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Letošní ročník udílení Ceny Jana Zajíce byl tak trochu jiný
25. února, v den úmrtí Jana Zajíce, si každoročně připomínáme
statečný čin našeho rodáka, který za svobodu zaplatil tím
nejcennějším, svým životem.
Stalo se milou povinností a krásnou tradicí u této příležitosti oceňovat
nejlepší žáky Vítkovska za jejich mimořádné studijní výsledky,
úspěchy, záchranu lidského života nebo charitativní činnost.
Ani letos tomu nemělo být jinak. Na pátek 26. února byla
naplánována pietní vzpomínka u Janova hrobu, po které mělo
následovat slavnostní předání cen a koncert klarinetisty Karla
Dohnala. Epidemie nám však našimi plány hodně zamotala.

Kladení květin proběhlo 25. února odpoledne pouze za přítomnosti
starosty a místostarosty města. Další hosté položili květiny k hrobu
individuálně. Přesný termín předání ceny oběma oceněným zatím
nebyl pevně stanoven. Bude záležet na vývoji epidemiologické
situace a uvolňování vydaných opatření.

krůček k těm největším úspěchům. Anička je halovou mistryní České
republiky ve sportovním rybolovu a vicemistryní Mistrovského
poháru Českého rybářského svazu. Věřte, že je to sport velmi
náročný, a tak Anička tráví svůj volný čas i prázdniny z větší části
tvrdým tréninkem. Držme jí tedy palce, aby všechna ta dřina byla
naplněna Aniččiným cílem a snem dostat se do české reprezentace,
kam mají vstup pouze tři nejlepší.
Ve druhé kategorii (do 20 let) byla nominována Dita Baraňáková,
studentka Základní školy a gymnázia ve Vítkově. Dita je stálou
členkou školního pěveckého sboru při Základní škole a gymnáziu
ve Vítkově, kde se svým výrazným a intonačně naprosto přesným
sopránem funguje jako sólistka. Své hudební vzdělání si pilným
studiem rozšiřuje v Základní umělecké škole v Hradci nad Moravicí,
kde studuje sólový i sborový zpěv a hru na keyboard. Kromě hudby
se aktivně zajímá také o historii. Se svým týmem obsadila 5. místo
v krajském kole dějepisné soutěže. Úspěšná byla také její práce
„Radim Gaudentius, první arcibiskup polský z rodu Slavníkovců“
v rámci Středoškolské odborné činnosti. Také Dita má velmi kladný
vztah k přírodě a pod záštitou Hnutí Duha se zapojila do Týdne pro
les a divočinu. Ráda čte a cestuje.
Návrhy posuzovala nezávislá tříčlenná komise a na základě jejího
doporučení rozhodla Rada města Vítkova obě dívky ocenit Cenou
Jana Zajíce.
Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů a splněných snů a přání.
V době, která nepřeje žádným společným sportovním, společenským
ani kulturním aktivitám, bych velice rád poděkoval všem jednotlivcům,
kolektivům či celým organizacím za uskutečněné akce, jež lze v této
době realizovat. O většině z nich informujeme v dalších článcích.
Konkrétně bych zmínil „maškarák“ v obýváku, kamínkování
v geoparku, Daruj srdce a mnohé další. Tyto činnosti zpestřují náš
život v dnešní nelehké době. Všem organizátorům velké díky!
Pavel Smolka
starosta města

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VÍTKOVA
17. zasedání zastupitelstva se uskuteční

3. března 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.

Přestože předání plánujeme v komorním uskupení tak, aby mohlo
proběhnout co nejdříve, určitě o nic, milí občané, nebudete ochuzeni.
Obě oceněné vám představíme na udílení Cen Jana Zajíce v příštím
roce a koncert Karla Dohnala jsme také přeložili na 25. únor příštího
roku. Dovolte, abychom obě úspěšné dívky představili alespoň touto
cestou.
V první kategorii (do 15 let) byla oceněna Anna Škrobánková
z Masarykovy základní školy a mateřské školy v Melči.
Anička je milá dívka s vynikajícími studijními výsledky, která se
zapojuje do soutěží humanitního a uměleckého charakteru. Svůj
umělecký talent rozvíjí v Základní umělecké škole ve Vítkově, kde
se věnuje nejen výtvarnému oboru, ale také hře na klavír.
Dlouhodobě se zapojuje do řešení mezinárodních programů
Erasmus+ a Ekoškola. A od jejich ekologických aktivit je už jen

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. 6. 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.

Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031
kde bude umístěna také schránka
pro odevzdání vyplněných dotazníků.
Děkujeme vám, že nám pomáháte
vytvářet moderní, bezpečné a příjemné město.
V listopadu 2020 město zahájilo práce na vytvoření „Strategického
plánu rozvoje města Vítkova na období 2022-2031“.
V tuto chvíli pracujeme na podkladech pro analytickou část. Odpovědi, které nám zašlete prostřednictvím vyplněného dotazníku, nám
pomohou lépe podchytit všechny silné a slabé stránky života v našem městě a jeho místních částech. Lépe pak připravíme návrhovou
část, kde se opět těšíme na spolupráci s vámi. Připravujeme pro vás
veřejná projednávání, pocitovou mapu a online setkání.
Ale zpět k našemu dotazníku, který můžete vyplnit:
• elektronicky přes odkaz http://vitkov.rozvoj-obce.cz,

Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031 je zpracováván v rámci projektu „Přívětivý
úřad Vítkov“, reg. číslo CZ.03. 4. 7
4/0.0/0.0/18_092/0014525, podpořeného z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Strategický plán je zpracováván ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.) se zapojením Městského úřadu Vítkov, občanů města,
dalších organizací a skupin (např. spolky, podnikatelé, příspěvkové
organizace) a odborné veřejnosti.

• v papírové podobě bude k dispozici ve vestibulu městského úřadu,

Seminář „Kudy tudy na odpady“
Projekt „Kudy tudy na odpady“ s reg. č. CZ.11. 4. 120/0.0/0.0/16_013/0002146 je spoluﬁnancován z prostředků EFRR v rámci programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

17. února proběhl v rámci projektu webinář
na téma nakládání s odpady v obcích.
Zapojili se do něj starostové a odpadoví
hospodaří z česko-polského příhraničí.

programu byla vyplněna nejen dotazy, ale
také výměnou zkušeností jak z české, tak
polské strany.

Byla to naše první zkušenost v roli pořadatele
mezinárodního webináře a dle reakcí jeho
účastníků i pozorovatelů jej můžeme směle
hodnotit jako velmi zdařilý.

Hledáte-li
informace
k
odpadovému
hospodářství nebo k novému zákonu
platnému od letošního roku, podívejte se
na prezentaci, kterou jsme umístili na naše
webové stránky https://1url.cz/tzm2k.

Jsme rádi, že nebyl jen strohým výčtem
právních předpisů, ale závěrečná část

Chcete-li se podívat, jak komunikuje na téma
odpady s občany město Vítkov, navštivte

webové stránky https://1url.cz/Yzm29 nebo
http://www.tsvitkov.cz/.
Na polovinu března připravujeme pro naše
i polské podnikatelé online debatu, kde
budeme po krátkém úvodním vstupu ze
současné legislativy pracovat především
s konkrétními dotazy.
Bude vyčleněn také prostor pro veřejnost.
Sledujte facebook města, kde se začátkem
března dozvíte více.

Finanční příspěvky na kastrace koček a kocourů v roce 2021
Město Vítkov bude v letošním roce opět
poskytovat 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.
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.

Městská policie v roce 2020
V lednu a únoru sloužilo u Městské policie Vítkov 5 strážníků.
V březnu byla přijata 1 žena jako čekatelka na pozici strážníka
a z řad městské policie odešel 1 strážník. Početní stav se snížil na
4 strážníky, kteří v souladu se zákonem o obecní policii zabezpečovali
místní záležitosti veřejného pořádku na území města a v jeho
přilehlých částech Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice,
Podhradí, Prostřední Dvůr a Zálužné. V dubnu byla do pracovního
poměru přijata další žena. Početní stav jednotky tak byl 4 strážníci
a 2 čekatelky. Z důvodu epidemiologické situace v jarních měsících
byly obě čekatelky zařazeny do rekvaliﬁkačního kurzu až v červnu
a v srpnu úspěšně složily zkoušku před komisí Ministerstva vnitra
ČR a získaly osvědčení pro činnost strážníka. Od konce srpna se
tak početní stav MP Vítkov navýšil na šest strážníků. V září byl
přijat další zaměstnanec, který se po absolvování kurzu a odborné
zkoušky zařadil do městské policie a počet členů jednotky se ustálil
na konečných 7 strážnících (5 mužů a 2 ženy). Město Vítkov má
v souladu se zákonem o obecní policii uzavřené veřejnoprávní
smlouvy se čtyřmi obcemi, které nemají vlastní obecní policii.
Strážníci tak plní sjednané úkoly v obcích Čermná ve Slezsku,
Větřkovice, Kružberk a Staré Těchanovice.
Věková struktura strážníků ke konci roku 2020
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Za loňský rok bylo strážníky zaznamenáno celkem 799 událostí, to
je o 4 % méně než v roce 2019. Celkový objem zjištěných událostí
tvoří 85,48 % přestupků v dopravě, 14,14 % ostatních přestupků
a 0,38 % podezření ze spáchání trestného činu.
Největší procento událostí bylo tradičně zaznamenáváno v centru
města a přilehlém okolí. Na náměstí Jana Zajíce a dále v ulicích
Opavská, Husova, Budišovská a Oderská bylo strážníky zjištěno
celkem 441 událostí, což představuje 55 % celkového objemu
zjištěných událostí ve městě a místních částech.
Příkazem na místě uložili strážníci celkem 316 pokut, což je o 69
pokut méně než v roce 2019. Objem uložených pokut se oproti
roku 2019 snížil o 8 %, přičemž se jedná o celkovou sumu ve výši
149 800 Kč. Z celkového objemu pokut bylo uloženo 120 800 Kč
za přestupky na úseku dopravy (299 pokut) a 29 000 Kč za ostatní
přestupky (17 pokut).
Pokut příkazem na místě nezaplacených bylo uloženo celkem 32
(10 %), jednalo se o částku 39 200 Kč. Z této částky bylo v roce 2020
dlužníky uhrazeno 24 pokut v celkové výši 13 200 Kč (34 %), 8 pokut
ve výši 26 000 Kč (66 %) je od dlužníků v současné době vymáháno.
Zjevný nepoměr objemu a počtu dosud neuhrazených pokut je
způsoben tím, že dosud nejsou uhrazeny dvě pokuty à 10 000 Kč,
které byly uloženy v nouzovém stavu za opakované porušení
krizových opatření, přijatých proti šíření nemoci SARS Cov-2 v roce
2020. I přes tuto skutečnost má počet pokut na místě nezaplacených
stále klesající tendenci, což lze zdůvodnit tím, že ukládané pokuty
příkazem na místě lze u MP Vítkov uhradit na služebně i v terénu
prostřednictvím platebního terminálu.
V období březen až květen a dále říjen až prosinec roku 2020, tedy
v době, kdy na území ČR platil nouzový stav z důvodu prokázaného
výskytu nemoci SARS CoV-2, se strážníci ve větší míře zaměřovali
na kontrolu dodržování mimořádných opatření, vyhlášených
vládou a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Během
těchto kontrol zjistili a upozornili celkem 201 občanů na porušení
povinnosti pohybu na veřejnosti bez ochrany dýchacích cest, 235
občanů bylo zjištěno, upozorněno a vykázáno z veřejného místa
z důvodu omezení pohybu nebo stanoveného počtu přítomných
osob na jednom místě. Celkem 51 občanům byla poskytnuta nebo
vyměněna ochranná rouška. U drtivé většiny zjištěných pochybení
nebo opomenutí mimořádných opatření postačila domluva a občané
příkazů strážníků na místě uposlechli a podřídili se pokynům. Ve
13 případech, kdy občané opakovaně nestrpěli omezení, která
vyplývala z krizových opatření stanovených v době nouzového

