
k bytu (nájemce, vlastník), doklady o výši nákladů na bydlení
(plyn, elektřina, voda…) a doklad o výši příjmů (příjem za předchozí čtvrtletí před datem, od kterého žádáte o příspěvek na bydlení).
Bližší informace sdělí pracovnice úřadu.
Marie Baranovičová
SeniorPoint

Výsadba stromů na ploše pod autobusovým nádražím

výběr dodavatele, kterým se stala firma ARBOR - Ing. Vlastimil
Toman z Nového Jičína. Výsadba bude probíhat v období května.
Celkové náklady na výsadbu a následnou tříletou péči (zálivka, hnojení, ošetření stromů, výchovný řez, péče) jsou ve výši
361 289 Kč a dotace je v maximální výši 211 700 Kč. Dotace je poskytnuta pouze na samotnou výsadbu, následnou povinnou péči
bude město hradit ze svého rozpočtu.
Ingrid Adamusová
odbor služeb

Město Vítkov se stalo úspěšným žadatelem o dotaci z Národního
programu životního prostředí, konkrétně z výzvy č. 4/2021 – výsadba stromů – individuální projekty, a to na projekt: „Výsadba
stromů na nově zakládané parkové ploše ve Vítkově“.
V rámci projektu bude provedena výsadba 32 ks listnatých stromů
(javor, jírovec, kaštanovník, buk, okrasné jabloně a třešně, jeřáby
a lípy) na travnaté ploše pod autobusovým nádražím. Dále bude
vysázeno 150 ks keřů – tavolníků podél Opavské ulice. Výsadbou
zlepšíme životní prostředí v intravilánu obce a kvalitu ovzduší ve
městě. Zároveň dojde k vytvoření odpočinkového prostoru a projekt přispěje k zadržení vody v krajině.
Žádost byla podána v lednu tohoto roku a v březnu přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace. V dubnu proběhla veřejná zakázka na

v Chráněném bydlení Vítkov
S příchodem jara dostali naši uživatelé chuť pustit se do něčeho
nového. Po nedlouhé diskusi bylo rozhodnuto: „Budeme chovat
slepice!“
Začátkem května jsme díky společnému úsilí pracovníků i uživatelů chov slepic zahájili. Předcházelo tomu mnoho práce: úklid
zahrady, vybudování oplocení výběhu a kurníku s vybavením.
V průběhu příprav i stavby se uživatelé nemohli dočkat, až přivezou živé opeřence. Očekávání s časem stoupalo, přičemž někteří
již dokonce vymýšleli pro budoucí „obyvatelky“ výběhu jména.
Kromě radosti z živých opeřenců a očekávání odměny ve formě
vajíček vznikly také povinnosti, a to zejména provádění úklidu
kurníku, výběhu a každodenní krmení. Tím se však uživatelé nedali odradit a již teď plánují svůj chov rozšířit o chov křepelek.
Postupně upravujeme přilehlou zahradu, aby si každý mohl vysadit své oblíbené ovoce a zeleninu.
V závěru bych chtěl poděkovat všem, kteří se na výše uvedených
stavebních činnostech a dalších aktivitách podíleli, zvláště paní
ředitelce domova, jež akci podpořila, vyčlenila finanční prostředky na nákup slepic a potřebného vybavení včetně materiálu na
stavbu oplocení.
Miroslav Moravec
vedoucí CHB

Psík mývalovitý

Vážení čtenáři, tentokrát se ve zpravodaji podíváme na život
jednoho z exotických, nepůvodních zvířat v naší krajině. Tento vetřelec, psík mývalovitý Nyctereutes procyonoides, taktéž
známý jako mývalovec kuní, je psovitá šelma, v jehož původní
domovině, japonských ostrovech, mu nikdo neřekne jinak nežli tanuki. Pro Japonce je však výraz tanuki názvem jak pro psíka
mývalovitého, tak i jezevce lesního, který se v Japonsku vyskytuje také. Obě tato zvířata vypadají zdánlivě podobně a dosahují
stejné velikosti. Důležitější však je, že sdílejí naprosto stejné nároky na životní prostředí, a tím pádem dochází ke konkurenčním
konfliktům s našimi původními jezevci. I v Japonsku, v oblastech, kde žije psík, je populace jezevců zcela minimální. Kromě
Japonska je jeho původní areál rozšíření v ussurijské oblasti na
Korejském poloostrově a ve východní Číně. Z potravní nabídky
je schopen využít téměř vše a je naprosto ukázkový všežravec,
i když co se lovu týče, preferuje spíše vlhčí a podmáčené lokality,

kde nepohrdne leklými rybami, měkkýši, ale bohužel také s oblibou vyhledává obojživelníky, jejichž schopnost přežívání je u nás
dost kritická. Významně konkuruje zmíněným jezevcům, které
je kromě napadání jejich mláďat schopen i zcela vypudit z jejich
hradů, jež poté bez své vlastní práce osidluje. Psík mývalovitý
žije i v norách, které si sám vyhrabe. Svou plodností se dokonale
vyrovná liškám a opět dochází mezi těmito šelmami ke střetům
o zdroje potravy. Mnohdy psíci způsobují ještě větší škody na volně žijících živočiších než lišky, a to především na podzim, kdy se
vykrmují na zimu. Jako jediná psovitá šelma totiž psík spí zimním
spánkem, ten je však přerušovaný stejně jako u jezevce. Psíci
jsou také pro naše šelmy, ale i pro psy a pro nás, nebezpečnými
přenašeči vztekliny, prašiviny a celé plejády onemocnění spojených s psovitými šelmami. Na naše území pronikl někdy v padesátých letech z Polska, když se právě v zemích východní Evropy
začal během dvacátých let minulého století chovat pro kvalitní
srst na kožešinových farmách. Ačkoliv se na první pohled jedná
o roztomilé zvíře, svou činností je pro naši krajinu velmi nebezpečné. Je zajímavé, že počty na zemi hnízdících ptáků, jako jsou
naše původní křepelky a koroptve, negativně reagují na růst populace psíků. Nevíme bohužel dost o jeho skutečných počtech,
což je dáno pravděpodobně jeho skrytým, většinou nočním a samotářským způsobem života. Stejně tak je tu možnost druhové
záměny s jezevcem, ale také i opět s nepůvodním mývalem severním. Přece jen toto zvíře nepůsobí na Středoevropana úplně
přirozeně. Ročně je u nás uloveno okolo 5 000 psíků bez významného vlivu na jeho populační růst. Je tedy otázkou, jak dlouho
dokáže naše krajina vzdorovat tomuto asijskému nájezdníkovi.
Mějme však stále na paměti, že jeho přítomnost v Evropě je pouze daní za lidskou marnivost a touhu po luxusních kožešinách.
Psík mývalovitý bohužel nebude jediným invazním druhem zvířat, která se vyskytují v našem vítkovském regionu právě díky
výše zmíněným důvodům spojeným s lidskou bezohledností vůči
přírodě. V tomto nepříliš optimistickém tématu budeme pokračovat v příštím čísle zpravodaje.
David Machač

Příprava koupaliště na letní sezOnu
Technické služby plánují otevření koupaliště podle klimatické
a pandemické situace, ovšem nejpozději 15. června.
Již v lednu vyhlásily nábor na pozici plavčíků na letošní sezonu
tak, aby nedošlo k problémům s personálním obsazením.
V loňském roce bylo u bazénku postaveno nové dětské hřiště.
Na tento rok plánujeme úpravu oplocení s výstavbou schodiště
u hasičského hřiště. Již proběhlo odzimování koupaliště, jeho
vyčištění a posléze bude napuštěn plavecký a dětský bazén.
Byly provedeny potřebné revize a spuštěno strojní a chlorovací
zařízení.
Navrhované vstupné na rok 2022 je zachováno jako v sezoně
2021. Přenosné permanentky budou opětovně platit na 10
vstupů. V jeden den mohou navštívit koupaliště na jednu permanentku maximálně 2 osoby.
Otevírací doba koupaliště bude denně od 10:00 do 19:00 hod.
CENÍK na rok 2022 (jako v roce 2021)
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
dospělí					60 Kč
děti do 3 let				zdarma
děti do 15 let				30 Kč

žáci a studenti do 26 let			
30 Kč
senioři nad 60 let			
30 Kč
ZTP, ZTP/P				30 Kč
průvodce ZTP/P				zdarma
zapůjčení lehátka			40 Kč
vratná záloha za zapůjčení lehátka
100 Kč
volejbalové hřiště			
50 Kč/1 hod.
PERMANENTKY (10 vstupů)
dospělí				400 Kč (40 Kč/1 vstup)
děti, žáci, studenti do 26 let,
senioři nad 60 let, ZTP		
200 Kč (20 Kč/1 vstup)
Všichni senioři, žáci a studenti, kteří využívají slevu, či permanentku, musí předložit příslušný doklad prokazující nárok na
slevu. Místní školy a školky v rámci tělesné výchovy platí hromadné vstupné (nad 10 osob) ve výši 5 Kč/žák, pedagog a dozor ZDARMA. Ceny platí v období školního roku.
Občerstvení bude zajištěno v kiosku.

Co se děje ve městě?
„Na kole dětem“ letos již po třinácté
Motto: „My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat
těm, kdo ho mají méně“.
Ve dnech 1. - 11. června vyrazí Josef Zimovčák (několikanásobný
mistr světa v jízdě na vysokém kole) a peloton cyklistů na etapovou cyklojízdu napříč Českou republikou, jejímž hlavním cílem je
získání finančních prostředků na pomoc a podporu onkologicky
nemocných dětí.
Letošní třináctý ročník startuje v Praze a do Vítkova cyklisté dorazí 9. června, kdy si mezi 10:15 a 10:45 hodin udělají přestávku
na náměstí.

Výsledky hlasování na fóru následně město ověří anketou.
V rámci programu vám přestavíme také nové strategické dokumenty města a připravena bude rovněž pocitová mapa.
-DO-

Dotace Moravskoslezského kraje nám
pomohou realizovat nové projekty

„Rostoucí počet aktivních účastníků a podpora akce z řad známých a významných osobností svědčí o tom, že projekt, který
přináší malým onkologickým pacientům možnost účastnit se
rekondičních pobytů, má smysl. Za dvanáct let se podařilo získat pro děti více než 17 milionů korun, což není málo, ale ani
dost. Pokusíme se zase trochu děti potěšit.“ říká koordinátorka
Martina Střížová.
Naše město podpořilo projekt částkou 10 000 Kč.
Děkujeme vítkovské základní škole a gymnáziu, která připravila
pro účastníky pelotonu hezký program.
Zastavte se 9. června na náměstí. Během zastávky pelotonu můžete projekt podpořit i vy osobně do sbírkové kasičky, která bude
na náměstí umístěna. Užijte si krátký program našich dětí i setkání s cyklisty pelotonu v čele s Josefem Zimovčákem. Ta půlhodinka bude stát určitě za to.
Více informací o projektu najdete na www.nakoledetem.cz.
-DO-

TOP 10 – Fórum Zdravého města Vítkova
Fórum Zdravého města Vítkova nabízí diskusi o zajímavých tématech ze života města.
Zveme všechny občany Vítkova a místních částí na Fórum Zdravého města, které se po dvouleté odmlce bude konat 13. června
od 16:00 hodin v sále městského úřadu, kde budeme diskutovat
o prioritách kvalitního a udržitelného života města.
Hlavními tématy budou bydlení, zeleň, životní prostředí, sociální
a zdravotnické služby, doprava a parkování, volnočasové aktivity, podnikání.
Každý diskusní stůl bude mít také své odborné garanty. Přítomní
opět zvolí v každé oblasti dvě největší priority, jež by město mělo
přednostně řešit. Do závěrečného hlasování postoupí 12 priorit,
z nichž vzejde vítězné desatero.

