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Kalina bodnantská
- Viburnum bodnantense
V lednu za pec si sednu.
Ve dne jas, v noci mráz.
Lednové mlhy věští mokré jaro.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Když začátek ledna krásně, budou na jaře bouřky časně.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.

Vznikla křížením kaliny vonné
a kaliny velkokvěté. Je to opadavý
keř, který dorůstá do výšky 2 - 3
metrů, má růžovobílé květy složené
v květenství. Kvete od prosince do
března, nenápadné kvítky příjemně
voní a můžete je obdivovat na
našem náměstí.

Několik slov
starosty města
Na počátku nového roku si dáváme nejenom různá předsevzetí
do budoucna, ale také se často ohlížíme za rokem minulým. Co
se o něm dá říci zcela určitě je to, že byl mimořádně výjimečný.
Události související s pandemií COVID 19 výrazně zasáhly
a ovlivnily naše životy a že ne zrovna pozitivně, asi není třeba
dodávat. Přesto se náš pracovní i soukromý život zcela nezastavil.
Také já bych se chtěl ohlédnout za rokem 2020 z pohledu města.
V polovině roku jsme museli výrazně upravit rozpočet města.
Vzhledem k plánovanému výpadku příjmů bylo nezbytné ponížit
i výdaje. Mnohé naplánované akce, které jsme chtěli realizovat
pouze z městských prostředků, jsme zrušili. Pouze rekonstrukci
v Úvozní ulici jsme provedli, protože již byla podepsána smlouva
se zhotovitelem. Dále jsme realizovali všechny aktivity, na něž
se nám podařilo získat dotace. Nejednalo se pouze o investiční
programy, např. práce dvou asistentů prevence kriminality a
terénní sociální práce patří mezi tzv. měkké projekty. Oba jsou
na období tří let. Po celou dobu budeme z dotace čerpat téměř 4
mil. Kč. K tomuto druhu projektů patří i provoz Senior Pointu, na
který jsme loni čerpali 120 000 Kč z Moravskoslezského kraje.
Ještě bych zmínil projekt „Kudy tudy na odpady“, podpořený
částkou 520 000 Kč. Ten jsme chtěli realizovat s naším polským
partnerským městem Kalety, ovšem projekt byl přeložen na
letošní rok.
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Vyšší dotace se samozřejmě týkají investičních akcí. Z těch
největších bych rád uvedl rekonstrukci dvou bytových domů, kdy
jsme z projektu podpory sociálního bydlení získali 54 mil. Kč. Dále
jsme obdrželi dotaci ve výši 6,6 mil. Kč na podporu výměny kotlů
(kotlíková dotace). Tyto prostředky jsou bezúročně půjčovány
občanům k předﬁnancování zřízení ekologického vytápění v
rodinných domech. Menší dotaci ve výši 640 000 Kč jsme také
čerpali na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Těchanovická.
Některé dotace, získané v loňském roce, budeme realizovat až
letos. Nejvýznamnější je jistě ta ve výši 13 mil. na rekonstrukci
zatrubnění potoku Čermná. Bude se jednat o největší letošní
investici. Dále realizujeme projekt „Přívětivý úřad“ podpořený
částkou téměř 3 mil. Kč. Jeho součástí je zřízení elektronické
úřední desky před budovou úřadu a dalších nástrojů, které
zpřístupní veřejnosti jeho činnost. Velmi významný počin
chystáme v oblasti separace druhotných odpadů. Bude zaveden
systém „door to door“, což znamená, že do každého rodinného
domu budou dodány popelnice na plast a papír. Tato akce bude
podpořena částkou 3,6 mil. Kč.
Pokud se podíváme na to, co nás v této oblasti ještě čeká, tak
máme ve hře několik žádostí o dotace, o nichž zatím nebylo
rozhodnuto. Chceme získat prostředky na vybudování parkoviště
v Komenského ulici před kinem, dále máme v plánu z dotačních
zdrojů pořádat Den seniorů, Mezinárodní mistrovství ve štípání
břidlice a akci Vzhůru k výškám. V lednu podáváme žádost
o ﬁnance na výstavbu dlouho očekávané cyklostezky VítkovProstřední Dvůr.
Dá se očekávat, že rok 2021 nebude jednoduchý. Proto bych
vám rád popřál pevné zdraví, rodinnou pohodu, hodně osobních
úspěchů a veselou mysl. Ne nadarmo se říká, že „S úsměvem
jde všechno líp!“

