Úvodník
Milí čtenáři,
hlásíme se opět s jarním číslem školního časopisu. Nyní pojďme k tomu, co vás v tomto vydání čeká.
Navštívili jste již někdy Jánské Koupele? Pokud ano, víte, jak dnes vypadají. V nové rubrice Opuštěná
místa vás seznámíme s historií i současností tohoto kdysi vyhledávaného lázeňského města.
V rubrice Tipy na výlety po okolí vás pozveme do Vítkova a Podhradí.
Chcete vědět, co nás čeká v letošním roce a zda bude vzhled školy procházet změnami? Vše se
dočtete v exkluzivním rozhovoru s vedením školy.
Jako v předešlých číslech na vás čekají recenze a zároveň tipy na knihy, které si přečíst a zajímavé
rozhovory.
Doufáme, že jste si užili velikonoční svátky a rádi bychom vám připomněli, že nadcházející měsíc
květen není jen měsíc lásky, ale měli bychom si také vzpomenout na výročí konce 2. světové války
v Evropě.
Hezké čtení!
Daniela Adámková, Nikol Misaki Vavrlová ZR3
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Kalendárium
1. 5. Svátek práce/ První máj

Svátek práce připomíná stávku amerických dělníků, na jejichž počest v rámci dělnické solidarity začal být slaven od
roku 1890.
Svátek První máj má původ v české tradici, avšak předešlé svátky
mohly mít kořeny keltské či germánské. Tyto svátky oslavovaly první
květnový den, resp. noc, jako čas plodnosti. Dle původního znění
musí být každá žena v tento den políbena pod rozkvetlou třešní, aby
následující rok neuschla. Jiný výklad říká, že bude mít díky
polibku krásu po celý další rok. Samotný polibek byl dříve považován
za velmi intimní projev, a proto mohla být žena políbena pouze od
svého milého. Polibek dříve automaticky předznamenával svatbu. Se
svátkem souvisí také zvyk májek.

3. 5. Den slunce

Jedním z hlavních důvodů, proč vznikl tento den, je význam sluneční energie pro planetu Země jakožto hvězdy,
která je nejblíže naší planetě. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé. Jeho životodárnou sílu si
připomínáme právě v tento den, který je stanoven jako Den Slunce.

6. 5. Světový den astmatu
Po celém světě se stále zvyšuje počet lidí s onemocněním průduškového astmatu, které v nejhorším případě končí
smrtí. Pro připomínku této závažné nemoci byl vyhlášen Světový den astmatu a po vzoru asociace GINA byla roku
1998 založena v České republice iniciativa ČIPA.

8. 5. Den matek/Konec druhé světové války
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po
celém světě. Vychází z různých tradic, např. jinak ve Velké Británii, jinak v arabských zemích a mnoho dalších.
V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny
Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil tehdejší prezident
USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek konající se druhou květnovou neděli.
Tento den doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu.
Roku 1945 podepsalo Německo kapitulaci. Tím skončila druhá světová válka v Evropě.

18. 5. Mezinárodní den muzeí

Mezinárodní den muzeí se slaví po celém světe a v každé zemi je
tento svátek slaven po svém. Nejen v ČR je nejrozšířenější, dnes
proslulá muzejní noc, což je noc kdy jsou všechna muzea
otevřena přes noc a vstupné bývá zdarma či dobrovolné.
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25. 5. Ručníkový den
Ručníkový den, neboli Towel day je svátkem, kdy si všichni fanoušci Douglase
Adamse a jeho díla nosí viditelně umístěný ručník. Jedná se o recesi, která má
dnes již celosvětovou působnost a odkazuje se na Adamsovo nejznámější dílo
Stopařův průvodce po Galaxii. Právě v tomto díle je ručník ta nejpotřebnější
věc pro cestování v galaxii, a kterou u sebe může mít mezihvězdný stopař.

30. 5. Den sousedů
Svátek sousedů je krásným nápadem, dotaženým k realizaci. Tento svátek si prosadil roku 1999
Atanase Périfan a Den sousedů má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími
a sousedy. V České republice se svátek sousedů začal slavit od roku 2001.

31. 1. Den otevírání studánek
Není ani známo dne obnovení této starodávné tradice, kdy dívky obcházely studánky ve svých
vesnicích a z jara čistily studánky. Voda byla (a stále je) pro všechny velice důležitý prvek potřebný
pro život i úrodu. Dívky se modlily za čistou vodu, úrodu a vše bylo zakončeno tancem a hudbou.
Proto je dnešní den věnován právě otevírání studánek.

