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Několik slov starosty města
V posledních letech jsem psával své články do dubnového
zpravodaje v odlehčeném duchu s odkazem na první aprílový den.
Domnívám se ovšem, že současná doba tomu není příliš nakloněna.
Většina z nás se potýká s většími či menšími problémy, které přinesla
coronavirová nákaza a následná vládní omezující nařízení.

svém partnerovi hledat jen to negativní a uniknou mi jeho dobré
vlastnosti, dlouho asi náš vztah nevydrží. Neznamená to, že bychom
měli negativní věci přehlížet, ale důležité je uvědomovat si rovněž
ty kladné stránky. I na Vítkovu najdeme hodně pozitivního. Určitě tu
s námi žije mnoho spoluobčanů, kteří se snaží udělat Vítkov lepším
místem pro život. Těm všem bych chtěl za jejich aktivitu poděkovat.
Nevíte, o kom mluvím? Zkuste se rozhlédnout kolem sebe a určitě
je snadno poznáte. Překypují činorodostí, optimismem a pozitivním
nábojem.
Pavel Smolka
starosta města

Vážení čtenáři, tyto verše napsal autor před více než rokem
a dnešek jim dává další rozměr... - více na str. 12, 13.

Chtěl bych se vrátit k citlivému tématu, a to umístění Vítkova v rámci
hodnocení 206 měst s rozšířenou působností. Po vyhodnocení
všech indexů jsme skončili na třetím místě od konce. Nemám
v úmyslu rozebírat čistě komerční důvody, které vedou společnost
Obce v datech s. r. o. ke zpracování tohoto materiálu. Ani vypovídací
hodnoty jednotlivých indexů, kdy za index kin jsme dostali méně
bodů než město, jež kino vůbec nemá. Také není zcela logické, že při
porovnávání měst se v rámci indexu průměrné délky života hodnotí
údaje za celé pověřené území. V případě Vítkova se nehodnotí
průměrná délka života obyvatel našeho města, ale občanů 12 obcí
a měst v celém našem správním obvodu. Pro mě a několik dalších
starostů, jejichž města skončila na dolních příčkách žebříčku, je toto
hodnocení zcela neobjektivní.

nějaký pohyb
nějaký nový zázrak
nebo odhalenou existenci
neznámého tvora
něco takového by to chtělo
narušení pokojného řádu
náboženskou extázi propašovanou z kostela
totální úžas
bezbřehou radost
sbírku básní jako bestseller
nový neslyšný tón
a hudbu, co tě pošle do kolen
krok blíž
větší odstup
pohon na všechny čtyři
novou Mekku a Betlém
nový život
nový svět
lepší než ten tady
Kunze, J. Monstre charmant, Opava: PERPLEX, 2020.

Zamýšlím se nad kvalitou života ve Vítkově z jiného úhlu. Rozhodně
nechci psát o tom, že naše město nemá žádné problémy
a všechno tady perfektně funguje. Ale je to opravdu tak, že by se
nám žilo lépe ve všech městech, která se umístila před námi? Pocit
spokojeného života přece ovlivňuje mnohem více skutečností, než
s jakými pracuje výše uvedené hodnocení. Jistě je to rodina, přátelé,
sousedé, spolupracovníci, klidnější styl života na rozdíl od velkých
měst, krásná příroda „za rohem“… Znám hodně lidí, pro něž je
Vítkov dobrým městem pro život. Staví si tady rodinné domy, kupují
byty, podnikají, pracují… Někteří si ve Vítkově koupí nemovitost
a přestěhují se sem z velkého města. Ano, vím rovněž o lidech, již
se z různých důvodů z Vítkova odstěhují.
Pokud bych přirovnal vztah občanů k našemu městu k partnerskému
vztahu mezi lidmi, řekl bych, že mají hodně společného. Budu-li na

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

Děkujeme za úklid Česka!
Děkujeme všem, kteří se v sobotu 27. března zapojili do akce
Ukliďme Česko. Odpadu bylo letos opravdu hodně. Dobrovolníci
sesbírali nepořádek směrem na Balaton, na Odry, ke Klokočovu, ze
zkratky na Podhradí, z nýtecké cesty, Annina údolí a z cesty směrem
na Lhotku. Bylo z toho asi 7 plných aut.
Obyvatelé Lhotky uklidili svou ves v neděli a hlásí, že mají také
splněno!

Dotace na I. pololetí roku 2021
Zastupitelstvo města Vítkova schválilo 3. března 2021 poskytnutí dotací 9 spolkům v celkové výši 310.700 Kč na 1. pololetí roku 2021.
Žadatelé o dotaci na 2. pololetí si mohou podat žádost do 30. 6. 2021.
Pořadové
číslo

Organizace

Projekty

Poskytnutá částka

Provozní náklady TJ

1.

TJ Vítkov

Šachový oddíl

5 000

Boxerský oddíl

39 000

Nohejbalový oddíl
Fotbalový oddíl
Celkem

2.

3.

4.

5.

Český svaz chovatelů

Klub sportovní kynologie Vítkov - Klokočov

ZO ČSOP Nový Jičín

HRAcí Deskové Centrum Legie, z. s.

6.

Český kynologický svaz ZKO Vítkov

7.

Divadelní, šermířská a ﬁlmová společnost ARCUS, z. s.

8.

SDH Vítkov

9.

TJ Klokočov

10 000

3 000
93 000
150 000

Obslužný výdejní pult

5 000

Celkem

5 000

Mistrovství stopařů MSKS

9 500

Mondioring závodů

8 000

7. ročník obranářského závodu

12 000

Celkem

29 500

Záchranná stanice Bartošovice

5 000

Celkem

5 000

Klub Deskovek - nákup deskových
her

8 000

Celkem

8 000

Zajištění bezpečnosti ﬁguranta

9 000

Celkem

9 000

Den sv. Václava na hradě Vikštejn

5 000

Celkem

5 000

Mladí hasiči

19 200

Celkem

19 200

Provoz TJ Klokočov

80 000

Celkem

80 000

Celkem za všechny organizace

310 700

Zprávy z krajského zastupitelstva
Ve středu 17. března proběhlo jednání zastupitelstva
Moravskoslezkého kraje. Hned po zahájení proběhla bouřlivá
diskuze o návrhu České pirátské strany na odvolání náměstka
hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera. Hlavním důvodem
bylo odvolání ředitele nemocnice v Třinci a jeho odjezd na dovolenou
do Keni v době pandemie. Vzhledem k síle vládnoucí koalice bylo
předem jasné, že návrh neprojde – pro bylo jen 17 zastupitelů z 65.
Zastupitelé byli seznámeni s Programovým prohlášením rady kraje
pro období 2020 – 2024 s názvem VIZE 2030, kterou představili
členové rady za jednotlivá koaliční uskupení. Jedná se o stanovení
obecných cílů v různých oblastech života v našem kraji.
Dalším kontroverzním bodem programu byla odpověď Radě města
Ostravy ve věci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Napadli ji Piráti,
kteří pravděpodobně nesouhlasí ani s připravovaným splavněním

Odry do Ostravy. Kraj se bude snažit jednat a ovlivňovat rozhodování
státu o možné realizaci stavby.
Dotace, jež byly projednány během února v jednotlivých výborech
a komisích, byly schváleny.
Hejtman kraje nás seznámil s aktuální pandemickou situací a při této
příležitosti zastupitelé schválili Fakultní nemocnici v Ostravě dotaci
ve výši více než 2 miliony korun na pořízení speciální zdravotní
techniky k převozu těžce nemocných pacientů.
Alena Grosová

Městská policie v únoru 2021
Dne 5. února kolem půl jedenácté dopoledne přijala MP Vítkov
oznámení o muži, jenž se v jedné z provozoven v Budišovské ulici
pokusil zaplatit cizí bankovní kartou, která byla již zablokována.
Strážníci vyjeli na místo a současně informovali Policii ČR
o podezření ze spáchání trestného činu. Na místě samém poskytla
MP Vítkov Policii ČR součinnost, která věc převzala do dalšího
šetření.
Z přestupku nestrpění omezení, vyplývajících z krizových opatření
a stanovených v době nouzového stavu, je podezřelých celkem 14
osob, které byly 11. února kolem půl druhé hodiny odpolední zjištěny
operátorem kamerového systému ve Školní ulici u autobusového
nádraží. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP Vítkov, která tam
zjistila 6 osob ve věku 14-22 let, převážně z Opavy. Dalších 8
osob při spatření přijíždějícího služebního vozidla strážníků uteklo.
Se zjištěnými osobami byl učiněn pohovor pro nerespektování
mimořádných opatření tím, že se na veřejně přístupném místě
pohybovali bez ochrany dýchacích cest v počtu větším než 2
osoby a současně na vzdálenost kratší než 2 m a rovněž pro
porušení podmínek omezeného volného pohybu v době od 5:00. do
20:59 hodin. Strážníci na místě vyčkali do příjezdu autobusu a ujistili
se, že všechny osoby nastoupily a odjely z Vítkova. V případě uznání
viny u správního orgánu hrozí všem na místě zjištěným osobám
pokuta až do výše 20.000 Kč. Dvě osoby, které ještě nedovršily
15 let, nejsou za spáchaný přestupek odpovědné.

