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Několik slov starosty města
Můj příspěvek, který vyjde až na počátku prvního letního měsíce,
píši koncem května, kdy je za okny 12 oC ... Dlouhodobá předpověď
konstatuje spíše nižší teploty, přesto probíhají přípravné práce na
koupališti. Čistí se bazén, udržuje se trávník, dodělává se nová
pergola. Dokonce se podařilo zajistit dostatečný počet plavčíků, takže
nic nebrání tomu, abychom letos otevřeli koupaliště. Co však nejsme
schopni ovlivnit, je právě počasí a případná vládní či hygienická
opatření. Jsem však optimista…
V poslední době jsme často nuceni přenášet jednání z osobního
kontaktu do virtuálního prostředí. Má to svá pozitiva i negativa.
Pozitivní je jistě fakt, že pokud se má setkat větší počet lidí, je pro
mnoho z nich z časového i epidemiologického hlediska internetová
komunikace přijatelnější. Již dvakrát jsme tímto způsobem uskutečnili
setkání občanů s vedením města. Účast ze strany veřejnosti byla
v řádu několika málo desítek lidí. Přesto to vidíme jako velice pozitivní
a životaschopný způsob komunikace s obyvateli našeho města
i místních částí. Jsme rozhodnuti pravidelně tato setkání pořádat.
Jako vhodný termín se nám jeví následující týden po zasedání
zastupitelstva města. Hodláme vždy předem prezentovat témata,
o kterých se bude diskutovat především. Rovněž budeme moci
informovat o aktuálních rozhodnutích zastupitelstva. Nejbližší
zasedání se bude konat 16. června, takže online setkání s občany
plánujeme na odpolední hodiny 23. června. S dostatečným předstihem
zveřejníme všechny podrobnosti.
Na jednání rady města 18. května jsme byli informováni zástupci
společnosti Břidlice Morava a.s. o záměru zprovoznit břidlicový důl ve
Lhotce. V červnu by měly být zahájeny přípravné práce na obnovení
dobývání, které budou ukončeny do konce letošního roku. V lednu
příštího roku se plánuje zahájení dobývání. Vytěžená břidlice bude
přímo na místě zpracovávána na výrobky. V provozu najde uplatnění
několik desítek zaměstnanců. Dojde k obnově tradiční hornické
činnosti, jež v minulosti na Vítkovsku a Budišovsku probíhala.
Společnost je také připravena umožnit prohlídky činného dolu.
Budeme s napětím a zároveň s nadějí sledovat tento projekt.

Udílení Ceny Jana Zajíce
Jednání zastupitelstva 5. května města předcházelo ocenění dvou
úspěšných žákyň Cenou Jana Zajíce. Vzhledem k nepříznivé
koronavirové situaci a vydaným vládním opatřením jsme cenu
nemohli předat tradičním způsobem v měsíci únoru, proto jsme tak
učinili až v květnu.
V 1. kategorii byla oceněna Anna Škrobánková, která je žákyní
Masarykovy základní a mateřské školy v Melči.
Ve škole dosahuje vynikajících studijních výsledků. Pravidelně se
zapojuje do recitačních a výtvarných soutěží, navštěvuje základní
uměleckou školu, kde studuje výtvarný obor a hru na klavír.
Mimo tyto umělecké aktivity se Anička věnuje, pro dívku, ne tak zcela
obvyklému sportu - sportovnímu rybolovu. Svůj první významný

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VÍTKOVA
20. zasedání zastupitelstva se uskuteční

16. června 2021 od 15:30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání naleznete na úřední
desce města Vítkova a na webových stránkách
města - www.vitkov.info.

úspěch sklidila v soutěži Zlatá udice a pak pod vedením zkušeného
trenéra následovaly další úspěchy - na jaře loňského roku se stala
halovou mistryní České republiky, v létě vicemistryní Mistrovského
poháru Českého rybářského svazu a úspěchy loňského roku završila
třetím místem v celorepublikové týmové soutěži o Pohár rady Českého
rybářského svazu. Sportovní rybolov vnesl do Aniččina života nové
pohledy, rozměry i možnosti.
Aničce přejeme hodně sportovních, uměleckých i studijních úspěchů.
Ve 2. kategorii cenu převzala Dita Baraňáková, sólistka školního
pěveckého sboru při Základní škole a gymnáziu ve Vítkově.
Dita navštěvuje také Základní uměleckou školu v Hradci nad
Moravicí, kde studuje zpěv a hru na keyboard. V rámci umělecké
školy se podílela na několika představeních o historii hudby S prstem v uchu. Dita se zaměřuje především na klasickou tvorbu, což
je mezi jejími vrstevníky ojedinělé. Svou precizní i emočně vyzrálou
interpretací představuje posluchačům nejčastěji tvorbu Antonína
Dvořáka či Bohuslava Martinů. Jejího krásného hlasu jsme si užívali
na adventních koncertech ve vítkovských kostelích, často vystupuje
v léčebně dlouhodobě nemocných i domovech pro seniory.
Mimo zpěv se aktivně zajímá o historii. Zapojila se do mnoha soutěží,
z nichž největšího úspěchu dosáhla ve Středoškolské odborné
činnosti s prací na téma Radim Gudentius, první arcibiskup polský
z rodu Slavníkovců, kde obsadila třetí místo v krajském kole.
Aktivně pracuje v ekotýmu gymnázia. Díky této činnosti a zájmu
o přírodu a životní prostředí se zapojila do Týdne pro les a divočinu,
který se konal pod záštitou Hnutí Duha. Ditě blahopřejeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů.
Pavel Smolka

PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři, právě
před rokem jsme otevřeli novou rubriku pod možná tajemným
názvem „1301 Vítkov“. Pozorní čtenáři však brzy seznali, že jsme
tentokrát začali oživovat místní historii, a právem. Vztah k místu
našeho žití či zrození nabývá dnes zcela jiného vyznění, má daleko
hlubší význam než před lety. Zjitřená, chaotická doba nám nedává
příliš jistoty a náš „návrat ke kořenům“, odklon od globalizace
k lokalizaci nám ukazuje snad příznivější perspektivy, ovšem musela
nás asi postihnout pandemická zkouška, abychom k tomuto poznání
došli, tedy většina…, ale tak to v dějinách chodí.
O to větší poděkování dlužíme panu Pavlu Kučerkovi, který přišel
s myšlenkou, že vyprávět o naší historii má smysl, a ujal se její
realizace. Jeho příspěvky nám mohou pomoci nahlédnout na život
našich předků zase jinak, z pohledu poučeného milovníka historie,
který nás může inspirovat svým nadšením. Toto mnohdy detektivní
pátrání zasluhuje obdiv! Jsme rádi, že má tolik elánu a i přes veškerá
protivenství doby stále bádá a píše.
Marie Mikulíková

Nový způsob přidělování bytů
Rada města schválila nová pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkova. Změny se týkají těch bytů, které se uvolní.
Ve stávajících obsazených se nic nemění.
Nová pravidla upravují způsob přidělování bytů. S účinností od 1. července se všechny byty města rozdělí do čtyř druhů:
druh bytu

informativní popis

a)

startovací

• pro mladé rodiny
• do velikosti 2+1
• 18-30 let (dvojice v součtu do 60 let)
• nájem se od čtvrtého do sedmého roku každoročně navyšuje o 25 %
• pořadník

b)

pro seniory a osoby se
zdravotním znevýhodněním

• podmínka pobírání důchodu
• do velikosti 2+1
• vhodně vybírané menší byty, přízemí, výtah
• pečovatelská služba, chráněné bydlení, zdravotní znevýhodnění apod.
• pořadník

c)

sociální

• pro osoby nacházející se v hmotné nouzi a ty, kterým náleží některá z dávek uvedených v § 4 zákona
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
• pořadník

s uvolněným nájemným

• nájem se soutěží
• podmínkou účasti je prokázání příjmů
• soutěže se nemohou zúčastnit osoby nacházející se v hmotné nouzi a ty, kterým náleží některá z dávek uvedených v § 4 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
• kvalitní rekonstrukce

d)

Seznamy žadatelů (pořadníky) zůstanou u startovacích, seniorských a sociálních bytů. Byty s uvolněným nájemným nemají žádný
pořadník, žadatelé se nezapisují.
Jakmile se uvolní a zrekonstruuje byt k soutěži, zájemci se přihlásí
k prohlídce a případně k soutěži.
Některé další výhody nových pravidel:
• zamezí se spekulacím s byty, kdy žadatelé odmítají přidělený byt
s tím, že si počkají na jiný; otázka, zda ho tedy vůbec potřebují
a zbytečně neblokují pořadník,
• díky rozdělení bytového fondu do čtyř druhů bytů se velmi omezí
množství mimořádně přidělovaných bytů,
• startovací byty umožní mladým a začínajícím zůstávat ve Vítkově,
• zájemce si může vysoutěžit byt a nemusí čekat v pořadníku,

• díky soutěži lze např. „vyměnit“ městský byt za větší, aniž by byla
nutná protistrana,
• neporoste množství „sociálních bytů“, jejich počet je pevně stanoven v příloze pravidel,
• zvýší se počet „seniorských“ bytů, které se nesoustředí do jednoho
domu, ale jsou vhodně vybrány i v jiných domech (menší, bez schodů, blíže centra…).
V této souvislosti sdělujeme, že se připravuje první byt k soutěži,
a to v Oderské ulici 214, velikost 2+1.
Podmínky pro účast, termín podání nabídek a další informace o bytě
vyjdou v červencovém čísle zpravodaje.
Martin Šrubař

Dotace z Ministerstva vnitra
Město Vítkov již po několikáté žádalo o dotace z Ministerstva vnitra,
z Programu prevence kriminality na rok 2021. Úspěšné byly dvě
žádosti, a to Asistent prevence kriminality a Modernizace městského
kamerového a dohlížecího systému (dále MKDS).
Vítkov – Modernizace MKDS – 2021
Projektem dojde k rozšíření stávajícího kamerového systému,
kdy 4 kamery budou vyměněny a nově bude umístěno 7 kamer.
Monitorován bude zejména sportovní areál, autobusové nádraží,
park za kulturním domem a příjezdy do města.
Celkové náklady jsou vyčísleny na 304.190 Kč, dotace je ve výši
90 % (tzn. 273.771) a zbývající část je povinný spolupodíl. Tyto
náklady se možná sníží vyhlášením veřejné zakázky (odhadujeme
06-07/2021), kterou lze vyhlásit až po vydání rozhodnutí ze strany
poskytovatele dotace.
Z tohoto programu byla již v minulosti realizována modernizace
kamerového systému.
Vítkov – Asistent prevence kriminality – 2021
V současné době ve městě pracují dva asistenti prevence kriminality.
Jejich místa byla zřízena díky dříve získané dotaci z Operačního
programu Zaměstnanosti, která ovšem v srpnu tohoto roku bude
končit. Město Vítkov tedy žádalo dotaci na zbývající 4 měsíce (září –
prosinec), jelikož z Programu prevence kriminality je možné žádat

prostředky pouze na rok 2021. Je předpoklad, že i v dalších letech
bude možné z tohoto programu žádat dotaci na asistenty prevence
kriminality, a to vždy jen na daný kalendářní ok.
Celkové náklady jsou ve výši 221.600 Kč a je v nich zahrnuta mzda
pro dva asistenty v délce 4 měsíců (září – prosinec), náklady spojené
s mentorem, supervize, školení, oblečení pro asistenty a nájemné.
Dotace je ve výši cca 77 % (171.360), zbývající spolupodíl je ve výši
50.240.
Ingrid Adamusová

Městská policie v dubnu 2021
Krátce po osmé hodině ranní 7. dubna přijali strážníci oznámení
o výskytu zmijí v blízkostí obydlených domů v ulici Boženy Němcové.
Strážníci v travnatém pásu kolem oplocení kolejiště skutečně zjistili,
že se tady zmije vyskytují. Ty ovšem patří mezi zvláště chráněné
a kriticky ohrožené druhy, přičemž jakákoliv manipulace s tímto
plazem vyžaduje výjimku ze zákona o ochraně přírody. I přes
skutečnost, že zmije je plachá a kontaktu s člověkem se většinou
sama vyhýbá, strážníci na místě umístili cedulky, které na jejich
výskyt upozorňují, protože se jedná o lokalitu v zastavěném území
města. Městská policie bude situaci na místě dále monitorovat
a v případě možného ohrožení občanů by mohlo dojít k případnému
odchycení a přenesení do nového prostředí.

Večer 17. dubna byli strážníci upozorněni na odložené zbytky zvířete
poblíž kolejiště ČD v Budišovské ulici. Na místě bylo zjištěno, že
se jedná o vnitřnosti a další části zvířete, které měly být majitelem
odstraněny v souladu s veterinárním zákonem. Strážníci všechny
rozházené zbytky zvířete naložili do pytle, umístili v kaﬁlerním boxu
a následně předali asanační službě. Událost byla zaevidována
jako podezření z přestupku porušení povinnosti chovatele zajistit
neškodné odstranění vedlejších živočišných produktů a postoupena
příslušné veterinární správě. V případě zjištění pachatele přestupku
a uznání viny může být uložena pokutu až do výše 50 000 Kč.
Během obchůzky městem 18. dubna kolem desáté hodiny
večerní zjistila hlídka MP poškozený a vybraný kontejner na textil
ve sportovním areálu v Husově ulici. Prověřením kamerového
záznamu bylo zjištěno, že poškození kontejneru a odcizení textilu
mají na svědomí dva občané z Vítkova ve věku 26 a 32 let. Po
zdokumentování události byla věc postoupena správnímu orgánu
pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Oběma mužům
v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč, případně
70 000 Kč, pokud se bude jednat o opakované jednání.
Na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě dopravili strážníci
27. dubna 26letého muže z Vítkova, který společně s dalším
mužem z Vítkova ve věku 32 let ztropil pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky výtržnost v Husově ulici. Muži byla následně
naměřena hodnota alkoholu v dechu ve výši 1,6 promile. Jelikož se
muž, vůči kterému byly prováděny úkony, začal chovat agresivně a se
strážníky odmítl spolupracovat, byly použity donucovací prostředky
a muži byla nasazena pouta, která měl až do doby předání na PZS.
Hlídka MP byla na místo přivolána k součinnosti s hlídkou Policie ČR
a jelikož se ukázalo, že oba muži jsou podezřelí z majetkové trestné
činnosti, věc si k dalšímu šetření převzala na místě Policie ČR.