Nikol Misaki Vavrlová ZR3

ROZHOVOR S VEDENÍM ŠKOLY

Jak hodnotí vedení školy rok 2016? Co nám prozradilo o modernizaci školy?
A co očekává od roku 2017?
1. Když se ohlédnete za rokem 2016, jak byste ho z hlediska školy zhodnotil?
Mgr. Radovan Prokeš: Rok 2016 byl z hlediska školy úspěšný. Veřejnost, stejně jako
rodiče studentů, zajímají hlavně výsledky vzdělávání, a to, aby se jejich děti cítily ve škole
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dobře. V tomto ohledu se nám podařilo naplnit naše plány. Jsem rád, že zde máme skvělý
tým zkušených pedagogů.
Ing. Josef Zemek: Zhodnotil bych ho velice dobře. Na první místo bych dal to, že se nám
povedlo otevřít nový obor polygrafii, který jsme si spolu s firmami z Opavy a okolí
domlouvali. Druhé pozitivum bych uvedl, že se nám povedlo úspěšně odmaturovat se
studenty minulého 4. ročníku. Třetí pozitivní věcí je, že máme stejný počet studentů jako
v minulém roce a
celkově nám vzrostl počet studentů se zájmem o studium na naší škole.
2. Teď přišel nový rok 2017, ptáme se tedy, co od něj očekáváte?
Mgr. Radovan Prokeš: Očekávání jsou vždy vyšší než realita samotná. Přál bych si zásadní
změny ve školství, které bohužel nepřicházejí. Věřím, že si naši školu najde a vybere
dostatečný počet zájemců o studium. Doufám, že „genius loci“ z prostor naší školy
nevymizí a pohodová, příjemná atmosféra zůstane i nadále.
Ing. Josef Zemek: Tak očekávám minimálně tedy to, co bylo v roce loňském. Věřím, že
dále rozvineme práci s firmami. Dále, že maturitní zkoušky udělá minimálně stejný počet
studentů tak dobře jako studenti minulí z hlediska procentuálního.
3. Když se zaměříme na modernizaci školy - vestibul, fasáda, malování tříd ... Co nám o
tom můžete říct?
Mgr. Radovan Prokeš: Modernizace školy je finančně velmi náročnou záležitostí. Na
opravy si musíme prostě vydělat! Málokdo si uvědomí, že pouze výměna oken, oprava
a renovace střechy, modernizace infrastruktury školy stály miliony korun. Vestibul
chceme nově vymalovat a stále očekáváme nápady Vás studentů, které zatím
nepřicházejí
Ing. Josef Zemek: Třídy se malují postupně, což jste si určitě všimli. Co se týče vestibulu,
svůj návrh už máme a v podstatě očekáváme od studentů, jestli přijdou s nějakým
vlastním návrhem, který avizovali na schůzce Rady školy. Pokud ne, tak není problém to
vymalovat na nějakou barvu. Za nápad studentů bychom ale byli rádi. A co se týče fasády
- vyhlásili jsme soutěž- výherkyní se stala Sandra Rzehaczková. Teď se samozřejmě
pracuje na tom, jakým způsobem bychom úpravu fasády provedli, tedy z hlediska
barevného provedení. Počítáme s tím, že v tomto roce by se měl opravit i ten sokl,
protože je popraskaný, takže rozhodně minimálně sokl bude opraven, čekáme teď na
výběr barev, vhodných na brizolit.

4. Mají studenti možnost přispět svými nápady a návrhy na to, jak by měla fasáda školy
vypadat?
Mgr. Radovan Prokeš: Ano… zatím sbíráme nápady. Je také otázka, co nám ve svém
důsledku povolí Magistrát města Opavy, resp. architekt města Opavy. Přestože jsme
soukromý subjekt, tak se jedná o veřejnou budovu.
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Ing. Josef Zemek: Pořád očekáváme návrhy. Každý má možnost přijít s nápadem a my se
potom z hlediska financí připravíme na realizaci. Sami jste si všimli, že jsme letos nejvíce
investovali do přebudování techniky administrativy.
5. Dáváte si novoroční předsevzetí?
Mgr. Radovan Prokeš: Ano. Zůstat naživu. Mít dobrou náladu a smysl pro humor.
Ing. Josef Zemek: Předsevzetí ani ne, ale přání, abych byl každý rok zdravý minimálně tak,
jako jsem byl minulý rok. A spíše se snažím dodržovat to, co jsem měl loňský rok,
předloňský rok…

