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Druhá vlna koronavirové epidemie

Jednání krizového štábu města

Několik slov starosty města
Příspěvek do tohoto čísla zpravodaje píši právě v době, kdy naplno
udeřila druhá vlna koronavirové epidemie a vláda přijímá zásadní
rozhodnutí o omezení běžného soukromého i podnikatelského
života v České republice. Nechci a nebudu hodnotit nařízená
opatření. Pouze konstatuji, že pokud se týkají chodu našeho úřadu
a námi zřizovaných, zejména školských zařízení, tak jsme povinni
je plně respektovat. Na druhou stranu to neznamená, že by se
jejich chod zastavil. Škola přešla do distanční výuky, kdy učitelé se
žáky komunikují zejména prostřednictvím internetu. Také na úřadě
preferujeme vyřizování záležitostí touto formou, ale úřad není zcela
uzavřen. V pondělí a ve středu je otevřen v době od 8 do 10 hodin
a odpoledne od 14 do 17 hodin. Samozřejmě je nutno důsledně
dodržovat všechna opatření (nošení roušek, desinfekce při vstupu
do úřadu, dodržování rozestupů, používání plexisklových zástěn).
V mimořádných a neodkladných případech je možno domluvit se
telefonicky či mailem i mimo uvedenou dobu.
Nepřerušila se ani činnost orgánů města. Rada zasedala 27. října
a zastupitelstvo zasedá 4. listopadu. Obě jednání probíhala za
dodržení zvýšených hygienických opatření. Zákon tato jednání
umožňuje a na programu byly důležité body, které nemohly být
odloženy na neurčito.
Vzhledem ke zhoršené situaci byl opět aktivován krizový štáb, který
se poprvé sešel 12. října, aby projednal aktuální situaci. Mimo jiné
se provádí pravidelná desinfekce autobusové čekárny na nádraží
a všech zastávek na území města a místních částí, desinﬁkují se
také dětská hřiště. Tady bych upozornil, že se desinfekce provádí
prostředkem Savo, kdy může dojít k poškození oblečení.
V tomto období se také nezastavily probíhající stavební práce. Byla
dokončena rekonstrukce Úvozní ulice. Pokračuje oprava silnice
v Klokočově, kterou realizuje Správa silnic Moravskoslezského
kraje. Technické služby pokračují v opravě schodiště u výstavní síně
kulturního domu, zajišťují pravidelný svoz odpadu a úklid města, byť
se potýkají s vysokou nemocností svých zaměstnanců.

Také bych se rád zmínil o volbách do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje z hlediska technického. V průběhu obou
volebních dnů jsme nezaznamenali žádné organizační problémy,
které by negativně ovlivnily průběh voleb. Voliči ze Lhotky, Nových
Těchanovic a Zálužného využili novou volební místnost, která byla
zřízena v rekonstruované požární zbrojnici ve Lhotce. Původně
využívaný objekt bývalého obchodu v Nových Těchanovicích má
soukromého vlastníka a není možno již tam volby konat.

V tomto náročném období bychom měli být ohleduplnější nejenom
ke své rodině, ale i ostatním spoluobčanům. Stávající situaci není
dobré zlehčovat, na druhou stranu nám nepomůže ji zbytečně
vyhrocovat. Nařízení vlády neovlivníme, byť na ně můžeme mít
různé názory. Ovlivnit však můžeme naše chování k druhým.
Pokusme se pomáhat a být solidární.
Pavel Smolka
starosta města

Město Vítkov nabízí
zasíťované stavební
pozemky
Město Vítkov zveřejňuje záměr prodat pozemky parc. č.:
• 1304/1 o výměře 1438 m2,
• 1144/1 o výměře 1224 m2,
• 1148/1 + parc. č. 1152/1 + parc. č. 1156/3 (jedno stavební
místo) o souhrnné výměře 1224 m2
vše v kat. území Vítkov, za účelem výstavby rodinných domů
v lokalitě Těchanovická ul. ve Vítkově, za kupní cenu 600 Kč
/ m2 + DPH v zákonné výši, tj. 126 Kč / m2, celkem 726 Kč /
m2 (kupní cena je stanovena dle schválených „Zásad prodeje
nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova“),
dle přiloženého nákresu.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově,
telefonicky na čísle 556 312 274. Písemné žádosti o prodej
pozemku zasílejte na Město Vítkov, ﬁnanční odbor, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, nejpozději do 31. prosince 2020.

Městská policie v září 2020
Krátce před druhou hodinou odpoledne 3. září byla hlídka MP Vítkov
přivolána do jedné z provozoven v Budišovské ulici, kde došlo
ke krádeží zboží, se kterým se podařilo dvěma mladíkům utéci
z obchodu neznámo kam. Strážníci zjistili, že v prodejně došlo ke
krádeži čtyř láhví destilátu v hodnotě téměř 1.000 Kč a cukrovinek
v hodnotě necelých 200 Kč. Strážníci podle popisu vypátrali oba
chlapce v Selské ulici, kde byli zajištěni i s odcizeným zbožím.
Jednalo se o nezletilé chlapce ve věku 13 a 15 let. Zcizené zboží
bylo vráceno neporušené zpět do prodejny a oba chlapci byli po
domluvě se sociálním pracovníkem Dětského domova Radkov
dovedeni k autobusu. Za přestupek proti majetku, spáchaný
úmyslným společným jednáním dvou fyzických osob, může být
správním orgánem, kam byla věc postoupena, uložena chlapci ve
věku 15 let pokuta do maximální výše 5.000 Kč jako mladistvému.
Druhý chlapec ve věku 13 let není za přestupek odpovědný, jelikož
v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku.
Přestupkem proti občanskému soužití se bude zabývat správní
orgán, kam MP Vítkov postoupila spis s podezřením na hrubé
jednání vůči jiné osobě. Z uvedeného přestupku je podezřelá
58letá žena z Čermné ve Slezsku, která 23. září kolem páté hodiny
odpoledne měla slovně i fyzicky napadnout svého 51letého přítele

na ubytovně v Opavské ulici. Jelikož oba byli pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky, kdy jim strážníci naměřili hodnoty alkoholu
v dechu mezi 2,3 až 3 promile, byla žena z místa vykázána, jelikož
na místě neměla trvalý pobyt. Pokud bude žena uznána vinnou,
může jí být uložena pokuta až do výše 20.000 Kč nebo 30.000 Kč
v případě opakovaného jednání.
Z přestupků narušení občanského soužití, spáchaného hrubým
jednáním vůči jinému a nesplnění povinnosti uložené mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR byl obviněn 43letý muž
z Vítkova, který se 30. září krátce před sedmou hodinou večerní
pohyboval bez ochrany dýchacích cest v jedné z provozoven
v Budišovské ulici, kde rovněž vyhrožoval zaměstnanci prodejny.
Strážníci u muže provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu
v dechu, která byla pozitivní s hodnotou téměř 3 promile. Za uvedené
přestupky může být muži uložena správním orgánem pokuta až do
výše 30.000 Kč, jelikož se podobného skutku dopustil opakovaně,
a KHS až do výše 300.000 Kč za porušení zákona o ochraně
veřejného zdraví.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

TS Vítkov informují
Technické služby města
Vítkova přijmou:
Elektrikáře

Nástup – ihned
Pracovní doba – 40 hodin týdně
Požadujeme – vzdělání – úplné střední odborné v oboru
- praxe minimálně 5 let
- osvědčení o odb. způsobilosti dle § 14 vyhl. č. 50/1978
- řidičský průkaz skupiny B, C
- samostatnost, spolehlivost

Zedníka

Nástup – 1. 1. 2020
Pracovní doba – 40 hodin týdně
Požadujeme – vzdělání – vyučen v oboru
- praxe minimálně 5 let
- samostatnost, spolehlivost
- řidičský průkaz skupiny B, C výhodou

Uklízečku - pro úklid hlavní budovy TS
Nástup – 1. 12. 2020
Pracovní doba – 20 hodin týdně v odpoledních hodinách
Požadujeme – spolehlivost, pečlivost
Nabízíme – beneﬁty dle KS – příspěvek na penzijní připojištění,
stravenky, týden dovolené navíc, příspěvek na preventivní péči
o zdraví apod.
Informace a evidence zájemců: J. Prusková, PAM TS Vítkov,
Dělnická 705, mail: pruskova@tsvitkov.cz, tel.: 556 300 731

UKONČENÍ SVOZU BIOODPADU

Technické služby oznamují, že 11. 11. 2020 bude ukončen svoz
hnědých nádob na bioodpad od rodinných domů. Poté mají občané
možnost sami odvážet bioodpad na sběrný dvůr ve Vítkově.