Dne 13. dubna přijala MP oznámení o poškození velikonoční výzdoby
v areálu SVČ v Bezručově ulici. Zhlédnutím kamerových záznamů
bylo zjištěno, že k poškození velkého velikonočního vajíčka došlo
již 10. dubna kolem druhé hodiny odpoledne skupinkou 5 dětí, které
se v tu dobu v areálu pohybovaly. Strážníkům se podařilo všechny
nezletilé děti ztotožnit a následně kontaktovat zákonné zástupce
dětí. Jelikož škoda na majetku nebyla stanovena a provozovatel
areálu netrval na řešení události pro přestupek proti majetku, zákonní
zástupci se dohodli s vedením SVČ na brigádě v areálu a nahrazení
spíše symbolické škody manuální prací ve prospěch SVČ.

V měsíci dubnu zjistili strážníci 79 přestupků spáchaných porušením
nebo nerespektováním mimořádných opatření přijatých proti šíření
onemocnění COVID-19. Ve všech případech se jednalo o pohyb na
veřejně přístupném místě v zastavěném území obce bez stanovené
ochrany dýchacích cest, která brání šíření kapének. Celkem 77
takto zjištěných událostí bylo řešeno na místě domluvou a 2 případy,
ve kterých k porušení přijatých opatření došlo opakovaně, byly
postoupeny příslušné Krajské hygienické stanici v Ostravě.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Z on-line setkání s občany
Dne 17. března proběhlo on-line setkání s občany města, ze kterého vzešly podněty pro zlepšení života ve Vítkově a požadavky na
odstranění různých závad. K jednomu z podnětů - „ZVÝŠIT BEZPEČNOST VE MĚSTĚ ČASTĚJŠÍMI POCHŮZKAMI STRÁŽNÍKŮ MĚSTSKÉ
POLICIE“ – uvádím, že strážníci tráví v terénu podstatnou část každodenní služby. V dopoledních i odpoledních hodinách lze vidět hlídku
MP zejména při pěších obchůzkách. Ve večerních a nočních hodinách využíváme zvláště služebního vozidla. Jelikož i MP Vítkov používá
moderní technologie, lze zcela prokazatelně doložit, že strážníci každý den při pěších obchůzkách ujdou průměrně 25 km a najezdí 30 km
služebním vozidlem v rámci města nebo místních částí. Při jízdě služebním vozidlem a příležitostně na služebních jízdních kolech se pak
strážníci podívají i do míst, kde se nepohybují pěšky. Jestliže se pěší hlídka nachází například v části Horní Ves, potom nemůže být v danou
chvíli vidět v centru nebo na opačné straně města. Totéž platí při objížďkách v místních částech města anebo při zpracovávání písemností
v rámci dokumentace událostí na služebně.
Z uvedené statistiky lze vyčíst, že město Vítkov je tedy z mého pohledu dostatečně pod dohledem strážníků. Zjištěné nedostatky nebo
porušení právních předpisů řeší strážníci operativně na místě, či předvoláním na služebnu. Žádné přijaté oznámení nezůstane bez odezvy
a veškerá taková oznámení, ať už jsou ústní nebo telefonická, se MP snaží vyřešit bez prodlevy a ke spokojenosti oznamovatele.
Závěrem bych rád vyjádřil přání, aby se občané spíše konkrétněji vyjádřili, kde není hlídka MP vidět, či ve které lokalitě by měla být vidět
více.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Bankomat
v podloubí…
V dubnu Česká spořitelna, a. s. umístila bankomat do podloubí
v Opavské ulici v objektu SBF Vítkov. Chtěli bychom sdělit občanům,
že celý prostor podloubí i okolí bankomatu jsou řádně nasvíceny
a pod nepřetržitým dohledem kamery MKDS města Vítkova pro
zvýšení pocitu bezpečí v uvedeném místě. Technické služby zároveň
provádí dezinfekci a pravidelné čištění celého podloubí.

Kam s ním?

S touto „nerudovskou“ otázkou si zřejmě hlavu nelámali občané, kteří
v březnu a dubnu odložili velkoobjemový a stavební odpad na místo,
které k tomuto účelu není určeno. Fotopast, která byla strážníky
MP Vítkov umístěna v místní části Zálužné, odhalila 30. března
ženu, která poblíž kontejnerů vyvezla na kolečku stavební sutiny,

a 18. dubna muže, který na stejném místě do kontejneru i mimo něj
odložil koberce. Obě osoby se strážníkům podařilo ztotožnit, a tak
se ze své jednání budou muset zodpovídat u správního orgánu, kde
jim za přestupek podle zákona o odpadech hrozí pokuta až do výše
50 000 Kč.
Městská policie chce tímto upozornit občany, že ve spolupráci
s Technickými službami Vítkov bude na vytipovaných místech, kde
dochází k častému odkládání odpadu, který patří do sběrného dvoru
a kde jej lze zcela bezplatně předat, umísťovat fotopasti.
V neposlední řadě chceme občany informovat, že ve sběrném dvoře
lze legálně a bezplatně předat zejména velkoobjemový komunální
odpad, kovový odpad, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný
odpad a další odpad z domácností, jehož seznam je uveden na
webových stránkách TS Vítkov. Sběrný dvůr najdete v průmyslové
zóně v Dělnické ulici ve Vítkově, otevřen je ve středu v době 12:0018:00 hod. a v sobotu v době 8:00-12:00 hod.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Dokončena demolice bytového domu v Lesní ulici

Město Vítkov získalo v loňském roce dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj z programu Podpora revitalizace území na realizaci projektu
„Odstranění stavby Lesní č. p. 147, Vítkov“.
Město za přispění dotace zdemolovalo dvoupodlažní bytový dům,
který byl již roky neobydlený. Původním záměrem města bylo tento
dům rekonstruovat na sociální byty, ale náklady na rekonstrukci
byly neúměrně vysoké, a proto se město rozhodlo dům demolovat
a zregenerovanou plochu do budoucna využít jinak.
Demolici prováděly Technické služby města Vítkova, p. o. na základě
uzavřené smlouvy o dílo. Staveniště bylo předáno a realizace

zahájena v listopadu loňského roku. Do konce roku 2020 byl dům
zdemolován. V letošním roce byly provedeny terénní úpravy a vyset
nový trávník. Realizace byla ukončena v květnu letošního roku.
Následně bude provedeno závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace
s Ministerstvem pro místní rozvoj.
Akce (demolice, stavební a autorský dozor, koordinátor BOZP) stála
cca 2,544 mil. Kč, z toho cca 1,485 mil. Kč bylo uhrazeno z dotace
ze státního rozpočtu a cca milion uhradilo město ze svého rozpočtu.
Michaela Kaspříková
odbor služeb

dluhová poradna vítkov
Návrh na výkon rozhodnutí srážkou ze
mzdy

Vyživovací povinnost rodičů trvá do doby, než jsou děti schopny
samy se živit. Neplní-li povinný svou vyživovací povinnost ať už
z nedbalosti nebo úmyslně, naplňuje tím skutkovou podstatu
trestného činu zanedbání povinné výživy. V následujícím příběhu
bychom chtěli informovat čtenáře o možnosti řešení takové situace.
Modelová situace paní Zity
Paní Zita sama vychovává dvě nezletilé děti. Okresní soud stanovil
otci měsíční výživné ve výši 3.000 Kč. Otec hradil výživné pravidelně,
ale po uplynutí jednoho roku přestal. Paní Zita se snažila vzniklou
situaci nejprve řešit domluvou, ale neúspěšně. Proto podala návrh
k soudu, který následně vydal trestní příkaz na otce nezletilých pro
nehrazení výživného. Otec stále dluh nehradil a ten se vyšplhal do
výše 25.000 Kč.
Paní Zita požádala poradnu o pomoc. Na základě rozhodnutí
soudu byl zpracován návrh na srážky. Paní Zita docílila toho, že
otci nezletilých byly prováděny srážky měsíčního výživného ze mzdy
a současně byl umořován dluh na výživném.
Od 1. července 2021 vstoupí v účinnost zákon o úpravě podmínek
získání náhradního výživného pro děti. Náhradní výživné se stane
jednou ze sociálních dávek hrazených státem. Úřad práce bude
vyplácet výživné ve výši měsíční splátky, kterou určil soud rodiči
dítěte, maximálně však do výše 3.000 Kč. Nárok na náhradní
výživné zaniká po výplatě celkem 24 dávek nebo v případě, že
příjemce výživného přestává být nezaopatřeným dítětem.

Dostali jste se do podobné situace? Znáte někoho, kdo se nachází
v podobné situaci? Nebojte se řešit své potíže a neváhejte se na nás
obrátit, jsme tady pro vás, spolupráce probíhá zcela bezplatně po
celou dobu řešení případu klienta.
PROVOZNÍ DOBA:
Středa 8:00-11.30; 12:00-15.00 ambulantní forma
Další termíny dle dohody.
Kontakt:
Vedoucí odborné sociální poradny
Ing. Michaela Dlabajová
Komenského 169, Vítkov
Tel.: 604 645 378
E-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz

Ve Vítkově bude nové parkoviště

Město Vítkov se stalo úspěšným žadatelem
o dotaci z Operačního programu životního
prostředí, konkrétně z prioritní osy 1
Zlepšování kvality vody a snižování rizika
povodní, a to na projekt „Výstavba parkoviště
na ulici Komenského ve Vítkově“.
Žádost byla podána v říjnu 2020 a počátkem
roku 2021 přišlo rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Nyní proběhla veřejná zakázka na
výběr dodavatele, kterým se stala ﬁrma VZS
Rychtář, s. r. o. z Březové. Výstavba bude

probíhat v červnu – září 2021.
V rámci projektu vznikne na travnaté ploše
v Komenského ul. (naproti kinu) parkoviště
s 34 parkovacími místy. Parkoviště bude
vybudováno ze zatravňovací dlažby, aby
bylo zajištěno zasakování vody, čímž dojde
k lepšímu hospodaření se srážkovou vodou
a k omezení půdní eroze.
Celkové náklady na stavbu budou ve výši
cca 1,9 mil. Kč. Dotace z Operačního
programu životního prostředí je ve výši

30 % způsobilých výdajů, což je cca 577 tis.
Na tento projekt bude dále čerpána dotace
z Národního programu životního prostředí,
a to maximálně 50 % ze způsobilých výdajů,
což činí 960 tis. Zbývající část (cca 500 tis.)
bude hrazena z rozpočtu města.
Nové parkoviště s vjezdem ze stávajícího
parkoviště bude určeno pro veřejnost.
Ingrid Adamusová
odbor služeb

ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ DOTACE NA II. POLOLETÍ ROKU 2021
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 pro spolky na jejich činnost. Žádosti pro 2. pololetí roku 2021 budou
přijímány do 30. 6. 2021 a 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.
Benschová Renata
referent finančního odboru

Nové popelnice pro občany

Město Vítkov se stalo úspěšným žadatelem o dotaci z Operačního
programu životního prostředí, konkrétně z prioritní osy 3 Odpady
a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, a to na projekt
„Vítkov – door to door systém sběru a svozu odpadů“.
Žádost byla podána v lednu 2020. Nejdříve byl projekt zařazen
do tzv. zásobníku projektů a v listopadu loňského roku pak přišlo
rozhodnutí o jeho podpoře.
Náplní projektu je pořízení nádob na tříděný odpad pro občany (papír,
plast a bioodpad) a také větších kontejnerů, které budou umístěny
ve městě. Součástí projektu je rovněž pořízení identiﬁkátorů na
popelnice, čtečky na svozová vozidla, software a hardware pro lepší
evidenci tříděného odpadu.
Cílem projektu je zvýšení podílu tříděného odpadu a snížení
produkce směsného odpadu, který je odvážen na skládku.

Celkové náklady jsou vyčísleny na cca 4,2 mil. Kč včetně DPH,
dotace je ve výši 85 %, tzn. cca 3,5 mil. Kč.
V současné době proběhla veřejná zakázka, která byla rozdělena
na dvě části. Dodavatelem sběrných nádob bude ﬁrma ELKOPLAST
CZ, s. r. o. ze Zlína za smluvní cenu 3.164.150 Kč.
Druhou část veřejné zakázky na dodávku systému svozu a sběru
odpadů zajistí ﬁrma INISOFT, s. r. o. z Liberce za smluvní cenu
955.921,78 Kč.
Realizace proběhne nejpozději do konce června, následně bude
zahájen zkušební provoz Technickými službami Vítkov.
Bližší informace o samotné realizaci a pokyny pro občany budou
uvedeny na webových stránkách města.
Ingrid Adamusová
odbor služeb

Kompostéry pro občany
Mikroregion Moravice, jehož jsme členy, získal dotaci na 100 ks kompostérů
v programu Venkovský mikroregion Moravice – předcházení vzniku odpadů.
Část byla rozdělena do místních částí a asi 50 ks zbývá pro Vítkov.
Pokud nevlastníte kompostér z dřívější dotace a máte trvalé bydliště ve
Vítkově, splňujete podmínky pro jeho získání. Zaplacením manipulačního
poplatku 200 Kč a podpisem smlouvy o výpůjčce přejde kompostér po sedmi
letech do vašeho vlastnictví.
Zájemci se mohou hlásit na Technických službách Vítkov - p. Králová
(734 738 821).
Martin Šrubař
Reálná životnost kompostéru je víc než 20 let. Díky tloušťce stěny 7 mm
snese kompostér dramatické změny počasí (vysoké teploty, extrémní
mrazy, silný vítr, tepelná odolnost -40 °C/+80 °C), také si jednoduše poradí
s tlakem biologického odpadu uvnitř a vždy si zachová svůj původní tvar.
S naším kompostérem ve vaší zahradě máte jistotu, že už nikdy nebudete
potřebovat jiný. Kompostér si po dobu své životnosti udrží stálou atraktivní
barvu v odstínech zelené právě díky materiálu, ze kterého je vyroben, což
je recyklovaný HDPE, odolný proti UV záření, certiﬁkován mezinárodním
certiﬁkátem kvality NF Environment. Kompostéry jsou dodávány včetně tyčí,
které jsou dimenzovány tak, aby dosahovaly až na zem. Kompostér je bez
dna, lze jej otevřít ze všech stran díky praktickým spojům, je opatřen větracími
otvory, které provzdušňují kompost, který se nelepí na stěny díky vnitřnímu žebrování. Pojistky zabraňují samovolnému otevírání
větrem.