V době mezi půl desátou a půl jedenáctou hodinou ranní 15. února
prováděli strážníci v součinnosti s dalšími složkami IZS uzávěru
komunikace Oderská a odkláněli dopravu ve směru na Odry, jelikož
za Vítkovem na silnici III/442 došlo k dopravní nehodě a na místě
probíhaly vyprošťovací práce.
Krátce po osmé hodině ranní 18. března zajistili strážníci
přeparkování dvou vozidel, která stála v blízkosti místa zásobovací
rampy jedné z provozoven v Komenského ulici. Řidiči stojících
vozidel se sice nedopustili žádného přestupku, avšak v úzkém
manipulačním prostoru by nebylo možné kvůli těmto vozidlům řádně
zásobit provozovnu.
Dne 24. února kolem páté hodiny odpolední a 25. února po
osmé hodině ranní odstraňovali strážníci z komunikací Opavská
a Budišovská sražená zvířata. V prvém případě se jednalo o kočku,
která byla následně předána její majitelce, ve druhém případě byl
sražený králík předán asanační službě.
V odpoledních hodinách 25. února poskytli strážníci součinnost
Policii ČR při provádění úkonů vykázání osoby z bytu ve Vítkově na
dobu 10 dní.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

dluhová poradna vítkov
Je nutno zmínit, že nejdůležitější v této situaci je včasná komunikace
s insolvenčním správcem, především spolupráce a informovanost
insolvenčního soudu. Dlužník by měl informovat písemně soud
o jeho nastalé situaci a může si podat žádost o odklad splátek, kdy
musí doložit potřebné podklady o ztrátě jeho příjmu a odůvodnit
v žádosti skutečnosti, které negativně ovlivňují jeho možnost splácení
v oddlužení. Soud posoudí situaci dlužníka, důvodnost a včasnost
jeho žádosti a vydá usnesení o odkladu splátek na určitou dobu.

Žádost o odklad splátek v oddlužení

V následujícím příběhu bychom vás chtěli informovat o možnosti
řešení neschopnosti splácet během oddlužení a předejít tak zrušení
oddlužení.
Jak postupovat, když máte probíhající insolvenční řízení, ale
z důvodu ztráty zaměstnání, nemoci, Covid19 došlo ke snížení
vašeho příjmu?
Jako příklad si přečtěte modelovou situaci pana Arnošta
Z důvodu předluženosti byl nucen pan Arnošt vyhlásit na sebe
osobní bankrot, vyhledal odbornou pomoc a podal si insolvenční
návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, který mu byl
úspěšně soudem schválen. Byly mu prováděny insolvenční srážky
ze mzdy a vše nasvědčovalo tomu, že během pěti let bude oddlužen
a případně osvobozen od hrazení zbytku dluhů. Bohužel pana
Arnošta potkala nemilá událost, kdy byl propuštěn ze zaměstnání
a musel se evidovat na Úřadu práce, neboť nebyl schopen si
ihned najít nové zaměstnání, ačkoliv by to tak rád učinil. Z důvodu
věku, vzdělání a špatné ﬁnanční situace měl problémy při hledání
zaměstnání v krátkém časovém intervalu.
Opět vyhledal pomoc poradny, aby zjistil, jaké má možnosti řešení
a především, jak předejít tomu, aby mu nebylo zrušeno oddlužení.
Pan Arnošt začal svojí situaci řešit včas, ihned informoval kancelář
přiděleného insolvenčního správce o ztrátě zaměstnání a o podání
žádosti o odklad pravidelných splátek po dobu, než si najde nové
zaměstnání či si zajistí jiný příjem např. formou darovací smlouvy,
kdy mu třetí osoba pomůže v oddlužení splácet.

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.
PROVOZNÍ DOBA:
Středa 8:00 - 11:30

12:00 - 15:00

ambulantní forma

Další termíny dle dohody.
Kontakt:
Ing. Michaela Dlabajová
vedoucí odborné poradny
Tel.: 604 645 378
E-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Koordinátor komunitního plánování ve Vítkově informuje, že
zastupitelstvo města Vítkova schválilo usnesením č. 936/17
prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb města Vítkova na období 2015 – 2020 do června 2021.
Do této doby se na aktualizaci nového plánu aktivně pracuje.

Sčítání lidu
OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne
9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce
2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém
území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů
(dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání byla půlnoc z pátku 26. března 2021
na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je
povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně
navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území
České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů,
nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková
ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky
v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou
v České republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na
cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení,
zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický
úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje
z informačních systémů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona.
Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem
terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14
kalendářních dnů před rozhodným okamžikem tento dokument,
seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich
vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří
budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně
telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oﬁciální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do
sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne údaje její
zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná
za ni jednat podle občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů
se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje
o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu
vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře
buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021
do 9. května 2021 (termín byl 28. 3. prodloužen o měsíc), nebo
následně při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací
komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu
své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na
požádání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo
cestovním dokladem. Při terénním došetření sčítací komisař
předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací
formulář v listinné podobě v předem oznámeném termínu nejpozději
do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník
zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný
sčítací formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do
poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo
jej doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením
o evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto údaje
nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři,
stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním

výsledků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni
o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným
vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení
sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
www.scitani.cz
BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na
27. 3. 2021. Do 9. 5. 2021 (původně 9. 4.) má každý možnost
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má
zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti
s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.
Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při
dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40
50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800
kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených
hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému
okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území
ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby
mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem
do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách
České pošty a všech krajských správách Českého statistického
úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou
zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány
jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů
bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti
služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých
pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

Komunitní plánování ve Vítkově
Zastupitelstvo města Vítkova schválilo prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Vítkova na období
2015 – 2020 do června 2021. V současné době se pracuje na aktualizaci nového plánu.
Individuální dotace pro sociální oblast na rok 2021
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí individuálních dotací na sociální oblast pro rok 2021 v celkové výši 830 000 Kč na 11 sociálních
služeb působících ve městě Vítkov.
organizace

služba

Děcko, o-p. s.

Svozová doprava

výše dotace v Kč
10 000

Domov Vítkov, p. o.

Domov pro seniory

27 000

Domov Vítkov, p. o.

Domov se zvláštním režimem

23 000

Domov Vítkov, p. o.

Chráněné bydlení

11 000

Elim Opava, o. p. s.

Dobrovolnické centrum

15 000

EUROTOPIA.CZ, o. p. s.

Asistenční, terapeutické a mediační centrum

15 000

EUROTOPIA.CZ, o. p. s.

Poradenské středisko

Slezská diakonie

Poradna rané péče MATANA

Charita Odry

Pečovatelská služba

Charita Odry

Občanská poradna – dluhové poradenství

74 000

Renarkon, o. p. s.

Terénní program

45 000

5 000
5 000
600 000

Jana Molková
koordinátorka komunitního plánování

Nouzový plán péče

Odbor sociálních věcí informuje občany o projektu „Pečuj doma“, který působí
v celé ČR a snaží se kompletně podporovat neformální pečující. Na webových stránkách www.pecujdoma.cz je možná registraci do systému
Nouzového plánu péče. Plán slouží opečovávané osobě v případě, že se jí něco stane a zůstane odkázána sama na sebe. Záchranný
systém při příjezdu k pacientovi získá potřebné informace pro poskytnutí péče. Dokument obsahuje informace o opečovávaném, o kontaktu
na pečující osobu či sociální služby, které o opečovávaného pečují. Po provedení registrace se vyplněný plán vytiskne a uloží v domácnosti
pečovaného na viditelné místo. Pečující osoba obdrží průkaz pečujícího a nálepku, kterou si nalepí na kartičku zdravotní pojišťovny.
Na bezplatné lince 800 915 915 nebo www.pecujdoma.cz se dozvíte další informace a pracovnice na lince vám mohou pomoci s vyplněním
(registrací).

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2021/2022 proběhne
od 3. do 7. května 2021. Žádosti o přijetí je možno doručovat
do MŠ průběžně již od začátku dubna. V průběhu měsíce dubna
si mohou rodiče vyzvednout v jednotlivých mateřských školách
„Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“, nebo si žádost stáhnout
z webových stránek www.vitkovms.cz. Na požádání zašle ředitelka
žádost e-mailem. Na zadní straně přihlášky je nutno doplnit razítko
dětského lékaře – podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50
zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se
stanoveným pravidelným očkováním. Vyplněnou žádost společně
s kopií rodného listu mohou rodiče doručit MŠ následujícími způsoby:
• do datové schránky školy,
• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
• osobním podáním ve škole.

POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI,
KTERÉ DOSÁHNOU DO 31. 8. 2021 PĚTI LET.
Vzhledem k epidemiologické situaci je třeba se letos připravit
na zápis v distanční podobě. Pokud v květnu či červnu bude
z epidemiologického hlediska situace příznivá, budou rodiče
informováni o společných schůzkách a adaptaci dětí.
Na odloučených pracovištích MŠ Klokočov, MŠ Radkov a MŠ
Čermná se domluví rodiče na adaptaci dětí přímo s učitelkami
v jednotlivých školách.
Miluše Špoková
ředitelka MŠ

Sběr starých
a nepotřebných
mobilů - právě
teď ve vaší
knihovně!!!
Městská knihovna ve Vítkově
se v rámci Dne země v kampani
Čas pro přírodu zapojila do sběru
starých a nepotřebných mobilních
telefonů.
Z každého odevzdaného mobilu
bude 10 Kč věnováno na aktivity
Jedličkova ústavu a škol. Cílem
projektu je sesbírat 5 tisíc mobilů
a tím ústavu a školám přispět 50
tisíc Kč. Navíc každý zrecyklovaný
mobil znamená snížení produkce
CO2 nebo úsporu pitné vody
a přispívá tak k ochraně přírody.
Více informací o projektu naleznete
na https://remobil.cz/casproprirodu/
Sběr
probíhá
bezkontaktně,
nepotřebné mobily můžete odkládat
do připravené krabice u výdajového
okénka v knihovně. Sběr potrvá do
22. 4. 2021.