SVOZ ODPADU O SVÁTKU 17. LISTOPADU

Technické služby sdělují, že ve svátek 17. listopadu 2020 bude
proveden svoz komunálního odpadu dle harmonogramu beze změn.

ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO
DVORA

V termínu od 20. 11. 2020 do 28. 2. 2021 bude OTEVŘENO POUZE
V SOBOTU.

20. 11. 2020 – 19. 12. 2020

SOBOTA
8:00 – 12:00 hod
*viz poznámka

20. 12. 2020 – 10. 1. 2021

ZAVŘENO

11. 1. 2021 – 28. 2. 2021

SOBOTA
8:00 – 12:00 hod
*viz poznámka

* V tomto období bude možno po dohodě i ve středu odevzdat
elektrospotřebiče spadající do zpětného odběru – toto platí pouze
pro ﬁrmy. Nutno nejdříve předem domluvit. Kontakt: Chlachula
Miroslav, tel: 733 180 919

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBDOBÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

TS Vítkov upozorňují občany místních částí Klokočov, Jelenice
a Prostřední Dvůr na změnu termínů svozu komunálního odpadu
v období vánočních svátků.
Upravený harmonogram svozových tras:
Jelenice, Prostřední Dvůr
- svoz ze čtvrtku 24. 12. 2020 proběhne již ve STŘEDU 23. 12. 2020
- svoz ze čtvrtku 31. 12. 2020 proběhne již ve STŘEDU 30. 12. 2020
Klokočov
- svoz z pátku 25. 12. 2020 bude přesunut na SOBOTU 26. 12. 2020
- svoz z pátku 1. 1. 2021 bude přesunut na SOBOTU 2. 1. 2021

Dluhová poradna Vítkov
CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/16_052/0007774

Setkali jste se se situací, kdy vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu
a vy jste netušili, jak můžete postupovat v řešení vymáhání dlužné
mzdy? Dostali jste se do podobné situace? Nebo znáte někoho, kdo
se nachází v podobné situaci? Nebojte se řešit své potíže ihned
a neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro vás, spolupráce probíhá
zcela bezplatně po celou dobu řešení případu klienta.
Přijďte, vše se dá řešit, poradíme a pomůžeme vám.
Komenského 169, 749 01 Vítkov

JAK POSTUPOVAT PŘI ŘEŠENÍ
NEVYPLACENÉ MZDY
Převážný počet lidí ve společnosti se setkává s předlužeností, ať
už dluhy řeší jedinec sám či se s tím setkává u svého okolí. Do
svízelné situace, kdy nelze hradit své závazky, se lidé mohou dostat
i svým nedočiněním tak, že zaměstnavatel neuhradí zaměstnanci
jeho mzdu. Zaměstnanec se rázem může dostat do prodlení
s úhradou svých nákladů na bydlení a ostatních splátek, pokud
nemá vytvořenou ﬁnanční rezervu.
Jak postupovat v řešení neuhrazené mzdy zaměstnavatelem?
Na koho se může obrátit zaměstnanec v případě nečinnosti
zaměstnavatele? V příběhu se dozvíte jednu z možností vymáhání
dlužné mzdy po zaměstnavateli.
Jako příklad si přečtěte modelovou situaci paní Justýny.
Paní Justýna pracovala v malé ﬁrmě, která zaměstnávala osm
zaměstnanců. Zaměstnanci ve ﬁrmě pociťovali delší čas nejistotu
a měli obavy, jak to bude s fungováním ﬁrmy pokračovat dál.
Pocit nejistoty se naplnil, zaměstnavatel se dostal do platební
neschopnosti a nehradil svým zaměstnancům jejich mzdy. Paní
Justýna ihned začala řešit svoji situaci. Jakmile jí nebyla vyplacena
mzda, kontaktovala osobně zaměstnavatele. Zaměstnavatel uklidnil
ji i ostatní zaměstnance sdělením, že dlužné mzdy jim budou ihned
uhrazeny, ale bohužel k vyplacení mezd nedošlo a zaměstnavatel
navíc přestal komunikovat se všemi zaměstnanci.
Po neustálém kontaktování zaměstnavatele došlo k dalšímu setkání
a zaměstnavatel měl připravenou dohodu o rozvázání pracovního
poměru, kdy po jejím podepsání neměla paní Justýna nárok na
odstupné ze zaměstnání a zaměstnavatel je tedy povinen uhradit
pouze nevyplacenou mzdu za uplynulé tři měsíce. Paní Justýna
se ihned nahlásila do evidence úřadu práce, neboť již po podpisu
dohody se zaměstnavatelem se stala nezaměstnanou a mohlo by
dojít ke vzniku dluhu na zdravotním pojištění.
Paní Justýně pomohla v těžkých chvílích její rodina, která jí poskytla
ﬁnanční výpomoc na uhrazení nákladů na bydlení a živobytí
alespoň v prvních měsících, než se situace s vyplacením mzdy
vyřeší. Uplynulo dalších 10 dní a stále nebyly zaměstnavatelem
uhrazeny dlužné mzdy. Tehdy se paní Justýna obrátila o pomoc
do poradny, aby zjistila svá práva a možnosti řešení situace, neboť
ﬁnanční výpomoc od rodiny již nadále nebyla možná a ona se ocitla
v situaci, kdy již byla přesvědčena, že si bude nucena půjčit peníze
od nebankovní společnosti.
Paní Justýna po vyslechnutí možností zvolila řešení podání
insolvenčního návrhu na zaměstnavatele. Poté společně s ostatními
kolegy ze zaměstnání podali návrh věřitelů pro zahájení insolvenčního
řízení ke krajskému soudu a obrátili se na krajskou pobočku úřadu
práce, kde si každý podal žádost o uspokojení mzdových nároků.
Paní Justýna začala řešit nevyplacení mzdy ihned, její žádosti bude
vyhověno a již nemusí řešit vymáhání svých peněz v insolvenčním
řízení. Nyní je klidnější, aktivně si hledá nové zaměstnání a čeká na
vyplacení mzdy od úřadu práce.

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí 8:00-11.30;
Úterý
8:00-11.30;
Středa 8:00-11.30;
Čtvrtek 8:00-11.30;
Pátek 8:00-11.30;

12:00-17.00
12:00-14.00
12:00-17.00
12:00-14.00

ambulantní forma
ambulantní forma
ambulantní forma
ambulantní forma

Kontakt:
Vedoucí odborné sociální poradny
Ing. Michaela Dlabajová
E-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz
Telefon: 604 645 378
Sociální pracovnice
Bc. Tereza Vašutová
E-mail: tereza.vasutova@odry.charita.cz
Telefon: 736 200 228

Příprava na
zimní údržbu
Nařízení města Vítkova č. 02/2009 stanovuje, jakým způsobem
bude zajištěna zimní údržba, aby byly schůdné chodníky
a silnice ve městě a jeho místních částech v zimním období.
Doba pro zimní údržbu je stanovena od 1. 11. do 31. 3.
následujícího roku. V případě změny klimatických podmínek se
musí zimní údržba zahájit bez zbytečných odkladů.
Komunikace ve správě silnic Moravskoslezského kraje
(SSMSK) jsou udržovány dle operačního plánu Správy silnic,
a to střediskem ve Vítkově.
Údržba místních komunikací v majetku města Vítkov je řešena
nařízením č. 02/2019. Údržba je prováděna Technickými
službami Vítkov. Jedná se o odklízení sněhu napadaného do
výše 5 - 7 cm, v místních částech do 8 - 10 cm. Dále se provádí
posyp (kamenná drť, škvára, struska), aby bylo zdrsněno
případné náledí.
Doba, kdy musí dojít k údržbě, je závislá na dopravní důležitosti.
Silnice pro veřejnou dopravu, trasy pro hasičské a sanitní
vozy musí být ošetřeny nejpozději do 2 hodin od ukončení
sněžení. Sjízdnost spojovacích komunikací, které jsou důležité
pro zásobování, musí být zajištěna do 4 hodin a ostatních
komunikací nejpozději do 8 hodin od nástupu služby nebo do
8 hodin po ukončení sněžení.
Důležité kontakty, na které je možno se obrátit při řešení
problémů spojených se zimní údržbou:
SSMSK cestmistrovství Vítkov:

556 300 392

ředitel TS Vítkov:

739 032 254

MěÚ – odbor služeb:

556 612 242

Volby - výsledky za Vítkov a místní části
Volby do zastupitelstev krajů konané 2. – 3. října 2020
Okrsky
celkem

zpr.
8

v%
8

100,00

Kandidátní listina
číslo
5

název
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

4 667

1 270

Platné hlasy
celkem

v%

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

27,21

Platné
hlasy

1 270

% platných
hlasů

1 254

98,74

38

Dělnic.str. sociální spravedl.

