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Několik slov starosty města
V dnešním čísle bych vás chtěl informovat o dvou významných
dopravních stavbách ve Vítkově. S první z nich se již setkáváme
několik týdnů, neboť řidičům po celou dobu komplikuje život průjezd
křižovatkou silnic Oderská-Švermova. V tuto chvíli je dobetonován
první dilatační celek. Zjednodušeně řečeno bude nad tímto celkem
proveden zásyp a vybudována nová komunikace. Poté bude
zahájena práce na druhém dilatačním celku. Při práci na této
části stavby bude stále omezený průjezd Oderskou a Švermovou
ulicí. Provoz bude i nadále řízen semafory. Pak by se měl průjezd
křižovatkou uvolnit. Naopak se výrazně omezí přístup do domů č. p.
249 a 250, ke kterým bude zřízena provizorní lávka. Bohužel se
stavba bez těchto omezení nedá realizovat.

plast, které budou zapůjčeny do rodinných domů. Předpokládáme,
že svoz těchto komodit bude probíhat jednou za měsíc. V souvislosti
s tím dojde k omezení četnosti svozu směsného komunálního
odpadu. Ten se bude svážet ve čtrnáctidenním cyklu. Cílem této
změny je navýšení separovaných složek odpadu. V současné době
produkujeme ve Vítkově a v místních částech ročně průměrně
238 kg směsného komunálního odpadu na občana. Cílem je
dostat se pod hranici 200 kg. Rovněž rozmístíme ve Vítkově
a v místních částech nádoby na použitý olej z domácností. O všech
připravovaných změnách v odpadovém hospodářství vás budeme
podrobně informovat v následujících měsících.

Pavel Smolka
starosta

Další dopravní stavbou, jež bude v letošním roce realizována, je
výstavba parkoviště u kina při Komenského ulici. V současné době
probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládáme, že stavba
bude dokončena do 30. září letošního roku a vznikne 35 nových
parkovacích míst. Odhadované náklady se pohybují kolem 2,3 mil.
Kč, protože parkoviště je budováno tak, že veškerá dešťová voda,
která na parkoviště dopadne, nebude sváděna do kanalizace, ale
vzhledem ke speciálnímu povrchu vsákne do podloží a zůstane
tak zadržena v krajině. Proto je tato stavba podpořena dotačními
prostředky ve výši přes 1,6 mil. Kč. Z prostředků města bude
hrazeno méně než 700 tis. Kč.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VÍTKOVA
19. zasedání zastupitelstva se uskuteční

5. května 2021 od 15:30 hodin
ve velkém sále kulturního domu ve Vítkově.
Program zasedání naleznete na úřední desce
města Vítkova a na webových stránkách města
www.vitkov.info.

Město Vítkov vyhlašuje
výběrové řízení na
poskytnutí půjček z Fondu
rozvoje bydlení pro rok 2021

Velkou změnu chystáme v odpadovém hospodářství. Po prázdninách
bychom chtěli spustit zkušební provoz svozu separovaného odpadu
přímo z domácností. Vzhledem k získané dotaci ve výši 3,6 mil.
Kč jsme mohli nakoupit odpadové nádoby na separovaný odpad.
Konkrétně se jedná o 850 ks nádob na papír a 850 ks nádob na

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.

Městská policie v březnu 2021
V lesních porostech za místní částí Klokočov byly 9. března
kolem desáté hodiny ranní zjištěny rozsáhlé nepovolené skládky
domovního odpadu, na které byla MP Vítkov upozorněna ze strany
lesního hospodáře. Na místě byl nalezen odpad, který měl být předán
do obecního systému a odložen na místa určená obcí. Mezi zřejmě
nepotřebnými věcmi bylo nalezeno rovněž několik písemností, které
vedou k určité 38leté osobě z Oder. Strážníci zjištěné skutečnosti
zdokumentovali a postoupili správnímu orgánu pro podezření
z přestupku odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, za který
v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.
Obdobné jednání bylo zjištěno strážníky 10. března v odpoledních
hodinách na veřejně přístupném pozemku v Budišovské ulici, kde
se nacházely odložené částí elektrozařízení a vozidla s ukončenou
životností. Z přestupků odkládání odpadu mimo vyhrazená místa
zbavením se výrobků s ukončenou životností jinak než na místě
zpětného odběru a dále umístění vozidla s ukončenou životností
nebo jeho podstatné části jiným než stanoveným způsobem je
podezřelý 55letý muž z Vítkova. Zjištěné skutečnosti byly postoupeny
správnímu orgánu, který v případě uznání viny může uložit pokutu
až do výše 100 000 Kč.
28. března kolem šesté hodiny večerní přijala MP Vítkov oznámení
o krádeži zboží v jedné z prodejen v Opavské ulici mužem, jenž
z prodejny již odešel. Strážníci, kteří se na místo dostavili, zhlédli
kamerový záznam v prodejně a z místní znalosti poznali dva muže
z Vítkova ve věku 26 a 32 let, kteří neměli nasazenou ochranu
dýchacích cest. Jeden z mužů zaměstnal obsluhu a druhý mezitím
odcizil čokolády v hodnotě 60 Kč. Zjištěné skutečnosti byly
postoupeny Policii ČR pro podezření ze spáchání přečinu krádeže,
jelikož jeden z mužů mohl být za podobný čin v posledních třech
letech již potrestán. V případě, že se toto podezření prokáže, může
být potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. V případě,
že se bude jednat o přestupek proti majetku spáchaný úmyslným

společným jednáním dvou fyzických osob, může být oběma mužům
uložena pokuta až do výše 20 000 Kč nebo 30 000 Kč v případě
opakovaného jednání. V neposlední řadě byla věc postoupena
Krajské hygienické stanici pro podezření z přestupku proti zákonu
o ochraně veřejného zdraví, spáchaného nesplněním povinnosti
uložené mimořádným opatřením k ochraně zdraví fyzických osob
při epidemii, jelikož se pohybovali ve vnitřním prostoru prodejny
bez nasazené ochrany dýchacích cest, za což oběma mužům hrozí
pokuta až do výše 3 000 000 Kč.
Krátce po půl jedné odpoledne 30. března zjistila hlídka MP Vítkov
v Selské ulici na chodníku ležící ženu, které se udělalo špatně
a upadla na zem, přičemž si poranila hlavu a ruku. Strážníci 79letou
ženu z Vítkova zvedli ze země a do příjezdu již přivolané sanitky ji
podpírali. Po příjezdu lékařské pomoci strážníci poskytli součinnost
při naložení ženy do sanitky.
31. března kolem druhé hodiny odpoledne strážníci uzavřeli
a odkláněli provoz na komunikaci Oderská v součinnosti s dalšími
složkami IZS z důvodu šetření dopravní nehody na silnici III/442 ve
směru na Odry. Za necelou hodiny již byla komunikace zprůjezdněna.
V měsíci březnu zaznamenala MP Vítkov 138 přestupků, spáchaných
porušením nebo nerespektováním mimořádných opatření, přijatých
v době nouzového stavu ve smyslu dodržování povinností, přijatých
proti šíření onemocnění COVID-19, způsobené koronavirem SARSCoV-2. V drtivé většině případů se jednalo o pohyb na veřejně
přístupném místě v zastavěném území obce bez stanovené ochrany
dýchacích cest, která brání šíření kapének. Celkem 129 takto
zjištěných událostí bylo řešeno na místě domluvou a 9 případů,
ve kterých k porušení přijatých opatření došlo opakovaně, bylo
postoupeno příslušným správním orgánům.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