Léta s letáky
končí
ČEZ Distribuce - Měníme způsob oznamování plánovaných
odstávek.
Výlepy letáků nahrazujeme
oznámeními e-mailem a SMS
přímo zákazníkům. Zdarma.
Více informací získáte na
www.cezdistribuce.cz/
cs/pro-zakazniky/odstavky

Novinky ve vítkovském Mobilním Rozhlasu!
Prostřednictvím Mobilního Rozhlasu se
nově můžete přihlásit k odběru informací ze
Střediska volného času Vítkov.
Pokud o tyto zprávy máte zájem, stačí se
přihlásit na
https://vitkov.mobilnirozhlas.cz
a upravit si okruh přijímaných zpráv.
Pokud ještě Mobilní Rozhlas nemáte
zaregistrován,
tak
na
adrese
https://vitkov.mobilnirozhlas.cz se můžete
ke službě přihlásit a vybrat si, které z okruhu
zpráv si přejete dostávat na svůj e-mail, do
aplikace, či formou SMS.

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

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

Jestliže máte další dotazy k Mobilnímu
Rozhlasu, můžete se obrátit na e-mail:
dusek@vitkov.info.

Mobilní hospic Strom života je tu pro Vás i v době pandemie
Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky
přetížených nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach, že už
se nikdy neuvidíte a možná se ani nestihnete rozloučit, může potkat
každého z nás.
V dnešní mimořádné době, kdy je všechno naruby a mění se ze dne
na den, organizace Mobilní hospic Strom života se svými pobočkami
neomezuje provoz a poskytuje vysoký standard specializovaných
zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů.
Bezplatné služby jsou určeny pacientům s nevyléčitelnou nemocí
v posledním stádiu, u nichž už byly vyčerpány všechny možnosti
léčby, a jejich blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným
zdravotníkům, pro které je prioritou péče o pacienty s Covid-19.
Ostatní neakutní péče je značně omezována. V péči o umírajícího
člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky
hospice naplňuje poslední přání pacienta, zůstat do poslední chvíle
v rodinném kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu. Služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského,
Zlínského a Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom života dbá
o maximální ochranu svých pracovníků, pacientů a jejich rodinných
příslušníků. Je připraven postarat se i o nevyléčitelně nemocné
pacienty s podezřením nebo nemocné Covid-19.
Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez
pomoci, ulehčit přeplněným nemocnicím a přepracovaným
zdravotníkům. Proto nemusíte mít obavu, nebudete na to sami!
Pomůžeme Vám.
Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom
života kontaktovat, naleznete na www.zivotastrom.cz nebo na
telefonním čísle 553 038 016.
Odchod člověka patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, měl by

být však vždy důstojný a milostivý, protože je vždy jedinečný.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života
Mobilní hospic Strom života
Kostelní 71/37, Nový Jičín 741 01
553 038 016 | info@zivotastrom.cz | www.zivotastrom.cz
Číslo účtu pro zasílání darů: 3925391369/0800

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
DISTANČNÍ VÝUKU MAJÍ I UČITELÉ
Je to už celý rok, co výuka probíhá vesměs distančním způsobem. Zdokonalit se v práci s počítači a nejrůznějšími programy museli nejen
žáci, ale také učitelé.
Jak praví jedna lidová moudrost, když se zavřou jedny dveře, otevřou se ti jiné. A tak i učitelé přestali jezdit na školení, jak byli zvyklí, a začali
se školit online. V nabídce se objevila široká škála online kurzů a webinářů, v jejichž rámci se zdokonalovali nejen ve využívání techniky,
ale také v managementu třídy, zvládání problémového chování žáků, v inkluzivním vzdělávání, v čtenářské i matematické gramotnosti, ve
výukových metodách, motivaci i nové legislativě.
A chuť dále na sobě pracovat, vzdělávat se a rozšiřovat si obzory našim učitelům nedochází ani po takové době, jen za minulý měsíc
se zúčastnili více než deseti školení. Přestože tráví u počítačů několik hodin denně, najdou si ještě čas se školit a tím si prohloubit svou
odbornost a aprobaci.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

Dvojnásobné vítězství v okresním kole
geologické olympiády
V lednu proběhlo on-line formou okresní kolo geologické
olympiády. Školu reprezentovali dva žáci ze třídy kvinty: Vojtěch
Jakubík a Klára Vrbická. Na vyplnění elektronického testu měli
k dispozici dvacet minut. Test obsahoval 35 otázek s aktivně
tvořenou odpovědí z oblasti neživé přírody, např. tvorba krajiny
ve vybraných lokalitách ČR, život v prvohorních mořích, vznik
vulkánů, vlastnosti minerálů a hornin, typy zvětrávání apod.
Vojtěch Jakubík obsadil 1. místo a Klára Vrbická 2. místo.
Výhercům blahopřejeme.
Milena Mačáková

ODEŠEL PAN RUDOLF ŠPŮREK
Ve středu 3. března nás ve věku 83 let opustil pan Rudolf Špůrek –
výrazná pedagogická osobnost, která ovlivnila řadu obyvatel
Vítkovska.

Narodil se 9. ledna 1938 v Novém Jičíně v rodině pekaře jako
prostřední dítě. Tam vystudoval gymnázium a pedagogickou školu.
Svou učitelskou kariéru začínal v obcích v okolí Vítkova. V letech
1960 – 1962, ve školním roce 1965 – 1966 a v letech 1989 – 1998
pracoval v základní škole ve Vítkově.
V roce 1967 se oženil, s manželkou Bohuslavou měl dvě dcery,
v té době žili v Kuníně. Z politických důvodů po nějakou dobu
nemohl vykonávat svou profesi, pracoval proto v cihelně, ale po
pracovním úraze se ke svému povolání vrátil. V roce 1974 se stal
ředitelem školy v Heřmanicích u Oder. Když nastoupil do funkce,
budova školy byla v neutěšeném stavu, po celou dobu svého
působení se snažil o její renovaci a modernizaci.
Bydlel přímo ve škole, manželka pracovala jako školnice a oba byli
duší školy. Pracovní doba pro něj nikdy nebyla směrodatná, byl
žákům k dispozici téměř pořád. V rámci SRPŠ organizoval mnoho
volnočasových aktivit a snažil se jimi stmelovat obyvatele okolních
obcí. Tradiční maškarní plesy se tak vždy konaly v Heřmanicích
a naopak sportovní akce v Kamence. Z výtěžku těchto akcí pak
nakoupil dětem například kola. Učil je nejen na kolech jezdit, ale
také je opravovat. V mládí byl členem pěveckého sboru Ondráš,
hrál volejbal, ale jeho největším koníčkem a doslova láskou byl
fotbal. Podporoval heřmanické žáky, nevynechal jediné utkání. Byl
ale také velkým fandou vítkovského fotbalu. Nechal se, pokud se
hrál fotbal na domácí půdě, pravidelně na zápasy vozit.

Další jeho vášní byly procházky po lese, měl velmi rád přírodu.
Miloval ale také humor, nadsázku, dobré a pracovité lidi. Jeho
usměvavá tvář, zájem o druhé, ochota poradit a pomoci nám
budou chybět.
bývalí kolegové a žáci

TĚŽKÁ DOBA UKAZUJE DOBRÉ LIDI
Už rok žijeme v provizoriu zvaném COVID. Doba to není příjemná
pro nikoho a projevuje se negativně na naší psychické i fyzické
stránce. Děti se vzdělávají distančně, nemohou se scházet, je
omezen jejich prohyb, rodiny fungují v jakémsi „jiném“, nouzovém,
režimu.
Obdobně jsou na tom naši senioři, jejichž aktivity, pohyb i sociální
kontakt je také omezen na minimum z důvodu jejich ochrany.
Proto nás velice potěšila spolupráce paní vychovatelky Lenky
Baroňové se zaměstnanci Domova Vítkov, p. o., díky níž se
podařilo v náročné době pandemie potěšit tamní klienty. Ti obdrželi
sádrová srdíčka, která si mohli obarvit a zlepšovat si tak jemnou
motoriku, ale i ukázat své vnitřní pocity přenesené do barvy.
Úsměv a snaha seniorů určitě stojí za to.

Velké „děkuji“ si zaslouží všichni, kteří se na této akci podíleli
a úspěšně ji zrealizovali - jmenovitě pak Jana Zipperová, Jarmila
Ježová z Domova Vítkov a Lenka Baroňová ze ZŠG Vítkov.
Miroslav Bučánek, Hana Grodová

CHARITATIVNÍ SBÍRKA FOND SIDUS

Stejně jako v předešlých letech pořádal žákovský parlament 1. stupně charitativní sbírku Fond Sidus na pomoc nemocným dětem. Sbírka
započala už v prosinci před Vánocemi, kdy si děti z prvního stupně mohly zakoupit skvělé magnetické záložky, kterými si zdobily své sešity,
učebnice nebo třeba i lednice. Do sbírky nám však zasáhla koronavirová situace, a tak po Vánocích ve sbírce pokračovaly už jen 1. a 2.
ročníky. I přesto se prodalo celkem 213 magnetických záložek a vybralo se neuvěřitelných 8 520 Kč.
Za žákovský parlament 1. stupně bychom chtěli poděkovat všem, jež se sbírky účastnili. Ať už ji plánovali, vybírali peníze nebo si magnetické
záložky zakoupili. Pomohli jste dobré věci, která se v této nelehké době velmi cení.
Děkujeme!
Kristina Holáňová

Centrum pro rodinu najdete na nové adrese
Centrum inkluze, o. p. s. provozuje ve Vítkově již od září 2018 Centrum pro rodinu, které se přestěhovalo na novou adresu - od 1. 3. 2021
sídlí ve Švermově ulici v prostorách bývalé České spořitelny, kam se přesouvá také náš předškolní klub Kamarád, jenž zajišťuje předškolní
vzdělávání ohroženým dětem z Vítkova a okolí.
Posláním tohoto centra je podpora rodin s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé nebo krizové situaci nebo jsou takovou situací ohroženy.
Jde zejména o oblast výchovy, vzdělávání
a řešení vztahových problémů jako jsou rozvodová nebo rozchodová situace rodin a výchova jejich dětí ve škole, psychické obtíže těchto
dětí i dalších členů rodin apod.
Úzce spolupracujeme zejména se školami, sociálním odborem
a dalšími organizacemi působícími na území města Vítkova a okolí.
Centrum pro rodinu nabízí služby psychologa, terapeuta a terénních
pracovníků/asistentů pro rodiny.
V rámci našich aktivit nabízíme také mediaci, což je způsob klidného
řešení sporů a konﬂiktů, jehož cílem je dohoda. Základem mediace
je vstup třetí strany - nezávislé osoby, tzv. mediátora, který se stává
prostředníkem ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek.
V případě zájmu nás můžete navštívit osobně na nové adrese anebo
nás můžete kontaktovat telefonicky či e-mailem.