3

0,23

45

Česká str.sociálně demokrat.

47

3,74

461

36,76

5

0,39

50

ANO 2011

119

9,48

54

Koalice STAN, Zelení, NEZ

17

1,35

9

0,71

57

Koalice ODA, Hlas, SNK ED

75

5,98

63

7,41

6,14

Komunistická str. Čech
a Moravy

93

77

67

0,23

9,64

Volte Pr.Blok www.cibulka.
net

3

121

41

3,26

12

KDU-ČSL

14

Morav. a Slez. pirátská strana

16

Svoboda a př. demokracie
(SPD)

19

Česká pirátská strana

22

Moravané

3

0,23

70

Trikolóra hnutí občanů

28

VOK - Volba pro kraj

9

0,71

79

3

0,23

29

Koalice ODS a TOP 09

147

11,72

Aletrnativa pro nez.
kand.2020

37

Jednotní

2

0,15

81

Starostové pro kraj

18

1,43

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

1

0,07

PODNIKATELÉ SE STÁLE MOHOU OBRACET
NA PORADNU „RYCHLÁ RADA“
Od začátku dubna tohoto roku funguje stránka RYCHLÁ RADA
určená pro podnikatele a živnostníky. Tato krajská konzultační
poradna jim má pomoci zvládnout ekonomicky náročné období
vzniklé vládními opatřeními. Stránka nabízí informace o aktuální
dostupné podpoře a bezplatné konzultace s odborníky.

paktu zaměstnanosti, Moravskoslezského inovačního centra
Ostrava, společnosti Moravian-Silesian Tourism, BeePartner.
Konzultační podpora funguje ve všední dny od 9:00 až 17:00 hod.
Zdroj: www.msk.cz

„S vyhlášeným nouzovým stavem úzce souvisí nejrůznější
bezpečnostní a epidemiologická opatření, která mají zásadní vliv
na mnohé podnikatele. Nejméně do 3. listopadu musíme počítat
s přerušením provozu restaurací, zákazem konání akcí nad 6 osob
nebo například uzavřením divadel a dalších kulturních institucí.
Hoteliéři, majitelé restaurací, ale i umělci a další podnikatelé se
budou opět muset vyrovnávat se všemi důsledky, které jim aktuální
náročné období přinese. K překonání těchto obtíží jim je stále
k dispozici naše RYCHLÁ RADA,“ uvedl hejtman Moravskoslezského
kraje Ivo Vondrák.
Fungování konzultační poradny RYCHLÁ RADA bylo zahájeno
na počátku dubna 2020 a funguje dodnes. V nejexponovanějších
týdnech v rámci vyhlášeného prvního nouzového stavu od dubna
do konce května 2020 se na její stránky přihlásilo přes 15 tisíc
internetových uživatelů. „Celkově jsme od dubna do září pomohli
vyřešit 140 dotazů podnikatelů a živnostníků z různých ekonomických
odvětví. Uskutečnila se také řada online nebo osobních konzultací.
Teď jsme opět s odborníky z krajských agentur, oddělení regionálního
rozvoje a dalších partnerských organizací připraveni pomoci,“ doplnil
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj
Jan Krkoška.
Tým odborníků rychlé rady je složen ze zástupců oddělení
strategického plánování krajského úřadu, kteří jsou výkonnou
jednotkou celého systému. Odpovídají na příchozí dotazy nebo
je dále distribuují odborníkům z partnerských organizací: Krajské
hospodářské komory MSK, CzechInvestu, Moravskoslezského

Drama v Podhradí
Podhradí News, díl třetí
Dobrý den všem, tak jsem zase tady. Pro ty z vás, kteří mne ještě
neznají, mé jméno je Cácorka z Volšinek a říkají mi Kora. Bydlím
se svoji smečkou v Brně, ale jezdíme všude možně a běháme po
různých zbořeninách a lesích a hledáme schované lidi. Poslední rok
často jezdíme na Podhradí, kde moji lidi a jejich kamarádi budují
tréninkové středisko pro záchranářské psy.
V minulém díle jsem slíbila, že vám popovídám o našich závodech.
Proběhly o víkendu před svatým Václavem a kvůli uzavřeným
hranicím a karanténám nakonec nebyly mezinárodní, ale konaly se
a to je hlavní.
Na rozdíl od loňských závodů, trochu strašidelných dušičkových, se
letošní závod jmenoval „Drama na Podhradí“ a úkolem soutěžních
týmů bylo najít ztracené cestující po havárii letadel.
Moji lidi a jejich kamarádi celé léto vymýšleli, jak to udělat co
nejvěrohodnější, dostatečně náročné ale zvládnutelné. Takže
připravili příběh, kdy po přepadení dispečinku řízení letového
provozu (který byl, světe div se, v jídelně na Podhradí) se střetlo
dopravní letadlo s malou Cessnou. Dopravní letadlo nouzově
přistálo (kdo by to byl čekal, že zase v areálu na Podhradí) a hledali
se ztracení pasažéři a lidé z blízké ubytovny, kteří se před požárem
motoru schovali v budově. Taky se hledali letoví dispečeři ukrytí
před útočníky. V noci pak byl úkol najít pasažéry malého letounu
havarovaného u starého mlýna. K mlýnu se závodníci museli dostat
od silnice na Klokočov a cestou si ověřili svoji schopnost poskytnout
první pomoc cestujícím v havarovaném autě.

Soutěžící pejsci mi prozradili, že to byla docela makačka, protože
museli pracovat a být v pohotovosti prakticky celý den i noc. Na
druhou stranu si užili i legraci, když jejich psovodi hádali kód pro
otevření dveří nebo uklidňovali „šílenou“ svědkyni dopadu letadla.
Na závěr bych chtěla poděkovat našim novým kamarádům hasičům z Radkova, díky kterým to opravdu vypadalo, jako by tam
spadlo letadlo a hledali se přeživší pohřešovaní. Jo, a už se nám
hlásí zájemci o soutěž na příští rok.
Vaše Cácorka

Ze slovníku moderního spotřebitele: „REDUCE, REUSE, RECYCLE“
Všichni během života produkujeme odpad, je to přirozené. Jako
zodpovědní spotřebitelé bychom se ovšem měli zajímat, jak dopad
naší spotřeby na svět okolo nás co nejvíce minimalizovat. Slova
„Reduce“, „Reuse“ a „Recycle“ postupně pronikají do nejrůznějších
oblastí lidského života. Písmeno „R“ tak neoznačuje jen v tuto
pohnutou dobu tolik skloňované reprodukční číslo, ale „R“ také
vyjadřuje, jak bychom se měli chovat k věcem okolo nás, abychom
chránili životní prostředí.
Pojďme si připomenout, co tato tři slova znamenají, a co dělat, aby
tato tři slova nebyly jen prázdnými hesly.
1. REDUCE – omezení spotřeby a tím i omezení tvorby odpadů
Současná společnost je založená ve velké míře na spotřebě. Pocit

štěstí bývá často dosahován právě skrze materiální statky. Takový
pocit štěstí však poměrně rychle vyprchává a člověk potřebuje stále
nové a nové impulzy, tedy má nutkavou potřebu nakupovat stále
nové a nové věci. To opravdu nejlepší, co pro naši planetu můžeme
udělat je však pravým opakem, tedy využívat méně z jejích zdrojů.
Jak toho můžeme docílit? Především bychom před každým nákupem
měli uvážit, zda danou věc opravdu potřebujeme a pokud ano, zda
existuje nějaký ekologičtější produkt. Nekupujme proto zbytečnosti,
a ani více věcí, než skutečně potřebujeme.
2. REUSE – opětovné použití
V dnešní době je spousta věcí „na jedno použití“, a my jsme neustále
pobízeni k nákupu nových a vylepšených produktů. Přehlížíme