Nabízím
k pronájmu
byt 1+1
ve Wolkerově ulici – panelový dům s
výtahem.
Upřednostňuji seniory a pracující osoby
s vyřešenou ﬁnanční minulostí.
Bližší informace na telefonu 605 395 482 nebo
na e-mail: hajmar83@seznam.cz.

Město Vítkov vyhlašuje výběrové
řízení na poskytnutí půjček z Fondu
rozvoje bydlení pro rok 2021
Podmínky výběrového řízení včetně účelů, na které budou zápůjčky poskytovány,
jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení města Vítkova platnými
od 24. června 2020.
Formulář žádosti a bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách města: https://1url.cz/Lzkud nebo na ﬁnančním odboru Městského úřadu Vítkov u Bc. Jany Chorobinské nebo Jaromíra Ambrože, IV. podlaží, blok A.
Žádosti jsou přijímány do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání ﬁnančních prostředků
vedených ve fondu.

Sociální služby města Vítkova
Odbor sociálních věcí informuje o sociálních a návazných
službách, které působí na území města Vítkova a poskytují své
služby občanům:
Andělé na drátě – asistenční tísňová služba pro seniory
Celorepubliková tísňová telefonická linka a poradna poskytuje
seniorům pomoc, aby se necítili sami a mohli žít svůj život plnohodnotně
v domácím prostředí. Pečujícím nabízí jistotu bez obavy, že se jejich
blízkým seniorům něco stane a zůstanou bez pomoci. Pokud je senior
sám a jeho stav vyžaduje dohled, je možné využít SOS tísňového
tlačítka, které přivolá pomoc díky chytré krabičce nebo hodinkám.
Hodinky si můžete bezplatně objednat na vyzkoušení přímo na
webových stránkách služby nebo na bezplatné telefonní lince.
Andělé stromu života – mobilní hospic
Většina z nás by ráda strávila konec svého života doma v kruhu svých
blízkých. Služba domácího mobilního hospice pomáhá nemocným v
posledních fázích života a jejich rodinám překonat náročnou životní
situaci a prožít poslední chvíle důstojně. Po předchozí telefonické
domluvě přijedou pracovníci přímo k Vám domů, postarají se o
nemocného a zajistí mu potřebnou péči dle individuálních potřeb.
Andělé stromu života – odborné sociální poradenství
Služba podporuje nevyléčitelně nemocné osoby nebo ty, kteří se
starají o nevyléčitelně nemocného. Nabízí užitečné informace, rady,
kontakty na potřebné služby, pomáhá plánovat další kroky péče při
náročné životní situaci. Pracovníci mohou přijet do Vašeho bydliště
nebo si domluvíte schůzku v některém z míst kontaktního centra.
Využít můžete také internetovou poradnu.
Andělé stromu života – terénní odlehčovací služba
Služba poskytuje podporu pečujícím, kteří se starají o osobu v
poslední fázi života, aby si mohli odpočinout od náročných povinností
domácí péče a vyřídili si své osobní záležitosti. Odlehčovací služba je
určena především uživatelům, kteří jsou zároveň pacienty mobilního
hospice.
Centrum inkluze, o. p. s. - Centrum pro rodinu FAJTA
Centrum pro rodinu pomáhá rodinám s dětmi. Rodičům poradí v oblasti
výchovy, výchovných problémů, vztahových problémů, komunikace,
vzdělávání, při získávání motivace ke vzdělávání.
Centrum inkluze, o. p. s. - Předškolní klub Kamarád Vítkov
Nabízí předškolní vzdělávání, včasnou péči, doučování, integraci dětí,
psychologické a speciální pedagogické poradenství, besedy, podporu
komunikace, příměstské tábory. Jednou za měsíc v klubu probíhají
setkání rodičů dětí pro vzájemné sdílení, informování, realizaci
volnočasových aktivit, podporu začleňování, poradenství.
Domov Vítkov, p. o. – domov pro seniory
Domov pro seniory ve Vítkově nabízí seniorům ve věku 65 let a více,
kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku věku či zdravotního
stavu a potřebují pravidelnou pomoc a podporu dle individuálních
potřeb, celodenní péči s ubytováním a stravou. Žadatel o umístění
musí vyplnit formulář žádosti o přijetí a doložit posudek ošetřujícího
lékaře. Žádost si můžete vytisknout z webových stránek nebo vyžádat
přímo v zařízení.
Domov Vítkov, p. o. – domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem je podobná pobytová služba jako domov
pro seniory. Poskytuje celodenní péči se zajištěním ubytování a stravy
osobám ve věku 50 let a více se sníženou soběstačností způsobenou
různými typy demencí, kteří potřebují pravidelnou pomoc a podporu a
nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Žadatel o umístění musí
obdobně jako u domova pro seniory vyplnit formulář žádosti o přijetí a
doložit posudek ošetřujícího lékaře.
Domov Vítkov, p. o. – chráněné bydlení
Tato pobytová služba je určena klientům se zdravotním postižením od

19 let, kteří potřebují každodenní pomoc jiné osoby, protože nejsou
sami schopni zajistit si své životní potřeby ve svém přirozeném
prostředí. Jsou jim k dispozici klíčoví pracovníci, se kterými jsou v
užším kontaktu, a ti jim zajišťují potřebnou péči a podporu.
Elim Opava, o. p. s. – dobrovolnické centrum
Cílem dobrovolnického centra je oslovovat občany za účelem náboru
nových dobrovolníků. Dobrovolníci svou nezištnou pomocí probouzí v
potřebných pocit, že nejsou sami, mohou si s někým popovídat, strávit
svůj volný čas hraním společenských her či procházkou.
EUROTOPIA.CZ, o. p. s. - Asistenční, mediační a terapeutické
centrum
Centrum pracuje s rodinami, které se nacházejí nebo se nacházely ve
stádiu rozvodu, rozchodu nebo v jiné podobné krizové situaci.
EUROTOPIA.CZ, o. p. s. - Poradenské středisko
Středisko poskytuje poradenství při řešení bydlení, exekucí, dluhů,
partnerských vztahů, nezaměstnanosti, ﬁnanční gramotnosti.
Disponuje také bezplatným právníkem.
Fokus - Opava, z. s. - Středisko pro osoby s duševním
onemocněním, mentálním a zdravotním postižením (sociální
rehabilitace)
Středisko se zaměřuje na osoby se zdravotním, chronickým,
psychickým či mentálním onemocněním, které si vzhledem ke svému
zdravotnímu znevýhodnění nejsou schopny samy svými vlastními
silami zabezpečit základní životní potřeby. Pracovníci klienty učí
dlouhodobým prohlubováním a procvičováním základním sociálním
návykům a pracovním dovednostem, pomáhají jim naučit se trvale
žít se svým zdravotním omezením v praktickém životě a překonávat
dopady svého omezení a snižovat riziko sociálního vyloučení.
Charita Odry – pečovatelská služba
Služba pomáhá pečovat o osoby se sníženou soběstačností z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
v přirozeném prostředí. Pracovníci zajišťují uspokojování základních
životních potřeb spojených s péčí o tělo, prováděním hygieny,
nákupem potravin, zajišťováním stravy. Poskytované služby jsou
zpoplatněny dle aktuálního sazebníku.
Charita Odry – Občanská poradna, dluhové poradenství
Občanská poradna poskytuje informace, rady a pomoc při řešení tíživé
sociální situace způsobené zadlužením a špatným hospodařením s
ﬁnancemi.
Renarkon, o.p.s.
Osobám nad 15 let ohroženým závislostí na návykových látkách a
patologickým hráčstvím poskytuje služba odbornou pomoc. Jedná
se o terénní, anonymní a bezplatnou službu. Pracovníci zajišťují
výměnu injekčních stříkaček, dezinfekci, zdravotnický materiál, testy
na infekční nemoci, poradenství, pomoc při jednání na úřadech,
zprostředkování kontaktů, informací o dalších službách.
Slezská diakonie – Poradna rané péče MATANA
Poradna pomáhá rodinám s dětmi do 7 let věku s mentálním,
pohybovým, kombinovaným postižením, autismem nebo opožděným
či odlišným vývojem. Poskytují poradenství v oblasti postižení a
vývoje dítěte, vzdělávání, doporučení a zaškolení rodičů ve zvládání
péče o dítě, pomáhají při přechodu dítěte z předškolního vzdělání
do školského zařízení. Mimo jiné pořádají nebo zprostředkovávají
příměstské tábory a setkání svépomocných rodičovských skupin.
Středisko volného času Vítkov, p. o. - Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Tunnel
Nízkoprahové zařízení poskytuje dětem a mládeži od 6 do 26
let zdarma, anonymně a zcela dobrovolně bezpečný a důvěrný
prostor, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas a zároveň řešit svou
nepříznivou životní situaci. Cílem je pozitivně ovlivnit životní styl dětí

a dospívajících, pomocí besed a přednášek preventivně působit proti
sociálně patologickým jevům.
Středisko volného času Vítkov, p. o. - Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Tunnel
Služba si klade za cíl bezplatně pomoci rodinám s dětmi v krizi,
například při obnovení fungování rodiny, dopadech dlouhodobé
nezaměstnanosti, špatných bytových podmínkách, dluzích s cílem
udržet dítě v původní rodině.

Přehled všech sociálních, návazných a zdravotních služeb se všemi
dalšími informacemi a kontakty naleznete v Katalogu sociálních,
návazných a zdravotních služeb, který si lze v tištěné podobě zakoupit
v Informačním centru za 20 Kč nebo ho naleznete na webových
stránkách města Vítkova.
https://www.vitkov.info/mestsky-urad/komunitni-planovani/zakladnidokumenty/katalog-socialnich-a-souvisejicich-sluzeb-mestavitkova/?ftresult=katalog

Novinky ve vítkovském Mobilním Rozhlasu!
Prostřednictvím Mobilního Rozhlasu se
nově můžete přihlásit k odběru informací ze
Střediska volného času Vítkov.
Pokud o tyto zprávy máte zájem, stačí se
přihlásit na

https://vitkov.mobilnirozhlas.cz
a upravit si okruh přijímaných zpráv.

Pokud
ještě
Mobilní
Rozhlas
nemáte zaregistrován, tak na adrese
https://vitkov.mobilnirozhlas.cz se můžete
ke službě přihlásit a vybrat si, které z okruhů
zpráv si přejete dostávat na svůj e-mail, do
aplikace, či formou SMS.

Stavební práce
v Nové ulici
25. května byly zahájeny stavební
práce na výměně vodovodního a kanalizačního řadu v místní komunikaci
Nová.
Akce si vyžádá úplné uzavření silničního
provozu na této komunikaci v úseku od
křižovatky s komunikací Těchanovická ve
směru na komunikaci Selská v délce cca
280 m (po bývalé dětské hřiště).
Objízdná trasa je vedena po komunikaci
Fučíkova, Selská a Těchanovická.
Práce (výkopy) budou probíhat postupně
v délce pracovního místa cca 20 – 50 m.
Do uzavřeného úseku mimo samotné
pracovní místo bude umožněn příjezd vozidlům IZS, komunální techniky a samotných uživatelů nemovitostí, a to vždy po
dohodě se stavbou.
Stavební práce a tím i omezení silničního
provozu bude ukončeno 17. září.
S ohledem na klimatické podmínky nelze
spolehlivě vyloučit změny termínu.
Kontaktní osoby:
Ing. Tomáš Jabůrek, stavbyvedoucí,
tel. 739 663 006
Jiří Grigier, pracovník MěÚ Vítkov,
tel. 556 312 245

Okruhy informací:
Informace z úřadu
Krizové informace
Informace z dopravy
Informace z knihovny
Kulturní akce
Nalezená zvířata
Odstávky, poruchy
Sportovní akce
Zdravotnictví
Vítkovský zpravodaj
Informace ze Střediska
času Vítkov - novinka!!!

Přes Mobilní Rozhlas také můžete nahlásit
problém ve vašem okolí - třeba černou
skládku, poškozené zařízení apod., dále
nabízí hlasování v různých anketách.
Nově se v něm zobrazují informace o počtu
nakažených osob v souvislosti s kovidem https://vitkov.mobilnirozhlas.cz/covid-report

volného

Pokud vám nějaká informace unikla, dá se
dohledat v archivu.
Jestliže máte další dotazy k Mobilnímu
Rozhlasu, můžete se obrátit na e-mail:
dusek@vitkov.info.