Bílý kruh bezpečí
Intervenční centrum Ostrava – pro osoby ohrožené domácím násilím
IC je jedním z dvanácti pracovišť Bílého kruhu bezpečí, které od
1. 1. 2007 poskytuje sociální službu intervenčního centra dle § 60 a)
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Své služby poskytuje
na území Moravskoslezského kraje, především v regionech
Ostrava – Ostrava, Jurečkova 643/20, e-mail: bkb.ostrava@bkb, cz,
tel: 732 577 520, 731 306 411, Opava – Rolnická 1636/21a (budova
Elim), tel: 739 449 275 - obj. předem, Nový Jičín – Sokolovská 617/9,
tel.: 739 449 275 – obj. předem.
Posláním IC je činnost zaměřená na přechodnou odbornou pomoc
a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím.
Cílem služby je pomoci uživateli vyřešit jeho krizovou životní situaci
a vrátit se k běžnému způsobu života a podporovat uživatele služby,
aby sami byli schopni situaci vyřešit a aby využívali své přirozené
sociální prostředí (rodina, spolupracovníci, přátelé) a síť místních
a regionálních institucí.
Služba je určena:
- pro osoby ohrožené domácím násilím v případech, kdy Policie ČR
vykáže násilnou osobu ze společného obydlí;
- osoby ohrožené domácím násilím, které se na IC obrátí z vlastního
rozhodnutí;
- osoby ohrožené domácím násilím v případech, o kterých se
centrum věrohodně dozví;
- osoby, které jsou svědkem domácího násilí, jež je pácháno v jejich
okolí (v rodině, sousedství, zaměstnání apod.);
- osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním, kterému
předcházelo domácí násilí;
- všechny uvedené osoby ve věkové kategorii od 16 let.
Základní činnosti služby:
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí

- osobám ohroženým je také zprostředkována následná pomoc
(sociální, psychologické, právní povahy)
Formy poskytované služby:
- ambulantní služba – služba je poskytována ve formě konzultací
s osobou ohroženou v poradně IC Ostrava, a to každý všední den
dle konzultačních hodin;
- terénní služba – služba je poskytována formou výjezdu pracovníků
IC Ostrava do místa pobytu osoby ohrožené, a to každý všední den
dle konzultačních hodin – www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/
ostrava
Zásady poskytované služby:
- bezplatnost – uživatel za službu neplatí;
- diskrétnost – uživatel má právo vystupovat anonymně, centrum
zachovává důvěrnost sdělených informací, pracovníci centra jsou
zavázáni mlčenlivostí;
- nestrannost – služba je poskytována uživateli bez ohledu na jeho
původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální
orientaci, sociální postavení, náboženské a politické přesvědčení
nebo pohlaví; vždy je respektováno právo na svobodné rozhodnutí
uživatele a riziko z rozhodnutí vyplývající;
- interdisciplinární spolupráce – koordinací interdisciplinární
spolupráce s institucemi v regionu usiluje IC o stálé zvyšování
kvality sítě sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím násilím.
Kontakt: bezplatné nonstop linky: 116 006 – pro oběti domácího
a kriminálního násilí, 257 317 110 – pro oběti a svědky trestných činů

Tady se rád vracím…

Vážení čtenáři, blíží se Den města, a i když situace není zatím
příliš nadějná, přesto si vám dovolujeme představit jednoho
z nejvýznamnějších hostů - Jana Kunzeho.
Jan Kunze (* 1976) - básník, textař, zpěvák, performer, dramaturg, kurátor výstav výtvarného umění a organizátor kulturního
života.
Je spoluzakladatelem a redaktorem knižního nakladatelství Perplex (založ. 2006), jehož knihy a autoři byli několikrát nominováni
na Magnesiu Literu či Drážďanskou cenu lyriky. Jeho první básnická sbírka Hičhaikum (2004, 2005, 2009) vyšla celkem ve třech vydáních. Druhou sbírku Dekadent dezert vydal v roce 2008 (v roce
2012 vyšla podruhé). Publikoval ve většině literárních tiskovin vycházejících v ČR, např. Host, Protimluv aj. a v několika antologiích,
např. ostravská Briketa, Od slowa ke slovu a mnoha dalších. Výběr
z jeho básní několikrát zazněl v rozhlasovém pořadu Zelené peří
včetně jeho „živé“ verze v brněnské Huse na provázku. Před nedávnem (říjen 2020) vydal v nakladatelství Perplex sbírku Monstre
charmant. V roce 2018 se režijně a herecky podílel na vzniku představení Jam session s beatníky.
Je iniciátorem a realizátorem projektu Opavského poeziomatu. Jako
zpěvák a textař působí v rockových skupinách KOFE-IN a Munroe.
Od roku 2015 je členem Akademie populární hudby, která každoročně vyhlašuje ceny Anděl, nejvyšší hudební ocenění v České republice. Od roku 2004 vystupuje s hudebně-recitačním Hičhaikum projektem, který se představil v rámci řady autorských čtení, básnických
dílen, dramatických a hudebních festivalů.
Od roku 2009 do konce roku 2020 působil jako kurátor Galerie
Obecního domu v Opavě, kde připravil a realizoval kolem 80 výstav
současného výtvarného umění. Od roku 2012 do roku 2019 rovněž
působil jako hlavní kurátor v Domě umění v Opavě, kde se každoročně realizovalo 5 výstavních cyklů, které se skládaly ze 3 až 5

samostatných výstav. Několik největších projektů: Zdeněk Burian,
Josef Lada, Andy Warhol, Salvator Dali, Kája Saudek, Psychedelia, Milan Knížák. Inicioval a následně jako kurátor realizoval cyklus
výstav známých českých hudebníků, kteří mají přesah do výtvarného umění, např. Kill Time Jaromíra Švejdíka, Dveře dovnitř Milana
Caise či Mene Mene Tekhel Upharsin Karla Buriánka. V posledních
letech připravil i několik výstav pro různé instituce z České republiky
a několik katalogů a knih opatřených vlastními kurátorskými texty.
V roce 2008 se podílel na vzniku Opavské kulturní organizace p. o.
a na rekonstrukci Obecního domu a Domu umění v Opavě, kde působil do konce roku 2020. Od roku 2011 tam byl vedoucím oddělení
kulturních aktivit a od roku 2013 zástupcem ředitele organizace. Aktuálně působí jako kurátor galerie UFFO v Trutnově.
Od roku 2010 participuje na celorepublikovém kulturním networku
Nová Síť, která má za cíl spojovat lidi a organizace tak, aby tvorba
a živé umění byly organickou součástí běžného života. V roce 2017
byl Jan Kunze vybrán do publikace O městech a lidech, kde bylo
zařazeno pouze 33 kulturních osobností z celé České republiky.
Na svých cestách navštívil většinu zemí Evropy, Severní, Střední
i Jižní Ameriku a některé země Asie a Afriky.
Jsi muž mnoha profesí úzce svázaných do jakési harmonie. Co
to bylo za cestu, která Tě k ní dovedla?
Vždy jsem se snažil naslouchat svému srdci a dělat v životě to, co
mě baví a naplňuje. Na gymnáziu jsem ještě úplně netušil, jaká bude
moje cesta, a obdivoval jsem ty spolužáky, kteří v tom měli jasno.
Mladého člověka kolikrát směruje rodinné zázemí, ambice rodičů
nebo výsledky, kterých dosahuje ve vyučovacích předmětech, takže
to ze začátku vypadalo spíš na právníka nebo ekonoma. Kulturou
a uměním jsem se v juvenilních letech především bavil a rozhodně
jsem nečekal, že se tím budu nakonec i živit. Když jsem pak dostal
první skutečně profesionální a placenou nabídku, s radostí jsem vykročil právě tímto směrem. Pak už začaly přicházet větší příležitosti,
zajímavější nabídky a výzvy a já si uvědomil, že mi to jde, že tohle
umím a přitom mě to neskutečně naplňuje. Taky jsem se nikdy „nevyhýbal životu“, sbíral jsem zážitky, objevoval, cestoval, experimentoval.
V Opavě na nás dýchne její „genius loci“. Je inspirativní?
V devadesátých letech a na přelomu tisíciletí byla Opava vzrušující místo, kde byl cítit společenský kvas. Vznikaly kluby, festivaly,
dělali jsme happeningy, autorská čtení, zakládali kapely. Základem
byla velká propojená komunita akčních mladých lidí, kteří chtěli být
u toho, podílet se a sdílet. Také jsme byli napojeni na kamarády
z Vítkovska, Oderska i Budišovska. Některé přátelské vazby nám
zůstaly dodnes. Mám pocit, že současná doba je jinde, a to nejen
díky internetu, který spoustě lidem nahradil potřebu skutečných sociálních vazeb. Když se po našem kraji rozhlédnete dnes, tak má
sice pořád krásná místa, ale ty kluby, akce a propojenost lidí je pryč.
Zůstáváš opavským patriotem? Nespěcháš do „velkého světa“… Je to výsledek racionální úvahy, nebo to tak osud zařídil?
V současné době se většina mých aktivit týká Prahy. Svět už je natolik propojen, že v podstatě můžete bydlet kdekoliv. Samozřejmě
nesmíte být líný, protože bez osobního kontaktu to v mé branži úplně nejde, takže hodně cestuji. V Opavě sice bydlím, ale už ji moc
„nežiji“. A to stěhování je ve hře už řadu let a stále je to aktuální,
protože nejvíc pracovních nabídek mám právě z našeho hlavního
města. Abych zůstal patriotem a měl Opavu stále rád, tak je jistý
odstup nutností. Prostě to vždy bude maloměsto se všemi jeho klady i zápory. Navíc už 20 let jsem aktivním představitelem veřejného
a kulturního života regionu, takže mě zná kdekdo, což sebou opět
nese pozitivní i negativní věci.
Vážím si, a nejsem sama, každého, kdo se svým nadáním myslí
i na kraj, ze kterého vzešel.
Myslím, že s tímto krajem a jeho reprezentací už budu spojován navždy. Ostatně ať už mě pozvou do televize, na autorské čtení nebo
když někde hraju s kapelou, nikdy a nikde neopomenou zmínit, od-