6. Co byste popřál studentům do roku 2017?
Mgr. Radovan Prokeš: Vím, že studenti s pedagogy občas bojují, ale to jen do chvíle, než
si uvědomí, že jsou zde proto, aby jim předali své znalosti a zkušenosti. Studenti, mějte
otevřené oči, ale hlavně mysl.
Ing. Josef Zemek: A aby naše vztahy byly minimálně na té úrovni, jak jsou. A všem nám
příjemné prostředí na naší škole.
7. A maturantům?
Mgr. Radovan Prokeš: Přeji hodně píle a trpělivosti při studiu a úspěšné vykonání
maturitní zkoušky. Těm, kteří se hlásí na vysoké školy, držím palce při přijímacích
zkouškách. Ti z Vás, kteří se vrhají do nemilosrdného víru pracovní reality, ať už z pozice
zaměstnance nebo zaměstnavatele, fandím, ať to úspěšně zvládnete. Škola je
„Mazlíčkov“ a za jejími zdmi na Vás čekají vlci. Přeji Vám hodně zajímavých životních
zkušeností.
Ing. Josef Zemek: Maturantům přeji, aby byli úspěšní u maturitní zkoušky a následně u
přijímacích zkoušek na vysoké školy. Vyučujícím, aby byli zdraví.

Kateřina Jurásková, Lucie Kubínová ZR2
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Daniel Gabriel Lichard- Buditelem na plný úvazek
Pokud snad hledáte definici renesančního člověka, Daniel Gabriel Lichard vám muže poskytnout
skvělý příklad. Tenhle chlapík toho nedostal do vínku vůbec málo- spisovatel, vydavatel, učitel,
zakladatel slovenské odborné terminologie a to ještě zdaleka nekončíme. V té době měl rovněž
práci jakou neměl dosud nikdo v jeho vlasti- považuje se za prvního Slovenského profesionálního
novináře.

Tak trochu jiný puberťák
Jeho příběh započal 17. ledna roku 1812 ve Slovenské Ľupči. Vychodil několik škol a do roku 1834
studoval na bratislavském lyceu. Přesně tam se začala projevovat jeho angažovanost do národního
života. Založil spolek pro další vzdělávání v jazyce českém, později se stal dokonce jeho předsedou.
Také byl spoluzakladatelem významného národního hnutí ,,Literární jednota‘‘. Na takového
mlaďocha vcelku slušný výkon, avšak Daniel se teprve rozjížděl. Po studiích ho trápil nedostatek
financí, který vyřešil velice mazaně- stal se vychovatelem dvou synů od tehdejší bratislavské
velkoobchodní kapacity, což mu vysloužilo například cestu do Itálie. Nebyl by správným intelektuálem
kdyby se při té příležitosti nenaučil italsky. Své znalosti rovnou hodil i na papír a tak vznikla rozsáhlá
kniha italské gramatiky. Než začal D.G. Lichard svou kariéru žurnalisty, působil i jako farář, profesor
a dokonce i jako ředitel ústavu v Bánské Štiavnici.

A jde se psát!
Roku 1846 se rozhodl podat žádost na vydávání hospodářsko-průmyslného týdeníku. Odpověď na
jeho žádost ho však vůbec nepotěšila- byla zamítnuta. S tím se ale Daniel Gabriel nehodlal smířitrozhodl se ,,otravovat‘‘ dokud mu nebude vyhověno. A světe div se, po třetí žádosti již měl důvod
k oslavě. První specializovaný slovenský týdeník však vycházel pouhého půl roku. Poté krátce vydával
politický týdeník Slovenský pozorník, následně odešel do Vídně odkud redigoval vládní Slovenské
noviny.

Velký úspěch na obzoru?
Za rozhodně největší novinářský úspěch se dá považovat vydávání časopisu Obzor- obrovská odezva
od všech slovenských obyvatel zapříčinila vydáváni časopisu až do jeho smrti. Lichard zde využil své
neuvěřitelné znalosti v oblasti zemědělství, hospodářství i lesnictví. Kromě toho propagoval i ochranu
přírody a byl taktéž fanouškem Darwinových teorií- byl jimi fascinován a velmi rád o nich psal.
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Petöfi, propadáš!
,,Jedna z mých oblíbených historek o Danielu Gabrielovi je jednoznačně ta se Sándorem Petöfim‘‘
uvedl Danielův pravnuk Peter Lichard. ,,Učil jej na lyceu v Bánské Štiavnici matematiku, na konci
jednoho z pololetí Pëtofi opět vůbec nic neuměl a tak Danielovi došla trpělivost a nechal jej rupnout.
Nebyl schopen pokračovat ve studiu a díky tomu odešel do Maďarska, kde se stal významným
básníkem a revolučním hrdinou tehdejší doby. A to vše jen díky pradědově ztracené trpělivosti!‘‘
směje se.