KOTLÍKOVOU DOTACI NAKONEC DOSTANOU
VŠICHNI ÚSPĚŠNÍ ŽADATELÉ
Stát navýšil příspěvek na výměny neekologických kotlů o dalších zhruba 600 milionů korun.
Moravskoslezský kraj dostane z těchto peněz 181 milionů. Ty pokryjí všech 1564 žádostí třetí
kotlíkové výzvy, které byly zatím v zásobníku.
„Během všech tří kol kotlíkových výzev bylo v našem regionu vyměněno už přes 17 tisíc
neekologických kotlů. To z nás dělá jednoznačně nejúspěšnější kraj v čerpání kotlíkových
dotací v Česku. Lidé v našem kraji zkrátka pochopili, že i oni mohou právě správným topením
ovlivnit stav našeho ovzduší. Vždyť ve třetí výzvě nám během pouhých deseti dnů přišlo
deset tisíc žádostí o dotaci. Patnáct set z nich zůstávalo v zásobníku, protože miliarda,
kterou máme od státu pro třetí výzvu k dispozici, by všechny žádosti nepokryla. Nyní budeme
moci vyhovět všem žadatelům, kteří splnili podmínky dotačního programu,“ uvedl hejtman
Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že na nový kotel přidá 7500 korun každému
žadateli také kraj, na výměnu přispívají ze svého rozpočtu i mnohé obce.
Moravskoslezský kraj za všechna tři kola kotlíkových dotací zatím vyplatil přes 1,8 miliardy
korun, které od státu obdržel. Výměny prvních dvou kol s celkovou státní dotací téměř jedna a
půl miliardy korun jsou už dokončené, nový ekologický kotel už tak má zhruba 13 a půl tisíce
žadatelů prvního a druhého kola. Aktuálně probíhají výměny třetího kola, hotovo má více než
4200 domácností, zbývá zrealizovat a proplatit zhruba 5 tisíc výměn kotlů. „Všech deset tisíc
žádostí třetí kotlíkové výzvy již máme od prosince minulého roku zpracováno, a to včetně
těch, které jsou v zásobníku. Nic tedy nebrání tomu, abychom začali co nejdříve rozesílat
dotační smlouvy. Jsem moc rád, že stát slib dodržel a prostředky na výměny kotlů navýšil. Z
deseti tisíce přijatých žádostí třetí výzvy splnilo podmínky 9379 žadatelů,“ vyčíslil náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že díky všem
třem kolům kotlíkových dotací bude v regionu vyměněno téměř 23 tisíc kotlů.
„Největším beneﬁtem kotlíkových dotací je pozitivní vliv na ovzduší v Moravskoslezském
kraji. Tisícovky vyměněných kotlů znamenají snížení emisí nejvíce problémových škodlivin
v regionu, tedy prachových částic frakce pod 10 mikrometrů a 2,5 mikrometrů o stovky tun
ročně. Rakovinotvorného benzo(a)pyrenu je díky novým nízkoemisním kotlům ve vzduchu
každý rok méně o stovky kilogramů,“ uzavřela radní Moravskoslezského kraje pro životní
prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.
Zdroj: www.msk.cz

Jak postupujeme k přívětivějšímu úřadu

Město Vítkov získalo v loňském roce dotaci z Operačního programu
Zaměstnanost na realizaci projektu Přívětivý úřad Vítkov (registrační
číslo: CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/18_092/0014525).
Realizace byla započata již v loňském roce a je plánována na dva
roky s termínem ukončení v dubnu 2022. V loňském roce vznikl
realizační tým projektu, vznikaly pracovní skupiny, zpracovávala se
zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrových řízení na pořízení jednotlivých aktivit zahrnutých do projektu. Příprava výběrových
řízení není lehkou záležitostí. Město musí dobře nastavit technické
požadavky na jednotlivé dodávky tak, aby výsledek odpovídal představám města a přinesl městu a jeho občanům co nejvíce užitku.
První z aktivit bylo zadání zpracování Strategického plánu rozvoje
města Vítkova na léta 2022-2031. Zpracovávání strategického
plánu je v plném proudu a občané města, podnikatelé i děti již byli
do jeho zpracování také aktivně zapojeni svou účastí v dotazníkovém šetření. Všem, kteří vyplněním dotazníku přispěli k vytvoření
strategie dalšího rozvoje města, ještě jednou děkujeme. V současné době je zpracována analytická část strategie a nyní budou
v rámci tvorby návrhové části stanovovány globální cíle města, cíle
a priority. Následně potom konkrétní projektové záměry.
Další novinkou, na kterou se mohou občané těšit, je elektronická
úřední deska. V únoru bylo vyhlášeno výběrové řízení. V březnu
byl radou města schválen výběr dodavatele. Vítězem se stala společnost vegler, s. r. o. z Ostravy, se kterou město uzavřelo smlouvu.
Elektronická úřední deska bude umístěna před vstupem do budovy
městského úřadu. Prvním krokem je vybudování elektrické přípojky,

Město Vítkov vyhlašuje

kterou zajišťují Technické služby města Vítkova. Následně dojde
k instalaci úřední desky, jejímu zprovoznění, zaškolení obsluhy
a uvedení do provozu. Elektronická úřední deska nahradí klasickou
úřední desku - vitríny s papírovými dokumenty stojícími před úřadem. Přinese větší komfort nejen pro obsluhu, ale také občanům,
a to především v oblasti graﬁky (větší velikost písma i příloh) nebo
lepší viditelnost textů i v nočních hodinách. Úřední deska bude
doplněna také o další informace z úřadu, kultury apod. Občanům
bude přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Ke zvýšení informovanosti občanů o hospodaření města přispěje
další novinka, kterou je rozklikávací rozpočet města. V dubnu bylo
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele programu „rozklikávací
rozpočet“. V květnu proběhlo hodnocení nabídek a rada města
schválila výběr nejvhodnější nabídky. Vítězným dodavatelem se
stala společnost Internet Stream z Nového Města na Moravě, která
již dělala rozklikávací rozpočet pro mnoho jiných měst. Po podpisu
smlouvy o dílo bude zahájena realizace projektu. Rozklikávací rozpočet by měl být hotov do 4 měsíců od podpisu smlouvy. Nový program (tzv. rozklikávací rozpočet) prostřednictvím webové aplikace
umožní graﬁcké a přehledné zveřejnění účetních dat. Prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu bude město jednoduše a srozumitelně
prezentovat občanům hospodaření města. Věříme, že tato aplikace
bude pro občany zajímavá.
Připravujeme výběrové řízení na zpracování manuálu jednotného
vizuálního stylu města Vítkova (vytvoření loga města, atd.) a na
zpracování komunikační strategie města.
Poslední aktivitou bude pořízení vyrozumívacího systému, který
bude občany formou SMS zprávy informovat o tom, že již mají na
úřadě vyřízen svůj řidičský průkaz, občanský průkaz, pas a mohou
si je vyzvednout.
Doufáme, že realizace tohoto projektu ﬁnancovaného z prostředků
EU, státního rozpočtu a rozpočtu města přispěje k tomu, že náš
úřad bude úřadem opravdu přívětivým.
Daniela Olbertová

ZÁMĚR

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

Prohlídka nemovitosti bude dne 23. června v době od 15:00 15:30 hod. Ve výjimečných případech lze po dohodě provést prohlídku individuálně.
Zájemci o koupi nemovitosti se k tomuto záměru mohou vyjádřit
a podat své žádosti na podatelnu Městského úřadu Vítkov, nebo
zaslat poštou na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor služeb, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov nejpozději do 12. srpna 2021
do 17:00 hod.
V případě více zájemců bude výběr kupujícího proveden „obálkovou metodou“ dle čl. 8 Zásad prodeje a pronájmů nemovitých věcí
v majetku Města Vítkova.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky bez udání důvodu odmítnout a výběrové řízení v plném rozsahu zrušit nebo opakovat.

Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně.
I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
Výrobky plnící funkci stavby, mezi které patří i mobilní domy, stavební
zákon považuje za stavbu a je nerozhodné, že nejsou pevně spojené
se zemí základem nebo mají kola a můžete je přesouvat z místa
na místo. Ano, čtete dobře, stavbou může být i věc movitá. Mobilní
dům musí proto splnit i všechny technické parametry pro stavby
vyplývající z vyhlášek a podléhají povolení stavebního úřadu.

České právo rozlišuje mezi pojmy stavba dle stavebního zákona
(zákon č. 183/2006 Sb.) a nemovitou věci dle občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb.).
Stavba není spojená se zemí, má oj nebo kola? Nerozhoduje
Stavba je deﬁnována jako stavební dílo, které vzniká stavební
nebo montážní činností. Za stavbu se považuje i výrobek plnící
funkci stavby (§ 2 odst. 3 stavebního zákona). Na rozdíl od toho dle
občanského zákoníku nemovitou věc nelze přenést z místa na místo
bez porušení její podstaty (§ 498 občanského zákoníku).
Zjednodušeně řečeno, za stavbu dle stavebního zákona je možné
považovat jak nemovitou věc, tak i movitou věc, typicky mobilní
domy. Není důležité jakou formu movitá věc má, že má oj nebo kola,
není spojena se zemí základem nebo má dokonce státní poznávací
značku.
Povolování staveb - výrobek plnící funkci stavby
Důležité je, jakou funkci výrobek plní, zda je užíván k trvalému
bydlení, jako rekreační objekt, nebo například jako sklad nářadí.
Podle jeho účelu je pak nutné získat od stavebního úřadu příslušná
povolení a splnit další kritéria daná vyhláškami.
Jako příklad za všechny uveďme mobilní dům pro trvalé bydlení,
tedy stavbu, která plní funkci rodinného domu. K umístění takového
mobilního domu je potřeba získat od stavebního úřadu povolení.
V případě, že sousedé udělili s takovou stavbou souhlasy, stavební
úřad vydá územní souhlas, samozřejmě za splnění dalších
zákonných podmínek.

Finanční příspěvek na kastraci koček
a kocourů v roce 2021
Město Vítkov poskytuje v letošním roce ﬁnanční příspěvky na
kastrace koček a kocourů. Jedná se o preventivní opatření k regulaci
populace toulavých a opuštěných zvířat v souladu se zákonem
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která:
- je chovatelem kočky nebo kocoura,
- má trvalý pobyt ve městě Vítkově nebo jeho místních částech
(Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí,
Prostřední Dvůr, Zálužné),
- nechá svou kočku nebo kocoura v roce 2021 vykastrovat
u veterinárního lékaře.

Nejčastější problémy s umístěním mobilního domu jako stavby
rodinného domu
O takové stavbě je možné přemýšlet v místě, kde je to z hlediska
územního plánu možné. Tedy primárně v zastavitelných plochách
vymezených územním plánem. Není tedy možné tímto způsobem
obejít regulativy územního plánu a umístit mobilní dům například
v lese nebo na louce. Dalším požadavkem pro umístění takového
výrobku bude jeho architektonické začlenění do území a zkoumání
cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona).
Všechna tato kritéria bude posuzovat úřad územního plánování
ve svém závazném stanovisku, které bude mimo jiné sloužit jako
podklad pro vydání povolení ze strany stavebního úřadu.
V neposlední řadě musí být splněny i odstupové vzdálenosti. Je-li
mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být
menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků
nesmí být menší než 2 m (§ 25 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území).
Je nutné též zpracovat dokumentaci stavby, která musí být
vyhotovena autorizovanou osobou. Taková dokumentace stavby
musí splňovat všechny náležitosti uvedené ve vyhláškách jak do
jejího rozsahu, tak i obsahu (vyhláška č. 499/2006 Sb., Vyhláška
o dokumentaci staveb). Nestačí tedy pouze technická speciﬁkace
výrobku, i když je možné z ní vycházet.
Technické vlastnosti stavby:
Nejčastějším problémem mobilních domů bývá nedodržení světlé
výšky, která v obytných místnostech v rodinném domě musí být
nejméně 2500 mm, v podkroví 2300 mm (§ 40 odst. 2 vyhlášky
č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby).
Dalšími nedostatky mobilních domů sloužící k trvalému bydlení
s podlahovou plochou větší než 50 m 2 bývají jejich tepelné
vlastnosti. Mobilní dům, stejně jako ostatní rodinné domy musí
splňovat požadavky energetické náročnosti budov (zákon
č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií). Průkaz energetické
náročnosti budovy zpracovaný oprávněnou osobou je nutné doložit
k povolení stavby.
Technická infrastruktura:
Stavby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě
technické infrastrukturu (§ 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Vyhláška
o obecných požadavcích na využívání území). Mezi základní
infrastrukturu patří přípojky vodovodní, elektrické a kanalizační.
S tím souvisí i požadavek na záchod a koupelnu v mobilním
domě. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti,
nebo z obytné místnosti, jde – li o jediný záchod v bytě. Stísněné
mobilní domy, bez chodby, tedy není možné z důvodu tohoto
požadavku povolit (§ 10 odst. 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., Vyhláška
o technických požadavcích na stavby).
Zdroj: web ESTAV
Výše ﬁnančního příspěvku:
- 500 Kč na kastraci jedné kočky,
- 250 Kč na kastraci jednoho kocoura,
- ﬁnanční příspěvek bude chovateli v uvedeném roce poskytnut
maximálně pro 5 zvířat,
- bude-li cena za veterinární úkon nižší než poskytovaný ﬁnanční
příspěvek města, bude chovateli poskytnut příspěvek pouze ve výši
ceny za provedený veterinární úkon.
Způsob platby: O ﬁnanční příspěvek může chovatel požádat
u Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování
a životního prostředí. Předloží průkaz totožnosti a doklad o zaplacení
za provedenou kastraci kočky nebo kocoura.
Možnost zapůjčení přepravky pro kočky: Přepravku pro kočky
si mohou chovatelé zapůjčit po předchozí dohodě na služebně
Městské policie Vítkov, telefon 556 312 277.

Charita Odry
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
KONTAKTU, DOPRAVA
OBČANŮ

V rámci pečovatelské služby provozuje Charita Odry na území
města Vítkova zprostředkování kontaktu občanů se společenským
prostředím. Tato služba je v jiných městech známa pod názvem
„Senior taxi“. Díky službě zprostředkování kontaktu jsou občané
dopravováni k lékaři, na rehabilitaci, úřady, nákupy apod. Občan si
může při převozu zažádat o doprovod zdravotní sestry.
Za měsíc je služba využívána 5 až 10 občany města, jsou
poskytovány i cesty mimo město.
Služba je určena především pro seniory, osoby se zdravotním
omezením, držitele průkazů osob se zdravotním postižením (TP,
ZTP, ZTP/P).