kud jsem. Svých kořenů si vážím a vždycky z nich budu vycházet
a růst, ať už koruna stromu mého života bude dosahovat kamkoliv.
I na Vítkovsku máš/te řadu příznivců, prostě máš tu své publikum…
Já to tady prostě miluju. Zažil jsem tady formativní léta, mám tady
kamarády a vždycky se sem rád vracím. Když se tady objevím
a mám prostor, zajdu si ke gymnáziu, ke kostelu, ke hrobu Jana
Zajíce, projdu náměstí, některé ulice a vzpomínám na staré dobré časy ve Vítkově.
Tvé cesty mnohdy vedly daleko do světa. Co tam hledáš?
A nacházíš?
Rád poznávám nové krajiny, kulturu i společenské zvyklosti v jiných zemích. Cestování zabíjí předsudky, bigotnost, omezenost
a dává větší rozhled. Vzhledem k tomu, že si často vybírám poměrně divoké a chudé země, tak si i díky tomu uvědomuju, v jakém blahobytu a pohodě si tady žijeme. Navíc mám duši beatnika
a zažívám na cestách téměř extatické zážitky. Ať jsem se pohyboval na čarodějnickém trhu v bolivijském La Pazu, mezi domorodci kmene Himba v Namibii, indonéské nebo středoamerické
džungli nebo jen sedím na lavičce v newyorském Central parku,
vždy mi to přineslo nejen nové zážitky, ale i poznatky a krásu.
Svět je báječné místo k narození!
Marie Mikulíková

Paličkování ve Vítkově Vítkovští včelaři
S paličkováním začala na místní základní škole paní Mgr. Marie
Burianová v hodinách výtvarné výchovy.
Paličkované drobnosti, např. vzorníčky, později i obrázky, se
dělaly na deskách z hobry a místo paliček děvčata používala kolíčky na prádlo.

K paličkování samozřejmě patří nitě, špendlíky, háček na háčkování, nůžky, tužidlo na krajku, předloha (podvinek) a herdule.
V roce 2001 požádal odbor kultury paní Burianovou o výuku paličkování v kurzu. Paní Maruška souhlasila, a tak se začala scházet skupinka nadšenců tohoto krásného řemesla.
Po smrti paní Marie Burianové převzala vedení kurzu Marie
Jančálková.
V dnešní nelehké době se scházet nemůžeme, ale snad bude
lépe a zase budeme paličkovat.
Marie Jančálková

děkují městu
Město Vítkov podpořilo spolek včelařů v jejich úsilí obnovit včelstva
po kritickém období 2019-2020, kdy došlo k úhynu obrovského
množství včelstev nejen v naší oblasti.

Poskytlo spolku individuální dotaci ve výši 15 000 Kč, díky které
mohli včelaři nakoupit šlechtěné včelí matky. Cena matky včely
kraňské je kolem 300 Kč. V každém včelstvu je jedna a díky jejímu
genofondu je celé včelstvo klidné, neagresívní a nebodavé. Tato
obnova a rozšiřování včelstev bude ještě pokračovat v dalších
letech. Děkujeme.
Daniel Wroblowský
jednatel ZO ČSV Vítkov

Na viděnou!
Společně s orchestrem Police Symphony Orchestra nabídneme bezpečnou kulturu i v našem městě.
Orchestr Police Symphony Orchestra z Police nad Metují nabídne během dubna bezpečnou kulturu i u nás ve Vítkově.
Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá a ne všechno dokáže zprostředkovat on-line prostor, ale i za něj buďme vděční. Mladí hudebníci
z Police Symphony Orchestra (PSO) z Police nad Metují se také nevzdávají a připravili projekt “Na viděnou!” a než se budou moci se
svými posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se vstoupit do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit
plakátovací plochy speciálními plakáty, které vás díky své interaktivní složce mohou přenést do koncertních sálů.
Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, které budou výtvarně zpracované. Pod každým z nich se skrývá jiná skladba z koncertů
Police Symphony Orchestra a většina mobilních zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud kód načtete, uvidíte převážně koncertní provedení
skladeb, které má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako jsou například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet
Národního divadla a mnoho dalších.
Potkat se s plakáty bude možné od dubna ve městech a obcích, které se připojí k projektu “Na viděnou!”. Pro zpříjemnění procházky pak bude
stačit mobilní telefon, v něm přístup k internetu a volba trasy tak, abyste objevili všechny hudební dárky, které pro Vás Police Symphony Orchestra připravil. Variant “hrajících plakátů” je hned několik a nabídnou vám i u nás ve Vítkově sice zaznamenanou, ale přesto vlastně živou kulturu.
Tak Na viděnou!
www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou

OPĚT HLEDÁME OSOBNOST MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.
OCENĚNY BUDOU I SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ FIRMY ČI OBCE
Hejtman kraje Ivo Vondrák vyhlásil už 12. kolo soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Čtvrtým rokem pak bude
udělen titul Osobnost Moravskoslezského kraje. O cenu hejtmana
se mohou ﬁrmy, obce a živnostníci hlásit až do konce května, ke
stejnému datu přijímá krajský úřad nominace veřejnosti na Osobnost Moravskoslezského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků je
předběžně plánováno na září 2021.
„Téma společenské odpovědnosti získalo v posledním roce
mnohem silnější váhu. Náročné období pandemie vyžaduje od
nás všech velkou dávku respektu, ochoty a zájmu o své okolí
a o aktuální dění. Koronavirus nám hodně vzal, ale také posílil
právě společenskou odpovědnost a upozornil na potřebu
sounáležitosti a soudržnosti. Lidé se semkli, navzájem se
podporovali, mnohé ﬁrmy nezištně pomáhaly v boji s koronavirem. Proto možná intenzivněji než kdy dřív, cítím potřebu těmto
společensky odpovědných ﬁrmám, ale i obcím nebo živnostníkům poděkovat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že podmínky soutěže se neliší od minulého roku.
Starosta města přebírá v roce 2018 cenu z rukou hejtmana kraje.
Stejně jako vloni budou uděleny ceny ve čtyřech kategoriích dále
rozdělených podle velikosti. Cenu hejtmana kraje za společenskou
odpovědnost získají podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru. V minulém roce pak přibyla kategorie pro mikropodniky, živnostníky a spolky. Do soutěže se všechny tyto subjekty hlásí
samy, a to do 31. 5. 2021.
Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Radou kvality České republiky. Při
hodnocení se posuzuje řada sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Komise se při hodnocení přihlášených subjektů
zaměřuje na vztah k okolí, sociálním potřebám, životnímu prostředí,
podporu sociálně ohrožených skupin nebo například handicapovaných.
Nominace a úspěch v soutěži mohou jejím účastníkům pomoci zviditelnit se v konkurenci a motivovat ostatní.
„Anketa Osobnost Moravskoslezského kraje má upozornit na
výjimečné osobnosti z našeho regionu. Nehledáme celebrity
nebo šampiony, ale osobnosti, které jsou třeba méně známé,
ale významně se zasadily o rozvoj našeho regionu. Prvním oceněným byl před třemi lety politický vězeň Zdeněk Eliáš, předloni Jiří Michálek, který stál u proměny Dolních Vítkovic. Vloni mi
bylo velikou ctí ocenění předat EvěŠeinerové- umělecké vedoucí sborového studia Permoník, kterým prošly stovky dětí,“ řekl
hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Přihlášky do soutěže mohou subjekty Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje posílat emailem na adresu lada.zemanova@msk.cz nebo datovou schránkou kraje do 31.
5. 2021. Do ankety Osobnost Moravskoslezského kraje mohou lidé
zasílat nominace pomocí elektronického formuláře. Využít mohou
i formulář tištěný, který najdou v regionálním tisku. Ten pak mohou
zaslat poštou na adresu Krajského úřadu MSK nebo naskenovaný
e-mailem na adresu osobnost@msk.cz. Uzávěrka je 31. 5. 2021.
Kategorie Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost
1. Podnikatelské subjekty (ﬁrmy):
• do 50 zaměstnanců,
• do 250 zaměstnanců,
• nad 250 zaměstnanců.
2. Organizace veřejného sektoru:
• do 50 zaměstnanců,
• nad 50 zaměstnanců.
3. Obce:
• obce s rozšířenou působností,
• ostatní obce.
4. Mikropodniky, živnostníci.