dluhová poradna vítkov
Odmítnutí dědictví

Dědictví je pojem, se kterým se v životě setkáváme a mnozí z nás
musí v průběhu jeho řešení překonávat nejrůznější problémy.
Věděli jste například, že se dědí nejen majetek zůstavitele, ale také
dluhy, které za jeho života vznikly a nebyly ještě splaceny? Víte,
že dědicové mohou dědictví odmítnout či během dědického řízení
postoupit určité kroky? V následujícím příběhu bychom vás chtěli
informovat o jedné z možných situací, které mohou nastat během
dědického řízení, a to o možnosti odmítnutí dědictví.
Jako příklad si přečtěte modelovou situaci paní Eriky
Paní Erika byla vychovávána pouze matkou, otec o dceru nejevil
zájem a měl problémy s předlužeností. Jednoho dne jí byla doručena
písemnost, podle níž se měla dostavit k dědickému řízení po svém
otci na adresu notářské kanceláře, kde byla uvedena jako dědic.
Znejistěla, věděla, že otec měl dluhy a co by mohlo následovat
v případě, přijme-li po něm dědictví. Nemeškala tedy a ihned se
obrátila o pomoc do odborné poradny.
Paní Erika byla informována, že má právo dědictví odmítnout, a to
ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byla vyrozuměna o právu
dědictví odmítnout. Dědictví lze odmítnout pouze jako celek, nelze
odmítnout jen poměrnou část, kdy by chtěl dědic odmítnout dluhy
a přijmout pouze majetek zůstavitele.
Paní Erika se rozhodla odmítnout dědictví a poté jako zákonný
zástupce podala návrh na odmítnutí dědictví prostřednictvím
opatrovnického soudu pro nezletilé. Soud prozkoumal, zda se jedná
o oprávněné odmítnutí dědictví ve prospěch nezletilých dětí. Ve
výsledku celá situace s dědickým řízením dopadla ve prospěch paní
Eriky a jejích dětí, kdy bylo dědictví úspěšně odmítnuto a paní Erika
se nemusela vystavovat stresující situaci, kdy byla přesvědčena, že
by zdědila pouze dluhy po otci.

Je nutno zmínit, že nejdůležitější za této situace je včasná komunikace
s notářem a splnění lhůty k podání návrhu odmítnutí dědictví. Jelikož
bylo dědictví odmítnuto nejbližšími přímými příbuznými, postupuje
se dle dědických tříd. Pokud nastane situace, že není dědic, dědí
stát.
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
Další termíny dle dohody.
Kontakt:
Ing. Michaela Dlabajová
vedoucí odborné sociální poradny
Tel.: 604 645 378
E-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz

ambulantní forma

Sčítání lidu 2021
Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.
Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na
27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost
sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář
naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21,
která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete
jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy
domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší
příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost do 11. 5. vyplnit
a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého
statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil
ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných
formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických
kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností probíhá
podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na
koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na
info-linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz
nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz
a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře je možné zdarma odeslat v odpovědní obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních
místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání je možné
si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude
stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob
sečtení.

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 cca 800 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. Na kontaktních místech budou zavedena přísná
hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání
zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány
v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou
maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz.
Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak
se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté
dotazy“.

Seznam sčítacích komisařů pro Vítkov
a místní části
Do 11. května probíhá, jak jistě víte, sčítání obyvatel. Vedle online
sčítání se také lze sečíst klasicky za účasti sčítacích komisařů.
Osoby, které tuto činnost vykonávají v našem městě, si můžete
dohledat na webu České pošty
- https://scitani.ceskaposta.cz/132/3806/511021

JUBILANTI V ROCE 2020
Město Vítkov nezapomíná na své starší obyvatele, kteří se dožívají
významných životních jubileí (70 let, 80 let, 85 let, 90 let a více).
Při těchto příležitostech jim také v roce 2020 blahopřáli starosta,
místostarosta či vybraní členové Zastupitelstva města Vítkova nebo
tajemnice Městského úřadu Vítkov, pokud s návštěvou jubilanti
předem souhlasili.
Rok 2020 však byl významnou měrou ovlivněn onemocněním
COVID-19 a s tím souvisejícím vyhlášeným nouzovým stavem, což
mělo mimo jiné za následek omezení provozu na pracovištích orgánů
veřejné moci a správních orgánů, a tedy od poloviny března i zrušení
osobních návštěv a gratulací. Jubilantům tak bylo blahopřání k jejich
významnému životnímu jubileu pouze zasíláno.
Vzhledem k tomu, že zákon ve vztahu k ochraně osobních údajů
neumožňuje zveřejňování osobních údajů, které by mohlo mít za
následek neoprávněné zasahování do soukromého života subjektů
údajů, uvádíme následující informace alespoň v číslech.
Počet jubilantů v roce 2020
Roky

Ženy

Muži

Celkem

70 LET

37

42

79

80 LET

21

19

40

85 LET

15

4

19

90 LET

9

2

11

91 LET

10

2

12

92 LET

2

4

6

93 LET

3

0

3

94 LET

3

0

3

95 LET

2

0

2

96 LET

0

0

0

97 LET

1

1

2

98 LET

0

1

1

99 LET

0

0

0

100 LET

0

0

0

Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Demograﬁcké údaje za rok 2020
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Městského
úřadu Vítkov pro vás vybral informace související s jeho činností,
které bychom rádi prezentovali. Ve všech případech jsme zvolili
možnost informace z roku 2020 porovnat také s roky minulými.
Přehled o počtu obyvatel dle jednotlivých roků
Počet v roce Počet v roce Počet v roce
Obec
2018
2019
2020
Vítkov

4 884

4 798

4753

Jelenice

91

91

90

Klokočov

465

467

467

Lhotka

74

71

70

N.Těchanovice

75

74

66

Podhradí

58

65

64

Prostřední Dvůr

97

106

108

Zálužné

50

52

56

5 794

5 724

5 674

Celkem obyvatel

Údaje na úseku ohlašovny v číslech
Počet
Počet
Jednotlivé údaje
v roce 2018 v roce
2019
Narodilo se dětí
62
57

Počet
v roce
2020
52

128

104

99

Zemřelo občanů

87

64

85

131

167

116

10

20

12

pobytů

Počty živnostenských oprávnění dle druhů živností
v roce 2020
Druh živnosti
Ohlašovací
řemeslné
z toho vázané
volná

Celkem
ZPO Celkem v roce
2019

FO

PO

ZFO

2 719

392

53

2

3 166

2 293

889

148

18

1

1 056

779

169

35

0

0

204

148

1 661

209

35

1

1 906

1 366

279

96

7

0

382

287

FO = fyzická osoba; PO = právnická osoba; ZFO = zahraniční
fyzická osoba; ZPO = zahraniční právnická osoba
Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Výtvarná soutěž 2021
„S kým nebo s čím se cítím bezpečně?“

Údaje na úseku matriky v číslech
Jednotlivé údaje

K 31. 12. 2020 bylo v této evidenci 2 210 podnikatelů (ke stejnému
dni v roce 2019 to bylo 2 172 podnikatelů), z toho bylo 1 951 FO,
221 PO, 37 ZFO a 1 ZPO. Tyto osoby dohromady vlastní 3 548 živnostenských oprávnění. Počty živnostenských oprávnění dle druhů
živností včetně srovnání celkového počtu za uplynulý rok s počtem
za rok 2019 jsou uvedeny v následující tabulce.