Moravskoslezský kraj podpořil projekty na instalaci dobíjecích
stanic pro elektrokola na Vítkovsku a pro pohybové aktivity seniorů.
Město získalo z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci na dva
projekty. První „Vítkovskem na kole hravě“ je zaměřený na podporu turistického ruchu na Vítkovsku. Umožní nám vybudování
dvou dobíjecích stanic pro elektrokola včetně sloupku s nářadím
pro základní opravu. Jedna stanice bude umístěna v Podhradí
a druhá ve Vítkově.

Druhý projekt „Moravskoslezským krajem za sportem a poznáním“ je určen seniorům (60+). Pro fyzicky zdatné seniory jsou určeny aktivity:
• V zdravém těle zdravý duch – výstup na Velký Roudný, prohlídka Slezské Harty, NS Zatopené osudy, vápenná pec u Leskovce a přednášky bezpečného pobytu u vody, pohybu ve vodě
a otužování, plavba lodí.
• 1 099 m n. m. – Až na vrcholky hor… a tentokrát ještě trošku
výš – Ráztoka, Pustevny, kaple sv. Cyrila a Metoděje, Stezka Valašska.
• Slezský bard Petr Bezruč a výplaz na Lysou horu – srub Petra
Bezruče a výstup na Lysou horu.
• Společně k prameni Moravice – výstup Velkým kotlem k prameni Moravice, dále na Ovčárnu a zpět do Karlova.
Pro milovníky hub jsme připravili aktivitu „Šup hříbečku do košíčku“ v rámci které se vypravíme na vycházku spojenou se sběrem hub a připravíme společně malou výstavku.
Projekt zakončíme podzimním cvičením „Posilujeme imunitu –
cvičíme venku“, kdy se společně naučíme využívat přírody a veřejných prostor pro zdravé cvičení venku.
Kontaktní osoba: Daniela Olbertová, tel.: 556 312 253, e-mail:
olbertova@vitkov.info
Příjem přihlášek na aktivitu „V zdravém těle zdravý duch“ od
6. června na oddělení vnějších vztahů a propagace.
-DO-

Posnídali jsme „férově“
Krásné prosluněné sobotní ráno přivítalo účastníky Férové snídaně tentokrát v knihovně.

byly předány. Město Vítkov díky všem šestadvaceti účastníkům
skončilo mezi obcemi do 10 000 obyvatel na krásném 24. místě.
Společně jsme ušli 5 669 km.
Blahopřejeme všem k jejich osobním úspěchům a děkujeme
firmě Simply You Pharmaceuticals, a. s. za hezké dárečky pro
všechny účastníky.

Už teď se všichni těšíme na podzimní výzvu, do které se bude přihlašovat v měsíci září. Připojte se i vy! Vytvořte svůj rodinný tým,
spojte síly se svými kamarády nebo kolegy z práce. Ale hlavně,
užijte si pohyb v krásně vybarvené podzimní přírodě.
-DO-

Rozkvetlé okno
Velká letní soutěž pro všechny milovníky zeleně a bohaté záplavy květin.

14. května proběhla v zahradě knihovny největší akce na podporu fairtrade v České republice „Férová snídaně“. Ochutnávaly se
nejen fairtradové potraviny, ale také regionální, a nechyběly ani
vlastní výpěstky.
Pokud jste letošní snídani propásli, budeme se těšit zase za rok
druhou květnovou sobotu, abychom společně podpořili všechny,
kteří pro nás produkují to nejcennější – zdravé a kvalitní potraviny. Nákupem těchto potravin, a dnes i dalších produktů, přispíváme k důstojnému životu zemědělců v Africe, Asii nebo Latinské
Americe.
-DO-

Deset tisíc kroků
Jarní výzva zná své vítěze. Připravme se společně na tu podzimní.
Dubnová výzva Deset tisíc kroků skončila a diplomy i dárečky

Také v letošním roce proběhne velká letní soutěž Rozkvetlé okno.
Změnou v letošních pravidlech bude dodání fotografie výsadby
k přihlášce. Ponecháme na pěstitelích, aby sami posoudili, kdy je
jejich výsadba v té nejlepší kondici. Přihlášky se budou podávat
do konce července a samotná obhlídka proběhne v prvním srpnovém týdnu.
Věříme, že i letos budou vaše okna a balkóny zdobit záplavy květů.
Připomínáme, že zůstává zachována také kategorie pro firmy.
Pro nejúspěšnější pěstitele máme připraveny zajímavé ceny.

Informace z vítkovské knihovny
Prázdninová půjčovní doba v knihovně
1. 7.–31. 8. 2022
Po
Út
St
Čt
Pá

9:00 – 11:30
zavřeno
zavřeno
9:00 – 11:30
zavřeno

12:00 – 17:00 hodin
12:00 – 17:00 hodin

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

Marek Skarka
Dalším splněným snem, na který jsme si museli dva roky počkat,
bude opětovné setkání s panem Markem Skarkou. Rodák z Větřkovic, který vystudoval vítkovské gymnázium a poté se vydal do
Brna na Masarykovu univerzitu, je jedním z našich předních astronomů. Pracovně se dostal na observatoře v Chile, Jihoafrické
republice a na Kanárských ostrovech, delší čas působil také v Maďarské akademii věd v Budapešti. Nyní pracuje v Astronomickém
ústavu Akademie věd České republiky.
V knihovně jsme měli tu čest přivítat ho již vícekrát a každá z jeho
přednášek byla úžasná.
Nejenže je expertem ve svém oboru, ale dokáže o své práci, která
je stále ještě jeho koníčkem, povídat poutavě, s láskou a tak, aby
si i laik přišel na své.
Tentokrát jsme pro místo setkání zvolili kino Panorama, abychom si snímky „vychutnali“ v co největší kvalitě a pohodlí.
A o čem to tentokrát bude?
Astronomie z vesmíru
Zemská atmosféra ztěžuje a v některých případech úplně znemožňuje pozorování vesmírných objektů. Proto se v druhé polovině 20. století začaly budovat vesmírné observatoře, družice
a dalekohledy, které výrazně přispěly k našemu chápání vesmíru

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

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Plot u ordinace MUDr. Švestkové ...
Tady chtěl někdo zaparkovat přímo pod dopravní značkou?

a vedly k nečekaným objevům. Proč je lepší pozorovat z vesmíru? Mohou pozemní observatoře konkurovat těm vesmírným? Co
bychom bez vesmírných dalekohledů nevěděli nebo neodhalili?
Hlavní roli v přednášce budou hrát vesmírné mise jako HST, Hipparcos, COBE, Kepler, TESS, GAIA či JWST.
Budeme rádi, když přijmete naše pozvání v úterý 14. 6. v 17 hodin
a přijdete se s námi pokochat pohledem na hvězdy.
Vstupné: 50 Kč

Informace z mateřských škol
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE KLOKOČOV
Ve školce jsme s dětmi nacvičili vystoupení ke Dni matek s názvem Žabí koncert. Představení mělo úspěch nejen u rodičů, ale
líbilo se rovněž babičkám, dědečkům i personálu LDN Klokočov,
kde byly děti odměněny dlouhým potleskem a sladkým balíčkem.
Úžasný den nám připravili hasiči. S napětím děti pozorovaly taktické cvičení hasičského záchranného sboru - ve školce „začalo
hořet“, proběhl zásah hasičů, při němž si děti vyzkoušely pohyb
v zakouřeném prostoru. Proběhla evakuace na zahradu, kde se
děti seznámily s vybavením a prací hasičů, dokonce jim bylo svěřeno stříkání vody z hadice.

Následující den k nám zavítala policie. Na školní zahradě jsme
měli možnost seznámit se s vybavením policistů, podívat se, jak
to vypadá v policejním autě, vyzkoušet policejní sirénu a vysílačky. Dětem byly zkušebně odebrány otisky prstů, nasazena pouta
a neprůstřelná vesta s přilbou. Za pozornost a šikovnost děti obdržely pěkné dárečky.

Chtěli bychom poděkovat hasičům i policistům za milý a vstřícný
přístup a příjemně strávené dopoledne.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE KE DNI MATEK V MŠ HUSOVA
Ve středu 18. května proběhlo v MŠ Husova zábavné odpoledne ke
Dni matek. Zahrada vyzdobená dětskými kresbami a barevnými
fáborky přivítala mnoho rodičů s dětmi. Vydali jsme se do parku
na pohádková stanoviště, kde bylo připraveno plnění zajímavých
úkolů. Po návratu na zahradu čekala na všechny sladkost a tolik
oblíbené opékání špekáčků. Odměnou nám byla dobrá nálada rodičů a poděkování za pěkně strávené odpoledne.

BESÍDKY PRO MAMINKY V MŠ OPAVSKÁ
Ve dnech 11. a 12. května proběhly v naší školce besídky ke Dni
matek. V průběhu 2 dnů ukázaly děti ze třídy Včelky a Broučci svým maminkám, co se naučily, aby jim touto formou popřály a poděkovaly za péči, kterou jim maminky věnují. Přednášely
básničky, zpívaly písničky, tančily tanečky „Do rytmu se hýbej“
a „Naše máma“. Také maminky se zapojily a zatančily si s námi,
což vyvolalo radost dětí a příjemnou, veselou atmosféru. Závěrem
předaly děti maminkám malý dáreček se svou fotografií. Věříme,
že se všem maminkám i ostatním rodinným příslušníkům ve školce líbilo. Máme radost z příjemně stráveného odpoledne a budeme se těšit na další setkávání.

Středisko volného času Vítkov
CESTA MAŽORETEK NA MISTROVSTVÍ EVROPY

BRANNÝ ZÁVOD HASIČŮ

Již 19. března začala nelehká cesta mažoretek v kvalifikačním
kole CMA v Havířově. Po dvou letech si společně připomněly atmosféru soutěží, avšak pro některá děvčata to byla první soutěž,
a tak je čekal soutěžní den plný výzev a nelehkého boje.
Děvčata se kvalifikovala do semifinále v Olomouci a z něj i následně na mistrovství České republiky, kde je čekaly tři soutěžní
dny. Naše mažoretky se představily v kategoriích Baton Hobby
a Pom Pom classic.

V sobotu 7. května se vydali naši mladí hasiči na branný závod
požární všestrannosti do Budišova nad Budišovkou. Čekal je běh
v délce 2 km pro mladší žáky a 3 km pro starší žáky. V průběhu
trasy je čekalo několik stanovišť, na nichž byly prověřovány znalosti mladých hasičů. Hned na prvním zastavení byla střelba ze
vzduchovky na 3 dřevěné špalíky, dále poznávali topografické
značky, hasící a technické prostředky. Nedílnou součástí byla
orientace v prostoru pomocí buzoly, základy zdravovědy a lezení
po vodorovně nataženém laně.
I přes počáteční nepřízeň počasí jsme si soutěž užili a přivezli
domů ocenění. Družstvo mladších žáků získalo 2. místo a družstvo starších žáků 3. místo. Gratulujeme!