stavu, bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu. Ve třech
případech bylo v uvedeném období rozhodnuto o uložení pokuty
příkazem na místě v celkové výši 22 500 Kč za přestupky ve smyslu
porušení krizového zákona (2x 10 000 Kč, 1x 2 500 Kč).
V oblasti prevence kriminality a jiných nežádoucích jevů věnuje
Městská policie Vítkov pozornost především školním dětem, avšak
v roce 2020 nemohla být z důvodu přijatých krizových opatření
v souvislosti s nemocí SARS CoV-2 na území České republiky
uskutečněna žádná beseda ve školských zařízeních. Jediná
akce, na které se strážníci MP Vítkov v roce 2020 podíleli v rámci
prezentace činnosti Městské policie Vítkov a předvedení technických
prostředků, které jsou při výkonu služby používány, byla „Rozlučka
s létem“, uskutečněná na konci prázdnin v místní části Klokočov.
Mezi aktivity v oblasti prevence kriminality patří rovněž značení
jízdních kol tzv. syntetickou DNA a evidence takto označených kol
v lokální databázi MP Vítkov a v národním registru. Tuto činnost,
kterou strážníci provádějí zcela zdarma, však v roce 2020 MP Vítkov
především z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a rovněž
i z kapacitních důvodů neprováděla. V roce 2020 tak měla MP Vítkov
v evidenci stejný počet jízdních kol jako v roce 2019, celkem tedy
228 zaregistrovaných jízdních kol v celkové hodnotě 3 183 939 Kč.
Mezi preventivní činnosti, prováděné strážníky i během roku 2020,
se řadily namátkové kontroly, zaměřené rovněž i na dodržování
ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno ani
v jednom případě porušení zákazu kouření na zákonem určených
místech, ani podávání nebo umožnění požívání alkoholických
nápojů osobám mladším 18 let.
Městská policie Vítkov disponuje dvěma strážníky, kteří jsou
speciálně vycvičeni k odchytu volně se pohybujících a synantropních
zvířat a k provozování útulku pro opuštěná zvířata. V roce 2020 bylo
v jejich součinnosti odchyceno nebo nalezeno celkem 29 zvířat.
Z tohoto počtu je 24 psů, což je o 5 psů více než v roce 2019.
Všichni psi se vrátili zpět ke svým majitelům a některé se podařilo
umístit u náhradního majitele. V současné není v záchytných
kotcích umístěn žádný pes. Kontrola volného pobíhání psů na
místech, která pro volný pohyb psů nejsou určena, patří k běžným
činnostem strážníků a společně s touto činností je kontrolováno
také znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy. V roce
2020 strážníci řešili celkem 27 přestupků nezajištění psa proti úniku
a umožnění jeho volného pobíhání na veřejnosti. Oproti roku 2019
došlo k nárůstu takových přestupků o 17 %. V souvislosti s přestupky
nezajištění psa proti jeho samostatnému pohybu bylo v roce 2020
rovněž zjištěno 11 přestupků ve smyslu porušení povinnosti majitelů
psů mít psa označeného čipem nebo zřetelně čitelným tetováním,
což je povinnost platná od 1. 1. 2020.
K běžným činnostem patřila i v roce 2020 spolupráce s jednotlivými
odbory MěÚ Vítkov. Strážníci spolupracují zejména s odborem
sociálních věcí, odborem správních činností a obecního
živnostenského úřadu, oddělením dopravy a odborem výstavby,
územního plánování a životního prostředí. Městská policie rovněž
úzce spolupracovala s obvodním oddělením Policie ČR ve Vítkově,
a to zejména při zajišťování veřejného pořádku v rámci města
a místních částí.
V období březen až listopad využívali strážníci zařízení pro měření
rychlosti vozidel ProLaser III s dokumentačním příslušenstvím.
Měření rychlosti vozidel a ukládání pokut za překročení rychlosti
umožňuje strážníkům zákon o provozu na pozemních komunikacích.
Městská policie tuto činnost vykonává výhradně na místech
schválených Policií ČR. Souhrnný počet hodin měření v jednotlivých
měsících roku 2020 nepřekročil 10 hodin pracovní činnosti strážníků
a celková doba za necelých 8 měsíců, kdy byl radar používán, činila
71,5 hodin. V roce 2020 bylo strážníky zaznamenáno o 38% méně
přestupků překročení rychlosti oproti roku 2019 a rovněž objem
uložených pokut se snížil o 33%.

Městská policie v souladu s občanským zákoníkem spravuje agendu
ztrát a nálezů, přičemž nálezy přebírá, uchovává a vydává zpět
jejich majitelům nebo jiným orgánům, které jsou příslušné k převzetí
věcí, nalezených v katastrálním území města. Nalezené věci jsou
řádně evidovány a průběžně umísťovány na úřední desce MěÚ
Vítkov a vyhlašovány městským rozhlasovým systémem. Aktuální
seznam ztrát a nálezů je rovněž zveřejňován na informační tabuli
MP Vítkov a dále na jejích webových stránkách MP. V roce 2020
evidovali strážníci celkem 73 nalezených věcí, což je o 44 méně než
v roce 2019. Ve 40 případech (54,8 %) byly nalezené věci vráceny
zpět svým majitelům. O 26 nalezených věcí (35,6 %) se jejich
majitelé dosud nepřihlásili a jiným orgánům bylo předáno celkem
7 nalezených věcí (9,6 %).
V září se vedoucí strážník MP Vítkov zúčastnil odloženého 6. ročníku
celostátního setkání zástupců městských a obecních policií v Brně,
kde se diskutovalo s představiteli Ministerstva vnitra, Ministerstva
dopravy a Policejního prezidia ČR o důležitých tématech, která se
týkají především strážníků, jako např. novela zákona o obecní policii,
nacionalismus v řadách policie, kyberbezpečnost nebo problematika
nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.
V rámci posílení bezpečnosti občanů byl pro městskou policii v roce
modernizován kamerový systém, který byl doplněn o dvě digitální
kamery v okolí azylové ubytovny a jednu digitální kameru, snímající
podloubí před sídlem SBF Vítkov.
Dva asistenti prevence kriminality (APK) se rovněž v loňském
roce spolupodíleli na prevenci kriminality. I přes pandemickou

situaci a různá omezení prováděli dohled nad dodržováním čistoty
veřejného prostranství, dohlíželi u přechodu pro chodce v době,
kdy mohly děti chodit do škol, zajišťovali sběr použitých injekčních
stříkaček, kontrolovali dětská hřiště, hlásili drobné závady na
dopravním značení nebo místních komunikacích, pomáhali občanům
v problémových lokalitách s vyřizováním žádostí např. u SBF Vítkov,
kontrolovali vnitřní prostory i okolí marketů, zajišťovali sběr použitého
infekčního materiálu nebo díky své dobré znalosti tzv. vyloučených
lokalit dokázali předcházet možným sousedským sporům. Jako
konkrétní příklad dobré praxe lze zmínit, že v uplynulém nelehkém
období roznášeli nebo vylepovali informativní letáky o přenosu
onemocnění SARS CoV-2 v bytových domech na území města,
roznášeli dezinfekční prostředky a hygienický materiál zejména
starším občanům. Při své činnosti jsou řízeni strážníkem v roli
mentora, se kterým úzce spolupracují. Kromě plnění úkolů podle
rozpisu mentora v pracovní době se v uplynulém roce v době svého
volna nezištně zapojili společně se svými rodinami do domácí
výroby roušek, které poté darovali potřebným. Jednou z důležitých
pracovních činností v roce, ve které se během stále probíhající
pandemické krize osvědčili, byl i dohled nad dodržováním nařízených
krizových opatření v obou budovách MěÚ Vítkov v době úředních
hodin pro veřejnost. V roce 2020 zjistili 1 případ záškoláctví,
posbírali 81 použitých injekčních stříkaček, ve 43 případech úzce
spolupracovali s MP Vítkov a Policií ČR, ve 14 případech upozornili
na různé závady na komunikacích. Dále úzce spolupracovali s MěÚ
Vítkov, NZDM Tunnel Vítkov, Renarkon, o. p. s., SBF Vítkov a TS
Vítkov.