Koncesované

Přihlásilo se občanů

Odhlásilo se občanů
Zrušeno
trvalých
občanů

lů provozujících živnosti ohlašovací (volná, řemeslná, vázaná) a živnosti koncesované.

Počet v roce Počet v roce Počet v roce
2018
2019
2020

Uzavření manželství

41

52

56

- z toho církevních
- z toho na jiném vhodném
místě
- z toho s cizincem
Osvědčení k církevním
sňatkům
Právní způsobilost k sňatku
v cizině

5

5

9

15

26

25

2

2

1

5

6

10

0

5

3

Závěr tohoto informačního přehledu věnujeme informacím z úseku
registrace a evidence související s živnostenským podnikáním.
Na tomto úseku se mimo jiné vykonává agenda evidence podnikate-

Asistenti prevence kriminality
sídlí na nové adrese
Vážení občané, odbor sociálních věcí informuje, že došlo ke
změně sídla asistentů prevence kriminality Vítkov.
Od dubna 2021 sídlí asistenti v objektu bývalého TQM v Dělnické
ulici 1026 ve Vítkově.

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Vítkov v rámci prevence
kriminality vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma „S kým nebo
s čím se cítím bezpečně?“
Do soutěže se mohou zapojit všichni, bez omezení věku. Pro
stanovení výherců budou účastníci rozděleni do kategorií dle
počtu zaslaných obrázků.
Je na každém, jakou si pro vypracování zvolí kreslící techniku.
Hodnocena bude jak samotná myšlenka, tak i kreativita.
Obrázky prosím zasílejte na adresu: Město Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, nebo doneste osobně na podatelnu
Městského úřadu ve Vítkově.
Soutěž probíhá do 4. 6. 2021. Obrázky doručené po tomto
termínu nebudou do soutěže zahrnuty.
Nejlepší obrázky budou oceněny drobnou odměnou.

STROMY JSOU BÁSNĚ, KTERÉ ZEMĚ
PÍŠE DO NEBE

(Ch. Fibrin)
Teď více než kdy jindy potřebujeme energii z přírody, ze slunce, ze
stromů. Proto se zrodila myšlenka uspořádat od 22. dubna v Základní
škole a gymnáziu Vítkov amatérskou fotograﬁckou soutěž „OBEJMI
STROM“. V přírodě nenajdeme dva stejné stromy, protože fantazie
přírody je neopakovatelná. O tom nás přesvědčilo velké množství
zaslaných fotograﬁí, ze kterých jsme vytvořili zajímavou výstavu na
našem plotě u asfaltové plochy. Součástí výstavy byla také soutěž
„Poznej fotku, která do výstavy nepatří“. Každý desátý účastník,
který fotograﬁi poznal a zaslal správnou odpověď na e-mailovou
adresu, se mohl těšit na sladkou věnečkovou odměnu.
Celý týden pak měla vítkovská veřejnost možnost zhlédnout naši
krásnou amatérskou fotovýstavu.

Děti tak měly možnost zahrát si na samotné kriminalisty a pátraly
po zmizelé loutce čarodějnice Bětky, tato aktivita sklidila z celého
týdne největší úspěch. Zahrály si na účastníky dopravního provozu
a podle značek zdárně dojely do cíle, díky modelovým situacím
řešily různé konkrétní případy, například dítě ztracené v lese, nebo
účast při šikaně spolužáka aj.
Součástí akce byla také výtvarná soutěž „Bezpečně, město, vesnice!“,
které se zúčastnily také další děti z Vítkova a okolí. Obrázky s touto
tematikou doma namalovaly a fotograﬁe zaslaly e-mailem. Všechna
díla, která byla rozčleněna do tří věkových kategorií, hodnotili:
zástupce společnosti BESIP, vedení školy, metodička prevence
školy a komisař odboru dopravy města Vítkova. Odbornou porotou
byly vybrány z každé kategorie 3 nejlepší výtvarné práce a ze
všech pak byla vytvořena na plotě u školního hřiště krásná výstava,
přístupná široké veřejnosti.
Úspěšný týden byl završen předáváním cen přes výdejní okénko
školního klubu v podobě balíčků s výukovými, vzdělávacími
a reﬂexními materiály. Cenu nakonec získali všichni malíři a dětští
účastníci akce.
Děkujeme za spolupráci oddělení prevence Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje, konkrétně mjr. Mgr. Bc. Gabriele
Pokorné, Bc. Pavlu Blahutovi ze společnosti BESIP, hodnotitelům
výtvarné soutěže a všem, kteří se na zdárném průběhu této akce
podíleli.
Karína Kopecká, Andrea Brijarová a Lukáš Váňa

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA OKRESNÍ KOLO

Dne 29. března proběhlo okresní kolo chemické olympiády kategorie
D pořádané Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.
Soutěž sestávala z online testu vyžadujícího znalosti teoretické,
praktické a také matematické.
Z naší školy se do okresního kola probojovalo šest žáků, kteří se
umístili v tomto pořadí: 1. místo Michael Pravda (8.B), 9. Daniel
Zeisberger (4.G), 10. Vojtěch Fabík (9.A), 12. David Hýbel (8.A), 13.
Veronika Adamcová (3.G), 14. Filip Jedinák (3.G).
První dva soutěžící jsou i úspěšnými řešiteli a postupují do krajského
kola.
M. Pravda
HLEDÁME

PLAVČÍKY NA KOUPALIŠTĚ VE
VÍTKOVĚ PRO LETNÍ SEZÓNU
2021
Vítězná fotograﬁe – Stromová víla Justinka Dittrichová
Andrea Brijarová

SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ

Naše škola zajišťuje péči o děti, jejichž rodiče pracují v kritické
infrastruktuře Moravskoslezského kraje. Právě pro tyto děti byla
ve dnech 22. – 30. března zorganizována akce SPOLEČNĚ
BEZPEČNĚ.
Každý tematický den měl svůj název a zaměření: Bezpečně na
cestě, Dobrodružství kriminalistiky, Chceme být vidět, Bezpečně
online, Hrajeme si bezpečně. Velkou pomocí byl výukový
a vzdělávací materiál, který nám poskytlo oddělení prevence
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a také BESIP.

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

ORL oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín varuje:
Nepodceňujte onemocnění hlasivek
Otorinolaryngologické (ORL) oddělení si 16. dubna připomínalo
Světový den hlasu. Lékaři k této příležitosti nabádají veřejnost ke
správné péči o hlas a k nepodceňování příznaků onemocnění hlasivek.
Za poškozením hlasivek může stát celá řada příčin. Tou nejčastější
je stále kouření, dále pak virové záněty, působení klimatizace nebo
nesprávné používání hlasu. Onemocnění hlasivek se projevuje nejčastěji změnou hlasu, a to chrapotem. Obecné doporučení je, že pokud člověk chraptí 3 týdny, měl by zajít k lékaři. Především u kuřáka
je při tomto vyšetření nutné vyloučit zhoubný nádor hrtanu. „Hlasivky
jsou součástí hrtanu. Jedná se o dva tenké vazy, které jsou jako
struny natažené napříč dýchacími cestami. Vydechovaný vzduch
tyto struny rozezvučí a tvoří tak základ hlasu. Pokud dýcháme prašný vzduch, studený vzduch nebo cigaretový kouř, které mohou poškodit výstelku hlasivek, dojde k tomu, že se hlasivky nepohybují
správně a začneme chraptět,“ vysvětluje primář ORL oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín MUDr. Jakub Syrovátka.
Kromě kouření nám nejčastěji poškodí hlasivky běžné virózy, které
způsobí tzv. laryngitidu. U dětí se toto onemocnění projeví zvláštním „štěkavým“ kašlem. Běžné je poškození hrtanu při přepětí hlasu
u zpěváků, kde třením hlasivek mohou vznikat tzv. „zpěvácké uzlíky“. Kuřáci jsou na zhrubění hlasu a občasný chrapot zvyklí, proto
přichází k ORL specialistovi často až po několikaměsíčním růstu
nádoru hlasivek. „V České republice se stále jedná o jedno z nejčastějších nádorových onemocnění ORL oblasti. Důvodem je stálé
vysoké procento kuřáků v naší populaci. Rakovina může postihovat
buď přímo hlasivky, pak je chrapot prvním příznakem nemoci, nebo