Pavel Smolka
starosta města

Obchodně zemědělská společnost
ZEMPOL, spol. s r. o.
Wolkerova 485, 749 01 Vítkov
hledá

zootechnika - zootechničku
Zástupce vedoucího střediska Staré Oldřůvky
Kvaliﬁkační požadavky:
- ÚSO (vítáno v oboru zemědělství)
- znalost práce na PC
Nástup v průběhu 1 kvartálu roku 2021.
Nabídky společně se strukturovaným životopisem zasílejte
na adresu Wolkerova 485, 749 01 Vítkov, nebo na email
zempol@centrum.cz, do 20. 1. 2021.
Info: Ing. Jaroslav Mareth, tel.: 602 761 142

Městská policie v listopadu 2020
Ke správnímu orgánu byl postoupen spis s podezřením na
porušení povinnosti strpět omezení, vyplývající z krizových opatření
stanovených v době krizového stavu, a to tím, že se 4. listopadu
kolem jedné hodiny odpoledne pohyboval ve vnitřních prostorách
jedné z prodejen v Budišovské ulici muž bez ochranného prostředku
dýchacích cest. Strážníci, kteří byli na místo přivoláni, zjistili, že se
jedná o 21letého muže z Vítkova. Dotyčný se obhajoval tvrzením,
že ochranu dýchacích cest nemusí mít z důvodu zdravotních
problémů. Jelikož však přivolané hlídce MP Vítkov nepředložil
žádné lékařské potvrzení, které by jeho tvrzení dokazovalo, byla věc
zadokumentována jako přestupek. V případě uznání viny hrozí muži
pokuta až do výše 20 000 Kč.
V půl jedenácté v noci 14. listopadu byl na silnici mezi Prostředním
Dvorem a Větřkovicemi odchycen volně se pohybující kříženec
labradora. Předmětný pes sice měl implantovaný povinný
transpondér, ale jelikož nebyl registrován v žádné databázi, byl
umístěn v záchytných kotcích MP Vítkov. O dva dny později se
přihlásil 35letý majitel psa z Větřkovic, kterému byl odchycený pes
vydán. Za přestupek, spáchaný porušením povinnosti zabezpečit
zvíře a učinit opatření proti úniku zvířete v zájmovém chovu, mu
byla uložena pokuta příkazem na místě ve výši 500 Kč.
Krátce po deváté hodině 16. listopadu poskytli strážníci součinnost
řidiči vozidla, který měl problémy při vyjetí z místa v Budišovské ulici,

kde své vozidlo zaparkoval. Kolem jeho vozidla zaparkovali další
řidiči a z důvodu délky svého vozidla neměl odvahu sám vyjet, uvítal
pomoc MP Vítkov.
Z přestupků rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy úřední
osoby při výkonu své pravomoci se budou před správním orgánem
zodpovídat dva muži, které dne 28. listopadu, krátce po desáté
hodině večerní, zjistila hlídka MP v Selské ulici, kde zjevně pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky hlasitě pokřikovali. Jelikož
ani po upozornění strážníků na začátek nočního klidu se muži
neztišili a naopak svůj verbální projev ještě zesílili, muselo dojít
ze strany MP k vynucení nápravy po zákonné výzvě a u jednoho
z mužů i po použití donucovacích prostředků. Následně byli v mužích
zjištěni občané Vítkova ve věku 18 a 46 let, přičemž starší z mužů
musel být předveden k prokázání totožnosti na služebnu Policie
ČR, protože i po několika výzvách odmítl svou totožnost prokázat.
Strážníci oběma mužům naměřili v dechu 0,997 a 1,892 promile
alkoholu. V případě uznání viny hrozí oběma mužům pokuty až do
výše 10 000 Kč nebo do výše 15 000 Kč v případě opakovaného
přestupku.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Oddací dny v roce 2021
Vážení občané a snoubenci,
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Městského
úřadu Vítkov by vás rád informoval o stanovených oddacích dnech
pro rok 2021.
Harmonogram svatebních obřadů na rok 2021
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Současně sdělujeme, že
jsou:
Ing. Pavel Smolka
Mgr. Martin Šrubař
PhDr. Marie Mikulíková
Ing. Václav Říčný
Ing. Ivan Krajcar
Mgr. Blanka Váňová