Městská policie v lednu 2021
Kolem čtvrté hodiny odpolední 6. ledna
přijala MP Vítkov oznámení o opilém
muži, který se mezi občany pohyboval
bez ochrany dýchacích cest před jednou
z provozoven v Opavské ulici. Strážníci na
místě zjistili, že oznámení se zakládá na
pravdě, muže poučili o platných krizových
opatřeních a vyzvali jej k nasazení roušky,
což uposlechl a z místa odešel. Následně
však bylo zjištěno, že se 32letý muž z Melče
pohybuje opět bez ochrany dýchacích cest
na nástupišti přilehlého autobusového
nádraží a požívá alkoholický nápoj. Muž
byl podroben orientačnímu vyšetření na
množství alkoholu v dechu, které se ukázalo
jako pozitivní s naměřenou hodnotou 2,6
promile. Jelikož však byl schopen verbální
komunikace i samostatné chůze, byl
z místa vykázán. Dotyčný byl srozuměn se
skutečností, že přestupky podle krizového
zákona, spáchané nestrpěním omezení,
vyplývajících z krizových opatření v době
nouzového stavu tím, že se pohyboval na
nástupišti veřejné dopravy bez ochranného
prostředku dýchacích cest a pil alkoholický
nápoj na veřejně přístupném místě, s ním
budou dále řešeny u správního orgánu.
Zhruba o hodinu později přijali strážníci
oznámení o muži, který leží ve vozovce ve
Vítkově, část Podhradí. Jak se ukázalo,
byl to stejný muž, vůči kterému strážníci
prováděli úkony ve Vítkově. Z uvedených
důvodů byl muž převezen k vystřízlivění
do PZS v Opavě. V případě uznání viny
správním orgánem hrozí muži pokuta až do
výše 20 000 Kč.

Z opakovaného porušení krizového zákona
jsou podezřelí tři občané z Vítkova ve věku
13 - 32 let, kteří byli 9. ledna po deváté
hodině večerní zjištěni hlídkou MP Vítkov,
když se pohybovali ve Wolkerově ulici, čímž
porušili zákaz volného pohybu osob na
území ČR v době mezi 21:00 hod. a 5:00
hod. V případě uznání viny u správního
orgánu hrozí dvěma mužům pokuta až
do výše 20 000 Kč. Chlapec, který ještě
nedovršil 15 let, není za spáchaný přestupek
odpovědný.
Dne 23. ledna po osmé hodině večerní
byli strážníci přivoláni do jednoho z domů
v Klokočovské ulici, kde mělo dojít
k poškození vstupních dveří. Přivolaná
hlídka MP Vítkov na místě zjistila, že došlo
k úmyslnému rozbití skleněné výplně dveří.
V pachateli přestupku byl zjištěn 18letý muž
z Vítkova, který pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky dveře v afektu rozbil.
Kromě škody na majetku ve výši okolo

2 000 Kč bude muset počítat s pokutou
u správního orgánu, která může být uložena
až do výše 50 000 Kč.
Dne 29. ledna mezi třetí až pátou hodinou
odpolední v součinnosti se složkami IZS
uzavřeli strážníci MP Vítkov silnici mezi
Vítkovem a Klokočovem a odkláněli
vozidla z důvodu dopravní nehody, a tedy
neprůjezdnosti této komunikace.
Z přestupku rušení nočního klidu je podezřelý
30letý muž z Vítkova, který po desáté hodině
večerní 30. ledna v jednom z bytů v Selské
ulici rušil klid hlasitou reprodukovanou
hudbou. Strážníci muže vyzvali k ukončení
hudební produkce a poučili jej o následcích
jeho počínání. Za tento přestupek proti
veřejnému pořádku hrozí muži pokuta až do
výše 10 000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Poděkování
Městská policie Vítkov děkuje všem dobrým lidem, kteří v roce 2020 nezištně poskytli
krmivo a další potřeby pro psy, již musí být z jakéhokoliv důvodu umístěni v záchytných
kotcích MP Vítkov.
Za jakýkoliv příspěvek jsme rádi a velmi si vážíme všech, jimž nejsou zatoulaní psi
lhostejní.
Forma takových příspěvků a pomoci je a bude vždy vítána!
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

dluhová poradna vítkov
úlevu nejen klientům, ale i obcím vzhledem k tomu, že klienti jsou
motivováni svou předluženost řešit, a tak se aktivně zapojují do
pracovního života. Poradna spolupracuje s Úřadem práce, místními
zaměstnavateli a také základními a středními školami při prevenci
zadluženosti. Dle následujícího grafu je zřejmé, že míra předluženosti
obyvatel ve většině obcí klesá. Bohužel musíme počítat také se
současnou epidemií Covid-19, kdy pravděpodobně naroste počet
osob, které se budou potýkat s existenčními problémy.

Vývoj počtu exekucí ve Vítkově a okolních
obcích v letech 2016 - 2019

Dluhová poradna působí pod Charitou Odry již pátým rokem
a pomáhá zdarma předluženým lidem nebo těm, kterým předlužení
hrozí. Za dobu svého působení poradna poskytla pomoc 400
klientům z Vítkova a okolních obcí, kteří se ocitli v krizi. Tato pomoc
se týkala zpracování insolvenčního návrhu, vypracování splátkového
kalendáře, zjištění výše a počtu závazků klienta atd. Pomoc přináší

Zdroj dat: mapaexekuci.cz
Kontakty: Komenského 169, Vítkov
Vedoucí odborné sociální poradny
Ing. Michaela Dlabajová
E-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz
Telefon: 604 645 378

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2021
Vážení spoluobčané,
v letošním roce byla Tříkrálová sbírka úplně jiná. Díky vnějšním okolnostem se tradiční koleda nemohla uskutečnit, a tak vám
Kašpar, Melichar a Baltazar žehnali pouze
online. Nechtěli jsme ale zůstat jen u toho,
a proto jsme alespoň roznesli tříkrálový pozdrav ve formě dopisu a když to bylo možné,
napsali jsme požehnání na dveře.
Abychom vám dali i možnost přispět v hotovosti, domluvili jsme se s asistenty některých
obcí na rozmístění stacionárních pokladniček, které jste mohli najít na úřadech, v obchodech, v kostelích nebo u asistentů.
Online koledování vyžadovalo nový přístup
jak od nás, tak především od vás dárců.
Abyste podpořili charitní dílo prostřednictvím
Tříkrálové sbírky, museli jste pomocí počítače poslat platbu na tříkrálový účet, nebo se
složenkou zajít na poštu. Tedy udělat krok
navíc, abyste uskutečnili dobrý skutek. Ne-

smírně si toho ceníme a výnos Tříkrálové sbírky využijeme,
jak nejlépe dovedeme, tedy tak, aby
mohl sloužit našim
potřebným spoluobčanům (seniorům,
nemocným, opuštěným, v tísni). Při psaní těchto řádků mi na
mysl přicházejí slova Ježíše Krista:
„Cokoliv jste učinili jednomu z těch nejposlednějších lidí, mně jste učinili” Mat 25,40.
„Radujte se a prozpěvujte si, protože Vás
v nebi čeká velká odměna” Luk 6,23.
K dnešnímu dni máme vykoledováno
702 223 Kč, z toho online 439 184 Kč a ze
stacionárních pokladniček 263 039 Kč, což
dělá 72 % oproti výtěžku z Tříkrálové sbírky
z roku 2020. Je to úžasný výsledek, za který

vám moc děkujeme. Kompletní výsledky za
celou Českou republiku naleznete na webu
Tříkrálové sbírky: www.trikralovasbirka.cz
Za organizátory Tříkrálové sbírky
s úctou a s vděčností
Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Rekonstrukce mostu ve švermově ulici
Městský úřad ve Vítkově oznamuje, že 22. února 2021 byla zahájena rekonstrukce mostu ve Švermově ulici v místě křižovatky s komunikací
Oderská. Součástí stavby je rekonstrukce zatrubnění potoku Čermná pod komunikaci Poštovní v úseku parkoviště u prodejny instalačního
materiálu. Akce je rozdělena do tří etap.
Od 22. do 26. února proběhlo frézování povrchu vozovky bez zásadního omezení silničního provozu.
Od 27. února do 14. dubna proběhnou stavební práce
na konstrukci mostu v úseku první poloviny vozovky
komunikace Švermova, silniční provoz, který je řízen
semafory, je omezen částečnou (polovina vozovky)
uzavírkou komunikace Oderská, Švermova a Poštovní.

Od 15. dubna do 7. října budou prováděny stavební
práce na konstrukci mostu v úseku druhé poloviny
komunikace Švermova a na zatrubnění potoku Čermná
v úseku komunikace Poštovní. Silniční provoz, který je
řízen semafory, se omezí částečnou (polovina vozovky)
uzavírkou komunikace Oderská, Švermova a úplnou
uzavírkou komunikace Poštovní. Objížďka bude vedena
po vyznačených trasách.

Příjezd k řadovým garážím, nádvoří domů č. p. 251,
252, 253 a nádvoří společnosti Hemostop, s. r. o. bude
umožněn. K ostatním nemovitostem po dohodě
s kontaktními osobami.
Ve všech případech budou přístupy k nemovitostem vedeny po vyznačených trasách.
S ohledem na klimatické podmínky nelze změny termínů spolehlivě vyloučit.
Kontaktní osoby: Dalibor Méheš, stavbyvedoucí - 607 031 716, Jiří Grigier, pracovník MěÚ Vítkov – 556 312 245.

informace z oddělení kultury
Obec přátelská rodině
- Výsledky dotazníkového šetření

Na přelomu měsíce ledna a února jsme vás požádali o vyplnění
dotazníku v rámci přípravy podkladů do soutěže „Obec přátelská
rodině“. Děkujeme všem, kteří nám dotazníky doručili. Výstupy
použijeme nejen pro soutěž, ale také jako podklad pro analytickou
část připravovaného strategického plánu města.
Výsledky dotazníkového šetření
Dotazníky vyplnilo 37 žen a 11 mužů, z nichž většina má střední
a vyšší vzdělání, nejčastěji jsou ve věku nad 31 let, v 39 případech
vychovávají více než 1 dítě. 13 respondentů bylo z místních částí.
Než se respondenti pustili do hodnocení konkrétních otázek, položili
jsme dvě důležité otázky:
1. Považujete město Vítkov a jeho místní části za místo příznivé pro
život rodin s dětmi? A zde jsou odpovědi. Rozhodně ano – 2, spíše
ano – 21, nevím – 9, spíše ne – 9, rozhodně ne – 7.
.