Jak plyne život v Domově
S koncem první vlny koronavirové
epidemie byl rovnou avízovaný příchod i její druhé vlny. Proto jsme využili relativně klidného letního období
a podnikali jsme velmi pěkné a zajímavé procházky po zákoutích našeho města s převahou návštěvy tolik
oblíbeného městského parku. Díky
velkému autu jsme vyjížděli i na časté
výlety do okolí Kružberku, Podhradí,
Hrabyně a na mnoho dalších míst. Zároveň jsme se zásobovali ochrannými
prostředky, pracovníci se procvičovali
v jejich oblékání a svlékání, dopracovávali krizový plán tak, ať máme do
druhé vlny vše připraveno. Hned po
létu přišlo ono obávané období a společně s ním různá a mnohdy i pro
chod našeho domova zcela zásadní
vládní opatření. V důsledku uzavření
Domova Vítkov musíme sami nahradit
mnoho služeb, které byli naši uživatelé zvyklí využívat. Například úpravu
vlasů včetně stříhání. Přizpůsobujeme také skupinové akce tak, že pracujeme maximálně se skupinkou čtyř
uživatelů najednou a zaměřujeme se
především na individuální práce. Ta
spočívá v tom, že s uživateli hrajeme
různé stolní hry jako je Člověče, nezlob se, vaříme a pečeme jejich
oblíbená jídla, zpíváme, promítáme a podobně. Pochopitelně nesmí
chybět i procvičování paměti a protahovací cvičení. Dále se intenzivně věnujeme konceptu Bazální stimulace, a především individuální-

přitom fakt, že stejný výrobek, pouze o něco starší již doma máme.
Tyto výrobky se mnohdy dají snadno opravit, vylepšit nebo opětovně
využít. Mohou tak déle sloužit k tomu účelu, ke kterému byly vyrobeny,
nebo je naopak lze využít na něco úplně jiného. Nezapomeňte, že
věc, která již nemá hodnotu pro nás, ji může mít pro někoho jiného!
3. RECYCLE – recyklace
Každá věc, i ta nejkvalitnější a nejekologičtější, se někdy dostane
na konec svého životního cyklu. Pokud je to možné, než abychom
ji vyhodili, předejme ji k recyklaci. Třiďme odpady, aby se použité
materiály mohly dále využít. Recyklace je lepším řešením než
ukládání odpadu na skládkách nebo jeho spalování.
Snažíte se nekupovat zbytečnosti a třídíte odpad? Posuňte se jako
spotřebitelé ještě dál. Pojďme se blíže podívat na druhé R a využití
RE-USE v praxi.
Nejjednodušeji lze výraz REUSE vysvětlit slovy nevyhazujte to,
použijte to znovu, pokud věc nechcete, raději ji někomu dejte,
nebo prodejte. Jednodušší už to být nemůže. Jde o to dát věcem
druhou šanci a prodloužit jejich životnost. Znovupoužití je zásadní
pro předcházení vzniku odpadů. Vždyť naši rodiče a prarodiče tento
přístup znali a využívali jej, aniž by je k tomu nutila ekologie, nebo
jakákoli směrnice. Ještě před pár desítkami let se všechno používalo
až do doby, dokud se věc nerozpadala pod rukama. Dnes si
pořizujeme věci nové a ty staré často bezmyšlenkovitě vyhazujeme.
Tento způsob ovšem není dlouhodobě udržitelný.
Re-Use centra
Pomoci s využitím starých věcí se snaží např. takzvaná Re-Use
centra, která pomáhají nacházet uplatnění pro starší, avšak stále
funkční či využitelné předměty, které by jinak skončily v odpadu.
Pokud lidé jistou věc nepotřebují, donesou ji do re-use centra, kde
tato věc najde šanci na “ druhý život“. I když pro nás tyto věci ztratily
hodnotu, neznamená to, že nemohou udělat radost, nebo dobře
posloužit někomu jinému. Re–use je dobrá cesta k odpovědnému
nakládání s odpady a správné jednání každého spotřebitele.

mu předčítání. Díky ﬁnančním prostředkům z prvenství v projektu „Propojujeme
generace“, které jsme získali s pomocí
vašeho hlasování, jsme k tomuto účelu
nakoupili spoustu krásných knih. V našich aktivitách také nesmí chybět ani
jemná motorika. Stavíme různé skládačky nebo puzzle a také si zahrajeme karty
či pexeso.
Co nejvíce se snažíme také zpříjemnit
uživatelům i prostředí. V období, kdy to
bylo ještě možné, jsme sbírali různé přírodní materiály na našich procházkách
a tvořili z nich výzdobu vždy k danému
ročnímu období. Děláme vše pro to, aby
myšlenky na jejich blízké nebyly tak bolestivé.
Druhá vlna je krutá, ale to nemění nic na
tom, že my se jen tak nedáme. S maximálním úsilím nastavujeme ochranná
opatření tak, abychom zabránili nebo
oddálili proniknutí nákazy. Budeme doufat, že druhá vlna zmizí co nejdříve a náš
Domov Vítkov bude opět otevřený pro
společná setkání s rodinami a přáteli našich uživatelů. Pevně věříme, že na nás
myslíte a držíte nám palce.
Děkujeme všem za podporu a pochopení.
Hana Grodová, ředitelka
Ludmila Grossmannová, aktivizační pracovnice

Namítnete, že řada spotřebních věcí je v dnešní době schválně
konstruována tak, aby se rychleji pokazila, nejlépe co nejdřív po
záruční době a zároveň nebyla opravitelná nebo jen s velkými
náklady. A máte pravdu. I v této oblasti se snad v brzké době
dočkáme změny. Od příštího roku bychom se mohli dočkat tzv. práva
na opravitelnost. Budeme vás o této očekávané změně a o všem, co
přinese, včas informovat.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz
Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.

MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU – ÚKLID
Ve Vítkově hledáme paní uklízečku na úklid nebytových prostor
bytových domů formou dlouhodobé brigády.
Časová náročnost od cca 2 hodin týdně. Práce je vhodná jako
přivýdělek pro mladší důchodkyně, studentky nebo matky na
mateřské dovolené.
Požadujeme:
především
spolehlivost,
samostatnost
a dlouhodobou spolupráci. Finanční ohodnocení od 100 Kč/h.
Zájemkyně se mohou hlásit na tel. č. : 777 003 279 nebo na
e-mailu: info@fairservis.cz

Zprávy z novojičínské nemocnice
Zdravotnice ze slovenského Komárna nabíraly zkušenosti v komplexním onkologickém centru novojičínské
nemocnice
Skupina AGEL má úspěšně za sebou úvodní výměnný pobyt slovenských zdravotníků z Nemocnice AGEL Komárno, kteří nabírali cenné
zkušenosti v Komplexním onkologickém centru Nemocnice AGEL
Nový Jičín. Tři dny intenzivní stáže na specializovaných pracovištích
přinesly pětici zdravotních sester z jižního Slovenska řadu nových
poznatků, které zužitkují na svém domovském pracovišti.

Výměnný pobyt probíhal v novojičínské nemocnici od 5. do 7. října a během této doby poznaly zdravotní sestry z Komárna detailně
práci na několika odděleních. „Naúvod se seznámily s organizaci
Komplexního onkologického centra, navštívily radioterapii a poté
sledovaly specializované úkony, jako například distribuci a manipulaci s cytostatiky nebo ukázku provozu lineárního urychlovače.
Sestry se také obeznámily s vyšetřením karcinomu prostaty pomocí radiofarmaka AXUMIN,” popsala jen část nabitého programu
Ing. Kristina Krausová, MBA, ředitelka Odboru Sociální a ošetřovatelské péče skupiny AGEL.
Přeshraniční stáž se podařilo uskutečnit v době, kdy se odborná setkání a vědecké konference odehrávají zejména v on-line prostředí.
Řadu poznatků však nelze předat dále bez osobní přítomnosti, proto
se projekt uskutečnil i přes náročné období koronaviru. „Jsem velmi
ráda, že se výměnný pobyt podařilo zrealizovat a věřím, že v kolegyních zanechá pozitivní vzpomínky a že zkušenosti, které jsme jim