Na provozování služby nelze využít dotaci města na sociální služby,
proto je od 1. 5. 2021 cena stanovena na 7 Kč/km a k celkové
ceně za jízdu se připočítává poplatek za zprostředkování kontaktu
32,50 Kč. Platbu není možné hradit v hotovosti, uživatelé služby
obdrží složenku.
V ostatních městech, kde je služba Senior taxi provozována, se
ceny pohybují v rozmezí od 20 Kč do 35 Kč za 1 jízdu + cena za
čekání na zpáteční jízdu.
Službu je možné objednávat osobně, telefonicky nebo e-mailem od
pondělí do pátku 6.00 – 14.30 hod. u těchto pracovníků:
Vedoucí pečovatelské služby: Martina Hezinová, tel.: 731 075 802,
e-mail: martina.hezinova@odry.charita.cz
Sociální pracovnice: Bc. Veronika Chudějová, tel.: 605 467 813,
e-mail: Veronika.chudejova@odry.charita.cz

Změna ceníku poskytovaných služeb Charity Odry
Dovolujeme si vás informovat, že od 1. 5. 2021 došlo ke změně ceníku za poskytování služeb. Úkony jsou hrazeny za každou započatou
čtvrthodinu (15 minut). Do času poskytování služeb se započítává i čas nezbytný pro přípravu úkonu včetně času nezbytného k dopravě
zaměstnance na místo poskytování služby. Od 1. 5. 2021 dochází ke sjednocení cen pro všechna města, jednotná cena platí pro službu
v Odrách, Fulneku, Vítkově a Budišově.
Celková částka za poskytnuté služby se na vyúčtování zaokrouhluje na celé koruny.

Seznam úkonů a cen pečovatelské služby Charity Odry
A - Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru,
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
• A 1 - 15 minut - 32,50 Kč
• A 2 - 30 minut - 65 Kč
• A 3 - 45 minut - 97,50 Kč
• A 4 - 60 minut - 130 Kč
B - Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu:
• pomoc při úkonech osobní hygieny,
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
• pomoc při použití WC.
• B 1 - 15 minut - 32,50 Kč
• B 2 - 30 minut - 65 Kč
• B 3 - 45 minut - 97,50 Kč
• B 4 - 60 minut - 130 Kč
C - Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
• dovoz nebo donáška oběda s následnou asistencí (pomoc
a podpora při podávání jídla a pití),
• pomoc při přípravě jídla a pití,
• příprava a podání jídla a pití.
• C 1 - 15 minut - 32,50 Kč
• C 2 - 30 minut - 65 Kč
• C 3 - 45 minut - 97,50 Kč
• C 4 - 60 minut - 130 Kč
Dovoz dietní stravy – i bez asistence, a to z důvodu, že neexistuje
jiný dovozce dietní stravy. Rozvoz je určen pro uživatele Oderska
a Vítkovska, jejichž zdravotní stav vyžaduje konzumaci dietní stravy.
Dovoz dietní stravy může být omezen z důvodu kapacity nemocniční
jídelny.
Dovoz obědů o víkendu a svátcích není zajištěn. V tyto dny je možný
pouze nákup hotových jídel a jejich podání uživateli.

Cena dovozů jídla
• C 5 – Dovoz jídla s asistencí - 1 dovoz - 5 Kč / + asistence 15 min.
- 32,50 Kč
• C 9 - Dovoz druhého jídlonosiče do stejné rodiny (na stejnou
adresu) - 1 dovoz - 5 Kč
• C 10 - Dovoz dietní stravy od PO do PA - 1 dovoz - 20 Kč
• C 11 - Dovoz dietní stravy o víkendech a svátcích na Odersku - 1
dovoz - 20 Kč
D - Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
• běžný úklid a údržba domácnosti,
• údržba domácích spotřebičů,
• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního
úklidu, úklidu po malování,
• donáška vody,
• topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
topných zařízení,
• běžné nákupy a pochůzky,
• velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti,
• praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy.
• Dl - 15 minut - 32,50 Kč
• D2 - 30 minut - 65 Kč
• D3 - 45 minut - 97,50 Kč
• D4 - 60 minut - 130 Kč
• D5 - Praní prádla a žehlení prádla - 150 Kč/1 pračka prádla
E - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět.
• El - 15 minut - 32,50 Kč
• E2 - 30 minut - 65 Kč
• E3 - 45 minut - 97,50 Kč
• E4 - 60 minut - 130 Kč
Fakultativní služby:
• doprava vozidlem Charity Odry na vlastní žádost uživatele,
• dohled nad uživatelem,
• dohled nad užitím léků.

F - Dohled nad uživatelem:
• dohled po dobu, kdy si rodina potřebuje zařídit své záležitosti,
• dohlížení, aktivizace (předčítání, hraní her, zpívání, tvůrčí činnosti,
procházka apod.).
• F1 - 15 minut - 60 Kč
• F2 - 30 minut - 120 Kč
• F3 - 45 minut - 180 Kč
• F4 - 60 minut - 240 Kč

F 6 - Doprava vozidlem Charity Odry - 7 Kč/ km
(V případě přepravy více uživatelů v jednom vozidle se cena za km
dělí rovným dílem mezi tyto uživatele.)
H - Dohled nad užitím léků
• H1 - 15 minut - 60 Kč
• H2 - 30 minut - 120 Kč
• H3 - 45 minut - 180 Kč
• H4 - 60 minut - 240 Kč

Fun Tech Fest přiblíží řemesla a polytechniku
Fun Tech Fest. To bude přehlídka řemesel, polytechniky, robotiky
a volnočasových aktivit, která proběhne ve spolupráci MAS Opavsko,
SVČ Vítkov a dalších partnerů 23. června 2021 v areálu Střediska
volného času Vítkov.
„Fun Tech Fest je naším příspěvkem do mozaiky kariérního
poradenství, kterému se v rámci Místního akčního plánu
Vítkovsko věnujeme. Chceme atraktivní formou přiblížit
žákům oblast robotiky, polytechniky a řemesel,“ uvedl manažer
vzdělávání MAS Opavsko Martin Hořínek. V dopoledních hodinách
bude podle něj Fun Tech Fest hlavně určen žákům 6. až 9. tříd
základních škol z Vítkovska. Mezi vystavovateli najdete vítkovské
ﬁrmy – ALU-COLOR s.r.o., inSPORTline, Technické služby města
Vítkova a také Střední školu Odry, ZŠaG Vítkov a mnoho dalších.
„Odpoledne se pak od 15:00 hodin program akce překlopí
do podpory volnočasových aktivit,“ přiblížil Martin Hořínek.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet pestrou paletu volnočasových
kroužků SVČ Vítkov (mažoretky, automodelář, dance-up apod.).
Vyvrcholení celého dne nastane v 16:00 hodin, kdy proběhne
exhibiční boxerský zápas mezi Klokočovem u Vítkova a Opavou.
„Srdečně vás na Fun Tech Fest zveme,“ dodal Martin Hořínek.
Aktivita je součástí projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na
území Vítkovska II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008640)

Program:
dopoledne 8:00 – 13:00 hodin
- řemeslo, ICT technika, 3D tiskárna, roboti a mnoho dalších
- mobilní IT laboratoř
- dobrovolní hasiči, Český červený kříž,
- koně (farma Klokočov), rybáři,
- ﬁrmy z Vítkovska
odpoledne 15:00 – 18:00 hodin
- ukázky volnočasových aktivit
- polytechnické kroužky a stánky
- exhibiční zápas v boxu (od 16:00 hodin)
- sportovně aktivní odpoledne
- vyhlášení dopolední soutěže

Milan Freiberg
PR manažer MAS Opavsko

Středisko volného času Vítkov
ZÁPISNÍK
DOBRODRUHA

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

Příměstský tábor zaměřený
na průpravu v anglickém
jazyce
Středisko volného času Vítkov ve spolupráci
s MAS Opavsko a jazykovou školou Hello
Opava pořádají příměstský tábor Kouzla a čáry
s angličtinou. Tábor je vhodný pro děti od 8 do
12 let, které se chtějí procvičit v angličtině před
začátkem nového školního roku. Dopolední
program zajišťují lektoři z jazykové školy
Hello Opava. Odpoledne si užijeme soutěže
a hry inspirované zážitky Harryho Pottera ve
škole čar a kouzel v Bradavicích. Informace
k přihlášení naleznete na webových stránkách
SVČ Vítkov. Pro bližší informace můžete psát
na e-mail: orlikova@svc-vitkov.cz nebo volat:
732 607 373. Cena tábora je díky podpoře
MAS Opavsko pouze 500 Kč.
Věříme, že si zlepšíte angličtinu a budete se
dobře bavit!

KRAJSKÉ KOLO EKONOMICKÉ
OLYMPIÁDY

Dne 16. března proběhlo online formou krajské kolo Ekonomické
olympiády. Z naší školy se zúčastnili dva žáci oktávy – Dominik
Nedzbala a Daniel Horák. Dominik Nedzbala v tomto kole obsadil
3. místo z celkového počtu devíti set soutěžících. Postupuje tak do
celostátního ﬁnále, které se uskuteční v červnu. Tato soutěž patří
mezi tradiční akce, jichž se pravidelně účastní žáci třetích a čtvrtých
ročníků vyššího gymnázia.
Jana Repková

NAŠI ŽÁCI V OKRESNÍM KOLE SOČ

Dne 19. dubna se v online podobě uskutečnilo okresní kolo 43.
ročníku Středoškolské odborné činnosti. Našich šest septimánek
soutěžilo ve třech oborech - 04 Biologie, 06 Zdravotnictví a 14
Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Nejúspěšnější byla Michaela Filipová v oboru 04 s prací Alternativní
a komplementární medicína, která získala 2. místo a postupuje do
krajského kola.
Ostatní soutěžící ve svých oborech obsadily 4. - 7. místo.
Všem děkujeme za reprezentaci školy, blahopřejeme a postupující
do krajského kola držíme palce!
Miroslav Bučánek

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ

Soutěž Srdce s láskou darované má již svou dlouholetou tradici. Je
to celostátní soutěž pro dětské kolektivy. Podporuje tradiční hodnoty,
týmovou spolupráci a mezilidské vztahy.
Účastníky soutěže se mohou stát kolektivy z mateřských
a základních škol, družiny, dětí z dětských domovů, základních
uměleckých škol, mateřských center a další dětské skupiny, ale
třeba i děti se svými rodiči, které splní stanovená pravidla. Soutěžní
je jedna fotograﬁe vyrobeného srdce (nebo srdcí) a jeden text
libovolného žánru, z něhož je zřejmé, komu je srdce určeno a proč.
Soutěžící mají možnost dále nahrát do přihlášky až tři fotograﬁe
a video dokumentující proces tvorby i předání.
Jde o to, aby se děti zamyslely nad tím, komu by chtěly vyrobené
srdce darovat a proč. Mohou vyrábět srdíčka pro své blízké, pro
seniory, nebo si mohou vybrat konkrétního člověka a vyrobeným
srdíčkem ho podpořit.
Cílem samotné soutěže je podpora hodnot jako jsou láska,
přátelství, rodina, vzájemná úcta, vzájemná spolupráce, rozvoj
tvůrčích dovedností dětí, radost z vlastnoručně vytvořených výrobků
i z darování a sdílení radosti v kolektivu.
Naše škola se soutěže účastní pravidelně a vždy s dobrým výsledkem.
V loňském roce jsme se umístili v první desítce s Vánočním
příběhem. Ten začal takto: Máme ve škole kamarádku, která je velmi
vážně nemocná. Již po několikáté bojuje se zákeřnou nemocí. Je
to velká bojovnice plná optimismu. Rozhodli jsme se tedy společně
s dětmi ve školním klubu vybrat v rámci vánočního jarmarku nějaké
penízky a udělat naší kamarádce milé překvapení. A protože mají
klubáci opravdu velké srdce, náš plán se povedl. Za peníze, které
jsme z vánočních výrobků získali, jsme naší usměvavé Káji pořídili
obřího plyšového medvěda, hrníček s nápisem „S láskou klubáci“
a skvělou společenskou párty hru. Kája přišla za námi do klubu
a chvíli s námi pobyla. Její radost byla obrovská a nám vehnala slzy
do očí. Moc rádi bychom jí darovali zdraví, ale to bohužel neumíme.
Jsme tedy velmi šťastní, že ji náš dárek potěšil a snad jí dodá sílu
a pozitivní energii, kterou tolik potřebuje.

V letošním roce to byl projekt „Andělské paprsky“. Naše škola
patří mezi ty, jež zajišťovaly péči o děti rodičů vybraných profesí.
Tyto děti si uvědomují, jak je vzácná každá chvíle, jak při výuce,
tak při volnočasových aktivitách, kterou mohou trávit společně. A to
nás přivedlo na myšlenku poslat „Andělské paprsky“ všem dětem,
kterých se dotkla současná situace kolem Covid-19 a nemohou
tak každodenně společensky žít, ať už je to při vyučování ve třídě,
v zájmových útvarech nebo při společně sdílených kulturních
zážitcích.
Porota, která všechny soutěžní práce hodnotí, je složena z řady
významných osobností, jako například Jan Schmid, Jiří Lábus,
Martin Dejdar aj. Náš projekt porotu zaujal natolik, že se dostal opět
mezi 10 nejlepších.
Tímto ale nic nekončí, i nadále hodláme hledat možnost darovat
SRDCE potřebným. Vždyť co může být na světě krásnějšího, než
darovat radost, úsměv a pohladit duši. Chceme v tom naše děti
motivovat i podporovat.
Andrea Brijarová, Karína Kopecká

VÝZVY TĚLOCVIKÁŘŮ ZŠG VÍTKOV

Od začátku kalendářního roku 2021 nemohly probíhat hodiny

tělesné výchovy na půdě školy ze známých důvodů. Proto jsme
se rozhodli motivovat žáky a studenty k pohybu ve volném čase
zábavnou formou. Napadlo nás zorganizovat tři dobrovolné výzvy.
První výzva „Společně na Sněžku“ je pro třídní kolektivy. Úkolem je
dorazit společnými silami na Sněžku z Vítkova po turistických trasách,
což je vzdálenost 252 km. Každý, kdo se jde projít (proběhnout,
projet na kole), si změří pomocí mobilní aplikace vzdálenost a vytvoří
mapu trasy. Informace nám pošle a my sčítáme vzdálenosti každé
třídě. Výzva má velký ohlas a první třídy byly na Sněžce již za týden.
Pokračujeme tedy dále (v mapě severozápadním směrem) do
konce května a uvidíme, kam se nejlepší třídní kolektivy dostanou.
Jednotlivci, kteří se zapojí, jsou odměněni známkou z tělesné
výchovy. Nejlepší třídy obdrží diplomy a drobné ceny.
Druhá výzva „Najdi školní kešku“ je pro jednotlivce. Po vzoru
celosvětové hry Geocaching jsme rozmístili v okolí Vítkova osm
krabiček s malým předmětem (tzv. kešky). Zveřejnili jsme jejich
zeměpisné souřadnice a polohu v mapě. Lovci kešek mají za úkol
krabičku najít, vyfotit se s číslem na víčku, poslat nám foto a vyměnit
drobný předmět pro dalšího nálezce. Úspěšní lovci jsou opět
odměněni známkou a ti nejlepší drobnou cenou. I o tuto výzvu je
velký zájem a již brzy jsme evidovali mnoho úspěšných nálezců,
ale také dosti neúspěšných. Proto jsme nápovědy zjednodušili
podrobnější mapou a stručným popisem umístění.
Třetí výzva „Cvičím, cvičíš, cvičíme“ je pouze pro nižší stupeň, v té je
pět sportovních disciplín: švihadlo (skoky snožmo za 1 minutu), sedleh (1 minuta), plank (výdrž v poloze prkno), skok z místa (snožmo)
a přihrávky ve dvojici (1 minuta). Žáci je provádějí v domácím
prostředí, své výkony nahlásí a za splnění alespoň tří disciplín
dostávají známku 1. Nejlepší sportovci a třídy získají drobné ceny
a diplomy. Žáci nižšího stupně se účastní i první výzvy.
Jsme nadšeni vysokým počtem žáků a studentů, kteří se do výzev
zapojili. To je zase odměna pro nás.