polykací cesty, pak bývá prvním příznakem bolest v krku při polykání
a chrapot se objevuje až v pokročilých stadiích. U nekuřáků vzniká
rakovina hlasivek výjimečně,“ zmiňuje MUDr. Jakub Syrovátka.
PREVENCE JAKO ZÁKLAD
Jako prevenci vzniku chrapotu odborníci doporučují dodržovat pravidla hlasové hygieny (nekřičet, nešeptat, správná hlasová technika
při zpěvu a u hlasových profesionálů), nekouřit, vyhýbat se prochlazení a zajistit dostatečný přísun tekutin a vitamínů.
Světový Den hlasu byl ustanoven v Brazílii v roce 1999 jako reakce
na zvýšený výskyt zhoubných nádorů hrtanu. Od té doby se akce
postupně šířila po celém světě. Česká republika se k této iniciativně
poprvé připojila v roce 2009. Každoročně je na novojičínském ORL
oddělení k této příležitosti pořádán Den hlasové prevence, kdy odborníci provádí endoskopické vyšetření hlasivek. Již tři roky lékaři
používají detailní videoendoskopy, které odhalí i časná stádia nádorového onemocnění a odliší nádory zhoubné od nezhoubných.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci však odborníci nabádají veřejnost, aby se lidé k vyšetření dostavili individuálně v běžné
ordinační době.
ORL oddělení v Novém Jičíně zajišťuje péči v plné šíři oboru. Nabízí široké spektrum operativy v celkové i lokální anestezii, dětských
i dospělých pacientů. V rámci Komplexního onkologického centra se
zaměřuje na diagnostiku a léčbu pacientů s nádory v oblasti hlavy
a krku. Významnou oblastí je dále chirurgická léčba onemocnění
štítné žlázy, plastické operace ušních boltců a nosu, endoskopická
endonasální chirurgie nosu či diagnostika a léčba chrápání a spánkové apnoe.

Virtuální exkurze v elektrárnách:
Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové studio i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do
nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici je proto
ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny
ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV
studia. Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany
a Temelín nebo k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky
unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky
„Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31
tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž?
A jak dlouhý je list větrné elektrárny? To je jen drobná ochutnávka
bohatého energetického menu, který začali ve virtuálním televizním
studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští
průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do
ekologických energetických provozů oživuje distanční výuku na
školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.
Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného formátu on-line
prohlídek elektráren těšit? Špičková technika interaktivního TV studia
umožňuje propojit unikátní 3D modely, animace a videa ze zákulisí.
Další novinkou jsou fyzikální pokusy, originální rekvizity dovezené
přímo z elektráren a prostor pro divácké dotazy. Někteří z virtuální
show neodejdou s prázdnou, mají totiž možnost vyhrát v soutěžích
o ceny. „Hosté se s námi podívají i tam, kam se při běžných exkurzích
nedostanou. Hravou a názornou formou jim ukážeme, jak se rodí
bezemisní energie a kam se ubírá moderní energetika 21. století.
Doufám, že v létě budeme moci naše infocentra a elektrárny znovu
otevřít, aby si u nás naši virtuální návštěvníci získané znalosti ověřili.
On-line prohlídky ale v určité podobě plánujeme zachovat i nadále,“
říká Kateřina Bartůšková.
Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění na konci
loňského roku se k do elektráren virtuálně podívalo už přes 31 tisíc
návštěvníků. „A to nemluvím o pozitivních ohlasech, kterých přišlo
nepočítaně. Tohle všechno nás přivedlo na myšlenku posunout
hranice ještě o kousek dál a nabídnout lidem v této nelehké době
zážitek, na který opravdu nezapomenou. Vymysleli jsme pro ně

program, který je ještě rozmanitější, interaktivnější a zábavnější.
Těší nás, že touto cestou pomáháme studentům i učitelům zpestřit
distanční výuku a umožňujeme lidem alespoň virtuálně cestovat.
Věříme, že je zbrusu nová podoba našeho on-line bádání v zákulisí
elektráren nabije nejen poznáním, ale i pozitivní energií,“ vysvětluje
vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí
jednoduše na webu www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos
z televizního studia bude probíhat až do konce školního roku. Na
každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí –
dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá
přes platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou nabídku
vzdělávacích aktivit, které Skupina ČEZ nabízí dětem i učitelům
navzdory epidemii. V on-line prostředí například pokračují interaktivní
besedy Energie – budoucnost lidstva, týdně také přibývají novinky
a zajímavosti na vzdělávacím portálu www.svetenergie.cz

60 let dechového orchestru ZUŠ Vítkov
V letošním školním roce si připomínáme již 60 let od založení
dechového orchestru Základní umělecké školy ve Vítkově. Šedesát
let není z pohledu délky života příliš vysoké číslo, ale stojí-li za
šedesátkou trvání jakéhokoliv orchestru či hudebního tělesa, je
to číslo úctyhodné. V souvislosti s tímto kulatým výročím nelze
nevzpomenout jeho stěžejní osobnosti. Zakladatelem orchestru
byl v roce 1960 učitel dechových nástrojů František Šustek a po
jeho odchodu do hudební školy v Odrách převzali vedení orchestru
ředitelé školy František Škapa a později Jan Vočka.

Jan Vočka - přelom 60. - 70. let
Slovensku. Muzikanti některých zemí byli hosty mezinárodních
festivalů dechových hudeb, které pořádala ve spolupráci s městem
naše škola. K výrazným úspěchům orchestru patřilo v té době druhé
místo ze soutěže v pochodové show v italském Roncone, stříbrné
pásmo v jevištní soutěži v polském Łobez nebo zisk zlaté medaile
v mezinárodní soutěži dechových orchestrů v maďarském Móru.

František Šustek - počátky orchestru
V roce 1974 se stal dirigentem dechového orchestru učitel Vojtěch
Bublík, který jej vedl až do roku 2008, tedy celých 34 let. Poté se
vedení ujal tehdejší zástupce ředitele Miroslav Bučánek. Protože mu
zdravotní důvody neumožňovaly plně se věnovat vedení dechového
orchestru, přizval si v roce 2015 ke spolupráci mladého kolegu
Jiřího Krále, který již v roce 2016 zcela převzal jeho vedení a „stojí
u dirigentského pultu“ dodnes.
Za svou šedesátiletou existenci dechový orchestr účinkoval na
mnoha kulturních i společenských akcích, soutěžích a festivalech
nejen doma, ale i sousedních zemích. Zásluhou bývalého ředitele
a zakládajícího člena orchestru Leoše Váni začal dechový orchestr
reprezentovat školu, město Vítkov i Českou republiku v Litvě, Itálii,
Německu, Maďarsku, Rakousku, Lotyšsku, Polsku, Francii či na

Vojtěch Bublík s orchestrem u Baltského moře 1986, Polsko

Madonna di Campilio 1997, Itálie
František Škapa - 60. léta

Orchestr při pochodové show v italském Roncone

Jiří Král - festival dechových hudeb Prešov 2017, Slovensko
A co popřát dechovému orchestru do dalších let? Především hodně
talentovaných žáků, kteří budou ochotni věnovat část svého volného
času „společnému muzicírování“, dostatek příležitostí k prezentaci
doma i v zahraničí, ale především možnost oslavit své významné
výročí pořádným koncertem.