2. Domníváte se, že nabídka služeb pro rodiny je ve Vítkově
dostatečná? Rozhodně ano – 1, spíše ano – 8, nevím – 6, spíše
ne – 23, rozhodně ne – 10.
Budeme rádi, když se zapojíte také do připravovaných veřejných
projednání, abychom mohli konkrétně speciﬁkovat silné a slabé
stránky života mladých rodin v našem městě.
Na některé z nich jsme dostali odpověď v rámci dotazníkového
šetření. Jako první jsme zkoumali volnočasové aktivity dětí. Nejvíce
navštěvované kroužky jsou při základní škole a gymnáziu (23), za
nimi obory základní umělecké školy (19), následují kroužky SVČ
(15) a zájmové spolky (4).
Rodiče hodnotili spokojenost s kroužky stejně jako ve škole a tady
jsou průměrné známky ZŠaG Vítkov = 1,74; ZUŠ = 1,86; SVČ =
2,26; zájmové spolky = 1,43.
Také jsme se ptali, na které oblasti by měly být služby pro
mladé rodiny zaměřené. Největší důraz jste kladli na rozšíření
volnočasových aktivit pro rodiny (31) a pro děti (25), následovalo
vzdělávání dětí a setkávání rodin s výměnou zkušeností (po 10),
vzdělávání dospělých a poradenská činnost (po 5).
Předškolní děti jsou nejčastěji umisťovány v mateřské škole ve
Vítkově (33), pět dotazovaných odpovědělo, že jejich dítě/děti
navštěvuje/í školku v okolí Vítkova. Některé děti navštěvují školku
a zároveň se ještě o ně starají prarodiče nebo chůva. Průměrná
známka hodnocení kvality péče v mateřských školách byla 1,9.
Rodiče malých předškoláků by ve městě uvítali v 11 případech
zřízení jeslí, 8 dětské skupiny, 7 lesní nebo ﬁremní školku a 4 si
myslí, že by mohla vzniknou ve městě také soukromá školka.
Potěšil nás váš zájem o klub pro rodiče s dětmi provozovaný
knihovnou a budeme pracovat s podněty některých z vás na
rozšíření služeb „klubíku“ a jeho otevíracích hodin.
Většina z dotazovaných (38) navštěvuje se svými dětmi dětská
hřiště a je spokojena s jejich množstvím. Vhodné by bylo doplnit
hřiště ve sportovním areálu a v místních částech.
Jak se respondentům daří skloubit pracovní a rodinný život? Většina
odpovídala ano, někteří však zvládají svůj profesní život na úkor
rodiny. Nejvíce by rodičům pomohla ze strany zaměstnavatelů
možnost částečné práce z domova a ﬂexibilní pracovní doba,
ze strany města rozšíření otevírací doby a navýšení kapacity
předškolních zařízení a ze strany partnerů větší zapojení do chodu
domácností.
Děkujeme vám a budeme vás informovat o aktivitách města
a změnách, které pro mladé rodiny ve městě realizujeme nebo
připravujeme.

INFO PRO SENIORY

Přestože vítkovská kancelář Senior Pointu zůstává i nadále na
základě vládních opatření uzavřená, přinášíme vám několik novinek.
Napište svůj příběh
Milí čtenáři, chtěla bych vás seznámit s článkem, který vyšel
v časopise Doba seniorů v únoru 2021, a který mne zaujal.
PhDr. Eva Procházková, PhD. připravila přednášku na téma „Životní
příběh seniora“.
Oč se v této přednášce jedná?
Paní doktorka chce seniorům pomoci vytvořit si knihu jejich života.
Psaní této knihy pomůže seniorům vyplnit čas, který nyní nemohou
trávit se svými blízkými. V seniorském věku má navíc člověk
zkušeností na rozdávání a může se ohlédnout, bilancovat, a tak
trochu se nad svým životem, třeba i s trochou nadhledu a humoru,
zamyslet. Zavzpomínat, jak se žilo za jeho mládí, jaké měl koníčky,
co jej bavilo.
Kniha však nemá sloužit jen pro pobavení. Má mít i další úkol – být
pomocníkem pro individuální péči a usnadnit přístup ke konkrétnímu
seniorovi jako člověku.
Ne vždy se o seniora mohou postarat jeho blízcí. Pokud se pak
senioři v takové situaci ocitnou, docení tuto knihu oni sami i tým
pečujících. Pomocník/pečovatel si přečte konkrétní příběh, zjistí,
jaký senior je, co má rád, co je pro něj důležité a bude se mu se
seniorem mnohem lépe komunikovat. Najednou přestane být
anonymním člověkem a snáze si spolu vytvoří pouto, což je právě
pro seniory velmi důležité.
Pokud vás tento nápad zaujal, můžete svůj životní příběh napsat
za pomoci čtyř videí, kterými vás doktorka Eva Procházková
provede. Videa naleznete na webových stránkách Rady seniorů ČR
http://www.rscr.cz/2021/01/seniori-2020-zivotni-pribeh/.
Zdroj: http://www.rscr.cz/
Poradny pro seniory
Rada seniorů České republiky provozuje poradenství pro seniory
zdarma.
Nejbližší pobočka akreditované poradny RS ČR v rámci
Moravskoslezského kraje je v Ostravě. Potřebujete-li poradit
v oblasti právní, sociální nebo bytové, obraťte se na některý z níže
uvedených kontaktů.
Sídlo poradny: Dům odborových služeb, U Tiskárny 57778/1, třetí
patro, Ostrava
E-mail: poradna.ostrava@rscr.cz
Telefon: 596 104 221-2, 723 697 356 – Ing. Karel Žák
Právní poradna
Mgr. Sonja Brlohová, tel.: 737 106 451
Úřední hodiny: úterý a středa 13.00 – 17.00 hod.
Sociální poradna
Úřední hodiny: pondělí, úterý 8.00 – 16.30 hod.; středa, pátek 8.00 –
16.20 hod.; čtvrtek 8.00 – 12.00 hod.
Bytová poradna
Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 13.00 – 17.00 hodin
Zpracovala pracovnice Senior Pointu Vítkov
Alena Zemanová
Podívejte se na web: volnycas.vitkov.info/senior/
V závěru loňského roku jsme pro vás připravili nový odkaz na webu
města určený především vám, seniorům. Těší nás, jak se začíná
díky vám plnit a věříme, že není jen zdrojem důležitých informací,
ale také místem zábavy.
Budeme rádi nejen za vaše nápady a podněty, ale také za osvědčené
recepty, na kterých si pochutnává celá vaše rodina i přátelé, nebo za
pracovní postupy na hezké ruční práce.

Vodáci v roce 2020
Po dlouhé době byl rok 2020 pro vodáky velmi příznivý. Vyschlé potůčky se opět rozezpívaly a plnily řeky dostatečným množstvím
vody. Vše nasvědčovalo tomu, že si vodáci
budou moci dostatek vody užít a splout řeky,
které se již delší čas pro nedostatek vody
sjíždět nedaly.
Jenže příroda, která nám asi chce dát najevo, že je něco špatného v lidském konání,
postavila do cesty další překážku v podobě
viru s názvem Covid. Z tohoto důvodu byly
po vyhlášené celostátní karanténě zakázány
všechny hromadné akce, tedy i ty na vodě.
Léto přineslo částečné uvolnění zákazu,
a tak jsem objednal autobus a s třiceti kamarády jsme vyrazili na tradiční týdenní akci na
vodu. V termínu 26. – 31. července jsme vyrazili na řeku Orlici. Měl jsem zajištěné místo pro stany ve vodáckém kempu v Kostelci
nad Orlicí. Po počátečních komplikacích
a zbytečném dohadování se s majiteli kempu jsme mezi kalužemi po předešlé bouřce
postavili stany a vyrazili na obhlídku okolí.
Je zajímavé, že většina z nás i po dlouhém
sezení v autobuse opět po chvíli usedla do
místní hospůdky. Kytary na sebe nenechaly dlouho čekat, a tak byly brzy zapomenuty trable, které nám vznikly po příjezdu do
kempu.
Ráno nás probudily sluneční paprsky opírající se do stanů, rozličné vůně připravovaných
snídaní a štěbetání nejmladších účastníků
naší akce. Dospělí kontrolovali, zdali nejsou
napadeni zlým virem, přičichávali k nabízené ranní dávce „koronabijce“ a po zjištění, že
čich je v pořádku, preventivně a v rozumné
míře desinﬁkovali útroby.
Divoká, Tichá i spojená Orlice měly dostatek
vody, a tak jsme postupně splouvali jednotlivé úseky těchto velmi zajímavých řek. Po
předchozích vytrvalých deštích, doprovázených bouřkami a silnými větry, byly v korytě
napadané stromy a větve. Samozřejmě většinou v místech, která se obtížně projíždějí
i bez těchto překážek. A tak nebyla nouze
o „čochtany“. Nutno dodat, že všichni, které to potkalo, vyvázli bez jakékoliv škody
a s úsměvem na tváři. Škoda jim nastala až
po dojezdu do kempu, kdy při večerním posezení u ohně rozebírali s ostatními důvod
svého nechtěného koupání. Kdo jezdí na
vodu ví, jak to probíhá.
Jsem rád, že se nám podařilo výlet uskutečnit, pobýt a pobavit se s dlouholetými kama-

rády a prožít opět hezké chvíle na vodě. Bohužel, další plánované akce jsme museli ze
známého důvodu odložit do doby, než nám
to situace dovolí. Věřím, že to bude brzy.

A zase bylo pěkně…, pěkně.
Miroslav Snášel

Chcete navrhnout název nové ulice ve Vítkově?
Tak hlasujte v naší anketě!
Jak jistě víte, město prodává pozemky pro stavbu rodinných domů na konci Těchanovické ulice. Již bylo prodáno sedm parcel. Mezi
těmito parcelami povede nová ulice.
Protože se blíží termín kolaudace první stavby, je potřeba vymyslet a schválit název nové ulice. Od ledna do konce března probíhá sběr
nápadů, poté se vyhlásí hlasování a jeho výsledek bude předložen zastupitelstvu.
Mějte na paměti, že ulice nemohou být pojmenovány podle žijících osobností. Těšíme se na vaše návrhy. Ke konci února máme již 99
návrhů!
Hlasovat můžete do 31. března na adrese:
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/ulice