předali, budou moci využít i v dalších letech,” věří manažerka ošetřovatelské péče Nemocnice AGEL Nový Jičín Mgr. Petra Czyžová.
„Mělo to pro nás obrovský přínos a hodnotím výměnný pobyt maximálně pozitivně. Získání těchto zkušeností a na živo vidět celý tento náročný proces nám bude maximálním přínosem při budování
našeho nového onkologického centra,”řekla za slovenskou delegaci
PhDr. Jana Ondrišová, hlavní sestra Nemocnice AGEL Komárno.
Výměnné pobyty mezi zaměstnanci skupiny AGEL z různých pracovišť jsou důležité nejen z hlediska předávání zkušeností a dalšího
vzdělávání se ve svém oboru. „Zaměstnanci je to vnímáno také jako
velký beneﬁt, protože mohou poznávat jednotlivá zdravotnická zařízení naší skupiny,” dodává členka představenstva společnosti AGEL
Ing. Miroslava Sumková.
Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín je
jedním ze dvou komplexních onkologických center v Moravskoslezském kraji a zabývá se léčbou všech typů solidních nádorů i léčbou
hematoonkologických onemocnění.
Vítkovská nemocnice využívá pro vyšetření odběrů
akreditovaných laboratoří
Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice AGEL Nový
Jičín provádí základní i specializovaná, biochemická, hematologická a imunochemická vyšetření z odběrů pacientů pro pracoviště ve
Vítkově, LDN Klokočov a pro praktické lékaře celé spádové oblasti.
Vyšetření vzorků zajišťují akreditované laboratoře prostřednictvím
svých registrovaných zdravotních laborantek. Výsledky jsou odesílány jak online, tak v tištěné podobě. V rámci provozu interních
ambulanci je nově pro pacienty zajištěno zrychlené vyšetření vybraných druhů odběrů, díky nově pořízeným analyzátorům. To umožnuje v určitých případech provádět vyšetření v režimu 24/7, což dříve
nebylo možné.
Navštivte nově zrekonstruované transfuzní oddělení
Vážení dárci, dovolujeme si Vás upozornit, že transfuzní oddělení
v Nemocnici AGEL Nový Jičín bude z důvodu stěhování uzavřeno
do 23. 10. 2020. Transfúzní oddělení v Nemocnici Agel Nový Jičín
jsme znovu otevřeli 26. října 2020 a těšíme se na vás v nově zrekonstruovaných klimatizovaných prostorách v areálu nemocnice mezi
interním pavilonem a prodejnou COOP. Využijte řadu zajímavých
výhod pro bezpříspěvkové dárce krve. Vaše krev pomůže zachraňovat životy pacientů nejen v naší nemocnici. Přihlásit či zaregistrovat
k odběrům se můžete zde: https://odbery.nnj.agel.cz/

Den sv. Václava na
hradě Vikštejn
Arcus Vítkov děkuje všem příznivcům, kteří
navštívili již sedmý ročník hradní slavnosti na
Vikštejně. Akce se za těch 7 let stala vskutku
nadregionální a návštěvníci přijeli ze všech
koutů našeho kraje. Slavnost se uskutečnila
vzdor dešti, větru, zimě i koronaviru a byla moc
hezká. U brány krojovaní pořadatelé, na nádvoří
malý hradní jarmark: skvělé občerstvení od paní
Vysloužilové, prodej piva Vikštejn, medovina,
výborná káva od Motocafé z Opavy, štramberské
uši, turecký med, prostě bylo z čeho vybírat.
O zábavu se postarala společnost ARCUS Vítkov.
Diváci mohli vidět rytíře, zbrojnoše i sličné dámy
z Arcusu, Ordálu a Burmistrů, vojáci z Hradce
nad Moravicí razili mince, hráli na ﬂašinet a pan
Zahnaš prodával novou knihu Pověsti od řeky
Moravice. V plánu byla i výstava měst a obcí v našem regionu, jenže déšť toho spoustu zhatil. Nevadí, velký rytířský turnaj na počest
sv. Václava proběhl. Rytíři měli pod nohama a v očích bláto, za krk jim pršelo, ale bojovali a turnaj i celou slavnost vybojovali. Arcus Vítkov
děkuji jmenovitě obci Radkov za vybudování zázemí na Vikštejně a dále všem účinkujícím, spolupořadatelům. prodávajícím a divákům.
Těšíme se na příští slavnost. kterou plánujeme na 28. září 2021.
ARCUS Vítkov, obec Radkov, Asociace TOM ČR a KČT Vítkov

Středisko volného DEN SLUŠIVÝCH
POKRÝVEK HLAVY
času Vítkov
aneb jak netradičně připomenout svatého Václava

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI ZAMĚSTNANCŮ
KRIZOVÉ INFRASTRUKTURY
Od 14. října je Středisko volného času Vítkov, p. o. jedním
ze školských zařízení určených rozhodnutím hejtmana kraje
prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. k zajištění nezbytné péče o děti od 3
do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském
kraji.

Po domluvě se ZŠaG Vítkov, která také poskytuje tuto péči, jsme
si děti rozdělili a pod nás spadají děti předškolní a žáci prvních
a druhých tříd ZŠ. Od následujícího dne vše začalo fungovat a děti
začaly docházet. Nastalo nám tedy v SVČ Vítkov nové období…

DRAKIÁDA

První neděli v říjnu se uskutečnila drakiáda a neskutečně si vážíme
toho, že jste přišli v tak hojném počtu. Počasí bylo všelijaké, chvíli
byl klid před bouří, nepohnula se ani větvička, následně vítr a černé
mraky… Na vyhodnocení svítilo sluníčko. Každý účastník dostal
odměnu. Všem vám moc děkujeme a budeme se těšit na příští rok.

Pavlína Steschnerová
pedagog volného času

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Několikrát do roka pořádáme ve škole tematické dny, jejichž cílem je
nejen stmelit kolektiv, podpořit socializaci a rozvíjet pozitivní klima, ale
také navodit kreativní a pohodovou atmosféru, ve které se dobře cítí
žáci i učitelé.
Abychom si originálním způsobem připomněli svatého Václava,
jehož svátek v září slavíme, rozhodli jsme se inspirovat životem ve
středověku a vyhlásili jsme Den slušivých pokrývek hlavy, jelikož
v minulosti byly nejrůznější čapky, kapuce, šátky, závoje, klobouky
a kloboučky běžnou součástí oblečení.
Kromě slušivých čepic a klobouků bylo ten den ve škole k vidění
i mnoho dalšího. Žáky hned u vchodu vítal svatý Václav i jeho babička
svatá Ludmila v životní velikosti, se kterými se fotil snad každý.
Tato atrakce se nevyhnula ani vedení školy, jak dokládají přiložené
fotograﬁe.
První hodinu proběhly tematické besedy o životě sv. Václava a historii
i současnosti nošení pokrývek hlavy (diskutovaly se důvody praktické,
kulturní, náboženské, zdravotní…). Hodinu uzavřel zajímavý kvíz, ten
zopakoval dějiny 10. století, v němž patron české země žil a také
násilně, rukou svého bratra, zemřel.
Vrcholem dne byla módní přehlídka kadeřnic druhého ročníku
s názvem Temný středověk, které si nejen pro své spolužáky připravily
různé kreace splétaných vlasů.
V tento den k nám do školy na pozvání ředitelky zavítal také štáb
televize Polar z pořadu Študuj u nás, aby s aktivitami školy seznámil
celý Moravskoslezský kraj. Do reportáže byla zařazena i část o nově
otevřené masérně ve Slunečné ulici v budově B v Odrách.
A i když jsme si nezakrývali jen hlavy, ale i obličeje, roušky nás
neminuly, tak jsme si tento den užili. Odkaz na výše zmíněnou
reportáž najdete na našem facebooku a webových stránkách školy.
Závěrem bych chtěla poděkovat Mgr. Lence Tymrákové, která byla
organizátorkou a duší tohoto zajímavého dne.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

ŽÁCI GYMNÁZIA SE ZAPOJILI
DO PROJEKTU 1PLANET4ALL
SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI
ŠKOLA K VÝKONU PÉČE O DĚTI RODIČŮ
VYBRANÝCH PROFESÍ
Naše škola byla s platností od 14. 10. 2020 určena k zajištění
nezbytné péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury
v Moravskoslezském kraji. Poskytujeme tak péči o děti zákonným
zástupcům, kteří jsou zaměstnanci:
- bezpečnostních sborů;
- obecní policie;
- poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného
zdraví;
- ozbrojených sil;
- uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských
a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách;
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti
podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
- určené školy nebo školského zařízení;
- České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce.
Škola u těchto dětí zajišťuje dozor a dohled, stravování, vede
evidenci docházky těchto dětí a vytváří podmínky pro distanční
výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola). Zákonní zástupci
těchto dětí nemají po dobu pobytu ve škole nárok na ošetřovné
z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).
Miroslav Bučánek