Výsledky - BATON HOBBY
Sólo baton hobby kadet - 7. místo - Alexandra Fabíková
Duo-trio baton hobby kadet - 2. místo - Alexandra Fabíková, Eliška Kulhánková, Kristýna Richterová
Duo-trio baton hobby junior 6. místo - Nela Benschová, Aneta
Šmahelová, Šárka Indráková
Sólo baton hobby senior - Terezie Beková - 3. místo, Vanessa
Malá - 4. místo, Denisa Machalová - 10. místo, Zdeňka Drimajová
- 11. místo
Miniformace baton hobby senior 2. místo - Terezie Beková, Kristýna Kubíčková, Vanessa Malá, Zdeňka Drimajová, Denisa Machalová, Tereza Ambrožová, Diana Marie Hrabálková

Hasiči již začali s venkovní přípravou na jarní kolo sezóny. Nejbližší soutěž nás čeká v Jančí 11. června. Rádi do svého týmu přivítáme nové posily, zejména do družstva mladších žáků (6 - 11 let).

ÚSPĚCHY MIX DANCE, DANCE UP

Výsledky - POM POM CLASSIC
Pom Pom classic junior profi- 1. místo a titul mistryně republiky
- Tereza Halamičková, Aneta Šmahelová, Šárka Indráková, Nela
Benschová, Kristýna Kubíčková, Kristýna Richterová, Vanessa
Malá, Alexandra Fabíková
Pom Pom classic senior profi - 1. místo a titul mistryně republiky - Terezie Beková, Kristýna Kubíčková, Vanessa Malá, Zdeňka
Drimajová, Denisa Machalová, Diana Marie Hrabálková, Tereza
Ambrožová, Tereza Halamičková, Aneta Šmahelová, Šárka Indráková, Nela Benschová
Miniformace mixi profi senior 6. místo - Terezie Beková, Tereza
Ambrožová, Zdeňka Drimajová, Vanessa Malá, Diana Marie Hrabálková, Kristýna Kubíčková
Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci a paní trenérce za
skvělou přípravu. Rodičům za úžasnou podporu a fandění. Děvčata pojedou na mistrovství Evropy do Zadaru 22. - 25. června.

V průběhu jara se taneční skupina DanceUp zúčastnila několika
soutěží. V soutěžích Czech Dance Tour a Czech Dance Masters se
podařilo probojovat až do republikových kol. Držme jim na těchto mistrovstvích republiky palce, konkurence je veliká.
Druhým místem na mistrovství Moravy v Brně a medailovými
výsledky letošní taneční sezóny byly nominovány WDA světovou
taneční asociací na světový taneční šampionát do Budapešti.
Taneční skupiny DanceUp i Mix Dance se zúčastnily pohárové
soutěže Tanec Fokus v Novém Jičíně, kde v kategorii MINI obsadila děvčata 5. místo, v kategorii děti 3. místo a naše juniorky vybojovaly 4. pozici.
Gratulujeme k úspěchům a děkujeme trenérkám za odvedenou
práci.
Kamila Orlíková, pedagog

BASEBALLOVÝ ZÁPAS VÍTKOV - BŘEZOVÁ
Ve středu 4. května se odehrál přátelský baseballový zápas dětí
Vítkov - Březová. Oba týmy trénují pod SVČ Vítkov, p. o. Vítkováci jsou zkušenější a hrají baseball již tři roky. Březováci s baseballem začínají a mají ve svém týmu mladší hráče. Z toho důvodu
byla sestava březovských hráčů posílena o dva hráče z Vítkova.
Hráli jsme na venkovním fotbalovém hřišti ve Vítkově. Počasí
akci přálo, na zápas se přišli podívat i rodiče.
První směnu začali Vítkovští na pálce a Březovští v poli. Vítkováci
dosáhli maximálního počtu 5 bodů. Pak se na pálku dostali hráči
Březové a dosáhli taktéž 5 bodů. V tu chvíli bylo jasné, že se bude
jednat o vyrovnaný zápas. Po druhé směně, která skončila 3:4, se
průběžného vedení ujali Březovští. Třetí směna byla napínavá až
do konce a rozhodlo se až v úplně posledním míči. Březovští byli
na pálce, Vítkováci v poli. Při stavu dvou outů březovský pálkař
odpálil míč a běžel na první metu. Současně ze třetí mety vybíhal hráč na domácí metu, aby zajistil rozhodující bod. Vítkováci
však na první metě outovali běžícího pálkaře, kterému chyběly
cca dvě vteřiny k dosažení první mety. Nabízí se otázka, jak by zápas dopadl, kdyby ty dvě vteřiny nechyběly. Je pravděpodobné,
že by byla remíza nebo vítězství Březové. Zápas tedy skončil 13:12
ve prospěch Vítkova.
Nejlepší hráčkou z Březové byla vyhlášena Sabina Škabrahová
a nejlepším hráčem z Vítkova se stal Lukáš Vícha. Oba dostali

toto ocenění za stabilní výkony v celém zápase. V době uzavěrky
Vítkovského zpravodaje nevíme, jak dopadl baseballový zápas
Vítkov – Opava 26. května v Opavě. Výsledky budou na FB SVČ
Vítkov.
Děkuji všem rodičům i fanouškům za podporu dětí.

PO STOPÁCH SKŘÍTKŮ SOBLINA A GOBLINA
V červnu a květnu proběhla zajímavá akce „Putování po stopách
skřítků Soblina a Goblina“. První cesta vedla od kamenolomu ve
Lhotce přes bývalý podzemní důl až k hájence na velmi malebném místě. Na jednotlivých zastaveních byla umístěna slova,
která tvořila větu: „Kobra střeží tajemství cesty k pokladu“. Této
cesty se zúčastnilo 97 dětí a rodičů. Druhá cesta vedla z Čermenského mlýna lesními cestami přes louky a pěšiny až k bývalému
Lelkově lomu. Na jednotlivých zastaveních byla slova tvořící
větu: „Kódy na amuletech Soblina a Goblina ukáží na mapě cestu
k pokladu“. Na obou cestách děti nalezly amulety s vyobrazením
kobry a draka. Počet dětí a dospělých na druhé cestě přesáhl
stovku. Třetí cesta byla cestou k pokladu a odehrála se pod skalami na Kružberku, kde po splnění úkolů účastníci nalezli poklad.
Olda Sladkovský
pedagog

Základní škola na náměstí Jana Zajíce
Ve světě techniky
Ve středu 11. května jsme s žáky prvního stupně navštívili populárně naučné centrum Svět techniky v Ostravě, kde se nabízí mnoho aktivit pro děti různých věkových kategorií. Všechny
technické hry a výukové programy mají za úkol přispívat k popularizaci vědy a techniky mezi mládeží. Pro nás byl připraven program „Geometrie kolem nás“, žáci si zopakovali základní pojmy
z geometrie a přesvědčili se, že všude kolem sebe nacházíme geometrické tvary, ať už v samotné přírodě, nebo uměle vytvořené
člověkem. Pak si mohli vyzkoušet, jak pracovali dávní stavitelé
a vytvořit si mozaiku z geometrických tvarů, nebo stavět mnohoúhelníky z magnetické stavebnice. Po skončení programu jsme si
společně prohlédli část interaktivní expozice v několika patrech
budovy. Vzhledem k nedostatku času jsme sice všechno nestihli,
ale i tak si děti vyzkoušely spoustu užitečných „hejblátek“, prohlédly si kouzelnou instalovanou zeměkouli i s hvězdnou oblohou, řídily vůz Formule 1, přiučily se z úžasné makety vysoké
pece něco o procesu výroby železa a odměnou byla některým
i „vlastnoručně vyrobená“ lžička na čaj. Trochu vážnější pak byla
expozice „Žít normálně“, kde si děti mohly vyzkoušet, jak se žije
lidem s hendikepem, ať už nevidomým, či neslyšícím, i těm, kteří
jsou upoutáni na invalidní vozík, nebo se znovu učí chodit třeba
s náhradní končetinou. Je toho opravdu hodně, tak snad se nám
alespoň trošku podařilo poodkrýt oponu technických zázraků,
schopností lidského mozku a pestrosti života.

Ekologicko-chovatelský program
Úterý 17. a ve středu 18. května strávili naši žáci ve společnosti
barevných opeřenců a jejich cvrlikání. Poslechli jsme si zajímavé
povídání pana doktora Vachutky, přírodovědce a velkého chovatele exotického ptactva. Zopakovali jsme si, co si z přírodopisu
pamatujeme o anatomii i fyziologii ptáků, jejich rozmnožování,

obživě a způsobu života. Měli jsme možnost seznámit se s některými z jeho svěřenců osobně, další jsme viděli na krátkých
videích. Nejzajímavější byla možnost prostřednictvím kamery
nahlédnout přímo do hnízd, kde se líhla ptáčata, a sledovat, jak
rychle rostou.
V další části besedy jsme se dozvěděli mnoho zajímavých příběhů, které souvisely s významem chovatelství pro záchranu ohrožených druhů ptáků, ale nejen jich. Nadšení milovníci přírody
jsou schopni obětovat své pohodlí a většinu volného času pro to,
aby se podařilo zachránit a vrátit zpět do přírody byť jen jediný
živočišný druh. Napravují tak alespoň z části křivdy, páchané člověkem na planetě, která je naším domovem.
Program se nám moc líbil a jsme vděčni lidem, jako je lektor tohoto programu, za jejich velikou a obecně prospěšnou práci, kterou
dělají pro život na Zemi. Přáli bychom si, aby se všichni přidali!

EWA FARNA
* DESPERADO
* LAURA A JEJÍ TYGŘI
* SPECIAL BAND
* MAJDA Z KOUZELNÉ ŠKOLKY
dětský blok s reprodukovanou hudbou * tetovací salón
fotbalové výzvy TJ Vítkov * lukostřelba * deskové hry
RC modely * skákací hrad * magický stánek
SŠ Odry - Když se načančám * ZUŠ Vítkov - hudební stánek
ZŠ a Gymnázium Vítkov - klubové výzvy
SVČ Vítkov - kreativní dílna * SDH Vítkov
a další ...

SPORTOVNÍ AREÁL VÍTKOV

4. ČERVNA * 14:00 HODIN
Předprodej vstupenek v IC Vítkov a na www.kulturavitkov.cz

Občerstvení zajišťují: hospůdka Dohráno * hospoda Na Půlce * vinotéka * pivovar Vítkov * dezerty paní Pohlodkové * zmrzlina,
ledová tříšť pana Kvasničáka * bramboráky a jiné pochoutky paní Vysloužilové

Afrika snů a skutečnosti ...
jako děti někde venku u potoka hrávali, tak jsem chtěl být ředitelem zoologické zahrady nebo veterinářem. Vždycky jsme kolem
domu nějaká zvířata měli, takže to určitě byla cílená volba. Po
gymnáziu jsem se dostal i na učitelskou biologii a chemii, což by
skýtalo možná větší jistotu, co se mnou jednou bude. Více mě ale
lákalo studovat odbornou zoologii a ekologii, i když jsem si ani já,
ani nikdo v mém okolí neuměli představit, čím se takový zoolog
může živit. Přesto mě rodiče podporovali a nijak mně mou volbu
nerozmlouvali, za což jsem jim velmi vděčný. Když člověka něco
baví a je pro ten obor dostatečně nadšený, tak může dělat téměř
cokoliv a své uplatnění ve společnosti najde. Já jsem později vystudoval ještě molekulární biologii a genetiku, ale stejně jsem se
zase vrátil k zoologii a těm zvířatům. Díky molekulární genetice
se na ně ale dovedu dneska dívat jinak. Každá životní zkušenost
se může hodit.