30. dubna se v 1. třídách uskutečnil slet čarodějnic a čarodějů.
Den bez aktovek, ale zdaleka ne bez učení, si všichni náležitě
užili.

SPORTU ZDAR, tělocvikáři ZŠG Vítkov

PREZENTIÁDA 2021

V úterý 27. dubna se konalo krajské kolo soutěže Prezentiáda,
ve které žákovská družstva zpracovávají prezentace na zadané
náměty. V letošním roce byla pro základní školy stanovena témata
„Akce a reakce“ a „Tohle téma je tabu“. Druhé z nich si vybraly
žákyně sekundy Viktorie Mýlková a Natálie Daříčková a připravily
prezentaci s názvem Dětská psychika, ve které řešily vliv šikany,
týrání a dalších traumatizujících událostí v životě.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci celá soutěž proběhla
distanční formou a s tím byly spojeny i různé technické problémy.
I přesto děvčata se svou prací a vystoupením uspěla a obsadila
výborné třetí místo. Postupují do celostátního kola, které by se mělo
konat začátkem června v Brně.
Děvčatům děkujeme a blahopřejeme.
Alena Grosová

30. dubna se na prostranství školního asfaltového hřiště
uskutečnilo zábavné odpoledne. Lidový zvyk, pálení čarodějnic,
neboli ﬁlipojakubská noc, se stal podstatou celé akce.

S uvolňováním opatření přinášíme novou nabídku pro volný čas
Informační centrum je otevřeno pro turisty i občany města ve
standardních časech. Od poloviny května má otevřeno také
v sobotu od 8.00 do 14.00 hod.
Zastavte se načerpat inspiraci pro své výlety po Vítkovsku,
v Opavském Slezsku nebo Krajině břidlice.
Stále běží cestovatelská soutěž „Na toulkách Vítkovskem“, která je
vhodná nejen pro rodinné výlety.
Od 3. června bude v provozu i vítkovské kino Panorama. Přehled
ﬁlmů najdete na www.kulturavitkov.cz. Dle další nabídky distributorů
jej budeme neustále aktualizovat.
Kulturní akce se snažíme přenést do venkovního prostředí.
28. května jsme se ve spolupráci s vítkovskou farností připojili
k celorepublikové akci Noc kostelů a další letní aktivity připravujeme
do parčíku za kulturním domem.

V plném běhu je tradiční letní soutěž Rozkvetlé okno. Své přihlášky
můžete podávat prostřednictvím informačního centra.
Stále hledáme padesát tři nejkrásnějších míst pro připravovaný
stolní kalendář na rok 2022. Podmínky pro zasílání fotograﬁí
najdete na https://volnycas.vitkov.info/prehled-akci/vitkovska-fajnmista-895_767cs.html.
Každý čtvrtek od 7.00 do 15.00 hodin je otevřen také Senior Point,
kde mimo informací určených pro seniory najdete také pozvánky
na akce.
Nabídku pro volný čas sledujte na www.kulturavitkov.cz, kde si
můžete rezervovat nebo zakoupit vstupenky.
Upřednostňujete-li osobní nákup vstupenek, můžete využít služeb
informačního centra.

ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU PŘED 150 LETY

Do poloviny 19. století si ve Vítkově s požární ochranou až tak moc
hlavu nelámali. Existovala sice nařízení, podle kterých se řídilo
poskytování pomoci v případě požáru, ovšem ta byla pouze na
papíru. Bez nácviku hašení požáru pomocí tehdy dostupné techniky
se nedal předpokládat účinný boj s ohněm. Zkrátka nebyli lidé a ani
odpovídající hasičské zařízení. Teprve po zničujícím požáru města
v roce 1851 se veřejnost dožadovala vytvoření hasičské organizace.
Rok nato městští radní opatřili pro město hasičskou stříkačku
a pronajali pro ni za dvanáct zlatých ročně prostory v usedlosti
Franze Schenka. O dva roky později již město investovalo do dvou
čtyřkolových stříkaček a k tomu přikoupilo několik žebříků. Toto
zařízení bylo umístěno do přístřeší u městské pálenice, což byla
nebezpečná kombinace, a proto se brzy stěhovalo do kůlny u domu
číslo 61 a nakonec skončilo ve stodole ve Vodní ulici u domu č. 30.
Toto vybavení nemohlo být nijak zvlášť efektivně využíváno, neboť
neexistoval žádný hasičský spolek s řádně proškoleným mužstvem.
Tato slabina se naplno projevila při velkém požáru 9. srpna
v Budišově, kam Vítkovští přispěchali na pomoc. Druhé ﬁasko utrpěli
„skorohasiči“ při požáru kostela 7. října 1860. Aby následky takových
událostí nebyly tak katastrofální, bylo třeba založit organizaci, jejímž
hlavním úkolem by bylo své členy vycvičit a proškolit v hašení požárů
a pro záchranné akce.
Zhmotnit tuto myšlenku se rozhodlo deset angažovaných občanů.
13. března 1867 se Franz Anders, Karl Ertel, Franz Habel, Anton
Hanel, Josef Hanel, Felix Kanzler, Benedikt Karplus, Josef
Lichtblau, Franz Peschek a Josef Potsch sešli v hospodě Antona
Glugarsche, nyní hotel Růže, a rozhodli se založit hasičský
sbor (Feuerwehrverein). Uvést tento úmysl v život nebylo vůbec
jednoduché, neboť životaschopný sbor musel mít také odpovídající
vybavení. K tomu také patří ﬁnanční zázemí. Celá věc trápila
i městské zastupitelstvo, které upřelo svou pozornost na boj
s ohněm. Poslední kapkou, kdy přetekl pohár trpělivosti s červeným
kohoutem, byl požár vítkovského pivovaru 30. srpna 1869. Vedení
města se tehdy scházelo na náměstí v lokále hostinského Johanna
Lubowského, neboť od požáru města v roce 1851 byl Vítkov stále
bez radnice.
Na podzim 9. října téhož roku byla svolána schůze, na které byli
zvoleni hasičští komisaři, jejichž úkolem bylo při vypuknutí požáru
přispěchat na místo a řídit záchranné práce. Dále prováděli domovní
prohlídky a zjišťovali, jestli lidé mají základní vybavení na hašení.
Zároveň oslovovali místní muže, zda by měli zájem se aktivně
zapojit do činnosti hasičského sboru. Lidé z Vítkova i z okolních obcí
přispěli do vyhlášené sbírky, neboť sbor nutně potřeboval ﬁnanční
zázemí pro svůj rozvoj. Příkladem byla sousední města, kde probíhal
podobný vývoj. (Fulnek 1861, Odry 1866)
Stoupenci hasičské myšlenky se sešli ve značném počtu na
ustanovující schůzi 6. ledna 1871 v hospodě U Pivního pramenu.
Přišli i muži z Horní Vsi a hlásili se do sboru. Proběhla volba
předsedy, kterým se stal řeznický mistr Josef Potsch. Díky penězům,
které shromáždil zakladatelský výbor, bylo možné pořídit nejnutnější
vybavení. Stavební mistr Josef Kabella postavil na „dobytčím
trhu“ věž na sušení hadic. V továrně ﬁrmy Smekal v obci Čechy
pod Kosířem se nakoupila ve své době špičková požární technika:
dvounápravová koněspřežná stříkačka (viz foto), vůz na hadice, dvě
ruční stříkačky, háky a posuvný žebřík.
Zastupitelstva Vítkova a Horní Vsi činnost sboru podporovala a na
zasedání 10. dubna 1883 vydala usnesení: „Každý majitel domu,
nebo jeho syn, kteří nejsou členy dobrovolných hasičů, musí povinně
poskytnout práceschopnou osobu do pomocného oddílu při hašení
požáru na území města a přilehlých obcí!“. Vítkov byl rozdělen na
okrsky a každý měl svého komisaře. Po založení sboru stoupal
počet aktivních zájemců o službu a přibývala také nová technika.
Naléhavě vyvstala nerudovská otázka: „Kam s ní?“ Největší zásluhu
na vyřešení problému měl výstrojní technik sboru Benedikt Karplus.

Přemluvil majitele pozemku Juliuse Hanela, aby sboru přenechal
zadarmo stavební parcelu a uspořádal ve městě peněžní sbírku na
stavbu zbrojnice. Sám šel příkladem a daroval na tento účel 4000
korun. Do stavby se nadšeně vrhli v roce 1900 a za rok bylo hotovo.
V sobotu 29. června 1901 se konalo slavnostní vysvěcení a předání
zbrojnice hasičskému sboru. Už je to jářku 120 let!
Spolkový život byl v druhé polovině 19. století fenoménem a věcí
prestiže. Hasiči si slavnostně připomněli a oslavili desáté i dvacáté
výročí založení. Připomínka pětadvaceti let úspěšné činnosti byla
pojata velkolepě. Uspořádalo se slavnostní shromáždění, na které
přijeli zástupci z celého zemského hasičského svazu. Následovala
přehlídka techniky, mužstva a ukázka zásahu simulovaného požáru
budovy okresního soudu.
Kromě městského sboru dobrovolných hasičů byl založen také
tovární sbor ve Fassholdově stužkárně (Bandfabrik – stála do
roku 1945 v prostoru dnešního autobusového nádraží). Není znám
rok založení, první náčelník se jmenoval Adolf Köhler - Adler von
Dammwehr (nižší šlechtický titul) a v roce 1882 měla jednotka 60
mužů.
Ve Slezsku začaly vznikat hasičské sbory jako houby po dešti. První
byly v Opavě v roce 1861 a roku 1887 jich už bylo 128 a sdružili
se v Moravskoslezském zemském svazu hasičstva. Na 16. sjezdu
delegátů 15. srpna 1886 v Opavě bylo rozhodnuto vytvořit v rámci
tohoto svazu 33 svazů okresních. Vítkov spolu s Odrami tvořily
okres se sídlem ve Vítkově. Předsedou byl Johann Hanke, velitel
vítkovských hasičů. Úkolem svazu bylo teoretické a praktické
vzdělávání, jednotné utváření hasičských sborů, vzájemná pomoc
v boji proti požárům a při živelných katastrofách. Ke 33. okresnímu
svazu náleželo patnáct sborů: Březová, Čermná, Dubová,
Heřmanice, Heřmánky, Hynčice, Kamenka, Klokočov, Kunčice,
Nové Lublice, Odry, Radkov, Svatoňovice, Vítkov město a Vítkov
Fassholdova stužkárna. Důležitý byl také zemský zákon z roku
1882. Každá protipožární pojišťovna byla povinna přispívat 2%
z příjmů pojistek na ﬁnancování hasičstva a na podporu hasičům,
kteří byli ve službě zranění, nebo jejich pozůstalým.

BOHU KE CTI A BLIŽNÍMU KU POMOCI
To je heslo hasičů a ti naši jsou již připraveni 150 let na telefonním
čísle 150.
Pavel Kučerka
Zdroje: Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstdtl
Anton Rolleder, Dějiny města a soudního okresu Odry
Hannelore Anderl

Camillo hrabě Razumovský
Majitel vikštejského panství, politik a mecenáš

k pití, takže léčil pacienty vnitřně. Asi 10 metrů od dřevěného pavilonu
se nacházela na svou dobu velmi moderní stáčírna minerální vody,
která plnila cennou kyselku do lahví. Údajně se dala koupit ve
všech opavských lékárnách a pila se samostatně nebo smíchaná
se syrovátkou, vínem, šťávou či koňakem. Věhlas lázní rostl se
zvyšováním standardu a rekonstrukcí budov. Hrabě postavil vily
Růžena a Eliška a tehdy nový lázeňský dům, později penzion Pavla.
Na počest 50. výročí vlády Františka Josefa I. vybudoval novou vilu
Silesia pro chudé, již nutně potřebovali lázeňskou péči. Tehdy lázně
nabízely svým hostům asi 200 lůžek, pravidelné kapelní koncerty
před hlavní budovou a dostupnost omnibusu s připojením na Vítkov
a Opavu. Návštěvnost během let 1890-1910 vzrostla z několika
desítek až na více než 650 osob ročně.
Politických změn po I. světové válce se Camillo Razumovský již
nedožil, zemřel v prosinci 1917 v dnešní Dubové. Byl pohřben
do rodinné hrobky na radkovském hřbitově, kterou nechal sám
vybudovat.
Dáša Štopplová a Radek Huška
za letopiseckou komisi
Zdroje: DORKO, B., ZAHNAŠ, P.: Osobnosti Vítkovska, 2019.
ZAHNAŠ, P.: Melč 1377-2017, 2017.
ROSOVÁ. R.: Bývalé lázně Jánské Koupele. Sborník NPÚ Ostrava,
2003.