Sledujte kvalitu vody ve studni, vyhnete se zdravotním komplikacím!
Tání stejně jako například prudké deště a následné povodně vede
k přítoku zvýšeného množství vody do lokálních vodních zdrojů.
Proto je s koncem zimy a po tání sněhových zásob nezbytná
péče o studny a kvalitu vody v nich. Prioritou pro odpovídající péči
o kvalitu vody ve studni je předcházení zdravotním komplikacím z
nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny. Při posuzování
kvality vody ve studni a její ne/vhodnosti pro konzumaci není odpovědné spoléhat pouze na vlastní smysly. Ty nejsou v řadě případů
schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných
látek ve vodě zachytit. Vyplatí se spolehnout se na odborné laboratorní rozbory.
Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Otočíme kohoutkem a teče prakticky neomezené
množství vody v naprosté většině případů ve velmi dobré kvalitě.
A to 365 dnů v roce, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Tento komfort,
který chápeme jako samozřejmost, v řadě zemí světa vůbec samozřejmý není. Česká republika stále žije přes opakované upozorňování na zhoršující se situaci během suchých period (například v letech
2015 – 2019) ve valné většině svých oblastí ve vodním blahobytu.
Zbývajících 10 % obyvatel naší země je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní. Další zhruba pětina obyvatelstva
používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na
dovolené. Všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu,
aby pravidelně sledovali, jakou vodu z těchto zdrojů pijí, a zda má
odpovídající kvalitu s ohledem na lidské zdraví. V současné pandemické situaci, kdy má řada lidí oslabenou imunitu, to platí o to víc.
Společnost Vodotech doporučuje před příchodem jara majitelům
studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu po zimním období,
ale také věnovat pozornost kontrole kvality využívaných zdrojů. Argument uživatelů, že není potřeba vodu ze zdroje testovat, protože
dlouhodobé užívání se obešlo bez jakýchkoliv zdravotních komplikací, a voda má navíc vynikající chuťové vlastnosti, neobstojí.
Především děti a citlivější osoby mohou být postiženy střevními či
zažívacími problémy v případě výskytu bakterií fekálního původu.
Například ve střevech je bakterie Escherichia coli žádoucí a běžnou
součástí. Při vypití vody kontaminované tímto mikroorganismem,
mohou nastat zdravotní komplikace. A tato rizika jsou vyšší především v obdobích, kdy do studny přitéká více vody z okolí. Tedy právě
v obdobích blížícího se jara nebo vydatných přívalových srážek.

Při prvním rozboru zdroje je vhodné analyzovat více ukazatelů tak,
aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o jeho kvalitě. Při
dalších analýzách je dostačující zaměřit se na kritické ukazatele,
které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si tak účinnost technologického opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž se
laboratoře při rozborech setkávají, jsou bakteriální kontaminace,
zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.
„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické
zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod
v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky
pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje vedoucí laboratoří Pavla Veselá.
Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody
Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské
nebo průmyslové činnosti
Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa
a dalších kovů – je možné využít kvalitní ﬁltry

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát
při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například k čemu
má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete
starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít
vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž speciﬁcké nároky. Některé
preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné či světlomilné. To vše je
při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste tam vysazovat
jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru
druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše či vrby jsou
silné alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste
se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího
kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se
v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní
druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy
všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li
jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného,
platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako
přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro

ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být
dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si
musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené
informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně
odkazů na ﬁnanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.
cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet
a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace
o možnostech ﬁnanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr
stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu
může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po
zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se
mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů
vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí všech,
kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné
přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených
stromů je proto velmi důležitá.

Velký požár města v roce 1851 – 1. část
použit na stavbu arestu, čili městského žaláře.
Rok po pohromě se na obranu proti ohni zakoupila pro město ruční
stříkačka a za dva roky dvě čtyřkolové ruční stříkačky a hasičské
žebříky.
Že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, se vítkovští obyvatelé
přesvědčili 27. září roku 1851. Toho dne ve výměnku majitele
Engelberga Langa, číslo popisné 1, v Dolní Vsi, vypuknul požár,
který měl nedozírné následky. Požár vznikl, jak se doslova uvádí:
„údajně skrze nepozornost“. V tu dobu tu panovalo veliké sucho
a prudký vítr způsobil nebývale rychlé rozšíření ohně. Za oběť mu
padlo 63 obytných budov, které byly úplně zničeny, a 145 rodin se
rázem ocitlo bez domova. Ušetřen nezůstal ani pivovar a budova
staré radnice, která stála na rynku. Zázrakem na náměstí přežily
měšťanské domy čísel 7, 8, 9, 10 a 93, kde se nacházel okresní
soud. Dále shořely domy v Čermenské ulici (nyní Budišovská), až
k Fäberovi a od Těchanovické ulice až k potoku. Poslední stavení,
které lehlo popelem, byl dům číslo 60. Johann Lichtblau si tehdy
psal deník a Josef Ullrich z něj cituje: „Tato ulice byla vlastně první
oběť požáru, který směřoval k náměstí, kam foukal vítr. Také dům
samotného Lichtblaua vyhořel. Neštěstí bylo v tom, že tenkrát bylo
hodně lidí na poli, kde byli zaměstnáni žňovými pracemi. Následkem
bylo, že nemohli pomoci. Také v mém domě nikdo nebyl, ani moje
žena s jednotýdenním malým dítětem a dva synové ve věku 8
a 11 roků. Co se tady mohlo stát? Když jsem došel k mému domu,
tak byl v plamenech a veškerá záchrana byla marná.“

Zdroje:
Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl
Bronislav Dorko, Zdeněk Kravar, Vítkov – Z historie města

Doplňující informace

Článek o velkém požáru města v roce 1851 je napsán podle textu
Josefa Ullricha z roku 1932. V té době bylo jistě mezi obyvateli
podvědomě známo, jak velkého rozsahu tato pohroma byla. A já
dnes lituji, že Josef Ullrich nebyl podrobnější. Uběhlo dalších
devadesát let a není mi známo, že by existoval jiný popis tehdejších
událostí. Jistě by se v archívech našly zprávy z té doby a situace by
se dala popsat přesněji. Nicméně jsem se pokusil porovnat mapy
města z roku 1834 a 1936 a hledal jsem domy podle čísel popisných.
Údaje o domech se často rozcházely, ale pomohly další mapy na
internetu. Nyní vám předkládám výsledky mé „badatelské práce“,
kterou prosím berte jako nepotvrzenou variantu tehdejších událostí.
Oheň se rozhořel v domě č. 1 v Dolní Vsi. Tento dům stál u soutoku
Čermenského potoka s přítokem potůčku, který vytékal do dnes již
neexistujícího Pivovarského rybníka. Nyní se toto místo nachází
asi 100 metrů pod marketem Lidl a stojí tu dům číslo 530 v Potoční
ulici, a to na straně potoka směrem ke kolejím. (foto č. 1) Požár

Škody, které městu způsobil požár, byly odhadnuté na 90 000 zlatých.
Štěstí v neštěstí bylo, že ještě před požárem mnoho zámožných rodin,
které si uvědomovaly hodnotu požárního pojištění, přišlo na nápad
své usedlosti pojistit. A tak od různých pojišťovacích společností
bylo vyplaceno 36 000 zlatých jako náhrada škod. Přesto byly ztráty
jednotlivých vyhořelých nadále velmi podstatné. Před městským
zastupitelstvem vyvstaly dva úkoly. Nejdůležitější bylo poskytnout
pomoc v nouzi trpícímu obyvatelstvu a začít myslet na stavbu nové
radnice. Správa města nejdříve zřídila sbírku postiženým neštěstím.
Kdo mohl dát, dal rád a lidé byli opravdu štědří. Také v okolních
obcích se sbíraly peníze a potraviny. Kníže Lichtenstein, vratislavský
biskup, hrabě Larisch a jiní dobrodinci se zúčastnili sbírek.
4. listopadu navštívil Opavu – hlavní město země Slezské - císař
František Josef. Starosta Anton Pohl (v úřadu 1850 - 1857)
a místostarosta Johann Lichtblau byli jeho veličenstvem přijati
a předali mu písemnou prosbu, aby se připojil k podpoře vyhořelých.
Obdrželi 1 000 zlatých. Celková suma ﬁnančních darů vynesla okolo
4 000 zlatých. Rozdílení peněz řídil okresní správní úřad, který se
ale měl tohoto úkolu zhostit velmi nekorektně. Josef Ullrich doslovně
píše: „Viele gingen leer aus“ – „Hodně vyšlo naprázdno“!
Jakmile se na místě zničených domů začala budovat nová stavení,
dohlíželo se na to, aby budovy byly postaveny podle odpovídajících
městských požárních podmínek. S ohledem na všeobecnou nouzi
postupovala výstavba samozřejmě pomalu. Měšťanská pivnice
náležející k hospodě č. p. 83 (v roce 1932 č. p. 160) se zřídila
nejprve na provizorním místě a vystavěna byla teprve v roce 1862.
Ještě v roce 1868 byl dům č. p. 88, který patřil stužkovacímu mistrovi
Josefu Fizke, v zoufalém stavu. Obývali dva pokoje a následkem
požáru spadla v druhé světnici celá stěna, a to zrovna na straně
do Novotěchanovické ulice. Díra v domě poskytovala: „einen höchst
unangenehmen Anblick“ – „vysoce nepříjemný pohled“! S podivem
se v nedokončeném domě žilo a v zimě topilo, což bylo dost
nebezpečné. O tomhle případu po 17 letech od požáru pojednává
obecní protokol ze 16. července 1868.
Budova radnice na náměstí byla odstraněna. Kamení a hromada
sutin zůstaly nahromaděné na místě. Ještě čtyři roky po požáru
strašila halda šutrů na rynku a po částech se rozprodávala. Roku
1855 koupil 10 sáhů (Kurrentklafter) ještě použitelného materiálu
Josef Lubowsky č. p. 82 a 4 sáhy Johann Habel č. p. 128. Zbytek byl

postupoval k náměstí a na pravé straně se dostal až k domu č. 60.
Tento dům se nacházel na nynějším parkovišti před základní
uměleckou školou. (foto č. 2) Na náměstí shořela stará radnice,

která byla o trošku blíže k jižní straně. Domy na náměstí č. 7, 8,
9, 10, které nepodlehly plamenům, jsou dnešní radnice a budovy
nad ní. Zajímavé je, že budova MěÚ Vítkov má stále číslo 7. Na
severní části náměstí od domu č. 93, což je nyní v prostoru vchodu
do prodejny COOP (Bílý dům), zůstaly domy směrem k podloubí
nepoškozené, stejně tak východní část náměstí. Požár nepřekročil
Těchanovickou ulici a dům č. 88, který patřil stužkovacímu mistru
Josefu Fizke a skýtal velmi depresivní pohled díky spadlé stěně, se
nacházel nad dnešním rákosníčkovým hřištěm. (foto č. 3) Shořel
i pivovar, takže si lze udělat představu, jak rozsáhlý požár to tenkrát
byl.
Pavel Kučerka