Prof. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
Josef Bryja, se kterým jsme se kdysi potkávali na gymnáziu, já
učitel, on žák, se i při své pracovní vytíženosti dokázal zastavit
a věnovat čas našemu rozhovoru, což mi jen potvrzuje, že je to
stále onen milý a zdravě sebevědomý mladý muž, z něhož už tehdy vyzařovalo nadšení a zájem, a takový stále zůstává. Možná to
bylo i tím, že je ve své profesi zvyklý na kapánek jiné otázky... , ale
hlavně tím, že umí soustředěně „pracovat“ s časem.
Mnozí z vás ho znají nejen z jeho školních let, ale i z návštěv na
gymnáziu či z veřejných vystoupení. Afrika se mu totiž stala skoro druhým domovem a zájem o tento kontinent „v pohybu“ ve
světě neutuchá, a to nejen ze strany vědců či politiků.
Josefova rozsáhlá publikační činnost, aktivní účast v řadě projektů, vědecká a organizační práce, to vše v mezinárodním měřítku,
ho řadí k našim nejúspěšnějším mladým vědcům. Jeho vědecká i
pedagogická kariéra je obdivuhodná, je tu stále onen zápal pro
vědu, nebývalá pracovitost, která dnes u nás tak zoufale chybí a
její obnova je v nedohlednu.
Ovšem spektrum jeho zájmů a vloh je mnohem širší. Přeji příjemné čtení!
Ovlivnilo venkovské prostředí, ve kterém jsi vyrůstal, Tvé profesní směřování?
Zcela jednoznačně. Pocházím z posledního domu ve Větřkovicích, kde za zahradou je už jen údolí potoka a les. Myslím, že nikdo
už nespočítá, kolik hodin nebo dní jsme se sourozenci a kamarády ještě jako malí strávili touláním po lese. Tehdy jsme začali
objevovat přírodu, kytky, které v ní rostou, a zvířata, která v ní
žijí. Když se dnes ocitnu někde v „terénu“ (což je bohužel čím dál
méně často), tak si ty chvíle vždycky vybavím. Kdybychom bydleli někde v paneláku, tak se asi dnes živím něčím úplně jiným.
Vracíváš se do míst svého dětství?
Snažím se vracet co nejčastěji, jak to jen jde, i když vzhledem
k velké rodině a pracovnímu vytížení to není až tak úplně jednoduché. Vždy, když do Větřkovic přijedu, se snažím ta nejoblíbenější místa projít a vzpomínám, co vše jsme tam zažili. Dnes
bydlíme ve vesnici na Třebíčsku, u Dalešické přehrady, což není
úplně za rohem, nicméně krajina je tam velmi podobná té na Vítkovsku. Takže jsem se vlastně do míst svého dětství tak trochu
navrátil.
Tvým oborem je zoologie. Kdy nastal ten čas jistoty, že to je to
pravé? Byla to cílená volba, nebo si Tě zoologie tzv. našla?
Pozorovat zvířata mě bavilo už jako malého kluka. Když jsme si

Vedeš mezinárodní tým, který provádí vědecké výzkumy v Africe, kde stále nalézáte tzv. „bílá místa“. Jaký to má význam
pro nás? Evropa, předpokládám, už tolik tajemství neskýtá…
Hlavní náplní naší práce je studium biologické rozmanitosti a pochopení procesů, které biodiverzitu vytvářejí nebo ji naopak ničí.
Zajímá nás, kde a proč je druhů hodně a kde a proč málo. V Evropě se rozmanitost přírody studuje už několik století, ale přesto se občas objeví i nějaký nový dosud nepopsaný druh zvířete,
většinou nějakého malého hmyzu nebo roztoče. V tropické Africe
i přes veškerý technologický pokrok a stále jednodušší cestování
stále existuje řada míst, kde nikdy žádný biolog nebyl. V tropech
je také diverzita v porovnání s Evropou mnohonásobně vyšší,
a i dnes je tam možno objevit třeba i nové druhy savců, což se několikrát podařilo i nám. Zároveň v Africe velmi rychle roste lidská
populace a místa s nepoškozenou původní přírodou nenávratně
mizí. A s nimi i dosud nepopsané druhy živočichů, hub, rostlin…
Protože patříme mezi nejbohatší a nejrozvinutější země na světě, tak by mělo být naším cílem světovou biodiverzitu chránit.
Činnost člověka by z principu neměla vést k vyhubení jiného druhu, který se na Zemi vyvíjel milióny let. Navíc třeba nevíme, jestli
mezi těmi mizejícími druhy není některý, který může být využitelný třeba pro vývoj účinného léku nebo nové technologie.
Pod hlavičkou kterých institucí pracuješ?
Mým hlavním zaměstnavatelem je Ústav biologie obratlovců AV
ČR, jeden z asi padesáti výzkumných ústavů Akademie věd České
republiky. Hlavní sídlo má v Brně, ale já jsem v současnosti vedoucím detašovaného pracoviště tohoto ústavu ve Studenci na
Třebíčsku, kde máme naše laboratoře a chovné zařízení. Zároveň
jsem profesorem na Ústavu botaniky a zoologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Afrika měla a stále pro nás má jakousi magickou přitažlivost,
i při nebezpečenstvích, která na zchoulostivělého Evropana na
tomto kontinentě číhají. Česká objevitelská stopa tady není
zanedbatelná… Jak na Tebe coby člověka, který tráví v Africe
poměrně dost času, působí zpráva, že Velká Británie hodlá posílat nelegální uprchlíky do Rwandy?
Říká se, že když někoho Afrika jednou chytí, tak už ho nepustí.
Já jsem v mládí hltal knížky o Africe třeba od Josefa Vágnera, zakladatele zoologické zahrady ve Dvoře Králové, a byla to pro mě
vzdálená a nedosažitelná exotika. Na konci 90. let jsem se shodou různých náhod dostal asi na měsíc do Senegalu, vůbec ne
pracovně - byli jsme navštívit spolužáka mého bratra, a tehdy
asi ta magická přitažlivost začala působit. Měl jsem taky trochu
štěstí, když jsem se (už pracovně, taky díky francouzštině z vítkovského gymplu) o pár let později dostal do výzkumného týmu,
který právě v Senegalu prováděl zoologický výzkum. Dneska pra-

někde venku pod stanem nebo pod hvězdami, tak začne hlava
fungovat tak nějak lépe, vypustí zbytečné myšlenky a přijdou
nové nápady.

cujeme hlavně ve východní Africe, ale ty západoafrické začátky
jsou nezapomenutelné. Jinak o projektu přesídlení uprchlíků do
Rwandy příliš nevím. Osobně si myslím, že jakékoliv velké přesuny obyvatel řízené shora nejsou příliš dobré a nikdy v historii
dobře nedopadly. Dojde k narušení místní kultury, vytratí se lokální zvyky a svět bude zase méně rozmanitý. Navíc v Africe je
těch lidí už teď všude strašně moc. Když občas přijede nějaký africký kolega k nám do Evropy, tak se hned začne divit, proč tady
nikde nikdo není.
A rostoucí čínský vliv ve východní Africe? Může tohle všechno
mít vliv na vaši práci?
Čínský vliv v Africe je nesporný a neustále roste. Evropské země
v posledních desetiletích své aktivity v Africe velmi utlumily a na
jejich místo logicky nastoupily jiné rostoucí světové velmoci,
hlavně Čína (ale někde třeba i Turecko a další). V krátkodobém
horizontu je čínská pomoc rozhodně užitečná, investice do místní infrastruktury jsou obrovské a Afrika se mění před očima. Je
ale velmi těžké odhadnout, jak to bude vypadat za pár let. Čína
chce samozřejmě z těchto investic získat co nejvíce a na blahobyt
místních obyvatel až tak moc hledět nemusí. My zatím v Africe
spolupracujeme s místními institucemi, které jsou relativně nezávislé, takže se nás to úplně přímo nedotýká. Ale třeba teď má
k nám do laboratoře přijet na post-doktorandský pobyt jeden
kolega z Keni. A vízum si už zařizuje z Číny, protože doktorát dělal
v čínském Kunmingu.
I vědec potřebuje relaxaci… Odpočíváš vůbec? Kde hledáš inspiraci a sílu pro svoji práci?
Přesně tak, i vědec potřebuje relaxaci. Uvědomuju si to čím dál
více, asi jak člověk stárne (moudří?) a toho volného času stále
ubývá. Bydlíme s manželkou a čtyřmi syny v domě s velkou stodolou a zahradou, a tam aktivně odpočívám nejraději. Stejně
jako když jsem byl malý kluk, tak i dnes máme nějaké to drobné
zvířectvo, před pár lety jsme si dokonce pořídili ovce a vypásáme
obecní pastviny. Rád si u toho pod lesem čtu. Aby člověk nebyl
duchem pořád jenom v té vědě, tak je potřeba aspoň chvílemi
dělat něco jiného. Takže jsem v našem obecním zastupitelstvu,
zpívám ve vesnickém pěveckém sboru (a rád vlastně kdykoliv
kdekoliv, třeba někde u piva), letos jsem se taky nechal přemluvit místními ochotníky a střihnul si jednu roličku na jevišti… Nicméně nejvíce inspirace získávám přímo při terénním výzkumu
v Africe. Když několik týdnů pracujete v africké divočině, spíte

Vděk… skoro se zdráhám tenhle nemoderní výraz použít, ale
nedá mi to – má tohle slovo místo v Tvém životě?
Rozhodně ano, člověk by měl být vděčný za každý den, který
může prožít. A pokud to je navíc podle jeho představ, tak by se
z toho měl radovat dvakrát tolik. Já jsem vděčný zejména mnoha
lidem, které jsem v životě potkal a kteří mě podpořili či pomohli a snažím se celý život tuto pomoc opětovat. I když to zní jako
otřepaná fráze, tak bychom se měli chovat k ostatním tak, jak
bychom si přáli, aby se oni chovali k nám. Taky děkuju za mnoho
náhod (můžeme tomu říkat „řízení osudu“), které mě nasměrovaly tam, kde jsem dnes. Věci, které zpočátku nevypadaly moc
dobře, se nakonec třeba ukázaly jako velká šance, kterou bylo
potřeba využít. Bohužel mám pocit, že v dnešním světě s přemírou informací se možnost jakékoliv náhody dosti snižuje. Až je
mně té nové generace trochu líto, že si všechno mohou do posledního detailu „vygooglit“ a naplánovat :-).
Jaký nejbližší profesní cíl před Tebou stojí?
Za poslední dvě dekády jsme nasbírali obrovské množství genetických informací o drobných savcích v subsaharské Africe. Se
svým týmem jsme vytvořili fungující síť výzkumných institucí,
které se evolucí a rozmanitostí savců v různých částech Afriky
zabývají a v aktuálním projektu bychom chtěli všechna data propojit a vyhodnotit. Drobní savci jsou výbornou modelovou skupinou pro evoluční výzkum a takovýto obrovský dataset bude
naprosto unikátní a pro ostatní skupiny organismů ani zdaleka
něco takového neexistuje. Výsledky bude možné využít například pro vytipování míst, která jsou ztrátou biodiverzity nejvíce
ohrožená a kde by se měly koncentrovat ochranářské aktivity, ať
africká příroda ve své rozmanitosti přetrvá i do dalších generací.
Ve spolupráci s kolegy na našem ústavu se zabýváme i viry a dalšími patogeny, které občas mohou ze zvířat přeskočit na člověka
a pak mu škodit třeba formou nemocí (tzv. zoonózy). Naše údaje
umožní předpovědět, kde se dají předpokládat ohniska výskytu
zoonóz a kudy se případně mohou šířit. Tyto informace se vyplatí
mít, jak ukázal příklad jednoho populárního viru, který s nejvyšší
pravděpodobností pocházel z malých savců, a v minulých dvou
letech dovedl pobláznit celý svět.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí.
Marie Mikulíková
foto - Archív UBO AV ČR