Rod Razumovských pochází z ruského šlechtického rodu, část jeho
příslušníků se usadila v Rakousku. Pro Vítkovsko a vlastně celé
Opavsko byl nejvýznamnější Camillo Razumovský, který se narodil
v roce 1852 v Českém Rudolci v okrese Jindřichův Hradec.
Působil jako komisař a ministerský vícesekretář na ministerstvu
vnitra, od roku 1884 pak jako okresní hejtman ve Šternberku. Peníze
zaopatřené manželky Marie Wiener von Welten mu umožnily opustit
státní službu a začít budovat vlastní panství. Již roku 1884 koupil
panství Horní Vikštejn, následovalo panství Melč a statek Vítkov se
zámkem v Horní Vsi a konečně roku 1895 i lázně Jánské Koupele.
Svůj majetek rozšířil ještě o statek Dolní Životice a v Opavě nechal
postavit reprezentativní palác. Roku 1892 byl Camillovi přiznán
hraběcí titul. Na svých pozemcích vzorně hospodařil, své panství
rozvíjel a zveleboval. Jeho zásluhou vznikly školy v Melči, Radkově,
Hartmanicích a Dolních Životicích. Stavěl kaple a farní kostely, ale
také poštovní úřady a jiné veřejné budovy. Významně přispěl i na
stavbu nového farního kostela ve Vítkově, daroval velmi potřebné
dřevo na stavbu. Nechal také opravit zříceninu hradu Vikštejn
a archeologické nálezy vystavit pro veřejnost. Celé okolí zažívalo
značný rozkvět. Pamětníci vzpomínali na éru Razumovských jako
na „zlatý věk.“
Z Jánských Koupelí vytvořil na přelomu 19. a 20. století moderní
lázně. Po předešlých majitelích, zakladateli Janu z Tenczina, Janu
von Arz-Vassegg nebo Karlu Weisshuhnovi, přistoupil k největšímu
stavebnímu rozmachu lázní a učinil z nich perlu svého panství.
Léčili tady onemocnění srdce, revmatismus, nespavost, neurastenii
a další choroby. Dokonce vedle již existujících pramenů Pavla, Jan
a Lesní nechal vybudovat další pramen Marie, pojmenovaný po své
manželce. Dřevěný pavilon s trubkou zasazenou do mramorové
nádržky se skleněnou mísou byl dokončen v roce 1898. Pramen
Marie byl se svou vodou považován za nejkvalitnější ze všech
minerálních pramenů v Jáských Koupelích a používal se hlavně

Penzion Pavla v Jánských Koupelích před rokem 1912

Papírna v Annině Dolině

Dnes fotografuje… Josef Prusek,
který se se svým fotoaparátem snaží zachytit společenské dění ve městě, ale také krásy přírody. Jeho snímky je možné najít v publikacích
Příroda Vítkovska, Almanach Gymnázia Vítkov 2003-2013, Historie tělovýchovy a sportu ve Vítkově, Vítkov – Z historie města, Církevní
památky na Vítkovsku. Pravidelně se zúčastňuje výstav fotoamatérů organizovaných městem, přispívá fotograﬁemi na web a do kroniky
římskokatolické farnosti.

Zprávy z novojičínské nemocnice
Spánková
laboratoř
v
novojičínské
nemocnici pomáhá lidem ze tří krajů.
Nekvalitní spánek může vést k vážným
zdravotním problémům

Akreditovaná spánková laboratoř v Nemocnici AGEL Nový Jičín
pomáhá lidem ze tří krajů, které trápí především chrápání a spánková
apnoe (OSA). Lékaři z oddělení ORL dokážou důkladně analyzovat
příčiny nekvalitního spánku a vyřešit je řadou léčebných metod.
„Lidí s nedostatečně kvalitním spánkem je v populaci obrovské
množství,” přiznává na úvod MUDr. Jakub Syrovátka, primář ORL
oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín. „Věděli jsme, že musí do
laboratoří dojíždět často přes 50 kilometrů a čekací doby na jejich
vyšetření přesahují mnohdy půl roku. To nás motivovalo k vytvoření
spánkové laboratoře u nás, kdy chceme zpřístupnit vyšetření a léčbu
poruch spánku lidem na hranici Moravskoslezského, Zlínského
a Olomouckého Kraje,” říká.

„Nejde jenom o to, že člověk je nevyspaný, bolí jej hlava, nemůže
se tolik koncentrovat během dne. Pacienti s OSA mohou dostat
například mnohem dříve infarkt myokardu, než je to u lidí, kteří mají
spánek kvalitní. Velkou skupinou pacientů jsou dále lidé s chrápáním,
které nemusí znamenat výše zmiňované komplikace, jedná se spíše
o partnerské problémy, které jsou s ním spojeny,” dodává primář
Syrovátka na závěr. Pacienti nemusí mít k vyšetření do ambulance
pro poruchy spánku doporučení od obvodního lékaře, stačí když se
objednají na ORL ambulanci s tím, že chrápe, nebo má podezření na
spánkovou apnoe a je přímo objednán do specializovaní ambulance.

Pacientům s postcovidovými obtížemi
pomohou rehabilitace

Ordinace lékařů stále častěji plní lidé, kteří se po prodělaném
koronaviru nemohou dostat do stejné kondice jako před
onemocněním covid-19. V Nemocnici AGEL Nový Jičín jim v tom
vydatně pomáhá oddělení rehabilitace, kde zdravotníci připravují
každému pacientovi rekonvalescenční program.
Mnoho pacientů po prodělaném koronaviru trápí velice často celková
únava, slabost, bolesti končetin, kloubů či zad a také dechové
potíže. Zkrátka nejsou zdaleka tak ﬁt, jako před nástupem nemoci.
Vrátit do optimální kondice se tyto pacienty snaží lékaři a terapeuté
na oddělení rehabilitace novojičínské nemocnice. „Rehabilitace
u těchto pacientů nejčastěji probíhá individuálním tělocvikem
a dle potřeb pacienta i doplňkovými terapiemi jako je elektroléčba,
magnetoterapie, paraﬁn. Cvičení je nenáročné, je zaměřené nejen
na dech, ale i na posílení celkové kondice. Procedury jsou zcela
bezbolestné, pro většinu pacientů dokonce příjemné a s úlevou
od bolestí a ztuhlých svalů,” konkretizuje léčbu Mgr. Eva Kopecká,
vedoucí fyzioterapeut oddělení léčebné rehabilitace Nemocnice
AGEL Nový Jičín.

Pacienty do rekonvalescenčního programu Nemocnice AGEL Nový
Jičín může odeslat praktický lékař nebo mohou přijít přes plicní
ambulanci novojičínské nemocnice. „Pacient se dostaví k nám na
ambulanci, kde jej zaregistrují sestry k rehabilitačním procedurám,”
informuje vedoucí fyzioterapeut oddělení léčebné rehabilitace na
závěr s tím, že je u registrace vždy nutná osobní účast dotyčného.

NADACE AGEL rozdává radost v podobě
nečekaného dárku pacientům Nemocnice
AGEL Nový Jičín

Nemocnice AGEL Nový Jičín se zapojila do pilotního projektu Balíčky
pohody, který je organizovaný NADACÍ AGEL. Balíčky pohody jsou
určeny pro pacienty Léčebného a rehabilitačního pracoviště ve
Vítkově. Dárek dostávají pacienti na rozloučenou při propuštění do
domácí péče.
Balíček pohody je praktická taštička, která obsahuje drobnosti pro
potěšení, posílení imunity i rychlou první pomoc v běžném životě.
Součástí je například reﬂexní páska, balzám na rty, náplasti,
dezinfekce, vitamíny a mnoho dalších užitečných předmětů.
Pacienti, kteří již byli obdarování, neskrývali radost a úsměvy na
rtech. „Pacienty to velmi potěší. Vzpomínám si na paní, která se
rozplakala. Předání balíčku, podání ruky a popřání mnoho dobrého
do dalších dní, takto vypadá rozloučení s naším pacientem,“
popisuje předání balíčku staniční sestra Mgr. Lenka Rychlá, DiS.
Léčebné a rehabilitační pracoviště Vítkov se řadí mezi pracoviště
následné péče. Oddělení disponuje čtyřiceti lůžky. Specializuje se
na rehabilitaci, cílem je návrat pacienta do domácího prostředí v co
nejlepší kondici.
Balíčky pohody je pilotní projekt NADACE AGEL, v rámci kterého
bylo rozděleno 1000 balíčků do čtyř našich zařízení: Nemocnice
AGEL Podhorská, Nemocnice AGEL Nový Jičín – pracoviště Vítkov,
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a Nemocnice AGEL Český
Těšín. Hodnota jednoho balíčku je 500 korun. „Nápad vznikl již
před více než rokem a inspirací nám byly kufříky, které dostávají
miminka při odchodu z porodnice. Cílem projektu bylo obdarovat
naše klienty, kteří jsou často neprávem opomíjenou skupinou.
Chtěli jsme, aby balíček klientům nejen udělal radost, ale obsahoval
praktické maličkosti, které mohou využít při příchodu domů nebo
do jiného sociálního zařízení. Z prvních reakcí našich klientů je
zřejmé, že myšlenka splnila svůj účel – potěšit naše klienty, kteří
jsou v těžké zdravotní a často i životní situaci a věnovat jim praktické
předměty denní potřeby. Velké díky patří společnostem Lékárna
AGEL a Prefect Distribution, a. s. za spoluﬁnancování projektu,“ říká
Bc. Veronika Dostálová, členka správní rady Nadace AGEL.
NADACE AGEL sídlí v Praze a potřebným lidem a organizacím
z celé České i Slovenské republiky pomáhá již od roku 2011. Od
svého vzniku nadace podpořila více než 1270 žadatelům částkou
přesahující 32 milionů korun.

ČARODĚJNICKÁ STEZKA V JELENICÍCH

Osadní výbor Jelenice spolu s maminkami uspořádal 30. dubna u příležitosti ﬁlipojakubské noci „Čarodějnickou stezku Jelenice “.
Vzhledem k současné situaci jsme museli respektovat nařízená omezení, ale zvládli jsme to! Kolem obce jsme vytvořili stezku s mnoha
úkoly. Děti si vyzvedly kartičky, na kterých si mohly zapisovat své odpovědi. Na konci stezky byl pro každého připraven balíček a špekáček.
Dětem i dospělým se tato aktivita moc líbila.
Libor Pauler
osadní výbor Jelenice

MÁJKA ZA ČASŮ COVIDU

Asi nenávratně pryč
jsou doby, kdy každou ves zdobily májky a jejich noční hlídání před nenechavýmí mládenci ze
sousední vsi nutilo nejednoho chlapce probdít noc a chránit čest domovské vsi! Zcizit sousedům
májku - o tom se vyprávělo ještě vnoučatům… Na vesnicích se s tímto zvykem dosud setkáváme,
májky se totiž pořád staví, jen ta mimořádná opatření nám to letos zhatila, ovšem i tak ve Lhotce
a v Prostředním Dvoře dodrželi tradici. Ale dvě májky stály, možná ještě stojí…, taky ve Vítkově.
První, na dohled od vlakového nádraží - krásná, nazdobená pestrými krepovými fábory, jen nebýt
těch vydatných májových dešťů, ovšem její kouzlo stejně neohrozily a kolemjdoucí nešetřili obdivnými pohledy… Druhá, neméně zdařilá, veselá, bohatě okrášlená, s věncem, ta dělá radost sice především klientům Domova
Vítkov, ale ani my ostatní nemůžeme bez povšimnutí minout to
skvělé dílo, které vzniklo společnými silami uživatelů a aktivizační pracovnice paní Ludmily Grossmannové. Tak snad příští rok
bude více přát nejen májkám…
Marie Mikulíková

Sběr starých mobilů v knihovnách
Městská knihovna Vítkov se v rámci Dne
země v kampani Čas pro přírodu zapojila
do sběru starých a nepotřebných mobilních
telefonů. Podařilo se jich nasbírat neuvěřitelných 116 kusů a 3 kg dalšího nepotřebného elektropříslušenství.
Z bezmála 80 zapojených knihoven jsme
získali nádherné 7. místo. Před námi se
většinou umístily knihovny velkých měst,
například v Plzni nebo v Hradci Králové.
Průměrný počet nasbíraných mobilů na
knihovnu je 39 kusů.
Moc děkujeme všem účastníkům sběru za
pomoc přírodě i lidem. Příspěvek 10 Kč
z každého odevzdaného mobilu, celkem
tedy 1.160 Kč, poputuje do Jedličkova
ústavu a škol.