Miroslav Bučánek - Praso, Itálie 2010
Z tuzemských prezentací nelze opomenout účast na prestižním
festivalu FIJO Cheb v roce 2004 nebo natáčení pořadu „A tuhle
znáte…?“ v roce 2012 pro Českou televizi Ostrava. V posledních
letech vystupoval dechový orchestr na Dnech města v Prešově,
Vítkově či Kaletách, jeho vystoupení bylo součástí otevírání
turistické sezóny na zámku v Hradci nad Moravicí. Za zmínku stojí
také společný koncert dechových orchestrů základních uměleckých
škol z Vítkova, Prešova a Opavy.

Monsterkoncert během festivalu dechových orchestrů ve Vítkově

Držme si proto společně palce, abychom vás, všechny příznivce
našeho dechového orchestru, mohli opět potěšit uměním našich
žáků.
Lenka Šimerová
ředitelka ZUŠ Vítkov

MĚSTO VÍTKOV DĚKUJE DECHOVÉMU ORCHESTRU
Rádi bychom poděkovali dechovému orchestru za dlouholetou
reprezentaci města Vítkova. Za úspěšnými vystoupeními se
skrývá dlouhodobá trpělivá práce, kterou je potřeba ocenit. Také
připomínáme zásluhy bývalých žáků školy, kteří se často vrací
a dechovému orchestru dodnes vypomáhají jak zkušenostmi, tak
i motivací mladších hudebníků. Neméně zásluh má také doposud
hudebně aktivní zakládající člen Ing. Leoš Váňa, který vypomáhá
dechovému orchestru po celých 60 let. Za skvěle odvedenou
práci patří díky všem muzikantům a hlavně dirigentům, z nichž
vedení města osobně poděkuje p. Vojtěchu Bublíkovi za jeho 34
let činnosti v orchestru a současnému vedoucímu p. Jiřímu Králi.

Natáčení ČT v roce 2012, Ostrava - „A tuhle znáte ...?“,

Pavel Smolka, Martin Šrubař
za město Vítkov

Zprávy z kultury
Úspěšně jsme odstartovali tvorbu
strategického plánu

Díky spolupráci s občany a podnikateli město úspěšně nastartovalo
tvorbu svého nejdůležitějšího dokumentu „Strategického plánu
rozvoje města Vítkova na období 2022 – 2031“.
Přestože ještě nemáme kompletně zpracovány všechny údaje
z odevzdaných dotazníků, děkujeme všem 417 občanům Vítkova
a jeho místních částí za odevzdané a správně vyplněné dotazníky
pro průzkum spokojenosti občanů.
Do šetření se zapojilo 171 mužů a 246 žen. Největší skupinu tvořili
občané v produktivním věku. Více než polovina z dotazovaných
uvedla, že jsou zaměstnáni nebo podnikají.
Do průzkumu jsme zapojili také naše nejmenší občany, takže víme,
že děti by uvítaly více klouzaček, prolézaček nebo třeba in-line
stezku.
Pomohlo nám také online setkání, které proběhlo 17. března,
a výsledky najdete na webových stránkách města.
Svou činnost zahájily odborné pracovní skupiny, které připomínkovaly
první verzi analytické části připravovaného strategického plánu.
Začátkem května proběhne práce na SWOT analýzách, tzn. budeme
znát silné a slabé stránky našeho města, vytipujeme příležitosti,
které povedou ke zlepšení stávajícího stavu a na druhou stranu si
také vymezíme tzv. hrozby, které mohou být rizikem pro další rozvoj
území.

Uklidili jsme Česko

Občané Vítkova i místních částí pomáhali přírodě v rámci
celorepublikové výzvy Ukliďme Česko.
Děkujeme všem, kteří se připojili k téměř již tradiční akci Ukliďme
Česko. Přestože jsme museli dodržet určitá omezení spojená
s vydanými opatřeními, podařilo se nám vyčistit kus přírody. Do akce
se zapojili nejen občané samotného Vítkova, ale také obyvatelé
místních částí Klokočov, Lhotka, Prostřední Dvůr a členové
vítkovského sboru dobrovolných hasičů.

Na viděnou – Promenádní koncert tak
trochu jinak

Symfonický orchestr Police Symphony Orchestra (PSO) z Police
nad Metují oživuje od dubna plakátovací plochy obcí a měst v České
republice projektem „Na viděnou!“. Než se totiž hudebníci 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 výlepové plochy speciálními plakáty, které díky
své interaktivní složce mohou přenést vlastníka chytrého telefonu
do koncertních sálů. Série plakátů totiž obsahuje unikátní výtvarně
zpracované QR kódy. „Pod každým z nich se skrývá jiná skladba
z koncertů Police Symphony Orchestra. Většina mobilních zařízení
je umí intuitivně načíst, stačí mít k dispozici mobilní data,” vysvětluje
záměr zakladatelka orchestru Petra Soukupová. „Pokud kód načtete,
uvidíte z velké části 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.”
Do projektu se zapojilo téměř 200 měst a obcí napříč celou
republikou. A jsme mezi nimi i my. Vydejte se na jarní procházku
městem, na které vám bude průvodcem symfonický orchestr.

Den města s otazníkem

Když jsme v loňském roce museli zrušit Den města, nikdo z nás
nepředpokládal, že se situace bude opakovat. Jednali jsme a uzavírali
smlouvy s účinkujícími, komunikovali s prodejci občerstvení, aby
bylo i něco dobrého k zakousnutí a vypití, připravovali zázemí
a techniku. A stojíme pravděpodobně před stejným problémem
jako koncem dubna loňského roku. Snažíme se společně s kulturní
komisí a radou města najít řešení, jak alespoň větší část programu
zrealizovat.
Pro případ, že se do konce dubna epidemiologická situace výrazně
nezlepší a nedojde ke změnám vydaných opatřeních, připravujeme
k projednání v květnovém zastupitelstvu varianty realizace Dne
města tak trošku jinak. Sledujte, prosím, webové stránky a Facebook
města, kde budeme od 6. května přinášet aktuální informace.
Malé ohlédnutí…

Do svého týmu hledáme:

PRACOVNÍKA PŘÍMÉ
OBSLUŽNÉ PÉČE
na dobu určitou

Požadavky:
Vzdělání: základní vzdělání, kvaliﬁkační kurz pracovníka
v sociálních službách dle zák. č. 108/2006 Sb., je výhodou,
není podmínkou, nutno dodělat do 18 měsíců od nástupu do
pracovního poměru
Praxe: možno i absolventi
Dále: občanská bezúhonnost, loajalita, empatické cítění.
Náplň práce:
• Poskytování přímé obslužné péče o fyzicky a psychicky
postižené uživatele.
• Podpora soběstačnosti uživatelů, provádění nácviku
jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní
hygieně, oblékání a udržování čistoty a hygieny uživatelů.
• Provádění nácviku jednoduchých denních činností
a poskytování pomoci při oblékání a osobní hygieně.
Termín nástupu ihned nebo dohodou, platové podmínky dle
nařízení vlády č. 341/2017 SB. v platném znění, 4. platová
třída, 2x zvláštní příplatek, osobní příplatek, příplatek za SO,
NE, noční.