Pomoc v nejtěžších chvílích
– Mobilní hospic Strom života
Vážení čtenáři, rádi bychom vám přiblížili služby, které poskytuje
Strom života a pomáhá tak nejen těžce nemocným, ale také jejich rodinným příslušníkům.
Postarat se o svého blízkého člověka v situaci, kdy síly docházejí,
není opravdu lehké. O tom by mnozí z vás mohli sami lépe vyprávět.
Jistě potvrdíte, že je to namáhavé fyzicky a neméně psychicky.
Velice si vážím všech, již poskytovali a poskytují pečovatelskou
službu. Jsou oporou těm, kteří naši pomoc potřebují.
Abychom pomohli odlehčit tíhu břemena nemoci, rozhodli jsme
se v hospici pomáhat nejenom nemocným, ale i jejich rodinným
příslušníkům. Ulevit alespoň trochu v obtížné situaci. Potřebujete-li pomoc, hledáte oporu, využijte pracovníků hospice, asistentů, pečovatelů. Neváhejte se obrátit na Strom života.
Požádal jsem vedoucí odlehčovací služby Mgr. Anetu Plečkovou,
aby o službě Stromu života napsala několik informací.
Ladislav Blahuta
Odlehčovací služba je nedílnou součástí Mobilního hospice Stromu života. Díky ní je poskytovaná péče komplexnější a pomáhá
rodinám lépe zvládat životní situaci. Samotný pracovník umožňuje pečující osobě doplnit energii, svou přítomností také přináší
do rodiny nemocného nové podněty.
Smyslem odlehčovací služby je pomoci pečujícím osobám v jejich
nelehké práci, a to postarat se o člověka v poslední fázi své nemoci. Jsme dennodenně svědky obrovské vůle a sebeobětování
pečujících osob. Jejich péče je psychicky i fyzicky natolik náročná,
že využití pomoci jiné osoby je jedinou možností, jak celou situaci zvládnout. Odlehčovací služba umožňuje pečujícím osobám
zařídit si vlastní záležitosti, realizovat potřebné návštěvy, lékaře,
nákupy, v neposlední řadě také načerpat zpět vydanou energii.
Během této doby je uživatel v péči zkušeného pracovníka, který

nahrazuje péči blízké osoby. Podoba a rozsah jednotlivé asistence je pak velmi individuální a vždy platí to, na čem se dohodne
pečující osoba, sociální pracovník odlehčovací služby a samotný
uživatel. Sociální pracovník pak zůstává v kontaktu s pečující rodinou, aby mohl reagovat na nově vzniklé potřeby a zároveň držet co nejvyšší kvalitu poskytované služby.
Pracovníci služby jsou dennodenně na cestě za našimi uživateli,
aby měli podporu fyzickou i psychickou. V současné době dojíždíme do všech koutů Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Od velkých měst až po zapadlé vesničky můžete spatřit
vůz Mobilního hospice Stromu života.
V rodinách nahrazujeme péči o uživatele v případě, kdy si rodinný příslušník potřebuje odpočinout a nabrat tolik potřebné síly
k další péči. Nabízíme dopomoc a podporu v úkonech osobní hygieny, podávání stravy, tekutin, oblékání, polohování či aktivizace. Všechny tyto úkony jsou součástí komplexní péče.
Naše služby je možné využít 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Čas
asistence si určují samotní pečující dle svých individuálních potřeb. Naše spolupráce s uživateli začíná u sociálních pracovníků,
kteří provádějí sociální šetření, hodnotí situaci a potřeby uživatele. Dle toho nastavují službu a dbají na její správný průběh.
Pracovníci v sociálních službách poté zajišťují konkrétní péči.
Rodiny mají často obavy ze vstupu nového člověka do rodinného
kolektivu, avšak prakticky ve všech případech jsou všechny strany rády za nový impulz. Především však jsme tady jako podpora
pro člověka, který se díky svému zdravotnímu stavu ocitl v situaci, kdy pomoc potřebuje, a pro osobu, která o něj pečuje.
Je přirozenou součástí naší práce, že s člověkem trávíme jeho
chvíle aktivně, přátelsky a především lidsky.
Aneta Plečková, vedoucí odlehčovací služby
Jan Klos, zástupce vedoucí odlehčovací služby

Imunologické problémy často postihují také děti.
V Nemocnici AGEL Nový Jičín je specialisté odhalují i léčí
Na 29. duben připadá každoročně Světový den imunologie
s cílem připomenout důležitost vědního a medicínského oboru imunologie. Problémy s imunitou často postihují také nejmenší populaci a řadu dětských pacientů lečí odborníci v novojičínské nemocnici.
„Veškerá tato problematika se netýká jen dospělých, ale i dětí
a to už od časného kojeneckého věku. V naší nemocnici se věnujeme diagnostice a léčbě těchto nemocí na ambulanci dět-ské alergologie a imunologie a dětské plicní ambulanci, kam
dochází i ti nejmenší s projevy různých potravinových a inhalačních alergií, atopického ekzému, průduškového astmatu,”
říká MUDr. Anežka Dědková z ambulance alergologie a klinické
imunologie Nemocnice AGEL Nový Jičín s tím, že velmi často se
setkáváme s pojmem „často nemocné dítě“. „V těchto případech provádíme základní imunologické vyšetření, v terapii
používáme běžné imunomodulátory a snažíme se jejich potíže zmírnit, popřípadě zcela vyřešit. Pokud odhalíme závažné
imunodeficity, tyto pacienty pak svěřujeme do péče specializovaných center,” upřesňuje odbornice.
Imunologie se zabývá strukturou, funkcí a především poruchami
imunitního systému, který je důležitou součástí našeho organi-

smu. Zajišťuje obranyschopnost našeho těla a chrání jeho integritu. Imunita rozpoznává škodlivé od neškodného a chrání tělo
proti cizorodým látkám ze zevního prostředí. Mimo to se stará
o toleranci vlastní tkáně a zároveň odstraňuje staré, poškozené
a dokonce i nádorově změněné buňky.
„Mezi základní poruchy imunitního systému patří snížení jeho
funkce - imunodeficience. Rozlišujeme ji vrozenou nebo získanou v průběhu života. Ať už jde o poruchu funkce na úrovni
protilátek nebo buněčné imunity, popřípadě jde o kombinované poruchy, výsledkem je zvýšená náchylnost k různým infekcím a častá nemocnost,” vysvětluje lékařka.
Pokud imunitní mechanismy nefungují správně, mohou vznikat přecitlivělosti na běžné látky v našem okolí a vzniká alergie.
„Když se imunita obrátí proti buňkám vlastního těla, může
vzplanout jedno ze širokého spektra autoimunitních onemocnění. Výskyt těchto poruch imu-nity má v naší populaci rostoucí tendenci,” uzavírá téma MUDr. Anežka Dědková.
Kontakt pro bližší informace:
Adam Knesl
tiskový mluvčí

Pan profesor Artur Sommer vzpomíná…

Noblesní zjevem i chováním, všestranně vzdělaný… skoro na vás
dýchne klasické gymnázium. Pan profesor nedávno oslavil 92. narozeniny a byl ochoten „zastavit“ čas a vyprávět…
Vzácný člověk, příjemný a laskavý společník, kterého jste donedávna mohli potkávat na Slezské univerzitě v Opavě, taky v jeho
rodném Hradci nad Moravicí a nejednou i ve Vítkově. Děkujeme,
pane profesore!
… tedy od začátku. Studoval jsem obor klasická filologie - za oněch
dávných časů, historie a jazyk německý, a jako opavský rodák na
Univerzitě Palackého v Olomouci, protože latinský jazyk mi byl
blízký jako studentu klasického gymnázia. Nedostižným vzorem
mi byl vedoucí katedry vědec evropského formátu prof. Dr. Karel Janáček. Toužil jsem po tom, abych zůstal na fakultě a stal se
jeho asistentem. Inu, člověk míní… Klasická filologie (sice jako
poslední) přece jen podlehla poúnorovým poměrům a přestala přijímat nové lidi s tím, že se bude přemisťovat do Brna. Nebyla to pravda. Bylo tedy nutno poohlédnout se po zaměstnání.
Olomouc ani blízké okolí při mém oboru nepřicházely v úvahu,
nakonec mne Krajský národní výbor Olomouc poslal na gymnázium v Zábřehu na Moravě. V roce 1955 jsem se oženil a vyvstala
otázka bytu. V Olomouci i Zábřehu by to bylo mnoho let čekání.
Mezitím byly nově ustaveny kraje a rodiče v našem domě v Hradci usilovali o naše přestěhování, protože bytová nouze jim nutila
nájemníky, byť do malého bytu v našem domě. A nastala potíž.
Pro mne neměli soudruzi na KNV v Ostravě žádné místo, manželce nabízeli základní školu. Náhoda tomu chtěla, že ředitelem
zemského archivu v Opavě byl Dr. Indra, bývalý manželčin středoškolský profesor. Ten mě tedy přijal. Vydržel jsem tam jeden
rok, než jsem pochopil, že ministerstvo vnitra, kam archivy patřily, není moje „věc“. Usiloval jsem o návrat do školství, přece jen
jsem byl a jsem hlavně „kantor“. A tu opět zapracovala náhoda či
osud. Můj otec se scházel se starými pány někdy na kávu a tam
se svěřil svému dávnému známému pplk. Vítečkovi. A ten nás pozval do rodinného domu Vítečků ve Vítkově, protože byl manželem PhDr. Albíny Vítečkové, ředitelky gymnázia tamtéž. Nastoupil
jsem. Denní dojíždění v zimě v létě, hlavně v zimě, bylo sice obtížné, autobus v 6 hodin ráno z Hradce, ve škole ve Vítkově jsem byl
před sedmou ráno, výuka v 8 hodin. Ale kolektiv mladých kantorů
byl dobrý, přátelský, ředitelka výborná. Když jsem tak jednu chvíli
ve své volné hodině bloumal po neznámé školní budově, objevil
jsem na pódiu v tělocvičně koncertní křídlo, s údivem jsem chvilku
preludoval (starý muzikant na housle, klavír, varhany), otevřely se
dveře a paní ředitelka: „To jsem ráda, že jste hudebník, tak nám
povedete školní sbor“ a bylo vymalováno. Domů na Hradec jsem
jezdil posledním možným autobusem, v 17.30 hodin. Sbor sice nevznikl, ale vznikl orchestr. To bylo v době, kdy řada mladých ještě

hrála na různé hudební nástroje, včetně dechových… Hráli jsme
rádi ve Vítkově, např. při ochotnických divadelních představeních
(s kolegou Schubertem) a jezdili i po jiných školách, např. do Oder,
odkud pocházelo mnoho studentů. A jednoho dne ráno nemilé
překvapení. Telefon z odboru školství Vítkov, že kolega Sedláček
utrpěl vážný úraz na nádraží v Přerově a já jsem měl doprovázet
jeho snoubenku, rovněž naši kolegyni, do přerovské nemocnice.
Třída kolegy Sedláčka mi byla přidělena. Stalo se však, že ten rok
nastoupila výjimečná skupina výborných studentů, kteří vytvořili
mimořádný kolektiv. Bylo radostí být jejich třídním a pozorovat
jejich lidský vývoj. Maturovali v roce 1958 a jejich společenství
přetrvalo nepředstavitelně do roku 2021, ovšem přirozeně ve stále menším počtu, jak šel život. Rád bych uvedl, že díky bývalé studentce Heleně Bondarové, jejíž manžel měl významné postavení
ve strojní a traktorové stanici, se třída každý rok scházela na podnikové chatě v Zálužné, vždy od pátku do neděle. S úctou vzpomínám na Ing. Václava Kristka jako organizátora, který nás nedávno
navždy opustil, na Helenu Bondarovou a MUDr. Jindřicha Plesníka
(viz foto).
Musím konstatovat, že ony 3 roky, které jsem prožil na vítkovském gymnáziu, byly nevšedním a podstatným úvodem do celého mého dlouhého pedagogického života. Na tomto místě chci
vyjádřit velký dík za překrásný almanach k 50. výročí existence
vítkovského gymnázia.