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
Zápis dětí do 1. tříd se uskuteční v pátek 9. dubna 2021 od 13:00
do 18:00 hodin v budově 1. stupně Základní školy a gymnázia
Vítkov, příspěvková organizace.
Postup zápisu:
1. Na webových stránkách školy v sekci Základní škola - Zápis do
1. tříd (https://www.zsgvitkov.cz/zapis-do-1-trid/) se nachází odkaz
k online zápisu https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/
zsgvitkov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4942;
zde
vyplňte
Přihlášku k zápisu a současně si rezervujte čas zápisu pro
osobní příchod s dítětem do školy.
2. Po odeslání přihlášky a zarezervování času obdržíte email
o registraci.
3. Přihlášku si vytiskněte a podepsanou oběma zákonnými
zástupci přineste v den zápisu dne 9. dubna 2021 do školy. Pokud
máte problémy s vytisknutím, na požádání vytiskneme v den zápisu
ve škole, ale v tomto případě je nutná přítomnost obou rodičů
z důvodů podepsání přihlášky oběma zákonnými zástupci.
4. Podpisy obou rodičů jsou nutné proto, aby rodiče jednali
v souladu a vyjádřili souhlas s výběrem školy, s nástupem
dítěte do školy, popřípadě s odkladem školní docházky.
5. Pokud budete žádat o odklad školní docházky nebo o něm
uvažujete, přineste s sebou v den zápisu také žádost o odklad
školní docházky (opět podepsanou oběma zákonnými zástupci)
a doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
a odborného lékaře (pediatra). Tuto žádost naleznete opět
na webových stránkách v sekci Zápis do 1. tříd. Když dodáte v
den zápisu uvedené dokumenty, může ředitel školy rozhodnout
o odkladu školní docházky.
6. K zápisu si dne 9. dubna 2021 přineste:
- rodný list dítěte,
- průkaz totožnosti rodičů nebo zákonného zástupce (občanský
průkaz nebo cestovní pas),

- rozhodnutí o svěření dítěte do péče, popřípadě jiné dokumenty,
- viz bod 3 - přihlášku o přijetí podepsanou oběma zákonnými
zástupci,
- pokud budete žádat o odklad, viz bod 5 - přineste také žádost
o odklad podepsanou oběma zákonnými zástupci a jednotlivá
doporučení.
V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Dášu
Kalužovou na telefonním čísle 556 300 455 nebo e-mailové
adrese dasa.kaluzova@zsgvitkov.cz.
Kritéria pro přijetí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
Ředitel Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace
stanovuje níže uvedená kritéria zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok
2021/2022 takto:
1. Dítě mělo v naší škole odklad povinné školní docházky pro školní
rok 2020/2021 – 7 bodů.
2. Dítě má trvalý pobyt ve Vítkově, jeho místních částech
a spádových obcích – 6 bodů.
3. Dítě má sourozence ve vyšších ročnících – 3 body.
4. Dítě s trvalým pobytem mimo Vítkov a jeho místních částí
– 2 body.
Pro školní rok 2021/2022 bude přijato do 1. tříd 70 dětí.
V případě, že u zápisu do 1. tříd bude přijat větší počet dětí než 70,
bude se o přijetí dětí k plnění povinné školní docházky dle bodu
4 (dítě s trvalým pobytem mimo Vítkov a jeho místních částí) pro
školní rok 2021/2022 rozhodovat losem za účasti zákonných
zástupců dětí.
Předpokládáme, že k této situaci nedojde.
Miroslav Bučánek
ředitel školy

Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o. a Zapsaný spolek
Klub rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov Vás zvou na

KAMÍNKOVÁNÍ
V GEOPARKU VÍTKOV
KDY: ČTVRTEK 1. 4. 2021 OD 13:00 DO 18:00 HODIN
KDE: GEOPARK VÍTKOV A VENKOVNÍ PROSTORY U ŠK

PC UČEBNA

Škola se stala úspěšným žadatelem o dotaci v rámci výzvy MAS
Opavsko – IROP – Vzdělávání 2020 s projektem „PC učebna“
(registrační číslo CZ.06. 4. 59/0.0/0.0/16_075/0014517), který je
zaměřený na modernizaci výuky v naší škole s důrazem na využití
multimediální techniky a rozšíření bezbariérovosti školy.
Celková výše způsobilých výdajů uznaných řídícím orgánem činila
989.970,40 Kč, dotace poskytnutá škole je 940.471,88 Kč.
Učebna bude vybavena novými počítači, projektorovým setem, 3D
tiskárnou, klimatizací a zatemněním. Škola také získá schodolez,
který zabezpečí bezbariérový přístup do této učebny.
Miroslav Bučánek
ředitel školy

ZVEME VŠECHNY NA VÝSTAVU MALOVANÝCH
A NALEZENÝCH KAMÍNKŮ - NAMALUJ A ODNES SI
DOMŮ SVŮJ KAMÍNEK
SOUTĚŽE:
• Tipni si, kolik váží bludný balvan
• Tipni si, kolik kamínků je v nádobě
• Kamínková bocca
• Kamínkové mandaly
• Kamínkové piškvorky
• Hod kamenem do dálky
MATERIÁL K MALOVÁNÍ KAMÍNKŮ BUDE K ZAKOUPENÍ NA
MÍSTĚ.
Akce se uskuteční v případě příznivé epidemiologické situace.
Aktuální informace naleznete na www.zsgvitkov.cz.

PODĚKOVÁNÍ TECHNICKÝM SLUŽBÁM
VÍTKOV
Suterén budovy prvního stupně je dlouhodobě zasažen zvýšenou
vlhkostí, vyplývající z proudění spodní vody pod budovou školy.
Omítky tak byly zasaženy plísní mnohdy až do výše dvou metrů.

Škola má v tuto chvíli zapůjčeny dva přístroje ﬁrmy Empemont, s. r. o.,
které mají na principu elektroosmózy snížit vlhkost zdiva. Aby vše
proběhlo rychleji, bylo zapotřebí odstranit omítky. Této činnosti se
v průběhu deseti dnů zhostili pracovníci našich technických služeb,
kteří i v době provozu školy, kdy školu navštěvovali žáci 1. a 2. tříd,
byli schopni udělat tuto nutnou práci rychle a bezchybně.
Chtěl bych jim poděkovat za skvěle odvedenou práci, jež pomůže
vyřešit dlouhodobě nevyhovující situaci v této budově, kterou vedení
školy se zřizovatelem řeší.
Miroslav Bučánek

ONLINE PREZENTACE GYMNÁZIA

Uzavření škol v sobě skrývá řadu úskalí – například jak svou školu
prezentovat žákům 9. ročníků základních škol a jejich zákonným
zástupcům. Kromě rozesílání informací do škol, jejich zveřejňování
na webu a sociální síti školy se letos objevila i další novinka, která
alternovala každoroční veletrh středních škol, a to online prezentace,
jež proběhla celkem třikrát.
První akci zaštítila MAS Opavsko, která 1. 12. 2020 nabídla
gymnáziím v našem okrese termín. Gymnázia se mohla prezentovat
prostřednictvím improvizovaného studia v Hradci nad Moravicí.
Naše škola na to však šla „od lesa“ a školu jsme prezentovali zcela
online ze dvou míst – z kanceláře ředitele a z domácnosti studenta
oktávy Jana Lehera, kterému děkujeme za to, že nám pomohl předat
základní informace o škole a do prezentování vnesl studentský
pohled. Ohlasy na způsob naší prezentace byly příznivé, což nás
těší.
Další dvě prezentace proběhly 25. 1. a 3. 2. 2021 pod záštitou
KÚ MSK, který zorganizoval online Veletrh středních škol
Moravskoslezského kraje 2020/2021. Každá škola měla určeny
dva termíny, v nichž se mohla prezentovat zájemcům. Ani tady
jsme se určitě neztratili. Školu prezentoval ředitel školy, zástupkyně
ředitele školy pro gymnázium Mgr. Lenka Zychová a výchovná
poradkyně gymnázia Mgr. Andrea Mášová. Za všechny akce patří
organizátorům veliké poděkování.
Miroslav Bučánek

„MAŠKARÁK“ Z OBÝVÁKU

Tyto zimní měsíce patřívaly každoročně akci, která zcela zaplnila
kulturní dům. Tradiční maškarní ples byl velmi oblíbený nejen u dětí,
ale také u rodičů a prarodičů. Vzhledem k tomu, že nám covidová
situace nedovoluje bavit se takto hromadně, zrodil se nápad
uspořádat „maškarák“ z obýváku. Od nápadu byl už jen krůček
k realizaci. Do soutěže se na přelomu ledna a února zapojilo 87

masek. Obývací pokoje se tak rázem změnily například v pirátská
doupata, peklo, ranč či policejní stanici. Rodiče i děti si na výrobě
kostýmů dali opravdu záležet, a tak i pestrost a nápaditost masek
byla obdivuhodná. Fotograﬁi výsledného díla zasílali soutěžící na
e-mail paní Andrei Brijarové. Všechny masky pak byly postupně
zveřejňovány na webových stránkách školy a na facebooku.
Následoval nelehký úkol - vybrat nejkrásnější a nejnápaditější
masky. A že bylo z čeho vybírat. Desetičlenná porota, kterou tvořili
zaměstnanci školy, nakonec určila pořadí. Vzhledem k tomu, že díky
sponzorům bylo cen dostatek, svou odměnu získal každý.

V pátek 5. února se u školního klubu otevřelo „výdejní okénko“,
z něhož si účastníci akce vyzvedávali své ceny. A nechyběly ani
tradiční „maškarácké“ věnečky, ty získalo prvních dvacet masek.
Jsme rádi, že se akce povedla a pevně věříme tomu, že v příštím
roce se už všichni sejdeme na maškarním plese v kulturním domě.
Je třeba také poděkovat paní Andrei Brijarové, vychovatelce,
autorce nápadu a hlavní organizátorce „maškaráku“ z obýváku.
Dále zaměstnancům školy, kteří se na akci podíleli organizačně,
pekli věnečky, zveřejňovali fotograﬁe a příspěvky, pracovali v porotě.
Velké díky patří především rodičům a dětem, kteří společně dokázali,
že i když je doba těžká, najdou si chvilku na zábavu a pomohou
udržovat tradice.
Karína Kopecká

DARUJ SRDCE

Den svatého Valentýna vnímá každý z nás trochu jinak, někdo jako
den zamilovaných, někdo komerčně a někdo jako důvod udělat
někomu radost dárečkem. Ve Středisku volného času Vítkov je
otevřen klub instruktorů, jehož členové přišli se skvělou myšlenkou
- vyhlásit soutěž o nejkrásnější valentýnské srdce. Pedagogové
pak ve svých úvahách došli k závěru, že když už budeme mít u nás
tolik srdíček, proč je nedarovat těm, kterých si vážíme a které ctíme
nejvíce - našim rodičům a prarodičům.
Než jsme akci Daruj srdce vyhlásili, oslovili jsme Domov Vítkov
a zjistili zájem z jejich strany. Vedení domova náš nápad potěšil,
a tak jsme 2. února požádali veřejnost o pomoc, cílem bylo vyrobit
81 srdíček pro seniory a zpříjemnit jim tak dny. Ten, kdo srdíčko
přinesl, dostal odznáček s názvem této akce, měnili jsme tak srdce
za srdce.
Ještě v pondělí 8. února jsme si mysleli, že to nezvládneme
a srdíčka pro seniory mít nebudeme, ale jak se říká, síla myšlenky je
veliká. Během následujících dvou dnů přibylo kolem 90 srdíček od
úžasných lidí, kteří smýšlejí stejně jako my. Ulevilo se nám, avšak
to, co následovalo, předčilo všechna naše očekávání. Ve čtvrtek
nám přišla nečekaná zpráva z MŠ Kamenka: „Máme pro vás asi 220
srdíček, můžeme se zítra zastavit?“ Díky mamince paní Juřičkové,
která o akci četla na FB a dodala šablony na srdíčka do MŠ, děti
a paní učitelky z MŠ Kamenka vyráběly srdíčka jako diví. Velký dík
patří i paní učitelce Hetmánkové, která dále vše zprostředkovala
a hlavně je donesla. Pro děti jsme v SVČ Vítkov napekli alespoň
perníková srdíčka, která byla malou odměnou.