Bojovník za vzdělané Slovensko
Lichard s tehdejším Slovenskem a občany nebyl ani trochu spokojen. Bojoval za vzdělanost
a informovanost, upozorňoval na chyby a vyzýval k jejich řešení. Nezůstal však jen u planých slov
a aktivně se zúčastnil bojů o národní a společenskou emancipaci Slováků, kromě toho byl také
účastníkem slovenského poselství k císaři Františku Josefovi I. Zbrojil proti alkoholismu a prosazoval
inteligenci a technický rozvoj. Jeho potomek Milan Lichard byl významným hudebním skladatelem
s mimořádným talentem. Ovlivnil a inspiroval nespočetné množství lidí, ať už vědomě, nebo
nevědomě. Jednoznačně se zapsal tučným písmem do Slovenských dějin a stal se jedním
z nejdůležitějších postav Slovenské národní minulosti.

Patricie Lichardová ZR2 (prapravnučka)
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Z vesnické holky, reportérkou v televizi
Zná slova jako dědáček, žufánek,
místo zájmena „se“ použije
zájmeno „sa“. Ví, co obsahuje
dobré víno z moravských sklepů,
jak se vytváří a jak chutnají
klobásky vytažené z udírny.
Donedávna byla slečnou, kterou
sice znala hromada lidí, ale určitě
ne tak jako dnes. Veronika
Petruchová, která dnes pracuje v
nejsledovanější televizi v České
republice, promluvila, jaká je
cesta k tomu stát se reportérkou
TV Nova.

Začátek života a studia
Veronika se narodila v Kyjově na
Hodonínsku. Ze začátku života
žila s rodiči ve Vnorovech, poté si postavili dům v Hroznové Lhotě, kde také navštěvovala základní
školu. Střední školu studovala v Bzenci, obor hotelnictví. Účastnila se gastronomických soutěží a
vyhrávala soutěže po České republice i na Slovensku. Veroničin cíl byl ale vždy jiný, proto po
vyučování chodila na balet, zpěv, dramatický kroužek, přednes aj., které by ji mohly nějakým
způsobem přiblížit k herectví.
Po střední škole absolvovala přijímací zkoušky na DAMU, po kterých odešla s dobrým pocitem, neboť
svému snu v kariéře - stát se herečkou - věřila. Zároveň věřila, že se na DAMU dostane. „Hrozně
jsem si to vsugerovávala a věřila tomu!“
Veronika ale na seznamu přijatých studentů nebyla. Na Divadelní fakultu Akademie múzických umění
v Praze se nedostala. V ten okamžik se jí tak trochu "zhroutil plán." Její sen se změnil v trpné chvilky.
Tato "prohra" sice bolela, ale Veronika se přesto rozhodla ochutnat život velkoměsta a odejít do
Prahy, kde si našla vyšší odbornou školu - Akademii žurnalistiky a nových médií. Hned první den si
našla práci v centru Prahy a začala se pomalu zabydlovat. Práci našla v kasinu. „Vyplácela jsem výhry
chudákům, kteří ztratili hlavu, zbláznili se do hry a nakonec ztratili také manželku a domy. Depresivní
prostředí, “vzpomíná Verča na své začátky v Praze.
Z noční šla do školy, ze školy zase na noční a sem tam stíhala v metru nějakou hodinku spánku.
Začátky byly těžké!
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Karta se obrátila
Každý den ale máme šanci na lepší začátek a takový nový den, nová šance a zkušenost se jedno pěkné
ráno dostala i k Veronice. Přes spolužáka dostala inzerát, kde se dočetla, že v TV NOVA hledají nové
reportéry. A tak se rozhodla, že to zkusí. Za pár dní seděla v zasedací místnosti, vyplňovala test
a snažila se zapůsobit. Když už to často nešlo jinak, tak alespoň vtipem, který této moravské krásce
rozhodně nechybí. Všechny dokonale upravené slečny kolem jí ale dávaly pocit, že se svým
moravským přízvukem, venkovskými šaty a vyděšeným výrazem nejspíš moc nepochodí…
„Myslím, že hned druhý den mi volal - teď už můj šéf - a řekl, ať co nejdříve přijedu na hlavní budovu
TV NOVA. Ze svých děsných vlasů jsem vytvořila rádoby účes a jela.“
Když se Veronika dopravila do budovy, dozvěděla se, že prošla přijímacími řízeními a dostala nabídku
pracovat ve zmiňované televizi. Karta se tak po určité době obrátila a tato mladá žena z Hroznové
Lhoty dostala práci, o které sní hromada jiných. Přijala ji. Od té doby ji můžeme vídat jako reportérku
TV NOVA.