si můžete vybrat oddávajícího, kterými
- starosta,
- místostarosta,
- pověřená členka zastupitelstva,
- pověřený člen zastupitelstva,
- pověřený člen zastupitelstva,
- pověřená členka zastupitelstva.

Manželství se uzavírá v obřadní síni Městského úřadu Vítkov,
náměstí Jana Zajíce č. p. 7. Lze jej také uzavřít na kterémkoli
vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu Vítkov anebo
mimo dobu stanovenou Radou města Vítkova, a to na základě

písemné žádosti snoubenců, která je k dispozici na webových
stránkách města Vítkova: https://1url.cz/0zKrP
Správní poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou
dobu nebo mimo úředně určenou místnost činí 1 000 Kč.
Bližší informace k této problematice najdete na webových stránkách
města Vítkova: https://1url.cz/oMEXt a rovněž vám je sdělí
matrikářka odboru správních činností a obecního živnostenského
úřadu, kancelář č. 103 (v přízemí) Městského úřadu Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov; telefonní kontakt: 556 312 210.
Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Hledáme název nové ulice!
V lokalitě Těchanovické ulice je z osmi stavebních parcel již
sedm prodáno. Protože se blíží kolaudace prvního domu,
je potřeba pojmenovat ulici. Její název bude schvalovat
zastupitelstvo na svém jednání zřejmě 16. června. Proto do té
doby připravíme různé dotazníky a ankety, aby se mohli všichni
svými myšlenkami zapojit. Pokud už máte zajímavý nápad,
zašlete jej na mistostarosta@vitkov.info
Martin Šrubař

NOVINKY PRO OBČANY MĚSTA I NÁVŠTĚVNÍKY ÚŘADU
Město Vítkov získalo z Operačního programu Zaměstnanost
dotaci na realizaci projektu Přívětivý úřad Vítkov (registrační
číslo: CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/18_
092/0014525), která byla započata již v loňském roce. Upřesňovaly se technické speciﬁkace,
připravovaly se zadávací dokumentace, proběhla již i některá
výběrová řízení na dodavatele, uzavíraly se smlouvy a vznikal realizační tým projektu, jenž je plánován na dva roky - do dubna 2022.
Co určitě zpříjemní život všem, kteří si přijdou vyřizovat své doklady na městský úřad, bude nový vyrozumívací systém. Odpadne tak zbytečné telefonování nebo ověřování, zda je doklad již připraven k vyzvednutí.
V první polovině roku bude instalována před budovou úřadu také digitální úřední deska. Jedná se o elektronický kiosek, který nahradí klasickou úřední desku - vitrínu s papírovými dokumenty. Přinese větší komfort nejen pro obsluhu, ale také občanům, a to především v oblasti
graﬁky - zvětší se velikost písma i příloh a zlepší se viditelnost textů při zhoršených světelných podmínkách. Digitální deska bude doplněna
také o další informace z úřadu, kultury atd.
Začínáme již také pracovat na strategickém plánu rozvoje města. Rádi bychom poděkovali odborníkům, kteří se budou podílet na jeho zpracování a přinesou tak nejen odborné připomínky a podněty, ale také názory nezávislých osob. Budeme moc rádi, když se v dalších krocích
k jeho tvorbě připojíte také vy, občané našeho města a jeho místních částí. Termíny veřejných projednávání budeme zveřejňovat obvyklými
cestami (web, zpravodaj, rozhlas, facebook).
Připravujeme se také na tvorbu komunikační strategie a manuálu jednotného vizuálního stylu.
O tom, která část projektu je právě zpracovávána a jak zjednoduší naši společnou komunikaci, vás budeme průběžně informovat. Vynasnažíme se, aby náš úřad byl pro jeho pracovníky i návštěvníky úřadem opravdu přívětivým.