Srdíčka najednou začala přibývat. Nakonec jich bylo neuvěřitelných
431 + 107 pečených od paní Veselé, 85 lineckých od paní Huškové
a jejího syna Radka. Rozhodli jsme proto, že obdarujeme další
seniory, kteří z nich snad budou mít radost. Další srdíčka putovala do
LDN v Klokočově, do budišovského Domova Letokruhy, do Domova
s pečovatelskou službou v Mokřinkách a také do Domova pro osoby
se zdravotním postižením v Dolních Životicích.
Akci podpořilo i naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel
Vítkov, které posílalo srdíčka do Opavy – Domova pro seniory Bílá
Opava.
Šárka Medunová, ředitelka SVČ Vítkov

VÍTKOVEM SE POTULOVALI
HLEDAČI DRAHÝCH KAMENŮ
Středisko volného času si pro občany Vítkova v průběhu
ledna připravilo soutěž „O nejlepšího hledače drahých
kamenů“. Po celém městě jsme rozmístili stovku
barevných kamenů s logem SVČ, které měli hledači
najít. Nejúspěšnějším hledačům, rodině Vránových, se
podařilo najít 27 kamenů. Gratulujeme i těm, kterým se
podařilo nalézt alespoň jeden. O 44 kamenech jsme
nedostali zprávu, co se s nimi stalo. Pokud se i vám
podařilo nebo ještě podaří nalézt nějaký ten drahokam,
můžete jej vzít s sebou někam na výlet a pomocí
fotograﬁe nás informovat, kam se náš „smajlík SVČ“
dostal.
Kamila Orlíková
pedagog volného času

Dnes fotografuje... Jiří Mikula,
který dokáže zachytit prchavé okamžiky, ale i trvalou neokázalou krásu přírody našeho kraje, uchopit v pravý čas jejího ducha. Autorův
promyšlený pohled vyzařuje klid a tichou radost - to je vlastně motto jeho tvorby. Fotografování se věnuje bezmála třicet let, účastní se
mnoha výstav, většinou v našem kraji. Vybrali jsme pro vás snímky z toulek po okolí a věříme, že se i na vás přenese harmonie, již vydechují.

TAJEMSTVÍ, Boží muka, Františkův Dvůr, 2021

KLID U FULNEKA, 2020

VODA, Rudohorský vodopád, Jeseníky, 2020

MINULOST, Františkův Dvůr, 2020
IMPRESIONISTŮV SEN, Velký Javorník, 2019

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
SVATÝ VALENTÝN
Svatý Valentýn, svátek zamilovaných, patří mezi oblíbené svátky
především mladší generace a výjimkou nejsou ani naši žáci. Dárek
pro milovanou osobu nemusíme jen kupovat, ale můžete ho třeba
uvařit, upéct či připravit. Tak vznikl nápad našich žáků oboru kuchařčíšník, kteří si distanční výuku zpestřili hlasovací soutěží a vyrobili
u příležitosti tohoto svátku sladký dezert pro zamilované. Zákusky,
dortíky, palačinky, buchtičky se náramně povedly, všechny byly
originální a vypadaly skvěle, ochutnávku vám nabízíme na fotograﬁi.
Všechny fotograﬁe můžete zhlédnout na školním facebooku nebo
webu.

tvorba. Určena byla žákům středních a základních škol a společným
tématem pro všechny kategorie byl MŮJ KRAJ, neboť účastníci měli
postihnout vztah ke svému kraji, ukázat jeho krásy, zajímavosti…
Naše škola se účastnila, mohu říci, velmi úspěšně všech ročníků
v kategorii Fotograﬁe, ale letos, kdy bylo poprvé klání rozšířeno na
celou republiku, překonali naši žáci veškerá očekávání. Do školního
kola, které organizovala školní „umělecká duše“ a učitelka českého
a anglického jazyka Mgr. Lenka Tymráková, poslali žáci celkem 60
prací. Za každou školu mohly být ale zaslány maximálně tři, proto
zasedla školní porota a vybrala je. V krajském kole uspěli dva
naši žáci: 3. místo získala Klára Vahalíková s fotkou Soumrak nad
Bartošovickým rybníkem a Martin Kožaný se s fotograﬁí nazvanou
Rozjímání u sv. Anny (kaple v okrese Opava) umístil na prvním
místě. Martinova práce postoupila do celorepublikového kola, kde
získal taktéž metu nejvyšší a odnesl si pomyslnou zlatou medaili.

OBJEKTIV 2020

Oba žáci studují obor kadeřník a v každém případě jsou zářným
příkladem kreativity, představivosti a talentu a ukázali, že i v době
„koronavirové“ lze najít něco krásného, co má smysl.

V 1. pololetí školního roku 2020/2021 byl vyhlášen 3. ročník
soutěže v technických dovednostech Objektiv, jehož pořadatelem
je Středisko volného času Ostrava. Soutěž probíhala ve čtyřech
kategoriích: Krátký ﬁlm, Fotograﬁe, Prostorová tvorba a Řemeslná

Jana Kellnerová
ředitelka školy

ODEČTY VODOMĚRŮ VE ZMĚNĚNÉM REŽIMU
Společnost VodoTech, která odečítá prostřednictvím online terminálů vodoměry pro SmVaK Ostrava především v okresech Nový Jičín,
Opava, Karviná, Frýdek-Místek a v okrajových částech okresu Ostrava, v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací změnila na
podzim loňského roku stejně jako na jaře způsob zjišťování spotřeby vody. Nastavený systém funguje i nadále.
Společnost se rozhodla pozastavit fyzické odečty v domácnostech svými pracovníky, kteří by vstupovali do nemovitostí odběratelů,
a preferuje jiné formy hlášení spotřeby pitné vody. Cílem preventivního kroku je eliminovat riziko šíření nemoci a chránit zaměstnance
i odběratele. Odečítači nicméně lokality obcházejí, ale nevstupují do budov a žádají odběratele, zda by jim hodnoty na vodoměru ofotili,
případně je opsali. Nejsou-li odběratelé doma zastiženi, vhazují jim do schránky odpovědní lístek.
„Z preventivních důvodů jsme se s ohledem na minimalizaci potenciálních rizik rozhodli, že naši zaměstnanci nebudou vstupovat do
domácností odběratelů. Stejně jako na jaře budeme preferovat řešení, při kterém kontaktujeme odběratele telefonicky se žádostí,
aby nahlásili stav vodoměru. Údaj následně zpracujeme v naší databázi. Dále lze nahlásit stav vodoměru telefonicky na bezplatné
zákaznické lince 800 292 400 nebo elektronicky na adresách nabidkasluzeb.smvak.cz a www.vodotech.cz.
Jako odpovědný zaměstnavatel musíme chránit před riziky naše zaměstnance, jejichž zdraví je pro nás prioritou. Stejně tak chceme vyjít
vstříc odběratelům, kteří v současné citlivé době mohou negativně vnímat návštěvy ve svých domácnostech,“ říká ředitel společnosti
VodoTech Radek Kaňok.
Zjišťování stavu vodoměrů se ve většině případů provádí čtyřikrát ročně podle schváleného harmonogramu, o němž jsou odběratelé
v dané lokalitě předem informováni.

Ledová krása Krajiny břidlice
Jakoby nám letošní zima chtěla vynahradit všechna příkoří
způsobená koronavirovou epidemií a po několika blátivých letech se
nám ukázala v celé své kráse.

Foto: Alena Zemanová, Josef Wágner, Radim Jarošek

Pohádkově zasněžená krajina vylákala mnoho z nás na procházky,
mrazivé dny se postaraly o nádhernou ledovou výzdobu. Při
teplotách několik dnů setrvávajících pod bodem mrazu se tvoří
ledouchy téměř ve všech starých důlních dílech. Bohužel je do
většiny dolů vstup zakázán a v těch, které jsou veřejnosti přístupné,
hibernují netopýři… Při větším množství návštěvníků bychom jim
proces zimování narušili a mohli bychom jim tak ublížit. Pár fotek z
podzemí vám přikládáme pro představu, jak to v mrazech pod zemí
vypadá.
Ale jsou také místa, kde můžeme ledovou krásu pozorovat bez
porušení zákazů. Asi nejznámější je Petrova skála pod Spálovem
(komorová dobývka po těžbě břidlice), která letos vykouzlila
opravdové ledové království. Také lze nahlédnout do Biskupovy štoly
pod Luboměří a do štoly V zátočině u Starých Oldřůvek. Prosakující
voda tvořila ledopády také ve většině povrchových lomů. Například
v lomu pod obcí Pohoř u Oder nebo ve starém lomu pod Potštátem.
A teď už nám nezbývá, než se začít těšit na jaro…
Alena Zemanová
Krajina břidlice, z.s.

124 MILIONŮ DO VODÁRENSTVÍ NA OPAVSKU
Modernizace infrastruktury pro výrobu a dodávky pitné vody si letos vyžádá
86 milionů korun, do odvádění a čištění odpadních vod poputuje dalších
38 milionů korun. V páteřním systému pro výrobu distribuci pitné vody
v moravskoslezském regionu – Ostravském oblastním vodovodu – bude
15 milionů investováno do největší úpravny pitné vody v kraji v Podhradí
u Vítkova. Řada významných staveb proběhne v Opavě, modernizovat se
bude také v menších městech a obcích v regionu.