Lékaři z AGEL Diagnostického centra Nový Jičín dokáží odhalit
rakovinu prsu ve stadiu, kdy ještě nemůže tvořit vzdálená ložiska
AGEL Diagnostické centrum v Novém Jičíně jako jedno z mála pracovišť v České republice provádí zákroky pomocí vakuového mamotomu s naváděním bioptické jehly pomocí třídimenzionálního zobrazení. Specialisté díky tomu dokážou odhalit přednádorové stavy
v prsní žláze a včas tak ženu upozornit na hrozící nebezpečí. Pozitivní histologický nález spadající do rámce přednádorového stavu je
zjištěn ve více než polovině provedených mamotomických zákroků.
„Trendem posledních let je snaha o nalezení zhoubných nádorů prsu
v co nejranějším možném stadiu, nejlépe ještě ve stadiu neinvazivního přednádorového stavu,” říká na úvod MUDr. Borek Frydrych,
vedoucí lékař AGEL Diagnostického centra. V této souvislosti se
v medicínské terminologii objevil pojem karcinom in situ, což je stav,
kdy zhoubné buňky jsou již v prsní žláze přítomny, ale nemají ještě
schopnost tvořit vzdálená ložiska, tedy metastazovat. Jelikož je více
než 80 procent karcinomů in situ spojeno s výskytem tzv. mikrokalciﬁkací, drobných okrsků zvápenatění menších než jeden milimetr,
je možné je odhalit pomocí mamograﬁckého vyšetření. Žádná jiná
zobrazovací metoda to nedokáže.
„Pro zjištění a odstranění těchto stavů byla vyvinuta speciální bioptická technika, zvaná vakuová biopsie. Principem této metody je
kombinované využití vakua (podtlaku) a speciální bioptické jehly,
uvnitř které rotuje skalpel, díky čemuž je možné odebrat z prsu takové množství tkáně, které je svým objemem srovnatelné s objemem
tkáně získané při chirurgickém zákroku, a to navíc při minimální
devastaci okolní zdravé tkáně,” popisuje přesnou metodu vedoucí
lékař s tím, že samotný výkon se provádí pomocí přístroje zvaného
vakuový mamotom.
Novojičínské AGEL Diagnostické centrum se řadí mezí několik málo
pracovišť v naší zemi, které tímto speciálním bioptickým přístrojem
disponuje. Sotva patnácti minutový výkon se provádí ambulantně
v lokální anestezii, čímž jsou odstraněny možné komplikace v souvislosti s chirurgickým zákrokem v celkové anestezii.
„Mamograﬁcké přístroje na našem pracovišti navíc disponují speciální modalitou umožňující třídimenzionální zobrazení, tzv. tomosyntézou. Díky tomu máme možnost jako jedni z prvních v České
republice provádět navádění mamotomické jehly pomocí této soﬁstikované technologie, výkon je tak proti klasickému stereotaktickému
navádění mnohem přesnější a rychlejší,” vyzdvihuje MUDr. Borek
Frydrych unikátní zobrazovací mamograﬁckou modalitu a dodává,
že vakuová biopsie zůstává sice převážně diagnostickým výkonem,
nicméně v určitých případech může být použita i v terapii benigních
nezhoubných změn malých velikostí.
Od začátku roku 2019 provedli specialisté v AGEL Diagnostické
centrum v Novém Jičíně na mamotomickém přístroji MAMMOTOME
REVOLVE celkem 220 zákroků, přičemž pozitivní histologický nález,
ve smyslu výše zmiňovaného přednádorového stavu, byl prokázán
ve více než 60 procentech případů. Převážnou část tvoří ženy, indikované k tomuto výkonu právě v novojičínském pracovišti. „Nemalou část ale tvoří i ženy, které jsou k tomuto výkonu indikovány na
jiných akreditovaných pracovišť na území severní Moravy, kde ne-

mají možnost tento speciální výkon provádět. Počtem provedených
výkonů tak patříme mezi největší mamotomická centra v celé zemi,”
dodává vedoucí lékař.
Součástí AGEL Diagnostického centra Nový Jičín je mamocentrum
akreditované k provádění preventivního mamograﬁckého vyšetření,
tzv. mamárního screeningu, který v ČR probíhá již 19 let. Počtem
vyšetřených žen, kterých je přes 22 tisíc ročně, patří mezi tři největší
mamocentra v celé České republice (z celkového počtu 65 center).

Dr. Rudolf Stix – primář nemocnice

Tento měsíc bychom vás rádi seznámili s osobností, která měla
velkou zásluhu na rozvoji nemocnice ve Vítkově, přispěla k její
modernizaci a díky ní byla naše nemocnice známá v celém širokém
okolí.
Obyvatelé Vítkova již od konce 19. století usilovali o založení
nemocnice v našem městě. Měli k tomu celou řadu důvodů, které
v dnešní koronavirové době dobře chápeme. Přáli si, aby jim zdravotní
péče byla co nejblíže a nemuseli se spoléhat na babky kořenářky nebo
domácí ranhojiče. Jako nejvhodnější a nejpřijatelnější se ukázala
myšlenka zřídit nemocnici v zámku v tehdejší Horní Vsi, ale prostory
byly nevyhovující, a proto konečné povolení k provozu nemocnice
přišlo až na konci května 1905. Ke „zlatému období“ nemocniční
péče u nás můžeme zařadit právě působení doktora Rudolfa Stixe,
který se narodil 6. října 1887 v nedalekém Budišově nad Budišovkou
v selských poměrech. Tam také absolvoval obecnou školu, následně
vystudoval gymnázium v Olomouci a nakonec pokračoval ve svém
vzdělávání na lékařské fakultě ve Vídni, kde úspěšně zakončil svá
studia v roce 1914. Během I. světové války nastoupil vojenskou
službu a působil jako lékař v polní nemocnici v Tyrolsku. Za svou
činnost obdržel celou řadu různých vyznamenání.
Po válce pracoval v krnovské nemocnici jako asistent a na
počátku 20. let přišel do nemocnice ve Vítkově, kde se díky svým
schopnostem stal známým a uznávaným chirurgem vyhledávaným
v celém okolí. Mezi jeho zásluhy můžeme zařadit modernizaci
vítkovské nemocnice, šíření jejího věhlasu i růst počtu pacientů.
V roce 1929 byl doktor Stix dokonce jmenován primářem po doktoru
Steinerovi, ovšem s radikalizací politického prostředí a sílícím
nacionalizmem se i doktor Stix stal příznivcem Sudetoněmecké
strany Konráda Henleina a posléze i členem hitlerovské nacistické
strany. Těžko soudit, zda této náklonnosti napomáhaly přelomové
události roku 1938. Nutno podotknout, že i přes stranictví jeho
služba pacientům a zdravotnictví byla na prvním místě. I po válce si
mezi občany zachoval pověst vynikajícího specialisty a věhlasného
chirurga, dokonce někteří namítají, že právě díky doktoru Stixovi se
epidemie během války městu vyhýbaly.

Jakmile se fronta rudoarmějců blížila a bylo jasné, že Vítkov
bude brzy osvobozen, začalo se s evakuací nemocnice, pacientů
i personálu. Dne 3. května 1945 byla nařízena evakuace na
Bruntálsko, zřejmě přímo do Bruntálu nebo do Jindřichova ve
Slezsku. Pacienty doprovázel personál. V nemocnici zůstaly snad
jen tři řádové sestry pro nejnutnější případy ošetření. Následujícího
dne byl areál nemocnice obsazen armádní posádkou, která tu
doslova řádila. Velící důstojníci se usadili ve vile naproti areálu. Ve
sklepě nemocnice vypukl požár, který byl naštěstí místními uhašen.
Sovětští vojáci vzali Vítkov doslova nájezdem, o čemž svědčí také
ustájení koní v novogotickém kostele, nemocnice zůstala po jejich
odchodu zdevastovaná. Chyběl inventář, léky, hygienické potřeby,
ložní prádlo i potraviny. Pacienti si údajně museli přinášet vlastní
lůžkoviny a sestry zajišťovaly obživu od obyvatel ze Spálova
a Větřkovic. Doktor Stix se po návratu musel s žalostnou situací
vyrovnat a uvést zdravotnické zařízení opět do pořádku, obnovit
jeho chod a věnovat svou péči pacientům.
Jeho úsilí dočasně přerušilo udání, které zapříčinilo domovní
prohlídku. V domě byly objeveny knihy, zbraně a radiozařízení.
Doktora Stixe zatkli za neodevzdané zbraně a asi na tři týdny jej
bez výslechu uvěznili. Co přesně se tehdy dělo a jak dlouho byl
uvězněn, nevíme. Na místo doktora Stixe nastoupil v nemocnici
doktor Arnošt Stiegel z Hranic. Němečtí krajané poznamenávají, že
13. července 1946 byli Stix i jeho žena předvedeni před vyšetřujícího
soudce a propuštěni domů do Vítkova, kde je ubytoval zednický
mistr Hruschka. Asi za týden doktora Stixe požádal národní výbor,
aby převzal vedení v nemocnici. Když se tuto informaci dozvěděl
doktor Stiegel, prý okamžitě opustil práci v nemocnici. Může to být
pěkná povídačka, ale jisté je, že po propuštění až do odsunu doktor
Stix v nemocnici působil a věnoval se pacientům. V říjnu 1946 byl
jako doprovodný lékař posledním transportem spolu s antifašisty
vysídlen do Německa, kde dále působil jako primář v nemocnici
v bavorském Uﬀenheimu, kde 13. října 1952 také zemřel.
Vítkovská nemocnice však neosiřela. V říjnu 1946 nastoupil doktor
Hynek Tiefenbach jako primář chirurgie, v té době v nemocnici kromě
lékaře pracovalo ještě jedenáct řádových sester, dva zaměstnanci
a šest pomocných sil. Od července 1947 byl navíc přítomen
sekundární lékař Eduard Vavřík. V této obtížné době bylo jisté, že
se zástupci města budou za všech okolností snažit ve městě obnovit
všechny předválečné služby, zdravotnictví nevyjímaje!
Eva Vernerová a Radek Huška
za letopiseckou komisi města Vítkova
Více o Dr. Stixovi naleznete v knize Osobnosti Vítkovska od
Branislava Dorka a Petra Zahnaše. Fotograﬁe přetiskujeme z knihy
Vítkov: Z historie města od Branislava Dorka a Zdeňka Kravara.