Netradiční čas vánoční
Každý rok na první adventní neděli připravujeme v klokočovské
sokolovně vánoční program, kdy probíhá vánoční dílna, pohádka
pro děti a nakonec rozsvěcujeme vánoční strom a zpíváme koledy.
Letos jsme tento scénář nemohli uskutečnit z důvodu mimořádných
opatření, a proto jsme zvolili náhradní variantu. Z prostředků
přidělených městem osadnímu výboru jsme pořídili osvětlení štítu
sokolovny a vánoční ozdoby na pouliční osvětlení kolem cesty
k léčebně. Navodili jsme si tak slavnostní atmosféru, do které
jsme zasadili natáčení rozsvícení vánočního stromu, podbarvené
vánočním slovem Ivana Petrtýla a koledami trumpetistů Libora
Dohnala a Kuby Tichého. Video, natočené a zpracované Honzou
Duškem, jsme poté umístili na facebook, abychom se alespoň
takto společně sešli o první adventní neděli. Všem aktérům moc
děkujeme.
Překulil se týden a blížil se Mikuláš. Opatření se trochu rozvolnila,
a tak jsme zorganizovali partu nebeskou i pekelnou, která prošla
Klokočovem a zastavovala se u domů, kde jsou děti. Ty za krásnou
básničku, písničku nebo za to, že byly hodné, dostaly od Mikuláše
balíček.
Na čtvrtou adventní nedělí byla připravena společná procházka
rodičů s dětmi, ale opět se v plánovaném duchu nemohla uskutečnit.
Proto rodiče v čele s Míšou Formánkovou upravili program pro děti
tak, že nachystali trasu po fáborcích. Start byl u sokolovny, kde
děti našly křížovku. Po trase pak hledaly obrázky a luštily tajenku.
Fáborky dovedly děti až ke stromečku, tam nechaly něco dobrého
pro zvířátka. Za svoji dobrotu si pak mohly vzít malou odměnu.
Procházka musela být jen po jednotlivých rodinách, ale i tak byla
pro děti určitě plná tajemství, pohybu, dobrým příkladem vztahu ke
zvířátkům a nakonec i odměnou za dobrou práci. Věřím, že všichni
zúčastnění byli spokojeni.
Bohužel jsme museli zrušit i vánoční štěpánský koncert skupiny
Desperádo v kostele, což nás velmi mrzí, protože koncerty
o Vánocích se již začaly v Klokočově stávat tradicí.
Ale přes všechny nástrahy se nevzdáváme, a tak jsme vyhlásili
fotosoutěž LAVIČKOVÁNÍ. Dospělí, děti, babičky nebo dědečkové
se mohou vyfotit u kterékoliv z osmi laviček, které jsme rozmístili
v blízkosti Klokočova. Fotku poté nasdílí na facebookových
stránkách osadního výboru, případně i s krátkým „příběhem“ do

31. ledna 2021. Originalitě a fantazii se meze nekladou. Ze všech
snímků budou vybrány tři s největším počtem lajků a jejich autoři
budou oceněni na únorovém masopustu. Za tuto aktivitu děkujeme
Adélce a Petrovi Mádrovým.
A že možná nebudeme moci uspořádat ani masopust? Nic s tím
nenaděláme, ale určitě zase něco vymyslíme.
Vám všem, kteří čtete naše řádky o životě v Klokočově, ale i ostatním
občanům přejeme, aby nový rok byl již opravdu šťastný. Přejeme
vám pevné zdraví, rodinnou pohodu, úsměvy na tvářích vašich dětí
a spokojenost v práci.
Šárka Petrtýlová a obyvatelé Klokočova

Jak postupovat v řešení zablokovaného bankovního účtu
exekutorem
CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/16_052/0007774
DLUHOVÁ PORADNA VÍTKOV
Komenského 169, Vítkov