Investice na Vítkovsku

„V naší největší úpravně vody v Podhradí u Vítkova vyměníme část
odtokového potrubí, které vede z reakčních nádrží dávkování ozónu do
nádrží pomalého míchání – ﬂokulace. Potrubí s metrovým proﬁlem pochází
z konce padesátých let minulého století, kdy se úpravna budovala, a po
letech spolehlivého fungování vyžaduje výměnu. Ocel bude vyměněna za
nerez,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
Více než 14 milionů korun si vyžádá sanace vodojemu, z něhož je
zásobován pitnou vodou Vítkov. V místní ulici Nová bude za více než sedm milionů korun vyměněn vodovodní řad a související infrastruktura.
Dokončena bude také komplexní modernizace akumulace v Nových Těchanovicích – Lhotce, která dominantně probíhala v minulém roce
a vyžádá si téměř šest milionů korun.
SMVaK Ostrava

Projekt „Daruj srdce“
Domov Vítkov se zapojil do krásného projektu místního střediska
volného času „Daruj srdce“, v němž děti i jejich rodiče vyráběli
s láskou a zaujetím našim uživatelům papírová srdce, která
obsahovala milé vzkazy a přání pro naše uživatele, aby jim v této
nelehké době udělala radost a potěšila je. Spolu s papírovými
srdci uživatelé dostali i malá pečená srdíčka z perníku, ozdobená
marcipánem.
Všechna srdce se setkala s velkým ohlasem a přinesla našim
uživatelům mnoho radosti, úsměvů a hlavně vědomí, že na ně někdo
i v této těžké době myslí. Sociální pracovnice, které srdce rozdávaly,
tak mohly slyšet slova: „Vyřiďte jim poděkování, jsou to moc šikovné
děti.“ „To jsem nečekala, je to od nich moc milé“, nebo spatřit slzy
radostí či dojetí.
Na perníčcích si pochutnali a papírovými srdci si vyzdobili své pokoje.
Za toto milé překvapení pro naše uživatele všem tvůrcům papírových
i perníkových srdcí moc děkujeme a zároveň dodáváme, že jste nám
všem udělali velikou radost.
uživatelé a kolektiv Domova Vítkov

KAFIRA pomáhá lidem se zrakovým postižením
KAFIRA o. p. s. je neziskovou organizací založenou v roce 2002 se záměrem pomáhat lidem s těžkým zrakovým postižením.
I v době pandemie COVID-19 poskytuje své služby a pomůže zvládnout váš handicap.
V KAFIŘE se snažíme vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“. Poskytujeme registrované sociální služby,
které podporují soběstačnost a samostatnost a zvyšují šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. Zrakově postiženým nabízíme podporu
soběstačnosti v péči o sebe, o domácnost a při zvládání běžných denních činností. Pomůžeme s výběrem vhodné kompenzační
pomůcky i se žádostí o její zapůjčení. Naši odborně vyškolení lektoři naučí klienta samostatnému pohybu ve venkovním i vnitřním
prostředí, Braillovu písmu či zvládání informačních a komunikačních technologií. Služby poskytujeme bezplatně, a to ambulantně
i v terénu v rámci Moravskoslezského kraje ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku. Uživateli našich služeb
jsou dospělí a senioři se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Bližší informace získáte na www.kaﬁra.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
I LETOS PODPOŘÍ SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ
Celkem 3 miliony korun rozdělí Moravskoslezský kraj místním ﬁrmám,
které se věnují sociálnímu podnikání. To kraj každoročně podporuje
už od roku 2016. Sociální podniky mohou peníze využít na nákup
svého vybavení i na investiční akce, které se sociálním podnikáním
souvisí.
„Koronavirová krize sice v krajském rozpočtu způsobila výrazný propad,
přesto chceme i v tomto roce sociální podnikání podpořit. Je nesmírně
důležité pro místní rozvoj, a hlavně vytváří pracovní příležitosti pro lidi
se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Chceme
podporovat aktivní podnikatele, kteří nemyslí jen na zisk, ale dávají
své činnosti i přidanou hodnotu a sociální přesah,“ uvedl náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a
doplnil, že o podporu si mohou požádat sociální podniky sdružené
v Klastru sociálních inovací a podniků (SINEC). Moravskoslezský
kraj a SINEC spolupracují dlouhodobě, což v dubnu 2019 potvrdili
Memorandem o spolupráci.
„Tři miliony korun poskytl Moravskoslezský kraj na sociální podnikání
i v minulém roce, kdy celkem 17 sociálních podniků získalo příspěvek
na profesionální úklidový stroj, šicí stroje, vybavení prádelny nebo
například na profesionální frézu. Tyto dotace mají velký význam a
pomáhají naplnit veřejně prospěšné cíle. Náš kraj je v oblasti podpory
sociálního podnikání lídrem a věřím, že tomu tak bude i do budoucna,“
řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.
Sociální podniky mohou své žádosti do dotačního programu Podpora
sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021 předkládat
od 29. března 2021 do 7. dubna 2021.

Technické služby města Vítkova
hledají pracovníka na pozici

PERSONÁLNÍ
A MZDOVÁ ÚČETNÍ
Požadujeme:
• Vzdělání – středoškolské,
• Praxi v účetnictví,
• Legislativní přehled v oblasti personalistiky a mezd,
• Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost.
Nabízíme:
Podnikové beneﬁty - 25 dnů dovolené, příspěvek na stravné,
na penzijní pojištění, pojištění odpovědnosti aj.
Termín nástupu:

DLE DOHODY

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 10. 4. 2021
na adresu: pruskova@tsvitkov.cz
O termínu výběrového řízení budou zájemci včas informováni.
Informace:
J. Prusková, PAM, 556 300 731, 734 720 789

POVĚST O ZALOŽENÍ A JMÉNU HRADU VIKŠTEJNA
Toho dne, co se ukázali před branou
tvrze ve Štáblovicích tatarští jezdci,
narodilo se zemance pachole. Když se
děcko rozplakalo na tom divném světě
poprvé, zanikl jeho hlásek ve vřavě, která
nastal venku. Vladyka se svým lidem, za
dřevěnými hradbami skrytým, nastoupil
boj na život a smrt proti zběsilému přívalu
šikmookých barbarů. Štáblovičtí se na ně
chystali už déle. Tušili, že ta krutá hodina
se blíží. Již po řadu let přicházeli sem
zvěsti: nejdříve o děsném Temudžinovi,
který se sám kázal zvát Džigistán, když
vedl své houfy do Evropy. Potom se jeho
synovi Džuči, který přemohl Kumany i ruská
knížata spojená s Plavci. Džigischámův
vnuk pak, Batu, vládce Kopčáku, vyvrátil
pevnou
Rjazaň,
podrobil
statečnou
Moskvu, zničil Kozelek a rozběsněn
neúspěchem u Nižního Novgorodu, vrhl se
na staroslavný Kyjev a v prosinci 1240 jej
vzal. Nu a nyní na jaře roku následujícího
zaplavili jeho hordy pod vůdcem Pajdarem
Polsko a nížiny slezské. Devátého dne
měsíce dubna porazili vévodu Jindřicha
u Lehnice a valili se k moravským horám.
Na své cestě hrůzy a zmaru napadl i jeden
oddíl vítězů, snědých chlapů v kožešinách
oděných, s copánky na vyholených hlavách,
Štáblovice. Stáda a majetečky, ženy a děti,
byly skryty v lesích. Jen zemanka nechtěla
opustit tvrz, ani nemohla. A tak nyní byla
svědkem v tu těžkou hodinu, jak na její
domov padají snopy šípů, některé z nich
pak opatřené hořící hubkou. Štáblovičtí
odrazili útok jednou i podruhé, potřetí však
přivedené posily Tatarů prolomily hradby
a dílo zkázy netrvalo dlouho. Obránci
pobiti, sídlo vyloupeno a zapáleno. Jen
proud dešťové vody, který přihnala bouře,
zabránil, že požár nevykonal dílo zhouby až
do posledu. Když příval běsů zamířil jinam,
vrátili se pozůstalí z lesů a nalezli děťátko
zemanovo dosud živé při vychladlých
tělech rodičů, kteří je nakonec bránili. Ujali
se jej lidé štáblovští a plebán, který v době
přepadu pobýval v Opavě pro věci úřadu,
zastával mu otce, a to z nařízení kastelána
z Hradce, kterému králem českým nařízená
péče o zpustošenou zemi. Aby dal
vladař opavské krajiny najevo svůj zájem
o štáblovického dědice, kázal mu dát jméno
po sobě, to jest Vítek. Jež to byl on prosnulý
Vítek z Kravař. Mladý štáblovický do sedmi
let veden plebánem i k písmenům a zpěvu,
druhých sedm let k hospodářství na otcově
půdě. Potom jej zavedl na Hradec, aby tu
dalších sedm let mladý Vítek nabyl způsobů
na rytíře se hodících. Jeho ochránce a kmotr
nalezl v něm zalíbení a zařadil mezi své
endlknáby či štítonoše. Vítek vyučen v jízdě
na koni, ve střelbě lukem, prací s mečem,
honbě se sokolem, lovu s oštěpem, ale
co víc i službám paním a zpěvům milosti,
jak tím časem ode dvora pražského se to
umění šířilo.
Jenže to poslední umění bylo také příčinou
nenadálé trpkosti dosud šťastně žijícího
Vítka. Na Hradec přicházeli cizí pěvci,