Pyšná rodina
Tuto mladou a krásnou reportérku, která má kořeny na Jižní Moravě podporuje celá její velká rodina.
A ona sama přiznává, že je to krásný pocit. Už od svého útlého věku se nebála promluvit, předváděla
se a bývala středem pozornosti. Jen nikdo asi nečekal, že jednou bude mluvit v nejsledovanější televizi
v České republice. „Spíše mi vždycky tak nějak říkali, ať nejsem naivní a nemyslím si, že na mě snad
někdo čeká. Teď ale snad můžu říct, že jsou na mě pyšní.“
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Veronika se svojí maminkou a tatínkem

Velká rodina
Rodina je pro Veroniku součást jejího bytí. Má obrovskou rodinu díky babičce a dědečkovi, kteří
přivedli na svět třináct dětí. Jeden z nich je i její otec František. Od malička ji obklopují, vychovávají,
tvarují její osobnost a jsou pro ni zkrátka vším. ,,Je to sice klišé, ne každý má ale takové obrovské
štěstí jako já. Díky BOHU za ně!“

Veroničin vzor
Největší osobností na světě je
pro ni její dědeček.
Nikdy nezradil to, čemu věřil, ani
když mu mířili pistolí na hlavu. Je
čestný, spravedlivý, velmi
moudrý, silný, všechno ví a nikdy
se nepovyšuje. Takto krásně o
svém dědečkovi mluví sama
Veronika.
,,Kdybych mohla, dám mu své
mládí. Když jsem s ním, cítím
dokonalý pocit štěstí
a souznění.“
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Život mezi dvěma domovy
I když má jako reportérka mnoho práce, ráda by jezdila domů častěji. Jak ona sama říká, už kvůli
babičce a dědečkovi, kteří jsou pro ni vším. Škola a právě zmiňovaná práce jí to ale bohužel
nedovolují tak často. A také čtyřhodinová cesta vlakem z Prahy domů, do Hroznové Lhoty, není
ideální. Občas se tak stává, že Veronika není doma dlouhé tři měsíce. Pak ale přijde zasloužený
odpočinek a je doma například dva víkendy za sebou. Z pražské krásky a reportérky je tak opět
,,obyčejná hroznolhoťanka“ .
A její názor na rodné místo? ,,Doma to miluji, a tak se snažím přijíždět na různé tradiční události naší
obce jako jsou hody, živý betlém, vinobraní, různé rodinné oslavy a tak. Je to pořád můj domov,
i když už mám "doma" taky v Praze.“

Veronika doma v Hroznové Lhotě na hody

Život reportérky
Tuto mladou moravskou krásku její práce hodně baví. Točí reportáže do různých pořadů jako Koření,
Prásk, Televizní noviny, Volejte Novu, občas se také objeví ve Snídani s Novou a má i internetovou
talkshow Na baru. Její denní program je pestrý, nabitý a vždycky jiný.
Rozhodně to ale není o tom, že by si řekla, že něčeho dosáhla a nevěděla, co dál. Svou kariéru ve
dvaadvaceti letech na postu reportérky rozhodně nekončí. Říká ale, že cesta k cíli, po které každý den
jde, ji baví. A přiznejme si sami, není úžasné dělat, co vás baví? ,,Co se týká Prahy, tak ta je nádherné
město! Na každém rohu vás čeká historicky úchvatné místo, máte tu spoustu všeho,co chcete, všeho,
co hledáte… ale já jsem prostě holka z Moravy a sem tam potřebuju zažít vesnický mood.“
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Díky své zajímavé práci se Veronika prakticky denně setkává se známými osobnostmi, s herci,
herečkami, moderátory, zpěváky, zpěvačkami a jinými. Za svou kariéru se tak setkala například
s Karlem Gottem, Ivou Janžurovou, Monikou Bagárovou, Hanou Zagorovou, Dádou Patrasovou,
Liborem Boučkem, Pavlou Tomicovou, Patricií Solaříkovou, Sandrou Novákovou, Martinem Krausem,
Lukášem Langmajerem, Voxelem, Adamem Mišíkem, Rytmusem, Leošem Marešem, Ondřejem
Sokolem a dalšími. Samozřejmě nesmíme zapomínat na její kolegy, jako například Lucii Borhyovou,
Marcelu Škábovou, Zorku Hejdovu, Míru Hejdu, Daniela Brabce, Honzu Mareše a ostatní.