Obálka s červeným pruhem od exekutorského úřadu je strašákem
snad pro každého. Povinný bývá často překvapen postupem
exekutora a jeho nečinnost při řešení vzniklé situace mu může velice
zkomplikovat rozpočet. Jak postupovat, když dojde k zablokování
bankovního účtu exekutorem? Jaké jsou pravomoci exekutora při
vymáhání dlužné pohledávky? V příběhu se dozvíte, jak může
probíhat vymáhání dluhu exekutorským úřadem.
Jako příklad si přečtěte modelovou situaci pana Huberta
Pan Hubert je pracující muž, který žije se svojí rodinou v nájemním
bytě. V minulosti uzavřel spotřebitelský úvěr s vidinou, že si zvelebí
bydlení a společně s manželkou si nechali vyrobit novou kuchyň.
Spotřebitelský úvěr byl uzavřen na celkovou částku, která musela
být splacena bance včetně smluvních úroků ve výši 300 000 Kč.
Po čase byl pan Hubert nucen okolnostmi nechat si opravit automobil
a celková cena opravy byla 30 000 Kč, takže pan Hubert musel
uzavřít půjčku, aby měl na zaplacení opravy. Rodina byla schopna
splácet své závazky však jen do doby, než manželka otěhotněla.
Z důvodu zdravotních potíží během těhotenství byla na nemocenské
a její příjem se snížil. Pan Hubert musel hradit veškeré splátky
věřitelům a náklady na bydlení sám. Časem se dostal do prodlení
se splácením půjčky, kterou uzavřel na uhrazení opravy auta.
Po jeho nečinnosti se vymáhání dluhu dostalo do fáze vymáhání
exekutorským úřadem. Ve stejný čas byl panu Hubertovi obstaven
plat, zaměstnavateli bylo nařízeno provádět srážky ze mzdy
a byl mu zablokován bankovní účet. Pan Hubert byl informován
exekutorským úřadem o zablokování až po provedení blokace
jeho bankovního účtu. Obrátil se na službu občanské poradny,
kde mu sociální pracovnice vysvětlila, že postup exekutorského
úřadu byl dle zákona v pořádku a on jako povinný uhradit dluh je

při zablokování bankovního účtu informován až poté, co k blokaci
dojde, aby se předcházelo tomu, kdy by povinný mohl své ﬁnanční
prostředky z bankovního účtu vybrat.
K odblokování bankovního účtu dojde až v momentě, kdy bude
uhrazena celá dlužná částka, kterou má povinný uhradit. Pan Hubert
byl odkázán pracovnicí na banku, aby si požádal o jednorázovou
výplatu dvojnásobku životního minima z postiženého účtu, na kterou
má ze zákona nárok, a bylo mu doporučeno, aby se dohodl se svým
zaměstnavatel na jiném způsobu vyplácení mzdy do doby, než se
vyřeší situace.
Pan Hubert se dohodl se zaměstnavatelem na jiném způsobu
vyplácení mzdy, prozatím jsou mu prováděny srážky ze mzdy
a jeho bankovní účet je zablokován. Z důvodu nižší dlužné
částky a skutečnosti, že se jedná o první exekuci, došlo k dohodě
s exekutorským úřadem, že dluh bude splácen v rámci nařízených
srážek ze mzdy. Jakmile dojde k uhrazení celé dlužné částky, bude
odblokován jeho bankovní účet, nebudou již prováděny srážky ze
mzdy a pan Hubert bude informován o uhrazení dluhu písemností
z exekutorského úřadu.
Pravomoci exekutorského úřadu:
Exekutorský úřad může nařídit při výkonu vymáhání dlužné
pohledávky po povinném hned všechny exekuce najednou, tedy
na mzdu, na majetek a na účet v bance. Jsou tu uvedeny kroky
exekutora ve stručnosti. Dostali jste se do podobné situace, kdy jste
museli řešit vzniklou exekuci? 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
ambulantní forma

12:00 - 15:00 hodin

Kontakt:
Ing. Michaela Dlabajová
vedoucí odborné sociální poradny
E-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz
Telefon: 604 645 378

Příprava na zimní údržbu
Nařízení města Vítkova č. 02/2009 stanovuje, jakým způsobem
bude zajištěna zimní údržba, aby byly schůdné chodníky a silnice
ve městě a jeho místních částech v zimním období.
Doba pro zimní údržbu je stanovena od 1. 11. do 31. 3.
následujícího roku. V případě změny klimatických podmínek se
musí zimní údržba zahájit bez zbytečných odkladů.