hlavně z německých krajin západních, a ti
nevražili na domácího loutnéře a všelijak
proti němu úklady strojili, užívajíc k tomu
fraucimoru, neboť se všem nezalíbíš. Tehdy
se poradil Vítek se štáblovickým svým
starým pěstounem a rozhodl se vrátit na své
rodné zboží, které zaň spravoval Kravař.
Užil k žádosti o propuštěnou příležitosti,
když se střídal s minesengry, nejdříve
zpíval cizinec asi takto:
Na březích Rýna zrozen jsem
A vyrost v Rakousích, přec vydal jsem se
v českou zem,
Víc pro pána než pro zemi, ač oba dobří
jsou.
Zem dobrá je, pán dobrý je.
A přec stud mne často polije,
Když míň než on mne druzí cenit dovedou…
Tak zpíval cizinec a kastelán se
s pochopením usmíval. Potom přišlo na
Vítka. Ten uměl tuto:
Kdo ti dá lásko tolik sil,
že všechny moc tvá ovládá?
Byť člověk mladý, starý byl,
Kde proti tobě ohrada?
Však boha chválím, že s tvých pout
Se nedovedu vytrhnout…
Vítek z Křavař byl písní nadšen a pobízen
potleskem dvořanů, otázal se svého
chráněnce, jakou chce odměnu za svůj
zpěv. Vítek požádal za propuštění domů –
že by rád již na svém hospodařil. Kastelán
byl překvapen, ale přece uznal chlapcův
zájem. Nicméně učinil toto rozhodnutí:
právě dostavěl z příkazu zeměpánova hrad
nad řekou Moravicí k ochraně země, aby se
neopakovalo neštěstí tatarské. Ten že mu
dá do správy i se vším zbožím příslušným:
lesy, poli a lučinami, horami i údolímy, vsi
i tvrzkami. A jméno po něm že ten hrad
dostane, po Vítkovi: Vítkův kámen, či jak
tím časem zvyk módní chce: Vikštejn.
Vítek se tak stal prvním pánem znamenitého
nového kamenného hradu. Ze Štáblovic
pozval některé své lidi, aby mu pomáhali se
správou kraje a starého plebána učinil svým
rádcem. Jeho příznivec, pán z Kravař,
záhy poznal, že dobře volil purkrabího na
Vikštejně. Ten kázal žďářit les, zmnožovat
pole a stáda, pečovat o vody běhuté i stojaté
pro ryby, spravedlivou mírou dávat lidem
co jejich jest; a aby svěřenectví vzkvétalo,
založil městečko, kde by řemeslem
a poctivým obchodem směňováno obilí,
maso a med za šat a obuv a náčiní. Vážnosti
tak dobyl Vítek a jeho hrad úcty. Každý se
u něho obešel v dobrém, jen lenoši rytíře
mrzeli. Říkal, že lenost je hloupost těla
a hloupost nemoc duše.
Není divu, že když český král, železný
a zlatý, Otakar II., povolal do zbraně své
věrné z Čech Moravy a Slezska, dostavil
se Vítek z Vikštejna s praporcem tak
pěkně vystrojeným, na tak dobré zbroji
a ušlechtilých koních, že král se u něho

zvlášť zastavil a jej pochválil. Vítek jej prosil,
aby zachoval pochvalu až po boji.
Slavný Přemyslovec měl příležitost na
šesti výpravách a vítězných jízdách ukázat
Vítkovi svoji náklonnost a jeho lidu uznání.
Vítek přivezl na svůj pevný hrad uprostřed
líbezného kraje na řece Moravici vedle
kořisti i královské dary: železné rukavice,
stříbrný meč, zlaté ostruhy, nový znak
na štítu, neapolitánského koně a novou
korouhev; na té rytířské heslo: Duši Bohu,
tělo králi, srdce ženám, čest sobě.
Pod tou korouhví vytáhl po sedmé se
svými zbrojními na Moravské pole a tam
statečně po boku Přemysla II padl. Protože
byl hrdina, zůstal dále živ v paměti lidí
a ve jménu hradu, který byl oporou jeho
domoviny a dodnes je ozdobou jejich dějin.
Sepsal Bohumil Popelář z Brna
Vítkovsko č. 7 1959

Koupím nebo
pronajmu
si dlouhodobě
zahrádku v zahrádkářské kolonii
nebo zahradu/pozemek do 400 m2.
Zn. bez realitky
Kontakt:
mobil: 606 771 127
e-mail: jarek.bartos@seznam.cz

Rudolf Philipp
Tento měsíc jsme si v seriálu osobností,
kterým vás čtenáře budeme provázet celý
letošní rok, připravili známého místního
podnikatele, politika a tehdejšího majitele
vítkovského pivovaru Rudolfa Philippa.
Narodil se 10. prosince 1887 a zemřel
24. května 1945 při pohnutých událostech
konce II. světové války ve Vítkově. Přestože
byl Philipp ve své době známý v celém
okolí, nutno podotknout, že se dodnes
jedná o kontroverzní osobnost. Vykonal
mnoho pro Vítkovsko, aktivně se účastnil I.
světové války jako dělostřelec a byl dokonce
několikrát vyznamenán. Vstoupil ale také
do Henleinovy Sudetoněmecké strany a do
NSDAP. Krátce po válce byl za nejasných
okolností spolu s dalšími třemi místními
Němci bez řádného soudu popraven.
Jeho otcem byl vítkovský pivovarnický
mistr a později majitel pivovaru Josef
Philipp. Na své budoucí povolání se
Rudolf poctivě připravoval na obchodní
akademii v Innsbrucku, učil se v podniku
svého otce a nakonec absolvoval odbornou
pivovarnickou školu v Praze. Záhy začal
pracovat v otcově pivovaru. Započal také
s jeho modernizací a rozšiřováním výroby.
Zapojil se i do veřejného života. Byl
například členem městské rady, druhým
místostarostou, členem ﬁnanční komise
a předsedou místní školní rady. Stál několik
let v čele místního Turnvereinu, německé
tělovýchovné organizace. Jeho zásluhou
vznikla spolková tělocvična, která slouží
jako sokolovna vítkovským sportovcům
dodnes. Nechal opravit svůj hostinec Christ
v dnešním Podhradí i s okolními budovami,
a tak vzniklo první rekreační středisko. Jeho
pivovar prosperoval až do konce války.
Rudolf Philipp byl poměrně bohatý. Kromě
pivovaru vlastnil také nájemní dům na
Těchanovické ulici číslo 165, hostinec Pivní
pramen na náměstí číslo 160, hotel a vilu
na Podhradí a hostinec v Budišově nad
Budišovkou.
Co přesně se na konci II. světové války
a bezprostředně po ní ve Vítkově dělo,
dodnes přesně nevíme. Dle pamětnických
výpovědí vyhořela celá polovina náměstí
kvůli spontánnímu zásahu sovětských
vojáků. Zřejmě tam při osvobozování
pracovali dělníci z Ruska, Ukrajiny, možná
Běloruska nebo Polska na nucených
pracích, kteří si rudoarmějcům postěžovali
na velmi zlé pracovní podmínky. Zastání
vojáků a jejich reakce na sebe nenechaly
dlouho čekat. Výsledkem může být nejen
vyhořelé náměstí, ale také několik mrtvých
německých představitelů. Tragickou událost
dnes připomíná dřevěný kříž pod Vítkovem
poblíž rozcestníku „Kamenský potok“
směrem k Balatonu.
Nemůžeme vyloučit ani jiné varianty
tehdejších událostí. Samozřejmě se mohli
místní němečtí představitelé vydat za
velitelem místní armády s požadavky, které
nebyly pro osvobozující správu přijatelné.
Mezi poválečné neshody mohl patřit i dluh
ve výši 633 000 Kčs, který armáda ve městě

zanechala po svém odchodu. Pozdější
národní správa pivovaru požadovala po
ministerstvu národní obrany zaplacení
dluhu, což bylo na jaře 1952 zamítnuto
s odůvodněním, že se zboží považovalo za
válečný konﬁskát.
Ať už to bylo jakkoli, Rudolfa Philippa
můžeme označit za oběť událostí konce
války. Zůstala po něm manželka a tři
dospělé děti. Rodina, podobně jako většina
německých obyvatel města, musela na
odsun, po kterém nalezla svůj nový domov
v Bavorsku. Co by dnes Rudolf Philipp řekl
na stav budovy pivovaru, se nedozvíme.
Vítkovský pivovar zažil svá „zlatá léta“
a dnes snad můžeme říci, že je památkovým
objektem, na který můžeme být hrdí. Cesta
k opravě, novému využití a věhlasu budovy
vítkovského pivovaru bude strastiplná
a obtížná. Žádná vítkovská památka to
neměla v minulosti jednoduché. Některé
nepřála soudobá ideologie, zášť lidí, politické
klima, ﬁnanční prostředky, nekulturnost nebo

argumenty o nepotřebnosti. Vzpomeňme si,
jak žalostný byl před 30 lety stav farního
novogotického kostela Nanebevzetí Panny
Marie, nebo jak ještě před pěti lety vypadala
budova našeho kina či jak státní moc bránila
dokončení pomníku Jana Zajíce na našem
hřbitově. Vítkovské památky přečkaly
všechny nástrahy, proto jako vždy předtím
mějme naději v lepší zítřek a zdárnou
obnovu, a to bychom dnes řekli i k odkazu
pivovarníka Philippa.
Dáša Štopplová a Radek Huška
za letopiseckou komisi
Zdroje a více o tématu naleznete: DORKO,
Branislav a ZAHNAŠ, Petr. Osobnosti
Vítkovska. Vítkov: město Vítkov ve
spolupráci se Zemským archivem v Opavě,
2019.
SOkA Opava, fond ONV Vítkov, inv. č. 91,
kart. 67.

KALENDÁŘ AKCÍ

Přijmeme bytového technika
do hlavního pracovního poměru

Program NZDM TUNNEL - Březen
Mladší 6 – 14 let
1. 3.
2. 3.
8. 3.
9. 3.
15. 3.
16. 3.
22. 3.
23. 3.
29. 3.
30. 3.

Požadujeme:
• středoškolské vzdělání s maturitou v oboru pozemní
stavitelství,
• řidičský průkaz skupiny B,
• znalost zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných
zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv,
• znalost práce s PC,
• samostatnost, spolehlivost,
• praxe vítána.

Pravidla klubu
Základy hygieny
Kreativní dílnička – bacily
Chyť si svého bacila – hra
Beseda - trestní zodpovědnost
Byl jednou jeden život
Pletení pomlázky
Zkušebna
Turnaj v PING-PONGU
Pečení mazanců

Nabízíme:
• stravenky,
• příspěvek na penzijní připojištění,
• týden dovolené navíc.

Starší 15 – 26 let
3. 3.
4. 3.
10. 3.
11. 3.
17. 3.
18. 3.
24. 3.
25. 3.
31. 3.

Správa bytového fondu města Vítkova, p. o.

Pravidla klubu
Turnaj v PING-PONGU
Kyberšikana
Film „V síti“
Beseda - trestní zodpovědnost
SEX – pohlavně přenosné nemoci
Pletení pomlázky
Zkušebna
Pečení mazanců

Nástup:
• dle dohody,
• pracovní doba 40 hod. týdně.
Informace a evidence zájemců:
Zdeňka Nováková, ředitelka SBF, Opavská 221, 749 01
Vítkov, e-mail novakova@sbvitkov.cz, telefon: 556 300 277

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

Informační měsíčník města Vítkova
Periodický tisk územního samosprávného celku
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