V 60. letech jsem se pak pokusil na konkurz o získání místa na
Pedagogickém institutu v Ostravě. Tenkrát šlo o činnost v mém
druhém oboru, v německém jazyce. Byl jsem přijat, ale při jednání
na školském odboru Krajského národního výboru (tehdy platilo,
že na konkurz možno odejít ihned) jsem podlehl naléhání kraje, že
přece mám vydržet do konce školního roku a neodcházet v únoru. Mea culpa, pedagogický institut nečekal, po bouřlivé diskusi
mi nabídli alespoň externí výuku, abych, jak říkali, se „alespoň
drápkem zachytil“ a pak se uvidí. No, neuvidělo se, učil jsem tam
externě 12 let. Typický normalizační závěr: Moje vysněné místo
na oboru normativní gramatika německého jazyka se neobsadilo, ale na katedru byl přesto přijat uchazeč na jinou specializaci,
byl to ovšem člen strany. Získání vyšší vědecké hodnosti mi bylo
z ideových důvodů odepřeno. Snažil jsem se alespoň trochu odborně pracovat a psát odborné publikace. V 60. letech jsem na
doporučení Univerzity Palackého vyučoval češtinu v kurzu pro
mediky z NDR. Celoživotně jsem se pak věnoval překladatelské
práci v oblasti latinského a německého jazyka.
Moje profesní dráha posléze pokračovala na Slezské univerzitě,
která mne vyznamenala svou zlatou medailí. Vždyť jsem tam učil
a pracoval v akademických senátech do svého věku 88 let a dnes
s radostí sleduji významné úspěchy Slezské univerzity.
připravila Marie Mikulíková

Den Země

V pondělí 23. května se uskutečnilo v kině Panorama slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Za doprovodu studentské
hymny vstoupili úspěšní maturanti společně se svou třídní učitelkou do sálu, aby po tónech státní hymny a proslovu ředitele
školy převzali svá maturitní vysvědčení a podepsali se do školní
pamětní knihy.

29. dubna se všichni žáci 1. stupně zúčastnili celé řady aktivit spojených s oslavou Dne Země. Druhé a čtvrté ročníky základní školy
navštívily Středisko volného času ve Vítkově, kde si žáci pod vedením lektorek Mgr. Kamily Orlíkové a Mgr. Pavlíny Steschnerové
zopakovali zábavnou formou názvy jarních rostlin a z některých
z nich si dokonce uvařili i lektvar. Na závěr akce si každá třída na
zahradě zasadila strom. Ostatní žáci se vydali do blízkého okolí - na
Balaton, Bělidla, Podhradí či fotbalový stadion. Cestou pozorovali
jarní přírodu, poznávali rostliny a volně žijící živočichy. Žáci pátých
ročníků pokračovali v dobrovolnické akci „Ukliďme Česko“, posbírali cestou odpadky, které následně vytřídili do kontejnerů. Celý
den se vydařil a již nyní se všichni těšíme na další ekologické akce.
Monika Prokšová

Biologická olympiáda 2022
Během dubna proběhla okresní kola kategorie C a D biologické
olympiády v Opavě. Letošní téma znělo - Jak přežít zimu.
V kategorii D obsadil Štěpán Urbánek ze sekundy 3. místo. Tímto
skvělým umístěním se Štěpán nominoval do krajského kola, které
se konalo 19. května v Ostravě. Blahopřejeme!
Marie Blaschke

Ústní maturitní zkoušky a slavnostní
předávání maturitních vysvědčení
Ve dnech 16. a 17. května proběhly na našem gymnáziu ústní maturitní zkoušky. Všech 19 studentů oktávy splnilo veškeré podmínky k tomu, aby mohlo předstoupit před maturitní komisi a završit svou cestu gymnaziálním vzděláváním.
V pondělí, poté, co zazněly krátké projevy ředitele školy Mgr. Miroslava Bučánka a třídní učitelky Mgr. Zuzany Kotrlové, slavnostně
zahájil maturitní zkoušky předseda maturitní komise Mgr. Tomáš
Král a vše mohlo začít. Výběr maturitních předmětů byl opravdu
pestrý, tradiční maturitní předměty letos doplnila také informatika a hudební výchova. Všichni letošní maturanti svou ústní zkoušku dospělosti úspěšně zvládli.

Po slovech třídní učitelky a absolventky Elišky Halamíčkové si
účastníci slavnosti mohli vychutnat také hudební vystoupení
rytmického uskupení žáků ZUŠ Vítkov ze třídy Bc. Davida Jančálka, DiS. Slavnostního aktu se kromě maturantů zúčastnili také
jejich rodiče, prarodiče a příbuzní, zástupci školské rady a klubu
rodičů. Všem patří velké poděkování za podporu, jež studentům
po celou dobu studia poskytovali.
Maturantům přejeme mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Zuzana Kotrlová
třídní učitelka

Týden evropské kuchyně 13. - 17. června
V dubnu jsme ve školní jídelně navázali na únorovou evropskou
kuchyni a připravovali jsme pro vás jídla z Německa, Maďarská,
Belgie, Velké Británie a Francie. Na červen jsme do našeho jídelního lístku zařadili jídla ukrajinské kuchyně.
Proč jsme si pro tentokrát vybrali ukrajinskou kuchyni? Z jednoho
prostého důvodu, máme mezi námi dvě spolupracovnice a 30 dětí
z Ukrajiny, kterým chceme alespoň trochu zpříjemnit život v cizí
zemi.
Ukrajinská kuchyně je velmi rozmanitá, má prvky různých evropských kuchyní, zvláště ruské, polské, maďarské a turecké. Nejdůležitější je ale staroslovanský vliv. Kuchyně je tradičně založena
na místní produkci a na tom, co si lidé vypěstují na zahrádkách.

Provozní elektrikář pro Úpravnu vody
Podhradí u Vítkova
Zaměstnanec bude vykonávat zejména tyto činnosti:
• samostatně vykonávat odborné práce při zjišťování a odstraňování závad na elektrickém zařízení, při preventivních
kontrolách a běžných opravách elektro částí zařízení
• výkon činnosti osoby zodpovědné za elektrické zařízení ve
smyslu ČSN EN 50110,ed.2.
• řízení montážních a údržbářských prací na svěřeném zařízení, včetně určení příslušných pracovních postupů a použití
vhodných materiálů v souladu s plánem a pracovními příkazy

Jejich kuchyně je díky ukrajinským migrantům známa také v severní Americe.
Zvláštností této kuchyně je využívání převážně domácích potravin. Základními surovinami jsou brambory, obilí, červená
řepa a zelí. Mezi nejznámější jídla patří boršč, soljanka a vareniky. Specialitou je kaviár z lilku a cuket, v zimě se pak konzumují
uzvary, nápoje odpovídající kompotům, kvašené okurky a další
konzervovaná a fermentovaná zelenina. Nepostradatelnou součástí ukrajinských jídel je chléb, nejtradičnější je tmavý chléb
(čorni chleb), vyráběný z pohanky. Jako příloha se často konzumuje kukuřičná kaše mamalyha. Oblíbená jsou slunečnicová
semínka. Pro ukrajinskou kuchyni jsou typické mléčné nápoje,
zejména pečené mléko, kyselé mléko a kysané pečené mléko,
vyhledávaný nápoj je i kvas.
Zveme vás na голубці, млинці, битки з грибним соусом,
мамалигy з беконом і сиром a плов.

Dana Brožová
vedoucí školní jídelny

Smíšený pěvecký sbor Komenský
zve všechny na další ze

slavnostních koncertů
U příležitosti 50. výročí
založení sboru,
tentokrát na jubilejní koncert. Vystoupíme společně s dlouholetými pěveckými
parťáky, kterými jsou Chór im. A. Mickiewicza Rybnik z Polska a Mátlův akademický sbor z Brna.
Koncert se uskuteční v sobotu 18. 6. 2022
v 17 hodin ve velkém kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově.
Přijďte společně s námi nabrat energii
z krásných akordů sborového zpívání.
Součástí koncertu bude ocenění zakládajících členů sboru.

Požadavky:
• vyučen v oboru elektro nebo středoškolské vzdělání se zaměřením elektro
• osvědčení dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
• řidičský průkaz skupiny B
• znalost práce na PC
• spolehlivost, samostatnost a flexibilitu
Co nabízíme:
• práce v konsolidované a úspěšné společnosti
• 5 týdnů dovolené
• prémie za I. a II. pololetí
• příspěvek na stravování
• příspěvek na doplňkové penzijní spoření
• finanční odměny při životních a pracovních jubileích
Místo výkonu práce: Úpravna vody Podhradí u Vítkova
Předpokládaný nástup do zaměstnání: dle dohody
V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na e-mail:
smvak@teamio.eu
Případně písemně na adresu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., oddělení personalistiky a mezd, 28. října 1235/169 Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
Kontaktní osoba: Lucie Kočí, tel. 596 697 127.

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Učitel Fidelis Porsch působil ve vítkovské škole od roku 1794. Ale
teprve 27. června 1815 obdržel od moravskoslezského gubernia (nejvyšší správní úřad zabývající se správou příslušné země,
záležitostmi školství, justice, financí, atd.) pověřovací dekret
a k tomu plat 100 zlatých v konvenční měně. Kolem roku 1830
měl příjem 200 vídeňských zlatých, což odpovídalo hodnotě 80
zlatých v konvenční měně. Přivydělával si však vedením kostelního sboru, hraním na varhany a vykonáváním různých funkcí ve
farnosti. Do kapsy mu šlo i školné 4 – 6 krejcarů měsíčně na žáka
a výslužka z novoročního koledování.
Pan učitel Fidelis Porsch zemřel 17. června 1842 na následky mozkové mrtvice ve věku 76 let. Ve službách školy strávil 59 roků.
Díky němu získalo město nový školní dům – Schulhaus, nikoliv
ovšem budovu, jak jsme v dnešních poměrech zvyklí. Ta stará
byla již léta na spadnutí a v žádném případě neodpovídala svému
účelu. Představitelé Horní Vsi již tehdy projevovali zájem postavit školu, která by pokryla potřeby Horní Vsi i Vítkova.
Skutečnost se však ubírala jiným směrem. Stará škola byla začátkem roku 1803 stržena a ihned se začala stavět nová z kvalitního
materiálu. Stavební plány dodala buď konzistoř (diecézní kurie)
nebo zemská vláda. Jak bylo v tehdejší době obvyklé, půdorys vypadal stejně jako mnoho ostatních škol v té době postavených.
O stavební náklady se podělili: majitel panství jako školní patron, město Vítkov a přifařené místní části – Horní Ves, Dolní Ves
a Čermná. Ačkoli Čermná již dvacet roků vlastní školu měla, vynášel tam církevní majetek asi 100 zlatých ročně, které se použily
na stavbu. Více jak 70 let sloužil tento školní dům svému účelu.
Inventář pořízený v roce 1870 popisuje tehdejší stav.