Doba, kdy musí dojít k údržbě, je závislá na dopravní důležitosti.
Silnice pro veřejnou dopravu, trasy pro hasičské a sanitní vozy
musí být ošetřeny nejpozději do 2 hodin od ukončení sněžení.
Sjízdnost spojovacích komunikací, které jsou důležité pro
zásobování, musí být zajištěna do 4 hodin a ostatních komunikací
nejpozději do 8 hodin od nástupu služby nebo do 8 hodin po
ukončení sněžení.

Komunikace ve správě silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK)
jsou udržovány dle operačního plánu Správy silnic, a to střediskem
ve Vítkově.

Důležité kontakty, na které je možno se obrátit při řešení problémů
spojených se zimní údržbou:

Údržba místních komunikací v majetku města Vítkov je řešena
nařízením č. 02/2019 a je prováděna Technickými službami
Vítkov. Jedná se o odklízení sněhu napadaného do výše 5 - 7 cm,
v místních částech do 8 - 10 cm. Dále se provádí posyp (kamenná
drť, škvára, struska), aby bylo zdrsněno případné náledí.

SSMSK cestmistrovství Vítkov:

556 300 392

ředitel TS Vítkov:

739 032 254

MěÚ – odbor služeb:

556 612 242

kudy tudy na odpady
Průvodce programem

rý je k dispozici ve vítkovském
informačním centru.
Kalendář doplňují obrázky
a fotograﬁe autorů z Vítkovska a Kalet, kterým moc děkujeme.
Výstavu těchto obrázků a fotograﬁí připravujeme v obou
městech na jaro. A protože se
jedná o soutěžní díla, budou
předány ceny těm nejúspěšnějším. O termínu vás budeme informovat podle vývoje
epidemiologické situace.

Našeho žabáka, který nám
bude po celou dobu projektu
pomáhat s tříděním a správným ukládáním odpadu, jsme
vám původně chtěli představit na Dni města – Vítkov
2020. Věříme, že se nám
letos podaří všechny aktivity
společně s partnerským městem Kalety zrealizovat. Pro
rodiče s dětmi máme připravenou akci zaměřenou na upcyklaci, kde plyšáci zahálející
doma v koutě, najdou nové
uplatnění, v létě dvě exkurze o tom, jak nejen správně
třídit, pro ženy workshop na
téma „Třídíme v koupelně“.
Nový stánek představíme
u příležitosti Dne města, kde
budeme třídit odpady zábavnou formou.

I když jsme se nemohli setkávat

Připravujeme
webinář

Přestože jsme některé aktivity projektu nemohli zrealizovat, připravili
jsme pro projekt propagační předměty. Kvarteto a butony pro děti,
které budeme rozdávat na všech aktivitách projektu a kalendář, kte-

On-line školení pro podnikatele, zástupce samospráv, odpadové hospodáře a všechny,
kteří se zajímají o třídění odpadů, jež bylo plánováno na
závěr loňského roku, proběhne v únoru.
Školení se uskuteční on-line formou a o konkrétním dni a čase vás
budeme informovat.
Těšíme se na vás při společných česko-polských aktivitách!