FINANČNÍ ÚČETNÍ
na dobu určitou

Požadavky:
Vzdělání: ÚSO s maturitní zkouškou
Praxe: znalost účtování výhodou
Dále: občanská bezúhonnost, loajalita
Nabízíme: možnost profesního růstu

Sdružení TULIPAN, z. s.
hledá spolupracovníka na pozici:

UKLÍZEČ/KA
vhodné pro OZP
- ODPOLEDNÍ ÚKLID KANCELÁŘÍ
Pracoviště: Vítkov, cca 15 hod./týden
I pro osoby bez praxe
Kontakt: Jan Lelek, 725 488 297
lelek@sdruzenitulipan.cz
Spolu rozkveteme!

Náplň práce:
• Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví,
• Vedení evidence přijatých a vydaných faktur,
• Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou,
• Zajišťování inventarizace majetku a závazků,
• Vedení spisové a archivní služby.
Termín nástupu 1. 5. 2021 nebo dohodou, platové podmínky
dle nařízení vlády. č. 341/2017 sb., v platném znění, 8. platová
třída, osobní příplatek.
Strukturovaný životopis včetně základní charakteristiky
vykonávaných činností zasílejte e-mailem na adresu
reditelka@domov-vitkov.cz, tel. pro informace 737 710 513,
p. Grodová.

Z MALÉ JISKRY VELKÝ OHEŇ BÝVÁ

V tomto díle toulek vítkovskou historií se budu opět věnovat tématu
požáru. Důvodem je připomínka 150. výročí založení hasičského
sboru ve městě a 120 let od postavení hasičské zbrojnice. To jsou
dva milníky našich „pomocníků v nouzi“, kteří jsou „bližnímu ku
pomoci“, jak hlásá nápis na novém praporu Sdružení dobrovolných
hasičů ve Vítkově. Navíc 4. května si připomínáme Mezinárodní den
hasičů a svátek svatého Floriána, který je jejich patronem.
Druhý velký, zničující požár se rozpoutal 9. října 1860. Za oběť mu
padl hřbitovní farní kostel a devět stodol v nejbližším okolí. Věž
kostela byla tehdy ukončena „helmou“ ve tvaru cibule, na ní byla
„lucerna“ a úplně nahoře opět cibulovitá báň. V této nejvyšší části
věže vypukl požár skrze „zavinění jednoho klempíře, který zde
pracoval a opustil věž, ve které zanechal hořlavé věci“. Ohně si
lidé všimli, když už byl v plné síle. Nenašel se však nikdo, kdo by
zariskoval, vystoupal nahoru do věže a oheň dostal pod kontrolu. Za
půl hodiny už bylo od veškerých pokusů o hašení upuštěno. Velká
část vnitřního zařízení lehla popelem, zničeny byly varhany a za
oběť plamenům padly také zvony.
Pro vítkovského duchovního Karla Knappa začalo období velkých
starostí. Bylo třeba zajistit pravidelné bohoslužby a začít s obnovou
kostela. Mohl počítat s pomocí obecních zastupitelstev, která
spadala pod vítkovskou farnost. Dolní Ves, již tvoří dnešní Oderská
ulice a byla do roku 1875 samostatnou obcí, stejně tak Horní Ves
a Čermná. Vymohl si na olomoucké biskupské konzistoři povolení
„pro tempore“ konat mše ve dvou sálech pro cirka 500 stojících
věřících. Ty se nacházely v tovární budově na náměstí (č. p. 158).
Prostory ochotně poskytl pan Reichard – fabrikant z Vídně.
Pan farář začal iniciativně hledat místo pro stavbu nového kostela
na lépe položeném místě a zabýval se i zřízením nové školy. V jedné
zprávě pro olomouckou konzistoř uvádí: „Pan c.k. krajský inženýr
z Opavy po prohlídce zničeného kostela prohlásil, že věž bude
muset být snížena o polovinu a také sejmuta část zdiva kostelní
lodi, aby se mohla udělat provizorní střecha!“. Odhadované náklady
na dveře a okna překračovaly tisíc zlatých. Nebylo vůbec snadné
se v té době rozhodnout o dalším postupu. Volilo se mezi opravou
starého, zničeného a nevyhovujícího kostela a záměrem postavit
pro Vítkov odpovídající nový chrám. Závěr zněl: „S ohledem na
místní obyvatelstvo, celkovou situaci a k povznesení obce se musí
podniknout kroky ke stavbě nového kostela.“ K naplnění svého
předsevzetí se důstojný pan rozhodl zaslat do Vídně přímo císaři
Františku Josefovi tuto prosbu: „Neštěstím postižená katolická
obec z Vítkova usiluje o stavbu nového farního kostela a byla by
velmi poctěna vaším milodarem.“ Potom založil vlastní výbor, který

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

se později přeměnil na Fond pro stavbu kostela. Výstavba spolu
s pozemkem byla vypočítána na 50 000 zlatých. Farní jmění ovšem
obnášelo pouze 2 678 zlatých a 53 krejcarů. Kirchenpatron baron
Antonín Záviš (Anton Freiherr von Zawisch) a celá křesťanská obec
nebyla schopna s tím něco udělat. Tvrdohlavý farář Knapp se znovu
obrátil na biskupskou konzistoř o povolení sbírky formou obětního
průvodu olomouckou arcidiecézí. Záměrem bylo oslovit církevní
hodnostáře, vysoce postavené duchovní a věřící ﬁlantropy. Sbírka
vůbec nenaplnila očekávání, která do této akce organizátoři vkládali.
Zklamáním byl také postoj biskupa Bedřicha hraběte z Fürstenberka
(v úřadě 1853 - 1892), jenž měl velký smysl pro umění, ale o stavbu
kostela se zajímal pramálo.
Naproti tomu městské zastupitelstvo, navzdory chudobě
obyvatelstva, vstoupilo iniciativně do věci. Na schůzi 23. března 1861
rozhodlo svolat zástupce ﬁliálních farností a Kirchenpatrona barona
Záviše, aby každý přislíbil určitou částku podpory a poradili se, jak
získat další prostředky. Ukázalo se ale, že sehnat ﬁnance nebude
vůbec snadné. Zvítězila myšlenka opravit starý kostel tak, aby ještě
nějaký čas sloužil. Zhotovila se rákosová střecha a na věži stříška
stanového tvaru. V půli června 1861 byla obnova hotova a 29.
na svátek apoštolů Petra a Pavla bylo zorganizováno vysvěcení.
Po ranních pobožnostech, které se konaly ještě v prostorách na
náměstí, se do „opraveného chrámu“ vydalo procesí věřících.
Kostel byl znovu vysvěcen a následovalo slavnostní kázání a mše,
již celebroval budišovský děkan Johann Wilhelm.
Plány faráře Knappa na stavbu nového kostela na odpovídajícím
místě, nejlépe blíže středu města, fary a školy, se zamlouvaly
i zastupitelstvu. Bylo rozhodnuto, že město založí Fond na stavbu
kostela (Kirchenbaufond) a příběh pokračuje…
Pavel Kučerka
Zdroj: Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl

- Formát fotograﬁe – na šířku, poměr stran 2:3, 3:4.
- Velikost/rozlišení fotograﬁe – minimálně 2000 px na široké
straně.
- Každý fotograf k zaslané fotograﬁi uvede popisek v rozsahu:
název místa a jméno fotografa, který bude v kalendáři zveřejněn.
- Fotograﬁe zasílejte elektronicky na e-mail: kalendar@vitkov.eu
- Město Vítkov si vymiňuje právo výběru fotograﬁí, které budou do
kalendáře zařazeny.
- U fotografů mladších 15 let zašlou fotograﬁe rodiče/zákonní
zástupci dítěte.
- Každý fotograf, jehož fotograﬁe budou v kalendáři zveřejněny,
obdrží 1 výtisk kalendáře zdarma.
- Podrobné podmínky najdete na www.vitkov.info.
Fotograﬁe je nutné zaslat nejpozději do 31. 8. 2021.