STUDENTSKÉ VOLBY 2020

„Globálně propojeni, místně zapojeni,“ tak zní heslo mezinárodního
programu Active Citizens společnosti Člověk v tísni.
Žáci septimy ve spolupráci s ekotýmem gymnázia budou součástí
dílčího projektu 1Planet4All, zaměřeného na změnu klimatu
a ochranu životního prostředí již v tomto školním roce. Pokusí se tak
dostát heslu – Světem může pohnout každý z nás.
Budou mít možnost nastavit si vlastní vizi společensky prospěšného
cíle se zaměřením na klimatickou změnu, ale vydají se také na cestu
vedoucí k poznání vlastní identity, schopnosti dialogu a spolupráce
s místní komunitou. Naučí se rozdělit si role, naplánovat strategii,
dobře zrealizovat a propagovat svůj nápad a v závěru celý projekt
vyhodnotit.
Úvodní seminář pro zapojené pedagogy proběhnul v Praze 21.
a 22. 9. 2020. Kantoři z celé republiky se v průběhu dvou dnů
seznámili s novou metodikou programu Active Citizens a vyzkoušeli
si celou řadu aktivit, které využijí při další práci s projekčním
ekotýmem. Nezbývá než napnout plachty a vyrazit.
Milena Mačáková

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat společnosti Callingway, s. r. o.
za respirátory a roušky, které byly škole dodány 30. září jednatelkou
společnosti Michaelou Královou. Dar bude použit pro ochranu
zaměstnanců a žáků v této nelehké době.
Miroslav Bučánek

Naše škola se pravidelně zapojuje do Studentských voleb
pořádaných organizací Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět
na školách, jejímž cílem je rozvíjet demokratické principy a zásady
u žáků středních škol a vštěpovat jim důležitost voleb. V letošním
roce se žáci gymnázia zúčastnili krajských voleb v termínu od 30. 9
do 2. 10. 2020.
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme se rozhodli uspořádat online
volby prostřednictvím dotazníku google forms. Žákům gymnázia
byly s předstihem zaslány seznamy politických stran, hnutí a koalic
i s odkazy na jejich webové stránky, kde se měli možnost seznámit
s jejich programy. Následně jim byl e-mailem zaslán jednoduchý
formulář k vyplnění. Žáci vybírali jen jednu možnost - jimi zvolenou
politickou stranu, hnutí nebo koalici. Zaznamenané odpovědi byly
samozřejmě anonymní.
Projektu se zúčastnili žáci gymnázia od kvarty po oktávu. Celkem se
rozhodlo volit 53 žáků. Na 1. místě se s počtem 12 hlasů (22,6 %)
umístila Občanská demokratická strana s podporou TOP 09, na 2.
místě skončila Česká pirátská strana s počtem 11 hlasů (20,8 %)
a na 3. místě ANO 2011 s počtem 6 hlasů (11,3 %).
Děkujeme všem žákům za jejich aktivní účast ve Studentských
volbách 2020 a věříme, že po dovršení 18 let se zodpovědně připojí
k občanům našeho státu a stanou se aktivními voliči.
Jana Kravčíková

ZÁŘÍ A ŘÍJEN V ŽIVOTĚ ŠKOLY
Škola je jako organismus, který svůj život žije v cyklech školního
roku. Živo je v ní především od září do června a zpomalení nastávají
v průběhu prázdnin.
V září a na počátku října do provozu školy zasáhla opět epidemie
COVID-19, která znamenala různá omezení. Téměř stovka žáků se
dostala na nějakou dobu do karantény, desítka žáků měla pozitivní
testy – většinou se jednalo o žáky 2. stupně ZŠ a gymnázia.
Pozitivních bylo i pět učitelů a další téměř desítka pedagogických
pracovníků zůstala v karanténě. Všechny nemocné a rizikové
kontakty škola konzultovala s Krajskou hygienickou stanicí v Opavě
a dle pokynů informovala zákonné zástupce jednotlivých tříd
o případných opatřeních.
Přizpůsobit jsme se museli i řadě dalších změn. Měnily se pokyny
k trasování a vyhlašování karantény, od 18. 10. 2020 všichni žáci
i učitelé v průběhu výuky nosí roušky, od 5. 10. se vyšší gymnázium
učí distančně a od 12. 10. se žáci základní školy střídají v presenční
a distanční výuce. Distanční výuku samotnou pak škola uskutečňuje
přes google učebny formou meetů, které realizujeme v jednotlivých
třídách dle platného rozvrhu hodin. Ve výuce hudební výchovy je
zakázán zpěv, nesmí probíhat sportovní činnosti u žáků 2. stupně
ZŠ a gymnázia. Došlo ke zrušení výuky plavání na 1. stupni aj.
Opatření se dotkla nejenom provozu školy, ale také provozu školní
družiny, školního klubu a školní jídelny.
I přes tato omezení pracujeme také na tom, abychom zlepšili
prostředí školy. Na přelomu září a října se podařilo dokončit nové
oplocení starého víceúčelového hřiště, učebna PC na 1. stupni

prošla drobnou rekonstrukcí a výměnou vybavení. V následujících
týdnech by měla obměnou projít také učebna pro výuku českého
jazyka, kde by měla vzniknout základna pro knihovnu pro žáky 2.
stupně, čemuž by měla pomoci i dotace OKAP II, o kterou škola
požádala skrze MAP Vítkovsko v průběhu prázdnin. Na vybavení
a zahájení školního čtenářského klubu bychom měli dostat cca 167
tisíc Kč.

Ve dnech 7. – 10. července se uskutečnil „Pohádkový tábor“, který
byl zaměřen především na podporu čtenářské gramotnosti. Děti se
společně věnovaly četbě a povídání si o knížkách, vytvořily si také
vlastní čtenářské deníky. Nechyběla ani návštěva kina Panorama
Vítkov, kde děti zhlédly ﬁlm Frčení. Krásy přírody měly možnost
pozorovat stezkou na Bělidla a výšlapem na Vikštejn.
Ve dnech 13. – 17. července se pak uskutečnil tábor „Mladý
Pythagoras“, kde si děti zábavnou formou upevňovaly
a zdokonalovaly matematické dovednosti. Zkusily si zábavné
procvičování násobilky, počítání s vitamíny, vesmírné luštění
a doplňování, procvičování logického myšlení. Stavěly tělesa ze
stavebnic Magformers a Geomag, zahrály si také společenské
hry zaměřené na matematiku. K táborům patří výlety a tak se děti
zúčastnily výletu do Budišova nad Budišovkou s návštěvou Muzea
Břidlice a výletu do Louček u Oder s návštěvou Mlýna Wesselský.
Jana Tvrdá, Lenka Baroňová, Veronika Řehounková, Ludmila
Šromotová

VZPOMÍNKA NA SPORTOVNÍ TÁBOR
A TÁBOR PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří v této
nelehké době dělají vše pro to, aby byl chod školy zasažen co
nejméně a aby škola i nadále byla živým organismem. A taktéž
bych chtěl poděkovat zákonným zástupcům za jejich trpělivost,
která prošla zatěžkávací zkouškou už při trasování a zavádění
karanténních opatření, a další zkouškou prochází právě v těchto
dnech při střídavé výuce. Poděkování patří také zřizovateli za jeho
podporu škole.

V týdnu 13. - 17. července se uskutečnil v prostorách školy tradiční
sportovní tábor. V letošním roce však byl trochu jiný. Do našich
plánů vstoupil COVID-19, a tak musel být tábor bez nocování. I tak
si účastníci plnými doušky užívali sportu všeho druhu. Naučili se
novou hru dodgeball, vyzkoušeli si, jak náročné je hrát s handicapem
na paraolympiádě, nechyběly ani vodní hrátky či návštěva kina
Panorama Vítkov. Zlatým hřebem tábora byl turnaj v adrenalinové
hře Laser Tag. A jaký by to byl sportovní tábor bez klasických
sportů? Účastníci se utkali ve ﬂorbalu, basketbalu a vybíjené. Svůj
strach pak překonávali při hře „Tajemství zavařovačky“ a nechyběla
ani večerní zábavná „Partička“. Tábor jsme si všichni užili a věříme,
že se v příštím roce zase ve zdraví sejdeme a dáme si opět, jak se
říká, sportovně do těla.

Miroslav Bučánek

VZPOMÍNKA NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Z PROJEKTU IN-VIT 2
V první polovině července na naší škole proběhly dva příměstské
tábory, spoluﬁnancované z projektu IN-VIT 2.