FOTKY

S Karlem Gottem natáčela několikrát

Veronika na fotce s kolegou z Prásku a paní
Hanou Zagorovou
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Na plese v Opeře, kde natáčela s kolegou do
Prásku
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S kolegyní Lucií Borhyovou se setkává často

Veronika ve Snídani s Novou
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Na snímku po boku nejkrásnějšího muže světa se kterým strávila den jako česká Pretty woman
a o kterém natáčela reportáž do pořadu Prásk

Kateřina Jurásková ZR 2
Zdroje – na otázky od Katky odpovídala Veronika Petruchová
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REPORT Z LYŽÁKU
I letos si studenti naší školy odpočinuli pří týdenním lyžařském výcviku na Dolní Moravě v penzionu
Terezka. Po každodenním ranním budíčku, který byl po většinu týdne velmi náročný, jsme se
přesunuli do restaurace. Tam nás každé ráno čekala snídaně a start do nového dne. První den jsme
testovali naše schopnosti a po obědě si museli „spinknout“. Mezi námi bylo také spousta začátečníků,
které bych chtěla moc pochválit za jejich snahu a odhodlání naučit se něco nového. Po celou dobu
lyžáku nás zdokonalovala věčně usměvavá Mgr. Hanka Obelczová, která si lyžák užila stejně jako my.
Poslední večer jsme zakončili vypuštěním lampionu štěstí, na který jsme vypsali všechny zážitky
z celého týdne.

Uchytilo se také volání o pomoc :
Hani, Hani, Hani,
Proč jsme pořád sami,
Je nám zima, máme hlad,
Přijď se o nás postarat.
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Tereza Flesarová ZR3

Vítkov a Podhradí
Vítkov
Město Vítkov leží v členitém terénu Vítkovské vrchoviny, která náleží celku Nízkého Jeseníku.
Průměrná nadmořská výška je 480 metrů, nejvyšší kopec v okolí se nazývá Horka (603 m) a nachází
se nad obcí Klokočov (asi 2 km od Vítkova). Zajímavá okolní krajina je výrazně rozčleněna údolími
dvou významných řek, Moravice a Odry. Krajem prochází několik turistických cest. Nejzajímavější
vede po obou stranách řeky Moravice od Kružberské přehrady přes Jánské Koupele a Podhradí
až do Hradce nad Moravicí. Celá oblast je z hlediska turistiky velice atraktivní, je předmětem čilého
turistického ruchu a v závislosti na něm i zdokonalování služeb a ubytovacích kapacit.
Kultura má své pevné místo v životě města. Ochotnické divadlo zapustilo kořeny v září 1945, kdy
vznikla Divadelní jednota Petra Bezruče, a již v roce 1948 získává 2. místo na přehlídce Jiráskův
Hronov. Potěšitelné je, že od roku 1969 vzniká divadelní soubor, který pracoval ještě v nedávných
letech. Oddělení kultury MěÚ Vítkov spolu se školami a zájmovými spolky jsou hlavními organizátory
koncertů a výstav, které si svým významem nezadají s daleko většími kulturními centry.
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Podhradí
Od roku 1867 byla součástí Lhotky osada Podhradí (do roku 1952 nazývaná Dolní Vikštejn, německy
Nieder Wigstein), tvořená pouze několika usedlostmi, byl zde však také hotel, pila, škola, požární
zbrojnice, kaplička, obchod a hájenka. První zmínka o Podhradí pochází z roku 1805. V roce 1910 byla
pod patronací hraběte Razumovského postavena německou radkovskou obecní radou v Podhradí
škola.

Místní části města Vítkova
•

Jelenice

•

Klokočov

Klokočov - Františkův Dvůr
K Vítkovsku již téměř 50 let neodmyslitelně patří koně. Chov koní v hřebčíně v Klokočově se datuje od
roku 1953. Slezský norik, jak již napovídá název, je produktem chovatelské práce v oblasti Slezska
a první zmínky o něm se datují již koncem minulého století, tehdy ještě pod názvem Slezský brázdový
kůň.
Lhotka u Vítkova
Nové Těchanovice
Podhradí

Annino údolí
Papírna v Annině údolí byla založena roku 1866, kdy bylo uděleno vodoprávní povolení ke zřízení
hydrocentrály pro výrobu papíru. V roce 1894 přešla továrna do vlastnictví rodiny Razumovských a od
roku 1919 nesla název Razumovského továrna na dřevovinu a lepenku, Annino údolí u Vítkova.
Dnes je v Annině údolí soukromá farma zaměřená na chov drůbeže a masného skotu. Nese název
Farma Grim.