JUDr. František Nosek
Vzpomínky jeho dcery Ing. Evy Königové

a druhé třídy a společně s Olgou Rečkovou daly mnoha školákům
první základy.
Po roce 1948 však musel Dr. Nosek funkci předsedy soudu opustit
a soudil pouze civilní pře. Předsedou soudu se stal Dr. Novotný,
jehož manželka byla předsedkyní ONV. Po územní reorganizaci
v roce 1961 byl ve Vítkově soud zrušen a otec byl přeložen do
Nového Jičína, ne však jako soudce, proto z justice odešel. Měl
nastoupit jako podnikový právník v podniku ROMO Fulnek, ale
zásluhou nějaké „dobré duše“ mu těsně před nástupem sdělili, že ho
nemohou přijmout údajně snad proto, že má příbuzné v zahraničí.
Jeho bratr žil již od dob první republiky v Holandsku a sestra jako
manželka Němce, který padl koncem války, byla odsunuta do
Německé spolkové republiky. Otec tedy nastoupil do Optimitu Odry,
kde nejprve získal místo referenta pro zlepšovací návrhy, potom
povýšil na vedoucího mzdové účtárny, a nakonec byl až do důchodu
podnikovým právníkem. Ještě v důchodu pracoval částečně jako
právník pro JZD Odry a řešil pozemkovou agendu pro Okresní
zemědělskou správu v Novém Jičíně.

V roce 2019 vydalo město Vítkov knížku Osobnosti Vítkovska, mezi
které zařadilo i mého otce Františka Noska. Údaje uvedené v této
publikaci bych chtěla doplnit o několik podrobností a vzpomínek.
Jeho sportovní život je rovněž zmiňován v Historii tělovýchovy
a sportu ve Vítkově.
Tatínek se narodil 1. října 1905 ve Strážnici v úřednické rodině jako
předposlední z osmi dětí, měl čtyři bratry a tři sestry. Vystudoval
klasické gymnasium ve Strážnici, poté dva semestry Vysoké školy
obchodní ve Vídni zakončené odbornou zkouškou. Tři roky pracoval
v exportním oddělení ﬁrmy Baťa ve Zlíně a přitom začal studovat
Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou
ukončil v květnu 1934 jako doktor práv.
Hospodářská krize v roce 1934 způsobila, že byl skoro rok
nezaměstnaný a že teprve v roce 1935 mohl přejít do justiční služby
u různých soudů, naposledy ve Strážnici. Osm let chodil se svou
budoucí manželkou – Jiřinou Beckovou, mou maminkou, než se
mohli v roce 1938 vzít, protože již byl schopen uživit rodinu. Jiřina
Becková rovněž absolvovala gymnázium ve Strážnici a po úspěšném
složení učitelské zkoušky v Příboře se věnovala učitelství. Učila
různě v menších školách v okolí Strážnice. Tatínek František byl
sportovně velmi aktivní – byl členem Sokola, velmi dobře bruslil,
plaval, hrál fotbal, také i maminka Jiřina měla ke sportu blízko a byla
to právě ona, která přivedla svého partnera k tenisu. Po svatbě
musela učitelskou dráhu opustit a v roce 1939 se narodila dcera Eva,
tedy já, a v roce 1944 syn Jiří, můj bratr. Ve Strážnici jsme šťastně
přečkali válku a po jejím skončení byl otec JUDr. František Nosek
jmenován předsedou soudu ve Vítkově, kam přišel již v létě 1945
a koncem roku se přistěhovala i maminka s námi dětmi a babičkou.
Protože byl ve Vítkově nedostatek učitelů, nastoupila Jiřina Nosková
v roce 1946 na základní školu, která byla po válce v nynější škole
v Komenského ulici. Postupně přibývalo dětí a základní škola se
přestěhovala do poloviny objektu na Opavské ulici, v přední části
byl okresní národní výbor. Zde učila až do svého důchodu první

Po příchodu do Vítkova se zapojil do veřejného života, zejména do
sportu, kterému se aktivně věnoval již od mládí. Působil v různých
funkcích, nejprve jako starosta a aktivní člen Sokola, později jako
předseda místní tělovýchovné jednoty. Jeho životním sportem byl
tenis, již v roce 1946 inicioval vznik tenisového oddílu, jehož byl
předsedou až do roku 1981. Ve Vítkově byl v provozu pouze jeden
kurt, druhý sloužil odbíjené. Brigádnicky byl i tento upraven a prací
členů oddílu byly oba kurty celou dobu udržovány. Tenis naučil hrát
i nás obě své děti, takže jsme se s bratrem zapojovali do soutěží. Na
zápasy se jezdívalo hlavně vlakem – odjezd kolem páté hodiny ráno.
Po nástupu do Optimitu pomáhal i se získáváním tenisových míčů,
které se tam vyráběly. Tenisový oddíl hrál po dlouhou dobu krajský
přebor a jeho výsledky byly velmi uspokojivé, přestože soupeři byli
z mnohem větších měst. Tenis se ve Vítkově příznivě rozvíjel, hrálo
jej spousta mladých lidí a díky dalším pokračovatelům se hraje stále.
Po skončení závodní dráhy pomáhal otec i s přípravou mládeže
a rekreačně hrál až do svých 80 let.
První léta po válce, kdy odešlo původní německé obyvatelstvo,
se většina nových obyvatel znala, rozvíjel se společenský život,
do kterého se Dr. Nosek s rodinou aktivně zapojil. V zimě to byly
plesy, různé akademie, v létě v parku zahradní slavnosti, v zimě
se bruslilo na kluzišti, ve městě byl aktivní divadelní soubor, do
Vítkova pravidelně zajíždělo opavské divadlo a všechny akce byly
hojně navštěvovány. Můj otec s rodinou tak patřil mezi ty, kteří začali
vytvářet nové dějiny našeho města. Zemřel náhle 28. března 1986.
Eva Königová
za letopiseckou komisi

Na fotograﬁi před školou v Opavské ulici někdy z let 1948
- 1949 můžeme vidět učitelský sbor, zleva p. Bílkovou, p. Hrčka,
p. Davidovou, p. Kociána, p. Rečkovou, p. Rottera a p. Noskovou.