Uprostřed čelní fasády byla zastřešená předsíň s dřevěnou prkennou podlahou, ke které vedlo 20 schodů. Za ní se nacházela
kuchyně, opět zastřešená s dřevěnou podlahou. Na levé straně
předsíně oddělovaly dveře byt pana učitele o jedné větší a jedné
malé místnosti (celkově 10 čtverečních sáhů – 36 m²). Napravo
od předsíně se vcházelo do třídy se čtyřmi okny a železnými kamny válcovitého tvaru. Velikost učebny je udávána: 19 čtverečních
sáhů + 2 čtvereční stopy + 8 čtverečních palců, což odpovídá ve-

likosti 70 m², a musela pojmout 140 dětí! Pod malou místností
se nacházel sklep s cihlovou klenbou, do něhož vedlo schodiště z kuchyně. Budova měla rozměry 19 x 9,5 metrů. Popis ještě
pokračuje okolím. Školní zahrada se rozkládala bezprostředně
za budovou. Byla ohraničena hřbitovní zdí, dřevěným plotem
a z východní strany zůstávala otevřená.
Počet školou povinných dětí na začátku 19. století ze všech tří vítkovských obcí se pohyboval od 130 do 150 dětí. Školní docházka
na „základce“ končila ve dvanácti letech a následoval přestup
do „nedělní školy“, takříkajíc „opakovací“. Vyučovalo se náboženství, počty, čtení a psaní. Okolo roku 1840 stoupl počet školou povinných dětí na 200. Aby žáci zvládli úspěšně učební látku,
musel pan emeritní učitel Porsch opět přiložit ruku k dílu. Začalo
se učit dopoledne a odpoledne. Tento způsob vyučování se sice
nezamlouval městskému zastupitelstvu, ale teprve v roce 1848
učinilo první kroky, aby se postavila další učebna. Mezi zastupiteli nebyla ke stavbě vůle, a tak pouze pronajali pro potřebu vyučování jednu místnost v domě Franze Esslera.
Nástupcem kantora Fidelise Porsche se stal Isidor Bandt. Byl pokrokového smýšlení, ve své práci precizní a zároveň rozvážný. Považoval za nutné pozvednout prestiž učitelského povolání. Navíc
byl i výborný muzikant. Vítkovský pěvecký sbor a kapela o něm
mluvila jako o muži, který „svým políbením Šípkové Růženky
probudil ve Vítkově radost ke zpěvu“. V revolučním roce 1848
založil kapelu v rámci vytvořené národní gardy a stal se jejím Kapellmeistrem! Zámecký pán a dokonce městské zastupitelstvo
mu házelo stále klacky pod nohy. Jeho návrhy na modernizaci
školy u panské a městské vrchnosti neprošly z toho důvodu, že
neodpovídají zákonům a nařízením. Obrátil se tak s žádostí o pomoc na opavský krajský úřad.
Na konci čtyřicátých let byla školní budova opět v žalostném
stavu, jak líčí zápis z jednání občanského výboru (bürgerlichen
Kommuneauschuß) z 5. května 1849: „Ve třídě byly přímo nad
kamny ve stropě vytržené dvě poškozené desky“. Komise požadovala odstranění škod. Školní patron i zastupitelstvo se rozhodli žádosti vyhovět a poslali na krajský úřad do Opavy hlášení. Již
v zápisu z 16. února 1849 se na obci o špatném stavu školy vědělo
a rozhodli se pro nápravu, ovšem až se „umoudří počasí“. 5. května již zmíněný zjevně rozzlobený výbor žádá okamžitou opravu!
Hotovo bylo však až na podzim.
Kantor Bandt se nespokojil s nezájmem a na Nový rok chodil dům
od domu s novoroční koledou, aby vyzískal pro školu nějaké krejcary. Na začátku roku 1851 zanesl na školský výbor žádost, aby
vykoledované peníze nepodléhaly zdanění, jak požadoval obecní účetní. Protože do podzimu žádné vyjádření nedostal, opět si
stěžoval v Opavě, tentokrát u okresního hejtmana. Předmětem
jeho kritiky byly: špatný stav dřevěných prvků na budově školy,
finanční úhrada za dovoz palivového dříví, jeho štípání a vymetání komína! 13. března 1852 zaujal školní výbor k jeho stížnosti
následující postoj: „Přestože pan učitel uvedl pravdivé skutečnosti ve věci novoročního vykoledovaného obnosu, který ale
vyzískal bez řádného povolení představitelů obce, je povinen
vyměřený poplatek z vybraných peněz zaplatit! Do budoucna je
nutné spolupracovat s městskou správou při získávání finančních prostředků z různých výdělečných činností. Co se týče platby za dovoz palivového dříví, bude suma z městské pokladny
neprodleně uhrazena. Uznáváme, že štípaní dříví a vymetání komína je činnost nad pracovní povinnosti učitele, která si zaslouží
ohodnocení. Mzda za provedené práce bude součástí vyrovnání
vzájemných finančních pohledávek.“ Tolik protokol.
Toto rozhodnutí nevypadá příliš přátelsky, ale je nutné mít na
zřeteli, že škola byla ve skutečnosti farní. Obecní zastupitelstvo

nebylo z tohoto důvodu povinno pro učitele něco zvláštního dělat.
Kantor, stěžovatel Isidor Bandt, a málo přátelské osazenstvo
městské správy se podepsali na vzájemných vztazích. Bandt se poohlížel po jiném místě a roku 1855 odešel do Bílovce
(Wagstadt). Tam působil ve službách vzdělávání ještě 24 let. Opět
v Bílovci založil pěvecký sbor. Za svou činnost pro město byl roku
1861 oceněn stříbrným záslužným křížem s korunou a množstvím
písemných děkovných uznání od svých představených. V roce

1876 už nestál u tabule a odešel na zasloužený odpočinek. Odstěhoval se do Fulneku a přijal místo dirigenta farního chóru. Zemřel
ve Fulneku ve věku 70 let.
Pavel Kučerka
Zdroj: Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl, str. 306 – 311.

… z ODBORU kultury
Dámský klub v našem kině

Distant Bells

V pátek 13. května jsme promítali českou komedii Ženy a život.
Pro dámské návštěvnice jsme měli na uvítanou překvapení skleničku sektu, kterou jim osobně naservíroval náš manekýn
Martin Dluhoš.
V kině panovala příjemně uvolněná atmosféra. Dámy si poseděly
u skleničky na terase a poté mohlo promítání začít.

Fanoušci britských rockerů Pink Floyd se sešli v pátek 22. dubna
v kulturním domě u příležitosti vystoupení Distant Bells, jedné
z nejlepších českých skupin, hrající písně tohoto dnes již legendárního uskupení.
Brněnská revivalová skupina Distant Bells byla založena v roce
2003 a hraje skladby ze všech alb Pink Floyd, tedy i z psychedelického období 2. poloviny 60. let (debutové album The Piper at
the Gates of Dawn, a také např. singl „Arnold Layne“), dlouhé
kompozice („Atom Heart Mother“, „Echoes“) a rovněž i skladby
z posledního studiového alba The Division Bell. V jejich repertoáru je zahrnuto i několik skladeb ze sólových alb Davida Gilmoura
a Ricka Wrighta.
Po osmé hodině večerní zazněly z pódia nejstarší songy. Kytarista a zpěvák Přemek Dofek podporovaný dvojicí zpěvaček hrál
a zpíval jednu „pecku“ za druhou, kapela „šlapala“, a to vše bylo
podpořeno velice kvalitním zvukem a světelnou show. Po přestávce a nezbytném občerstvení, které zajišťoval tým fotbalové hospůdky Dohráno, koncert pokračoval. Skupina postupně
přecházela k novějším skladbám a došlo i na dnes již notoricky
známé písně z alb „Wish You Were Here“ či „The Wall“. Spokojení návštěvníci si na závěr vynutili několik přídavků a po více jak
dvouhodinovém hudebním zážitku skupina koncert ukončila.
Rockové koncerty v sále kulturního domu budou mít další pokračování již letos na podzim a pracovníci odboru kultury se budou
těšit nejen na umělce, ale především na hojnou účast diváků.

Tůdle Nůdle aneb rošŤačímE s dětmi
V neděli 15. května jsme v kulturním domě uvedli divadelní pohádku Tůdle Nůdle aneb rošťačíme s dětmi. Představení bylo
plné písniček, hádanek, kouzel. Dětské publikum si také mělo
možnost zazpívat písničku se skřítky Tůdle a Nůdle přímo na jevišti.
Po ukončení měly děti připravenou překážkovou dráhu v geoparku, kde zdolávaly nejrůznější překážky, třeba visutý most, hop
skok a jiné.
Malí diváci i jejich dospělý doprovod odcházeli velice spokojeni.
Andrea Brijarová
vedoucí odbor kultury

František Smýkal

Kalendář akcí
29. 5.– 5. 6.
Týden geoparků – vyprávíme příběhy Země…
Pátek 3. 6.–Putování Olomoucí za spodním karbonem s geoprůvodcem Tomášem Lehotským
Kontakt: tomas.lehotsky@upol.cz
Sobota 4. 6.–Komentovaná prohlídka NS Dědictví břidlice
s návštěvou Raabovy štoly
Kontakt: os.zaluzne@gmail.com, 777 331 391
Neděle 5. 6.–Autobusová geovýprava za sopkami národního
geoparku Krajina břidlice
Kontakt: icvitkov@vitkov.info, 556 312 255
31. 5.– 24. 6.
ART EXHIBITION
Výstava uměleckých prací studentů gymnázia, které tvořili
v rámci hodin výtvarné výuky pod vedením Mgr. Terezie Šímové. Výstavu pořádá ZŠaG Vítkov ve spolupráci s městem Vítkov.
Možnost prohlídky po - pá v úředních hodinách oddělení kultury, po telefonické domluvě na čísle 734 588 460.
Velká výstavní síň KD Vítkov
Středa 1. 6. v 16:30 hodin
TJ NBC 88 Vítkov vs. TJ Sokol Výškovice
Nohejbalový zápas
Antukové kurty za minigolfem
Čtvrtek 2. 6. v 16:30 hodin
DEN DĚTÍ V KINĚ PANORAMA VÍTKOV
Pro děti k jejich svátku, máme před promítáním pohádky připravenou soutěž o krásné ceny: koloběžka, balóny plastelíny,
prstýnky, pomády na rty, lízátka a jiné.
Zakletá jeskyně
Čtvrteční premiéra
Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny.
Horníci si z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové
síně v samém středu jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si
rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena přesto
po tomto vzácném drahokamu z hlubin jeskyně zatouží a i přes
varování sestry Ady nedokáže svou touhu překonat. Její lehkovážný čin tak uvede do pohybu události, jejichž následky naruší
křehkou rovnováhu celého království a postihnou i Lenu.
Pohádka. Země původu: Slovensko / Česko / Maďarsko
Hrají: Marko Igonda, Táňa Pauhofová, Karel Dobrý, Martina Zábranská, Ondřej Kraus
👨Přístupný ⏰ 98 min. České znění Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 2. 6. v 19:00 hodin
Seveřan
Amleth (Alexander Skarsgård) kdysi býval synem mocného vikingského krále (Ethan Hawke) a jeho ženy Gudrún (Nicole Kidman), než ho zrada a zákeřná vražda připravila nejen o otce,
ale i o střechu nad hlavou. O pár let později se světem protlouká
jako bezejmenný válečník a má jediný cíl. Vlastnoručně zabít ty,
kteří ho připravili o rodinu a šťastnou budoucnost.
Drama / Akční / Dobrodružný / Thriller.
Země původu: USA
👨15+ ⏰ 136 min. Titulky
Vstupné: 130 Kč
PŘED PROMÍTÁNÍM SI MŮŽETE ZAKOUPIT ICE DRINK
Kino Panorama Vítkov