Práce u Policie ČR
Přemýšlíte o práci u policie? Není vám lhostejné okolí?
Nabízíme smysluplnou a odpovědnou práci.
Být dobrým policistou nebo policistkou znamená víc než kvalitní
plnění zákonných povinností. Vyžaduje často kroky, o kterých zákon
výslovně nehovoří. Chránit slabší a zranitelnější, pomáhat v obtížné
situaci, prokazovat citlivý a vstřícný přístup k ostatním.
Více informací vám rádi sdělí naši personalisté - Bc. Dagmar
Schindlerová, tel. 974 737 401, Bc. Pavel Němec, tel. 974 737 400.
Také si s nimi můžete domluvit nezávaznou informační schůzku, na
které se dozvíte další informace o práci u Policie ČR.
Předpoklady přijetí do služebního poměru:
Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který
splní níže uvedené předpoklady:
• je starší 18 let,
• je bezúhonný,
• dosáhl minimálně středoškolského vzdělání s maturitou,
• je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
• není členem politické strany nebo politického hnutí.
Více informací najdete na nabor.policie.cz.
Co budete potřebovat:
• občanský průkaz,
• životopis,
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• žádost o přijetí do služebního poměru - sepíšete s personalistou na
informační schůzce nebo po individuální domluvě.
Průběh přijímacího řízení:
• informační schůzka - dozvíte se informace o práci u Policie ČR,
• prověrky tělesné zdatnosti se skládají ze čtyř testů: člunkového
běhu, kliků, celomotorického testu a běhu na 1000 m,
• psychologické vyšetření spočívá ve zjišťování osobnostní
způsobilosti, která se skládá ze dvou částí – osobnostní a výkonové
(pozornost, paměť, intelekt, reakční doba…),
• lékařské vyšetření absolvuje uchazeč u služebního lékaře, který
provede základní zdravotní vyšetření, jehož součástí je i vyšetření
zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních
látek.
Finanční ohodnocení policistů:
Vyškolení policistů k samostatnému vykonávání služby je časově
i ﬁnančně nákladná investice. Finanční ohodnocení roste s praxí
a postupem v kariéře. Našich policistů si vážíme a kromě ﬁnančního
ohodnocení, které se v průběhu služby navyšuje, nabízíme spousty

Vítkovská FAJN místa
Kdo zná Vítkov lépe než my, Vítkované?
Hledáme padesát tři nejkrásnějších míst pro připravovaný stolní
kalendář na rok 2022!
Přidejte se k našemu týmu a pomozte nám vytvořit celoroční
přehlídku toho, co máme na Vítkovsku nejraději, kde se nám
dobře žije, ukažte nám místa, na která se rádi vracíte a která se
nikdy neomrzí.
Najděme společně FAJN místa a podělme se o ně s ostatními.
Základní podmínky pro zaslání fotograﬁí:
- Fotograﬁe musí být pořízené v roce 2021.
- Formát fotograﬁe – na šířku, poměr stran 2:3, 3:4.

dalších nadstandardních beneﬁtů včetně ocenění za dlouholetou
službu u Policie ČR. Kvalitně odvedená služba přináší policistům
i jejich rodinám dlouhodobé dobré ﬁnanční zajištění.
Plat policisty je tvořen:
• základním tarifem,
• zvláštním příplatkem (5.000 - 10.000 Kč), směnností (+10%
k základnímu tarifu),
• osobním příplatkem.
Nástupní plat policisty v roce 2021 u ÚO Opava je 25.720 Kč. Po
absolvování základní přípravy je plat 30.890 Kč.
Nově nastupující příslušník má právo na náborový příspěvek od
75.000 do 150.000 Kč.
Pracovní doba:
• základní doba služby 37,5 hodin týdně,
• 6 týdnů dovolené,
• 2 týdny ozdravného pobytu po 15 letech služebního poměru.
Výsluhové nároky policistů:
Věrnost se vyplácí i ve službě u Policie ČR. Po 15 letech vzniká
nárok na výsluhu. Zvyšuje se podle určených pravidel až do
maximální výše, kterou tvoří 50% služebního příjmu a je vyplácena
až do vzniku nároku na starobní důchod.
Vzdělávání:
Po nástupu do služebního poměru absolvují noví policisté a policistky
základní odbornou přípravu v celkové délce 1 roku. Skládá se ze
3 částí: nástupní přípravy, školní části základní odborné přípravy
a řízené praxe na základních útvarech. Po základní odborné přípravě
vykonávají nováčci službu na útvarech Policie ČR pod dohledem
svých zkušenějších kolegů. Následně do 3 let trvání služebního
poměru musí příslušníci Policie ČR složit služební zkoušku.
Policie ČR dále nabízí po celou dobu trvání služebního poměru
kurzy zájemcům z řad policistů a policistek, určené k prohloubení
jejich kvaliﬁkace.
Možnosti zařazení:
Územní odbor Opava
• Obvodní oddělení
• Dopravní inspektorát
Po získání praxe a při dosahování velmi dobrých výsledků ve službě
je možný kariérní růst na odděleních kriminální služby, na zásahové
jednotce, operačním středisku, oddělení služební kynologie, atd.
- Velikost/rozlišení fotograﬁe – minimálně 2000 px na široké
straně.
- Každý fotograf k zaslané fotograﬁi uvede popisek v rozsahu:
název místa a jméno fotografa, který bude v kalendáři zveřejněn.
- Fotograﬁe zasílejte elektronicky na e-mail: kalendar@vitkov.eu
- Město Vítkov si vymiňuje právo výběru fotograﬁí, které budou do
kalendáře zařazeny.
- U fotografů mladších 15 let zašlou fotograﬁe rodiče/zákonní
zástupci dítěte.
- Každý fotograf, jehož fotograﬁe budou v kalendáři zveřejněny,
obdrží 1 výtisk kalendáře zdarma.
- Podrobné podmínky najdete na www.vitkov.info.
Fotograﬁe je nutné zaslat nejpozději do 31. 8. 2021.

KALENDÁŘ AKCÍ
Úterý 1. 6.
DEN DĚTÍ S NZDM TUNNEL
Den plný her a zábavy. Začínáme ve 13:00 hodin v prostorách NZDM,
podle počasí se přesuneme do parku. Máme pro vás připraveny
sportovní hry, hádanky, soutěže a sladkou odměnu.
Středisko volného času Vítkov
Čtvrtek 3. 6. v 16:30 hodin - čtvrteční premiéra
DUŠE
Co dělá člověka… člověkem? Pixar Animation Studios uvádí
celovečerní ﬁlm Duše, ve kterém se představí středoškolský učitel
hudební výchovy Joe Gardner (v původním znění Jamie Foxx),
který dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden
chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do Neznáma před,
což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají před
vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Hudební
Země původu: USA
🕶 3D 👨 Přístupný
⏰ 100 min.
Dabing.
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 3. 6. v 19:00 hodin - čtvrteční premiéra
ZEMĚ NOMÁDŮ
Neokázalé drama je citlivě vystavěno kolem postavy ovdovělé
šedesátnice Fern (skvělá Frances McDormand), nalézající životní
sílu v cestování napříč Amerikou ve svém příbytku, bílé dodávce,
a kolem četných setkání s podobně naladěnými novodobými
„kočovníky“. Přívětivý ﬁlm s nesmírnou duší.
Drama / Road movie. 👨 Přístupný ⏰ 108 min.
Titulky
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 5. 6. v 10:00 hodin
PRINCOVA CESTA
Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví mladý
opičák Tom bezvládného a zraněného starce, netuší, jak velké
tajemství před ním leží. Prošedivělý muž je princem, který pochází
z neznámého kontinentu. Mezi ním a mladíkem se začne odvíjet
překvapivé přátelství.
Animovaný. Země původu: Velká Británie / USA
👨 Přístupný
⏰ 77 min.
Dabing
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 5. 6. v 16:30 hodin
GRETA
Příběh dospívající aktivistky Grety Thunbergové je vyprávěn
prostřednictvím působivých, dosud nevídaných záběrů. Počínaje
školní stávkou jednoho člověka pro klima před švédským
parlamentem, režisér Grossman sleduje Gretu – stydlivou školačku
s Aspergerovým syndromem – v jejím vzestupu k výjimečnosti a jejím
podněcování povědomí o globálního dopadu tím, že podněcuje
školní stávky po celém světě. Dokumentární.
👨 Přístupný
⏰ 98 min.
Titulky
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 5. 6. v 19:00 hodin
NAPĚTÍ
Londýn, zima 1974. Celá Británie se kvůli hornickým stávkám
připravuje na výpadky elektrického proudu. V tuto nejistou dobu
začínající zdravotní sestra Val poprvé přichází do kdysi významné,
ale dnes již hodně zanedbané Východní londýnské královské
nemocnice. Val je sirotkem a to, že se stala zdravotní sestrou, je
jejím splněným snem. Naivní iluze začíná ztrácet hned po příchodu,
kdy se setkává s přísnou vrchní sestrou, která ji vysvětlí, jaká
pravidla musí bezpodmínečně a bez diskusí dodržovat. Jedním
z těch pravidel je i to, že sestra se musí své práci naprosto odevzdat
a obětovat.
Horor. Země původu: Velká Británie
👨 12+
⏰ 93 min.
Titulky

Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 10. 6. v 16:30 hodin - čtvrteční premiéra
TICHÝ SPOLEČNÍK
Lenka se vrací z Prahy do své rodné vesnice kdesi na Slovácku.
Život i čas tady plynou trochu jinak a Lenka si po rozvodu potřebuje
oddychnout a dobít baterky. Trefí se do doby, kdy se její otec
rozhodne potopit na dno přehrady, aby na zahradě zatopeného
domu našel zakopanou bednu se slivovicí. Na místním hřbitově
navíc právě došlo místo. Rozšíření není možné, zpopelnění zcela
nemyslitelné! Božský klid tak naruší debaty o nápadu místního
pobudy začít pohřbívat na stojáka.
Komedie / Drama.
👨 12+
⏰ 100 min.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 10. 6. v 19:00 hodin - čtvrteční premiéra
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Neví se, odkud přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se
postavili na vrchol potravního řetězce. Reagovali na jakýkoliv zvuk
a jeho původce bleskově zlikvidovali. Abbottovi přežili i díky tomu,
že se kvůli nejstarší dceři naučili všichni komunikovat posunkovou
řečí. Jenže ani to jim nakonec nepomohlo, otevřený střet s vetřelci
nepřežil otec Lee (John Krasinski) a matka Evelyn (Emily Blunt)
zůstala se třemi dětmi (z nichž jedno je novorozeně) úplně sama.
Horor / Thriller. Země původu: USA
Režie: John Krasinski
👨 12+
⏰ 97 min.
Titulky
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 17. 6. v 16:30 hodin - čtvrteční premiéra
NIGHTLIFE: NA TAHU
Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby,
zábavu, kámoše, holky, každý večer jen v trochu jiném pořadí.
Milo žije v noci a hodně dlouho na plný plyn. Občas, když náhodou
zahlédne obyčejný život, který vedou lidé přes den, ho napadne,
jestli už není na čase trochu přibrzdit. A pak to přijde. Zamiluje se.
Komedie
Země původu: Německo
👨 12+
⏰ 111 min.
Dabing
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 17. 6. v 19:30 hod. - čtvrteční premiéra
RYCHLE A ZBĚSILE 9
Dominic Toretto (Vin Diesel) si myslel, že si konečně bude moci
začít užívat klidný život s Letty (Michelle Rodriguez) a synem
Brianem, jenže pak se ozvala jeho minulost. V týmu lumpů, kteří
se rozhodli ovládnout svět, ﬁguruje i člověk, který je stejně odvážný
a nebezpečný jako Dom. A taky skvěle řídí. Koneckonců je to jeho
bratr Jakob (John Cena). Rozešli se ve zlém po smrti otce a je jasné,
že pokud se jejich cesty znovu zkříží, bude je to asi oba hodně bolet.
Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller
Země původu: USA
Režie: Justin Lin. Hrají: Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson
👨 12+
⏰ 135 min.
Dabing
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 19. 6. v 10:00 hodin
MOŘE KOUZEL
Rodinné animované dobrodružství z pera scenáristy Aleca Sokolowa,
nominovaného na Oscara za ﬁlm Toy Story: Příběh hraček. Bojácný
a stydlivý delfín Delphy objeví v moři kouzelnou klenbu. Ta dokáže
každou rybu proměnit v to, čím by chtěla být…
Animovaný / Komedie / Rodinný. Země původu: Rusko
👨 Přístupný
⏰ 83 min.
Dabing
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Vstupné: 120 Kč.
Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov
Sobota 19. 6. v 16:30 hodin
PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY
Filmový producent Max má za sebou obrovský propadák a na krku
naštvaného maﬁána, který mu na něj půjčil peníze. Tenkrát ve zlatých
časech Hollywoodu si ale producenti věděli se vším rady a Max
díky šťastné nehodě dostane nápad. Na vlastní oči vidí, jak jeden
odporně slavný a protivný herec uklouzne, spadne ze střechy a je
na místě tuhý. Rozhodne se vydělat balík peněz vysokou pojistkou
na svou vlastní hlavní hvězdu a tu přímo v akci nenápadně odpravit
během kaskadérského kousku. Geniálně jednoduché!
Akční / Komedie. Země původu: USA
Hrají: Robert De Niro, Morgan Freeman, Emile Hirsch, Tommy Lee
Jones
👨 12+
⏰ 104 min.
Titulky
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 24. 6. v 19:00 hodin - čtvrteční premiéra
V ZAJETÍ
Mateřské lásce se nedá uniknout. Z bezpečného přístavu lásky se
ale někdy může stát smrtící hrozba, mladá dívka Chloe o tom ví své.
Je na vozíku a vyrůstá o samotě v úplné izolaci jen se svou milující
maminkou. Jejich vztah a život se můžou zdát zvláštní, možná až
zneklidňující, nikdo ale nemůže upřít mámě nekonečnou snahu
chránit svou dceru, starat se o ni do roztrhání těla a pro její vlastní
dobro ji mít stále pod dohledem.
Thriller / Horor / Mysteriózní
Země původu: USA
👨 12+
⏰ 99 min.
Titulky
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Sobota 19. 6. v 19:00 hodin
ZVRÁCENÁ
Mladá dívka Alice (Cricket Brown) byla navštívena Pannou Marii,
nebo tomu aspoň věří. Víře napovídá i schopnost slyšet i přesto,
že byla sluchově postižená, dokáže uzdravovat nemocné a děje se
mnoho nevysvětlitelných zázraků. Jenže zázraky neumí jen dobré
mysteriózní síly, ale i zlá vrstva, která je neoddělitelně přítomna ve
světě. Na scénu se dostává i zneuznaný novinář, který se snaží najít
špínu na všem co mu přijde do cesty.
Horor
Země původu: USA
👨 15+
⏰ 99 min.
Titulky
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 24. 6. v 16:30 hod. - čtvrteční premiéra
MATKY
Mohl by to být ﬁlm o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní,
sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy
a sex. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané komedie takové jsou,
ale k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě porodily, případně
jsou těhotné.
Země původu: Česko. Komedie
Režie: Vojtěch Moravec
Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková,
Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer
👨 12+
⏰ 95 min.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

Uzávěrka příštího čísla: 18. června 2021 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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