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Adoptovali jsme
papouška

Na začátku jara letošního roku
se Klub rodičů a přátel školy
rozhodl podat pomocnou ruku
ZOO Ostrava. Pomoc spočívá
v „symbolické adopci zvířete,“
kdy formou ﬁnančního daru
přispíváme na chov vybraného
druhu a celkový provoz ZOO
Ostrava. Adopce je opravdu
pouze symbolická, nevzniká
vůči zvířeti žádný nárok (domů
na víkend si ho opravdu vzít
nemůžeme…). Adopce je velmi
jednoduchá. Na stránkách ZOO
jsme vybrali druh zvířete, vyplnili
formulář a poslali ﬁnanční
příspěvek. ZOO nám na oplátku
poslala děkovný list, fotograﬁi zvířete, ročenku a volné vstupenky do
zahrady.
Naše organizace si vybrala nádherně zbarveného sympaťáka
z daleké Jižní Ameriky jménem amazoňan vínorudý. Ve své
domovině je to silně ohrožený druh s vysokou pravděpodobností

vyhynutí vlivem kácení deštných
pralesů, pytláctví a ilegálního
obchodu. Možným východiskem
z této nelehké a smutné
situace je tzv. reintrodukce
(znovuobnovení)
ve
volné
přírodě s pomocí zoologických
zahrad, kdy se mláďata určitého
druhu navracejí zpět do volné
přírody.
Ostravská zoologická zahrada
je jediný zástupce zoologických
zahrad sdružených v Unii
českých a slovenských ZOO,
který chová a rozmnožuje
amazoňany vínorudé. Přejme
jí, aby se úspěšně zapojila
do projektu záchrany tohoto
krásného opeřence, a my
budeme mít dobrý pocit z toho, že jsme alespoň malinko přispěli
k jeho velkému návratu tam, kam patří.
Veronika Dubovská
zástupkyně ředitelky školy

Velikonoce v SVČ Vítkov
pem pletení. Veřejnost poté měla možnost vyzvednout si proutí na
pomlázky v SVČ a s chutí se pustit do pletení. Na zadaný e-mail
nám přišly fotograﬁe tří pomlázek – nejdelší z nich měla neuvěřitelné
3 m, druhá byla o polovinu kratší. Obě pomlázky vyrobili sourozenci
Putkovi. Do soutěže se nebála zapojit také p. Sváčková s dcerou
Haničkou, těm se podařilo uplést pomlázku o délce 1,2 m. Na tvůrce
pomlázek čekala sladká odměna - čerstvě upečené muﬃny a „rostoucí“ vajíčka s překvapením.
Kamila Orlíková
pedagog

V předvelikonočním týdnu mohla děvčata přinášet své kraslice a pověsit je na vajíčkový strom na zahradě SVČ. Stačilo pár dní a strom
se zaplnil barevnými kraslicemi a hned byl svět veselejší. Děvčata,
která se s námi podělila o své umění, si za odměnu zasloužila vyklíčenou řeřichu a sladké muﬃny.
Zároveň jsme vyhlásili soutěž o nejdelší pomlázku. S pomocí pana
Petrtýla a našich mladých instruktorů jsme natočili video s postu-

COPRECI
Španělská společnost ve Dvorcích vyrábějící komponenty
pro domácí spotřebiče s exportem do celého světa a vlastnící
certiﬁkát společensky odpovědné společnosti by ráda přijala

HR manažer
Vhodné pro: SŠ, VŠ (ekonomická, humanitní)
kandidáta/ku se znalostí AJ nebo ŠP
zkušenosti s vedoucí pozicí
Smlouva: hlavní pracovní poměr (zástup za RD)
Obsah práce: personalistika od A- Z ve spolupráci
s 3členným týmem
Nabízíme: pozici v TOP managementu s možností ovlivňovat
dění ve společnosti
Nástup: Ihned
Pokud se rozhodnete k nám přidat, prosím pište:
Copreci CZ, s. r. o., Oddělení lidských zdrojů
Komenského 274, 793 68 Dvorce,
napsat e-mail: Lboscikova@copreci.cz, Skuncarova@copreci.cz,
nebo můžete nám zavolat: 554 773 420 / 421
Váš životopis, prosím, doručte nejpozději do: 7. 5. 2021.

KALENDÁŘ AKCÍ
AKCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
VÍTKOV - KVĚTEN

Všechny akce se konají za nařízených podmínek ochrany zdraví
a opatření vlády.
26. 4. – 7. 5. 2021
DÁREK LÁSKY
Dárek lásky dostaneš, když krabičku přineseš. Skryté city přes svit
uvidíš, dárek, který nikde nekoupíš.
PRVNÍ MÁJ & DEN MATEK. Svátky, které jsou spojeny s láskou.
Vyrobte krabičku, doneste ji ukázat do SVČ Vítkov (po – čt 8:00 –
15:00). Do své vyrobené krabičky dostanete dárek lásky.
Pro více informací o velikosti krabičky, nápady, sledujte naše
Facebookové stránky SVČ Vítkov.
26. 4. – 7. 5. 2021
TVOŘENÍ KE DNI MATEK
Chceš si vyrobit dárek ke Dni matek z keramiky nebo papíru? Máme
pro vás připravené balíčky s materiálem a návodem, jak papírové
přáníčko či keramické srdíčko vyrobit.
Pro více informací se podívejte na webové nebo Facebookové
stránky SVČ Vítkov. Cena balíčku se liší podle použitého materiálu.
Před jeho vyzvednutím je nutné přihlásit se na akci: online přes
naše webové stránky (www.svc-vitkov.cz), osobně, telefonicky
(605 386 901), nebo e-mailem: steschnerova@svc-vitkov.cz.

Program NZDM TUNNEL – květen
Mladší 6 – 14 let
3. 5. Výroba přání ke Dni matek
4. 5. Perníková srdce
10. 5. Začínáme s angličtinou
11. 5.
Turnaj v šipkách
17. 5. Bezpečnost na internetu
18. 5. Únikovka
24. 5. Zkušebna
25. 5. Mezinárodní den Afriky
31. 5. Film „Zootropolis“
Starší 15 – 26 let
5. 5. Výroba přání ke Dni matek
6. 5. Perníková srdce
12. 5. Začínáme s angličtinou
13. 5. Turnaj v šipkách
19. 5. Bezpečnost na internetu
20. 5. Únikovka
26. 5. Film „My děti ze stanice Zoo“
27. 5. Zkušebna

LETNÍ TÁBORY

– více informací na svc-vitkov.cz
2. 7. – 9. 7. 2021
FILMOVÝ TÁBOR… s ﬁlmovými hrdiny
TZ Vesmír Bolatice. Cena: 3 000 Kč, 9 - 16 let. Kontakt na vedoucí:
Klára Ligocká, klara.ligocka@gmail.com, tel.: 604 125 948
16. 7. – 23. 7. 2021
MAŽORETKOVÝ TÁBOR
- boj „O zlatou hůlku“ nejen pro mažoretky, TZ Klokočov
Cena: 3 000 Kč, 7 - 15 let. Kontakt na vedoucí: Mgr. Pavlína
Steschnerová, steschnerova@svc-vitkov.cz, tel.: 605 386 901
25. 7. – 31. 7. 2021
AVATAR
TZ Klokočov. Cena: 2 750 Kč, 8 - 15 let. Kontakt na vedoucího:
Ing. Oldřich Sladkovský, sladkovsky@svc-vitkov.cz, tel.: 734 474 634
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ:
Posledních 9 volných míst na PT Bohové Olympu – čeká nás
návštěva Flascharova dolu a Domu přírody Poodří. Užijeme si
vodních hrátek. A dozvíme se pár zajímavostí ze života řeckých
bohů.Cena: 550 Kč, 6 - 15 let, termín 9. 8. – 13. 8. 2021
Ve spolupráci s MAS Opavsko připravujeme dotovaný příměstský
tábor zaměřený na procvičování anglického jazyka. Více informací
zveřejníme v červnovém zpravodaji. Termín: 23. – 27. 8 2021

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

Informační měsíčník města Vítkova
Periodický tisk územního samosprávného celku

Vítkovský zpravodaj
Vydavatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Adresa redakce: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
Příjem inzerce: tel.: 556 312 256, e-mail: dusek@vitkov.info

Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

měsíčník
450 ks
5 / 2021
5. května 2021
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
MoravaPress, s. r. o.
6 Kč