V týdnu od 17. do 21. srpna se uskutečnil v prostorách školy
příměstský tábor „Budu prvňáčkem“. Naši malí táborníci, budoucí
prvňáčci, se během týdne seznámili jak s prostředím školy, tak
s vychovatelkami, které s nimi tráví volný čas ve školní družině.
Během týdne plného her, soutěží a sportování se děti navzájem
seznámily a užily si spoustu legrace. Nechybělo ani malování,
tvoření, čtení pohádek či návštěva kina Panorama Vítkov.
Andrea Brijarová, Karína Kopecká, Blanka Sedlaříková,
Petr Molek, Ivo Hasala, Pavla Vymětalová, Pavla Malušková
Lukašíková, Markéta Rusňáková, Lukáš Váňa

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové
technologie – DRUHOTNÉ SUROVINY
Projekt je spoluﬁnancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Papírové tašky

vnímání spotřebitele při výběru tašky při nakupování, konkrétně jej
přimět k výběru a nákupu takové tašky, která je šetrná k životnímu
prostředí. Výsledky prodejů společnosti ukazují, že jsou cíle pozitivně
naplňovány.
Společnost se tímto projektem stala příkladem dobré praxe
a vizionářem v dané oblasti i pro samotné Ministerstvo průmyslu
a obchodu, jež vybralo projekt, jako vzor, pro další propagaci trvale
udržitelného rozvoje ekonomiky.

Jméno žadatele: Papírna Aloisov, a. s.
Termín realizace: 31. 7. 2018 – 21. 5. 2019
Způsobilé výdaje: Kč 17 073 000,00
Dotace: Kč 5 975 550,00
Popis projektu:
Společnost Papírna Aloisov, a. s. působí v papírenském průmyslu
a specializuje se na výrobu recyklovaných i buničinových papírů
a kartonů, bílých i barevných, a to již od roku 1881. Společnost
vznikla 1. 9. 2011 jako nástupnická organizace odštěpením od
společnosti MELECKY, a. s. Společnost vyrábí ekologicky šetrné
graﬁcké i specializované papíry v bílém i barevném provedení
a je držitelem několika certiﬁkátů, například světového certiﬁkátu
ECOLABEL, německého BLUE ENGEL a FSC.
Projekt řeší hlavní problém, kterým je zatížení životního prostředí.
Výrobou ekologických papírových tašek nebude docházet
k negativním vlivům na životní prostředí. Tašky budou vyráběny
z recyklovatelného papíru. Dále projekt řeší využitelnost a vyšší
výkup druhotné suroviny u žadatele.
Z pohledu zákazníka je řešena koncepce stávajících papírových
tašek, která se projevuje v řadě případů (vlhko, rozlití uvnitř tašky,
déšť aj.) nestabilní funkčností - pevností. Díky nové konstrukci
a zejména speciﬁckým nátěrům bude uvedený problém vyřešen.
V kombinaci s recyklovaným papírem se bude projekt moci opřít
o příznivou prodejní cenu produktu. Díky svým vlastnostem
a příznivou cenou papírové tašky dokážeme změnit myšlení
(současné igelitové tašky) většiny zákazníků.
Společnost Papírna Aloisov, a. s. jde již dlouhá léta cestou co
největších úspor v oblasti životního prostředí. Projekt je tak dalším
logickým krokem, který naváže na předešlé aktivity ﬁrmy v této
oblasti - být co nejvíce surovinově soběstačný a s co nejnižšími
negativními vlivy na životní prostředí.
Předmětem projektu bylo pořízení celkem 4 technologií, pomocí
kterých je možné papírové tašky vyrábět efektivně a šetrně. Byl
zakoupen ﬂexograﬁcký stroj pro potisk tašek na bariérovou úpravu,
který na odvíjející roli papíru provede barevný nános (bariérový
nátěr) např. nehořlavý, proti vodě, proti mastnotě a další. Pro potisk
malých sériových zakázek byl pořízen „INJECT – stroj pro potisk
malých sérií tašek vícebarevným tiskem“ – tisk 4 barev najednou.
Stroj pro řezání archů - řezání potištěné a bariérově upravené role
papíru. Stroj funguje na základě kamerového rozeznání tiskové
značky a díky tomu provádí přesný řez archu.
Hlavní technologií pro celou výrobu je však stroj na výrobu
papírových tašek včetně výroby papírových uší. Díky tomuto stroji
se produkt zpracovává do své ﬁnální formy.
Závěry a výsledky:
Cílem projektu bylo rozšíření vlastního sortimentu výrobků
o papírové tašky, které budou plně vyráběny z druhotných surovin
a zároveň bez dodatečných služeb zpracování odpadu, dopravy
a manipulace. Dalším cílem bylo navýšení kapacity výroby o výrobu
papírových tašek. Dílčím cílem bylo současně i snaha o změnu ve

Název programu: Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové
technologie – DRUHOTNÉ SUROVINY
Projekt je spoluﬁnancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

FIXBOARD LINKA
Jméno žadatele: MELECKY, a. s.
Termín realizace: 1. 2. 2018 – 28. 2. 2019
Způsobilé výdaje: 8 023 000,00
Dotace: 2 808 505,00
Popis projektu:
Společnost MELECKY, a. s. působí dlouhodobě v oblasti
papírenského průmyslu. Jelikož kořeny podnikání započaly v rodině
Meleckých již po druhé světové válce, papírenský průmysl se stal
v rodině tradicí. V současné době se společnost orientuje na české
i zahraniční trhy a v rámci své budoucí strategie se snaží inovovat
dosavadní produkty.
Předmětem projektu bylo pořízení kontinuální Fixboard® linky,
pomocí které společnost vyrábí papírové, voštinové desky
s označením Fixboard® šíře 1,6 m. Větší šíře desky by měly otevřít
nové dveře pro uplatnění výrobků jak na českém, tak i zahraničním
trhu. Systém zpracování desky s voštinovou výplní – Fixboard®
je celosvětově rozšířen, nicméně ﬁrma MELECKY, a. s. nejen,
že zpracuje daný materiál, ale především, využije jeho odpad.

V souladu s vývojem environmentální politiky EU dochází k rostoucí
poptávce po ekologických vstupech, jenž papír a papírová voština,
bezpochyby jsou.
Odpad z výrobní linky společnosti bude poté využit jako další
surovina v sesterské společnosti Papírna Aloisov a.s
Kromě Fixboard® linky byla také pořízena řezačka (kruhových
nůžek) sloužící k řezání papírových voštin na různé rozměry, VZV
a velkoplošný řezací plotr.

Obaly ze spojovacích lepidel jsou vratné, tímto je opět podpořena
myšlenka nulové odpadovosti. Tím se koloběh výroby a zpracování
odpadu uzavírá. Veškerý odpad, který při výrobním procesu vzniká
(ořezy, výseky, a další) je slisován a zpětně odvezen do papírny
k recyklaci. Tento proces zobrazuje i schéma plánované výroby níže.
Společnost se tímto projektem stala příkladem dobré praxe
a vizionářem v dané oblasti.

Závěry a výsledky:
Realizací tohoto projektu došlo k výraznému zvýšení zpracování
druhotných surovin, konkrétně o cca 2 700 tun ročně. V tomto případě
se jedná o odpadový sběrový papír, který bude znovu zpracován do
výrobku, tj. papírových voštinových desek s obchodním názvem
Fixboard®.
Druhotná surovina ve formě balíku sběrového papíru je ze 100%
zpracována v sesterské společnosti Papírna Aloisov, a. s. na papír
typu „Testliner“. Tento typ papíru ve formě kotoučů papírů putuje zpět
do výroby u společnosti MELECKY, a. s. Zde vstupuje do
výrobního procesu jako surovina pro výrobu papírových voštin,
které jsou výplňovým materiálem papírových desek. Výrobek –
papírová deska – je tak vyroben s výjimkou spojovacích lepidel
z recyklovatelných materiálů (je tedy 100 % recyklovatelný).

Veselá trojka vystupovala v našem městě
Dne 26. září vystupovala v kulturním domě oblíbená skupina Veselá
trojka. Původní termín byl s účinkujícími dohodnut na 21. březen,
ovšem z důvodu koronavirových omezení byl termín přesunut na
26. květen, avšak ani v této době se vystoupení nemohlo uskutečnit.