Prostřední Dvůr
Zálužné
Osada náležela od roku 1850 do roku 2001 k obci Nové Těchanovice. V minulosti byla střediskem
těžby pokrývačské břidlice. Nyní je samostatnou místní části patřící k Vítkovu.

Přírodní poměry
Příroda v okolí Vítkova je stále ještě zachovalá. Město Vítkov leží v členitém terénu Vítkovské
vrchoviny, která geomorfologicky náleží k celku Nízkého Jeseníku (nejvyšší vrchol Červená hora – 749
m – u Budišova). Průměrná nadmořská výška Vítkova je 480 m, nejvyšší kopec v okolí se nazývá Horka
(603 m) a nachází se nad obcí Klokočov.
Zajímavá okolní krajina, tvořená stupňovitými, mírně zvlněnými plošinami a širokými hřbety, je
výrazně rozčleněna údolími dvou významných řek. Hluboce zaříznutým údolím Moravice (s největšími
přítoky Meleček a Melečský potok) a údolím Odry se stupňovitými říčními terasami. Přítok Odry Čermná - vytváří osu malebného údolíčka mezi Vítkovem a Klokočůvkem. V blízkosti Vítkova jsou
i umělé vodní nádrže, např. rybníky Paveláky a Bělidla, rekreační hráz Balaton a na řece Moravici
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největší z nádrží - Kružberská přehrada, která slouží jako rezervoár pitné vody pro Opavsko
a Ostravsko. Přehrada a přilehlá chatoviště výrazně poznamenala přirozený původní charakter
krajiny.
Dominantou krajiny je však údolí Moravice. Zaklesnuté meandry, říční terasy, místy až kaňonovité
svahy s výchozy spodnokarbonských kulmských útvarů, představují významný geomorfologický
fenomén krajiny.

Turistika
Krásný a pohostinný kraj, jehož významnou součástí je Přírodní park Moravice. Toto nejhodnotnější
chráněné území na Opavsku patří k vyhledávaným cílům turistů.
Na příkré skále v Podhradí se tyčí zřícenina hradu Vikštejna, Vítkovu dominuje krásný novogotický
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V Budišově nad Budišovkou je Muzeum břidlice, které
potvrzuje skutečnost, že tento kraj s bohatou hornickou tradicí je zajímavý i po stránce geologické.
Ráz krajiny doplňuji haldy vytěžené břidlice, opuštěné doly a jezírka.
Na řece Moravici je postaveno vodní dílo – Kružberská přehrada, kde prožila své dětství Joy
Adamsonová. Jen kousek pod přehradou přímo u řeky jsou populární cvičné horolezecké skály. A kdo
by chtěl zažít trochu adrenalinu, pak v obci Kružberk bude vítán v zábavním centru Davidova mlýna.
Krajina Vítkovska je vhodná pro zdatné i méně zdatné cyklisty, značené cyklotrasy vedou po cestách
přes lesy a pole. Cyklisté se tak mohou vyhnout rušnému provozu a potěšit se pohledem na krajinu
Nízkého i Hrubého Jeseníku.
V nejvyšším místě Vítkovska – v obci Klokočov – lze vidět současně Jeseníky na jedné a Beskydy na
druhé straně. Na své si zde přijdou také milovníci zvířat a koní.
V každém ročním období lze v této krásné krajině objevit spoustu nových maličkostí, které potěší.
Kateřina Křížová ZR1

Jak to vypadá dnes
Dnes už se o Janských koupelích
nedá říct, že to jsou lázně.
Většina budov je v havarijním
stavu. Krása zániku láká do
Janských koupelí právě
nadšence urbexu. Čím hůř
budova vypadá, tím vzniknou
lepší fotografie. Je také
nezbytné říci, že může být
nebezpečné objekt navštívit.
Novým majitelem Janských
koupelí je opavský podnikatel
Petr Lexa a údajně i tenista Berdych. Co s objektem udělají, není zatím tak úplně známo. Obyvatelé
Starých Těchanovic se domnívali, že vrátí Janským koupelím opět slávu. Údajně je chtějí srovnat se
zemí a vytvořit stavební parcely.
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Anketa
Líbí se Vám školní vestibul ?