Závěr roku v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje
Začátkem prosince se konala zasedání dalších výborů, jichž jsem členem –
sociálního a školského. Vzhledem k tomu, že se v obou jednalo o první jednání,
byl program podobný – představení členů, seznámení se s činností příslušných
odborů a projednání návrhu rozpočtu.
V sociálním výboru se mimo jiné projednávaly dodatky ke smlouvám o dotacích
a poskytování návratné výpomoci neziskovým organizacím do doby, než
dostanou příspěvek od státu. Vítkova se týkal bod, ve kterém jsme schválili
dotaci na provoz Senior Pointů.
Ve školském výboru jsme řešili jmenování nových členů školské rady a nominaci
členů do pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických
pracovníků, na jejíž činnosti se budu podílet.
Všechny výbory jsou jen poradními orgány pro jednání rady a zastupitelstva,
takže pouze projednají a případně doporučí, nebo nedoporučí předložené
usnesení. Většina projednaných bodů se tak objevila na jednání zastupitelstva
MSK, které se konalo 17. prosince. Z důvodů nepříznivé epidemiologické situace
se opět nekonalo v budově kraje, ale v hotelu Clarion.
Hlavním bodem bylo projednání rozpočtu kraje na rok 2021. Příjmy kraje jsou
pro tento rok plánovány přibližně na úrovni roku 2018. Do těchto příjmů se
nepočítají dotace, které „protečou“ krajem na ﬁnancování školství a sociálních
věcí. I tak jsou výdaje na sociální věci (36 %) a dopravu (45,2 %) nejvyššími
výdaji kraje. Samozřejmě se počítá s dotacemi na investice ze státního rozpočtu
i z evropských fondů. Mezi plánovanými investicemi na příští rok je i rekonstrukce
silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice.
V době schvalování rozpočtu ještě nebyl znám výsledek jednání Parlamentu
o kompenzacích za daňové výpadky, takže celý návrh na straně příjmů byl jen
přibližným odhadem. Kraj se ale snaží hospodařit rozumně, a proto jsme se
rozhodli rozpočet na rok 2021 při hlasování podpořit.
Alena Grosová
zastupitelka MSK

JAK UZAVÍRAT
SMLOUVY O DÍLO
Lidé jsou v současné době nuceni trávit více času
doma, nemohou cestovat, sportovat a provozovat
další oblíbené aktivity. Celkové zpomalení společnosti
přináší šanci věnovat se činnostem, na které dříve
nezbýval čas. A protože většina z nás touží trávit tento
čas v útulném interiéru, pouští se řada spotřebitelů nyní
častěji do různých renovací svých domů a bytů. Každý,
kdo již někdy rekonstruoval bydlení, ví, jak je v dnešní
době obtížné najít rychle nějakého dobrého řemeslníka,
natož stoprocentně spolehlivého. Řemeslníků je jako
šafránu a poptávka převyšuje nabídku, takže pokud se
již spotřebiteli podaří nějakého obstarat, často je rád,
že vůbec nějakého našel a je ochoten kývnout téměř
na cokoliv. Spotřebitelé bohužel netrvají ani na sepsání
písemné smlouvy o dílo. Přitom právě díky smlouvě
s jasně vymezenými podmínkami a pravidly můžeme
předejít nejednomu problému. Při rekonstrukci domu
či jiné nemovitosti by kvalitní smlouva o dílo měla být
samozřejmostí. Co zpočátku vypadá jako naprostá
zbytečnost, se za několik dní nebo týdnů může projevit
jako klíčový dokument.
Své o tom ví i paní Jana, která se obrátila na naši
poradnu s prosbou o radu, jak postupovat ve své
situaci. Paní Jana se rozhodla zrekonstruovat bydlení
podle svých představ a pořídit si nové vysněné
schodiště. Měla jasnou představu, jak by mělo vypadat.