Sobota 4. 6. , 14:00 - 24:00 hodin
Den města - vítkov 2022
Více informací ve zpravodaji nebo na www.kulturavitkov.cz
Sportovní areál Vítkov
Čtvrtek 9. 6. , 10:15 – 10:45 hodin
Na kole dětem
Cyklotour s Josefem Zimovčákem 2022 napříč Českou republikou na podporu onkologicky nemocných dětí. V rámci zastávky ve Vítkově proběhne program, který připravili žáci Základní
školy a gymnázia ve Vítkově.
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově
Pátek 10. 6. v 16:30 hodin
Vyšehrad: Fylm
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na
to, a dal krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl, jeho
agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se
mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě.
Komedie / Sportovní
Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar
ml., Šárka Vaculíková, Věra Hlaváčková, Veronika Khek Kubařová, David Prachař
👨15+ ⏰ 103 min. Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 10. 6.
Noc kostelů
Vítkov – Novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
17:00 – 19:00 hodin – prohlídka věže, varhan, hodinového stroje
(průběžně)
17:15 a 18:00 hodin – komentovaná prohlídka kostela
Vítkov – Modlitebna Českobratrské církve evangelické
18:00 hodin – Bylinková čajovna s ochutnávkou buchet našich
babiček
18:00 hodin – Tvořivá dílna pro děti
18:30 hodin – Přednáška s promítáním „Via exulantis – cesta
stopami MORAVSKÝCH BRATŘÍ Z MORAVY DO HERRNHUTU“
20:00 hodin – Povídání o historii modlitebny
Klokočov – Kostel sv. Ondřeje a hrobka šlechtického rodu
pánů z Badenfeldu
16:00 – 18:00 hodin – Průběžné prohlídky
Vítkovsko – Putujeme po církevních památkách Vítkovska
15:00 hodin – Odchod z náměstí ve Vítkově (sraz u kašny) do
Klokočova (3,5 km)
16:00 hodin – Prohlídka kostela a hrobky v Klokočově
16:56 hodin – Odjezd autobusem zpět do Vítkova (pravidelná
linka, jízdné si hradí každý sám)
17:15 hodin – Prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově
18:00 hodin – Odchod do evangelického kostela na přednášku
a následnou prohlídku modlitebny
Pátek 10. 6. v 19:00 hodin
Jurský svět: Nadvláda
Už to jsou 4 roky, když byl ostrov Isla Nublar zničen a nyní po minulém incidentu žijí dinosauři společně s lidmi, z čehož se stává
ekologická katastrofa. Owen Grady (Chris Pratt) a Claire Dearingová (Bryce Dallas Howard) musí společně se starou partou –
Ellie Sattler (Laura Dern), Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) a Alan

Kalendář akcí
Grant (Sam Neill) – čelit této nadvládě, která provždy určí, jestli
mají přežít lidské bytosti a být nejvyššími predátory na Zemi, jež
je nyní i domovem nejděsivějších tvorů historie.
Dobrodružný / Akční. Země původu: USA
👨  12+ ⏰ 147 min. Český dabing Vstupné: 140 Kč
V KINĚ VÁS OSOBNĚ UVÍTÁ DINOSAURUS DANY
Kino Panorama Vítkov
Neděle 12. 6. v 10:00 hodin
Ušák Chicky a Zlokřeček
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako
malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky
i přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný nešika, pro něj není žádná
překážka.
Animovaný / Komedie / Rodinný. Země původu: Belgie, Francie
👨 Přístupný ⏰95 min. Český dabing Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pondělí 13. 6. v 16:00 hodin
Fórum Zdravého města
Představení nových strategických dokumentů, projekty realizované v letech 2020 - 2021, diskuse o prioritách na rok 2022.
Sál městského úřadu ve Vítkově
Úterý 14. 6. v 17:00 hodin
Astronomie z vesmíru
Mohou pozemní observatoře konkurovat těm vesmírným? Proč
je lepší pozorovat z vesmíru? Co bychom bez vesmírných dalekohledů nevěděli nebo neodhalili? O tom všem si budeme povídat s Mgr. Markem Skarkou, Ph.D.
Kino Panorama Vítkov
Středa 15. 6. v 16:30 hodin
TJ NBC 88 Vítkov vs. TJ Sokol Pustkovec z.s.
Nohejbalový zápas
Antukové kurty za minigolfem
Čtvrtek 16. 6. v 16:30 hodin
Čtvrteční premiéra
Andílci za školou
Deváťačka Nikola se spolu se svou mladší sestrou Anetou a jejich otcem stěhují do nového města. S tím souvisí změna školy
a hledání si nových kamarádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, pro ni do nepřátelského prostředí, kde si musí vydobýt svoje
místo. Nemá to však vůbec jednoduché.
Muzikál / Hudební / Rodinný
Hrají: Petr Kolář, Nelly Řehořová, Vojtěch Drahokoupil, Filip Blažek, Kateřina Brožová, Pavel Kikinčuk
👨Přístupný ⏰ 98 min.
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 16. 6. v 19:00 hodin
Top Gun: Maverick
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se
vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu
Cruiseovi a akčním dramatu Top Gun: Maverick?
Akční / Drama. Země původu: USA
Hrají: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Val
Kilmer, Monica Barbaro
👨 12+ ⏰ 131 min. Titulky Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov

Pátek 17. 6. v 16:30 hodin
Po čem muži touží 2
V prvním filmu se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle.
V druhém díle poznáváme Irenu Kopáčovou (Anna Polívková),
psycholožku, specialistku na partnerské vztahy. A nutno říct,
že neprožívá zrovna dobré období. Její doporučení klientům se
trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci, a vzápětí přistihne svého přítele při
nevěře. Nejlepším lékem na životní trable je vyrazit s kamarádkou Marcelou (Tereza Kostková) na víno.
Komedie
👨  Přístupný ⏰ 95 min.
Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov
Středa 22. 6. v 16:30 hodin
TJ NBC 88 Vítkov vs. TJ Ostrava - Mariánské Hory
Nohejbalový zápas
Antukové kurty za minigolfem
Čtvrtek 17. 6. v 19:00 hodin
Pánský klub
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sympatický a nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl)
se obává svých lechtivých představ o studentkách. Neomalený erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále
dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák Martin (Martin Leták) se
prezentuje jako velký milovník, ale jeho vystupování budí spíše
rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bolek Polívka) by se rád
ubránil svodům své dlouholeté múzy, zatímco vyhořelý rocker
Gigi (Zdeněk Žák) už má to nejlepší očividně dávno za sebou…
Nebo ne?
Komedie
Vstupné: 130 Kč
👨  12+ ⏰ 89 min.
Kino Panorama Vítkov
Středa 22. 6. v 16:00 hodin
On-line setkání s občany po zastupitelstvu města
Setkání s občany v on-line prostoru po zastupitelstvu prostřednictvím Google Meet
Bližší informace o programu v týdnu před setkáním nas webu
Odkaz pro připojení: https://meet.google.com/bwj-zihx-wrr
Nebo vytočte: (CZ) +420 234 610 209, PIN: 649 443 553#
Další telefonní čísla:
https://tel.meet/bwj-zihx-wrr?pin=2639439029487
Čtvrtek 23. 6. v 19:00 hodin
Prezidentka
Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací, její program
je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá
k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku
se v noci potají vytratí z hradu.
Komedie / Romantický
Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová,
Juraj Loj, Denisa Biskupová
👨  12+ ⏰ 97 min. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 24. 6. v 16:30 hodin
Rakeťák
Bláznivá americká komedie o nešikovném technikovi, který se
stal hrdinou první výpravy lidí na planetu Mars.

Kalendář akcí
Animovaný / Rodinný. Země původu: USA
👨  Přístupný ⏰ 95 min. Český dabing
Vstupné: 120 Kč
PRODEJ SLADKÝCH RAKETEK
Kino Panorama Vítkov
Pátek 24. 6. v 19:00 hodin
Elvis
Film Baze Luhrmanna „Elvis“ o životě a hudbě Elvise Presleyho z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem.
Hudební / Drama / Životopisný. Země původu: USA
Hrají: Austin Butler, Olivia DeJonge, Tom Hanks, Dacre Montgomery
👨 12+ ⏰ 153 min. Titulky
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 25. 6. , 15:00 - 19:00 hodin
Hurá, prázdniny
Prázdninový čas se již blíží a chceme oslavit příchod léta,
prázdnin a vysvědčení.
Společně s městem připravujeme atrakce jako např. vodní skluzavku, výtvarné dílničky, minigolf, lukostřelbu, pétanque, malování na obličej a hru „Hledání letních bylin“, za
kterou budou všechny děti odměněny.
Pořadatel: Středisko volného času Vítkov a Město Vítkov
Sportovní areál
Neděle 26. 6. v 10:00 hodin
Náměsíčníci
Animovaná pohádka vytvořená na základě jedné z nejoblíbenějších dětských knih vypráví příběh malého Pete, který
se spolu s broučkem panem Zoomzemanem a Písečným mužem vydají na okouzlující cestu, aby zachránili Peteho malou
sestru Anneli před zlým Měsíčním mužem.
Animovaný. Země původu: Německo
👨Přístupný ⏰ 85 min. Český dabing Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 30. 6.
Moravskoslezským krajem za sportem a poznáním
V zdravém těle zdravý duch
Aktivita je určeno pro osoby starší 60 let v dobré fyzické kondici. Příjem přihlášek od 6. června prostřednictvím oddělení
vnějších vztahů a propagace (budova MěÚ, 4. patro).
Kontakt: olbertova@vitkov.info, 556 312 253
Čtvrtek 30. 6. ve 21:00 hodin
Letní kino - Příšerákovi 2
Kino Panorama Vítkov ve spolupráci se SVČ Vítkov vás
zvou do LETNÍHO KINA.

Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje
celoživotní zásobu štěstí? Chyba! Každodenní život má protivný zvyk znovu vám házet klacky pod nohy…
Prodej občerstvení zajištěn: langoše, párek v rohlíku, popcorn, cukrovinky, nealko, pivko, víno.
Vstupné: 60 Kč
Středisko volného času Vítkov
Sobota 2. 7. v 19:00 hodin
POPLACH - COMEDY SHOW
Jakub Plaskura (absolvent vítkovského gymnázia), Matěj
Straka, Adam Poštolka, Tomáš Burian - stand-up!
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2022
Základní kynologická organizace Vítkov pořádá
II. příměstský tábor zaměřený na výcvik psa
Termín: 16.– 20. 7. , vždy od 8:00 do 15:00 hodin
Stravování zajištěno. Cena 400 Kč/den
Bližší informace: https://zkovitkov.estranky.cz/
tel: 777 881 446, e-mail: j.danickova@seznam.cz
Naučíme vás:
• jak správně psa učit, jak rozvíjet jeho přednosti a předcházet
problémovému chování,
• jak učit poslušnost,
• jak na stopařské dovednosti,
• jak využít přirozenou chuť psa k obranářským činnostem,
• jak zúročit radost psa a jeho chuť do práce třeba při sportu,
• jak vyrobit jednoduchou a levnou hračku,
• jak upéct zdravé domácí pamlsky a další…
Ale hlavně vás zkusíme naučit, jak se svým čtyřnohým
parťákem vytvořit dokonalý tým a společně si užívat života!
Asociace TOM ČR Vítkov pořádá ve dnech 30. 7.–6. 8. 2022
LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI od 6 do 15 let
v krásném turistickém areálu v Kamence.
Cena táboru: 3 300 Kč. Počet volných míst: 3
Na programu: celotáborová hra Čarodějná škola, dále
výlety, táboření, hry, soutěže. Přihlášky si vyžádejte
prostřednictvím e-mailu: Dr.vanasek@seznam.cz nebo
telefonicky: 608 444 722.
Těšíme se na vás.
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