I přes možnou obavu návštěvníků ze šířícího se viru a nejisté situace došlo k tomu, že z původních předem prodaných 162 lístků jich
bylo jen 34 vráceno.
Vystoupení bylo velice úspěšné, lidé si s účinkujícími zazpívali a velký potlesk sklidil i host večera, známý vítkovský lékař MUDr. Jaroslav Antonín, který pronesl pár slov na zahájení. V programu zazněly
všechny jejich písničky, a to ve dvou 45minutových blocích.
Rád bych poděkoval vynikajícímu obecenstvu, panu Antonínovi,
paní Vysloužilové za zajištění občerstvení a všem partnerům, kteří se na akci ﬁnančně podíleli. Pokud to situace dovolí, chtěl bych
v příštím roce velmi úspěšnou akci zopakovat.
Všem přeji v této nelehké době pevné zdraví a těším se na příští
setkání.
David Kopal

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O VÍTKOVU

ČÁST DRUHÁ
V zemském archívu v Opavě je uchovávána zakládací listina obce
Dolejší Kunčice, ve které je také poprvé jmenovitě uveden Vítkov.
Tento dokument a věci v něm jmenované mají svou historii a svůj
příběh. Obsahuje ujednání mezi Dětřichem, pánem z Fulštejna,
(Ditrich von Füllenstein) a budoucím rychtářem Kunzem o založení
osady mezi Vítkovem a Fulnekem na potoku jménem Šteinbach.
Kdyby došlo mezi novými obyvateli k neřešitelnému sporu, tak se mají
obrátit do WYTCHENAU – VÍTKOVA k odvolací stolici německého
kolonizačního práva. Jak vidno, byl již v roce 1301 Vítkov správní
jednotkou, a proto musel být založen o několik desetiletí dříve.
Podle pověsti bylo město i hrad Vikštejn založen purkrabím Vítkem,
který byl věrným rytířem českého krále Přemysla Otakara II. V roce
1241 vpadli do Slezska obávaní mongolští nájezdníci a za dvanáct
let po nich zpustošily Opavsko hordy uherského krále Bély IV.
19. července 1255 uzavřel český král s uherským vladařem mír.
Bylo však třeba opevnit hranice. Panovníkova opora v našem kraji,
olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, byl zkušený lokátor
a budovatel nových sídel v neobydlených severních oblastech.
K zadržení nepřítele se začala stavět malá opevněná města.
(Beroun, Budišov, Město Libavá, Vítkov a Fulnek) Na strategickém
místě nad řekou Moravicí byl následně vybudován hrad pojmenovaný
po svém zakladateli, původně Witkenstein – Vítkův kámen, potom
Wigstein a nyní Vikštejn. Po vystavění hradu pravděpodobně Vítek
i založil město Vítkov. K tomuto účelu si vyhlédl nedaleký lesní
palouk obehnaný dubovým lesem a němečtí kolonisté novou osadu
pojmenovali WYTCHENAU. Což se dá přeložit jako Vítkův palouk.
Přípona AU v němčině znamená palouk. (die Au, die Waldwiese –
palouk)
Zpět k historii nám tak cenné zakládací listiny. V roce 1938 uložil
listinu v opavském muzeu bývalý kunčický dědičný fojt Richard
Teltschik. Později byla přenesena do Státního archívu v Opavě, nyní
Zemský archív v Opavě – ZAO.
Pěkně po pořádku. Listina byla sepsána latinsky 25. listopadu
léta páně 1301 v Budišově. Originál byl uložen přímo na
kunčickém fojtství. Jednou větví rodu Teltschiků se dostala do
Engelhardstädtenu v Dolních Rakousích. Po čase se znovu vrátila
do Kunčic. Benediktinský historik P. Josef Bonaventura Piter (17081764) zhotovil opis této písemnosti. V Brně byla v roce 1850 otištěna
v CDM –Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, nazývaném
také Moravský diplomatář. Což je edičně zpracovaná rozsáhlá řada
historických listin z území Moravy. V patnácti svazcích zahrnuje
období od nejstarší doby až do roku 1411. František Kopetzky
listinu zveřejnil v Registru knížectví opavského, vytištěného ve Vídni
roku 1871. Josef Teltschik v roce 1936 uveřejnil článek v německy
psaném vlastivědném časopise o starých selských rodech
v Kravařsku a otištěn byl i německý překlad listiny. 23. srpna 1938
byla uložena do depozita opavského muzea a po válce do archívu.
V časopise Vítkovsko č. 2 (1958) byla otištěna fotograﬁe listiny.
V knize Vítkov – Z historie města (2017) je na straně 18 reprodukce
listiny i s historickým popisem. Minulé číslo Vítkovského zpravodaje
zveřejnilo český překlad od pátera Josefa Krakoviče (1918-1986),
který působil ve Vítkově v letech 1951-1972 a věnoval se regionální
historii.
Považuji za malý zázrak, že opravdu pravá a originální listina se
zachovala do dnešní doby. Chybí jí pouze pečeť, která byla přivěšena
na hedvábném proužku zelené barvy. Pergamen o rozměrech 26x17
cm je nepatrně poškozený a text je psán latinsky.
Dolejší Kunčice nesly do roku 1946 německý název Kunzendorf.
V 16. - 18. století se její název psal Kunzendorf am Steinbach –
Kunčice na Kamenném potoku. Jedeme-li z Vítkova do Fulneku, tak
si každý všimne, že potok protékající Kunčicemi je označován jako
Husí potok. Jméno Steinbach používali bývalí němečtí obyvatelé.

Ovšem proti proudu v nedalekých Větřkovicích se odjakživa používá
název Husí potok. Zkrátka, „Každá ves, jiný pes a potok“! Ještě
jedna zajímavost: Husí potok tvoří ve Vlkovicích zemskou hranici
a ves rozděluje na moravskou a slezskou.
Dvojjazyčné pojmenovávaní se totiž vůbec nemusí shodovat
s doslovným překladem. Pozoruhodné je, že obec Větřkovice
se německy píše Dittersdorf. Toto jméno nedostala podle svého
zakladatele Waltra, jak bývalo zvykem, ale na počest nám známého
olomouckého kanovníka Dittricha von Füllenstein.
Pavel Kučerka
Zdroje: Zemský archív Opava
Časopis Vítkovsko, Slezský sborník 1951
Mapa ČR Höfer Verlag

CO JE TO PERGAMEN?

Pergamen je nevydělaná, při napětí sušená a hlazená zvířecí
kůže, v minulosti používaná jako psací materiál. Používá se
kůže různých domácích zvířat, např. oslů, vepřů, koz, ovcí nebo
hovězího dobytka. Od starověku do konce 18. století byl pergamen
nejpoužívanější psací materiál, který se pro svou trvanlivost využíval
na důležité dokumenty. Psaly se na něj knihy a listiny a dnes se jím
potahují bubny. Pergamen získal své jméno podle maloasijského
města Pergamon, kde se vyráběl a kde i s ním kvetl obchod. Od 14.
století začal být vytlačován papírem. V dobách, kdy habsburskou
říši ovládla byrokracie, se v českých zemích žertem říkalo, že zemi
vládne husa a osel (psací husí brk a oslí kůže pergamenu).
Pavel Kučerka
Zdroje: Wikipedie.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
Program NZDM TUNNEL - listopad 2020
Mladší 6 – 14 Let
2. 11.
3. 11.
9. 11.
10. 11.
16. 11.
23. 11.
24. 11.
30. 11.

Slavíme dušičky
Pečení cupcake
Stavíme draky
Zkušebna
Filmové odpoledne
Máš penízky na dárky?
Výtvarná dílna – umíš zvířátka z kaštanů?
Soutěžní kvízy

Klokočovští boxeři
opět vítězně!
10. října proběhlo druhé kolo přeboru Moravskoslezského kraje
v Krnově, kde Tělovýchovnou jednotu Klokočov reprezentovali velmi
úspěšně dva borci. Lukáši Pekárkovi se vzdal ve 2. kole Filip Moskala
z Krnova a Petr Smolka porazil také ve druhém kole RSC Ondřeje
Ševčíka z Komárova.

Starší 15 – 26 let
4. 11.
5. 11.
11. 11.
12. 11.
18. 11.
19. 11.
25. 11.
26. 11.

Pečeme cupcake
Víš co to znamená exekuce?
Svatý Martin - tradice
Zkušebna
Filmové odpoledne
Turnaj ve fotbálku
Soutěžní kvízy
Mám penízky na dárky?

Uzavření knihovny v době
vánočních svátků
Městská knihovna ve Vítkově informuje všechny čtenáře, že
v době od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021 bude knihovna
uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VÍTKOVA
15. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

4. listopadu 2020 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

Ve stejnou dobu klokočovský Filip Holiš, boxující v těžké váze, byl
zařazen do reprezentačního týmu České republiky na mezinárodní
turnaj v polském Štětíně. Byl to Filipův první start za národní tým,
který proměnil ve výhru 3 : 0, a to nad Polákem Davidem Tkaczem.
Děkujeme všem zmíněným sportovcům za reprezentaci Klokočova!
Petr Hlavna

Uzávěrka příštího čísla: 19. listopadu 2020 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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