O aktivitách SVČ Vítkov

PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM GOBLINEM
Vydejte se se SVČ na další super akci, která vás i vaše děti vytáhne
ven – nabízíme tři trasy po stopách skřítka Goblina. První trasa vedla
v okolí Raabovy štoly a zúčastnilo se jí 98 rodičů s dětmi. Druhá trasa,
která probíhá, je aktivní do pondělí 12. dubna a provede vás sedmi
stanovišti po lesní pěšině v Podhradí. Třetí cestu právě otevíráme.
Všechny cesty jsou podrobně popsány na našich facebookových
stránkách, vedou po stanovištích, jež jsou zaznačeny do mapky
a nafoceny, takže se neztratíte. Na konci každého stanoviště
naleznete medailon, který bude potřebný pro získání závěrečného
pokladu.

Víte proč právě skřítek Goblin? V dávných dobách žil v okolí Vítkova
podzemní skřítek Goblin. Znal tajné stezky i náročný život lidí
v místním kraji. Aby lidem pomohl, bral zlým a nepřejícným jejich
poklady a rozdával je potřebným a hodným. Jednoho dne skřítek
Goblin z čista jasna zmizel neznámo kam a některé jeho poklady
zůstaly ukryty. Nyní máte možnost vydat se po jeho stopách
a pokusit se část pokladu nalézt.

ČINNOST STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
VÍTKOV V DOBĚ PANDEMIE
Ačkoliv je naše středisko po většinu tohoto školního roku vlivem
vládních opatřeních zavřené, přesto pedagogové nelení. Připravují
pro vás mnoho zajímavých akcí, které lze pořádat s ohledem na
eliminaci možnosti přenosu nákazy. Zmiňme alespoň některé
z nich. Již dvakrát se konal hádankový týden. Každý den v týdnu
byla zveřejněna jedna otázka, občané mohli prostřednictvím
facebookových stránek odpovídat a následujícího dne byla vyvěšena
správná odpověď. Využili jsme zimy bohaté na sníh a uspořádali
soutěž o nejvyššího a nejhezčího sněhuláka. Fotograﬁí od vás přišla
řada a vybrat ty nejhezčí bylo skutečně těžké. Velký ohlas ze strany
veřejnosti získala také akce „Daruj srdce“, kdy nám od vás, občanů,
přišlo neuvěřitelných 431 papírových a 192 pečených srdíček, často
i s milým vzkazem. Srdíčka jsme poté předávali dál do zařízení, která
pečují o seniory ve Vítkově a okolí. Těší nás, že se jiné organizace

námi inspirovaly a začaly
srdíčka také vyrábět.
Aktuálně se můžete vydat
na cestu po stopách
skřítka Goblina. Před
Velikonoci proběhla akce
„Vajíčkový strom“, kdy
občané mohli přinést
své kraslice a zavěsit je
na strom k tomu určený
v areálu SVČ. Nyní
budeme
vyhlašovat
soutěž o nejhezčí kraslici.
Více informací o připravovaných akcích naleznete na našich
webových a facebookových stránkách.
Stále se snažíme přiblížit se k vám a dětem i přes stále trvající
opatření. Již proběhlo několik hodin keramické dílny online.
Zvažujeme i u ostatních kroužků určitou míru interakce na dálku,
zároveň chápeme, že po několika hodinách strávených u online
výuky nemají děti ani rodiče chuť účastnit se ještě online kroužků.
Seznamujeme se s různými platformami pro komunikaci na dálku.
V blízké době bychom se chtěli s vámi propojit prostřednictvím volně
přístupné aplikace Kahoot. Jakákoliv forma však nemůže nahradit
osobní setkávání s dětmi. Doufejme, že se do konce školního roku
ještě uvidíme.
Na léto máme naplánováno hned několik příměstských táborů a tři
pobytové. U příměstského tábora Bohové Olympu máme stále
volnou kapacitu a budeme rádi, pokud se naplní. Během tohoto
tábora se děti zábavnou formou seznámí s pěti bohy, kteří v bájích
vládli světu z pohoří Olymp. Vyjedeme s dětmi na dva celodenní
výlety - do Domu přírody Poodří a do Flascharova dolu. Pokud
nám bude počasí přát, navštívíme i koupaliště. V plánu máme také
závěrečnou hostinu.
Aktivně rovněž pracujeme s nově vzniklým Klubem instruktorů, kam
dochází vítkovská mládež 15+. Pomáhají nám s akcemi, starají se
o náš Instagram, přicházejí s nápady a dotazy svých vrstevníků.
Aktuální téma je skatepark a studentský klub.
Pracujeme také na úpravách turistické základy v Klokočově tak,
aby byla připravena na následující letní turistickou sezónu. Budeme
opravovat víceúčelové hřiště v Bezručově ulici 585 - obnovíme nátěr,
částečná vyměníme a opravíme sítě, svépomocně zhotovíme lavičky
kolem dětské skluzavky a ohniště. Ve sportovním areálu proběhla
demolice budovy občerstvení u minigolfu a po doručení projektové
dokumentace budeme připravovat výstavbu nové. V letošním
roce začneme s budováním Centra polytechnického vzdělávání,
v březnu jsme podali žádost o dotaci na česko-slovenský projekt pro
mládež a rodiny s dětmi, budeme hledat zhotovitele pro zpracování
projektové dokumentace na skatepark.
Činností je opravdu hodně i v době covidové, ale chybí nám přímý
kontakt s dětmi, které dávají naší práci smyl. Proto děkujeme
všem, kteří se našich aktivit účastní, přicházejí si pro své odměny
a poskytují nám kladou pozitivní zpětnou vazbu.
Kamila Orlíková, Šárka Medunová
SVČ Vítkov

BĚŽECKÁ PŮLMÍLE SE SVČ
Máte dojem, že už sedíte dlouho doma a málo se hýbete? Ve
vítkovském parku jsme pro vás nachystali běžecký okruh 800 m –
půlmíli. Můžete si ji projít či zaběhnout jen tak pro radost a sledovat,
zda se zlepšujete, nebo svůj čas pomocí aplikace stopař v „mapy.cz“
zaznamenat a zúčastnit se virtuálního závodu v několika kategoriích.
Tak co, jdete do toho? Bližší informace a pravidla soutěže najdete
na našich facebookových a webových stránkách nebo přímo na
upoutávce na parkovišti za stadionem, kde trať začíná. Sportu zdar!
Oldřich Sladkovský
pedagog SVČ Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Program NZDM TUNNEL - duben
Mladší 6 – 14
6. 4. Pravidla klubu
12. 4. Základy hygieny
13. 4. Kreativní dílnička – bacily
19. 4. Beseda na téma trestní zodpovědnost
20. 4. Byl jednou jeden život
26. 4. Chyť si svého bacila - hra
27. 4. Zkušebna
Starší 15 – 26
1. 4. Pravidla klubu
7. 4. Kyberšikana
8. 4. Film „V síti“
14. 4. Dopravní den
15. 4. SEX – pohlavně přenosné nemoci
21. 4. Beseda na téma trestní zodpovědnost
22. 4. Zkušebna
28. 4. Turnaj v ping-pongu
29. 4. Pečení bábovky
Asociace TOM ČR Vítkov pořádá Letní tábor v Kamence
v termínu 31. 7 - 7. 8. 2021 pro děti od 7 let.
Klasický tábor s táborovým příběhem a s celotáborovou hrou
v krásném prostředí turistického areálu v Kamence u Vítkova.
Přihlásit se můžete na e-mailové adrese: Dr. vanasek@seznam.cz
Info: P. Vaňásek, tel. 608 444 722

HLEDÁME

PLAVČÍKY NA
KOUPALIŠTĚ VE VÍTKOVĚ
PRO LETNÍ SEZÓNU
2021
Podmínkou je věk min. 18 let a platné osvědčení pro výkon
činnosti plavčíka nebo absolvování kurzu plavčíka pro získání
osvědčení před nástupem.
V případě potřeby kurz plavčíka zajistíme.
Výhodou je praxe na podobné pozici.
Náplní práce je zajištění bezpečnosti a první pomoci na
koupališti, úklid koupaliště a přilehlých prostor.
Předpokládaný termín provozu koupaliště: červen – září
Informace a evidence zájemců:
J. Prusková, PAM TS Vítkov, Dělnická 705
e-mail: pruskova@tsvitkov.cz
tel.: 556 300 731, 734 720 789

Město Vítkov
vyhlašuje
fotografickou soutěž

„Život v
době covidu“
Bližší informace a pravidla soutěže najdete
na webu města Vítkova
- https://volnycas.vitkov.info.

Uzávěrka příštího čísla: 20. dubna 2021 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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