„Ne, neříkám tomu vestibul, v zimě je tam chladno a víc než 8 lidí si tam nesedne. Využila bych
některou z volných tříd k posezení.“ Nicolette Havlová
„Souhlasím s názorem Nicolette. Do třídy bych také dala mikrovlnku a varnou konvici. Místo, kde
budou pohovky a můžeme tam trávit volné hodiny. „ Natálie Zlotá
„Ve vestibulu bych alespoň vymaloval a hlavně vrátil automaty! Obité stěny nevypadají moc krásně
hned po příchodu do naší školy.“ Jan Šefraný
„Ve vestibulu bych obnovil výmalbu. Přece jen, tato už působí zastarale. Oživit to zase něčím jiným!“
Matěj Graca
,,Chtěla bych, aby se vestibul hezky vymaloval a vrátil se automat, který ve škole opravdu chybí.
„Bobky“ jsou fajn, ale je jich málo, pokud má celá třída volnou hodinu. Celkově modernější
prostředí.“ Nikola Matýsková
,,Myslím, že grafitti už jsou okoukané. Chtělo by to novou výmalbu.“ Mgr. Monika Krajčovičová

Podle ankety na našich facebookových stánkách spousta studentů ani neví, co vestibul je a kde se na
naší škole nachází.
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Okamžiky štěstí – Patrik Hartl

Román Patrika Hartla, který se stal okamžitě bestsellerem, vypráví o dvou statečných sourozencích,
tedy o Jáchymovi a Veronice. Nemají to v životě zrovna jednoduché a z role teenagerů musí dospět
velice rychle, aby se dokázali postarat sami o sebe. Ze všech potíží, které pro ně život nachystá, se
dokáží vysekat, a za to si určitě zaslouží váš obdiv. Není to ale jen život plný samých zklamání a strastí.
Budete s nimi prožívat také výbuchy smíchu, nové a staré lásky a různé šťastné chvilky. V jejich
příbězích hrají velkou roli také jejich kamarádi, bez jejichž pomoci by se život sourozencům zvládal o
něco hůř. Děj se odehrává především v Praze a autor knihu jedním způsobem ozvláštnil. Můžete si
vybrat, zda dáte nejprve přednost vypravování Veroniky, nebo Jáchyma. Každého z nich v životě
potkají odlišné situace, a tak vypravování každého z nich nebude až tak podobné, jak bychom čekali.
Ať si vyberete kohokoliv, jedno je ale jisté. Od napínavého příběhu nebudete moci odtrhnout oči
a kniha se vám bude těžko odkládat nedočtená.

Dívka ve vlaku - Paula Hawkins

Další bestsellerová novinka, ovšem tentokrát nepřichází od českého autora. Hlavní hrdinka
Rachel každý den dojíždí brzkým ranním vlakem do Londýna. Dlouhou cestu si krátí zejména
pozorováním malebných rodinných domků, kde také kdysi bydlela. Když vlak každý den staví
u návěstidla, Rachel den co den pozoruje mladý zamilovaný pár. Vymyslí si pro ně jména:
Jason a Jess. Postupem času začíná mít pocit, jako by je dokonce znala. Jednoho dne se vlak
opět zastaví na stanici, odkud Rachel onen pár pozoruje. Naprosto šokovaná vidí něco, co
nejspíš nikdo jiný neví a neviděl. Další den se dozvídá, že se "Jess", jak si Rachel ženu
pojmenovala, pohřešuje. Obrátí se proto na policii. Není si jistá, jestli její výpověď
policejnímu vyšetřování spíše pomůže, či uškodí, ale nečekaný závěr každopádně obrátí život
vzhůru nohama nejen jí. Zjišťuje, že nic není tak, jak si původně myslela.
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Podivný případ se psem – Mark Haddon

Téma, na které je kniha zaměřená, se v mnoha dílech nevyskytuje. Příběh vypráví o matematickém
géniovi Christopherovi. Samo o sobě to až tak výjimečné není. Tento hlavní hrdina ale trpí autismem.
Popisuje svět podle svého, jak věci vnímá, jak se chová v určitých situacích, co cítí, a co naopak ne.
Jednoho dne uvidí na zahrádce sousedky psa zapíchnutého vidlemi.
Rozhodne se, že vypátrá, kdo je vrahem. Toto je jen začátek nekonečné řady dobrodružství, která jej
čekají. Tato kniha vás okamžitě vtáhne do děje. Lehce se čte, ale zároveň vás bude bavit barvité líčení
různých situací z pohledu Christophera, nebo tuto knihu pojmete jako detektivku a budete zvědaví,
kdo je vrahem sousedčina pudla.
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