Po dvou měsících shánění
volného řemeslníka měla
konečně
„štěstí“
a
na
doporučení známého oslovila
pána, který měl naštěstí
čas. Vysvětlila mu, jakou má
představu, domluvili se na
ceně i termínu prací. Bohužel
vše pouze ústně, netrvala
na sepsání smlouvy o dílo.
Předala dohodnutou zálohu
ve výši 60 000 Kč a řemeslník
slíbil, že práce do týdne
začnou. K tomu však nikdy
nedošlo. Nejdřív se řemeslník
vymlouval
na
zdravotní
problémy a zálohu odmítal
vrátit s tím, že již nakoupil
materiál, a že schodiště ještě
udělá, až mu bude lépe.
Nakonec přestal reagovat na
telefonáty úplně a od té chvíle
není fyzicky k zastižení. Paní
Jana však již ztratila důvěru
a nejraději by od smlouvy
odstoupila.
Uvedený případ bohužel
není ojedinělý, zkušenosti
z našich spotřebitelských
poraden mluví za vše. Také
další
spotřebitelé
zažili
obdobné situace, že jen co
dali zálohu z ruky, řemeslník
se začal zapírat. Jiní nechali
práci rozdělanou, nereagují
na telefonáty, nebo ve ﬁnále
vyžadují mnohem víc peněz,
než bylo ústně dohodnuto.
Takových sporů v poslední
době přibývá a často končí
i u soudu.
Najít
toho
pravého
řemeslníka je proto jen půl
úspěchu. Neméně důležitá
jsou i následná jednání.
Dohadování částek, termínů
a podrobných podmínek
smlouvy sice může být
vyčerpávající, ale je to
fáze zcela zásadní. Přece
jen se nejedná o levnou
záležitost a 60 000 na
rekonstrukci schodiště si
paní Jana z našeho příběhu
dokonce
musela
půjčit.
Paní Jana se samozřejmě
i v tomto případě může
bránit, avšak dokazování
ohledně dojednaného obsahu
smlouvy pro ni bude mnohem
složitější.
Jak tedy uzavírat smlouvu
o dílo? Chystáte se něco
opravit,
upravit
nebo
přestavět… Budete tedy
potřebovat smlouvu o dílo.
Ta sice může být ústní, ale
doporučujeme zvolit raději
písemnou
podobu.
Ve
smlouvě by neměla chybět
především co nejpodrobnější
speciﬁkace předmětu díla!

Jednoznačně platí - čím konkrétnější, tím lepší.
Dále důrazně doporučujeme do smlouvy uvést cenu
díla, nebo způsob jejího stanovení, jinak platí za
ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné
dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných
smluvních podmínek. Způsob sjednání ceny za dílo
je zcela klíčový ohledně toho, zda bude zhotovitel
následně oprávněn cenu navýšit, o kolik a případně
o jaké položky! Ačkoliv se nejedná o podstatnou
náležitost smlouvy, měla by smlouva obsahovat
termín provedení díla. Pokud termín dokončení
stanoven není, platí čas přiměřený povaze díla,
takže další možný sporný bod. Pokud chcete mít
jistotu větší, nejenže termín dokončení dohodněte,
ale ideálně smluvně stanovte sankce pro případ
prodlení. Předání jakýchkoliv záloh v hotovosti si
nechejte písemně potvrdit.

PAMATUJTE! Správně sepsaná smlouva o dílo
je základním prostředkem pro případné řešení
pozdějších sporů ohledně kvality, ceny díla nebo
termínu realizace.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Internetové stránky: www.sos-msk.cz
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, předsedkyně,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Zprávy z novojičínské nemocnice
Nové nadstandardní
oddělení

pokoje

na

ORL

Dva nadstandardní pokoje a jeden dětský pokoj s vlastním
a zrekonstruovaným sociálním zařízením nyní nově nabízí
svým pacientům ORL oddělení v Nemocnici AGEL Nový Jičín.
„V nemocnici na našem oddělení nejčastěji zůstávají děti, které
podstoupily zákroky v celkové anestezii. Po nich je bezpečnější
malé pacienty alespoň několik hodin po zákroku pohlídat. Jedná
se především o operace nosních mandlí, krčních mandlí, uší,
plastických operací ušních boltců, ale i po odstranění nádorů hlavy
a krku, které se, bohužel, týkají také dětského věku,“ vysvětlil
primář ORL oddělení MUDr. Jakub Syrovátka.

postižení, pacienti s duševním nemocněním či nesvéprávní
pacienti). V případě pobytu na dětském pokoji je hospitalizace zcela
zdarma. Pokud však doprovod žádá o nadstandardní pokoj, částka
za celý 2lůžkový pokoj činí 600 korun,“ upřesnil primář Jakub
Syrovátka. U většiny hospitalizací využívají podle primáře možnosti
doprovodů častěji maminky než tatínkové.
Zájem o nadstandardy narůstá
V Nemocnici AGEL Nový Jičín je celkem 22 nadstandardních pokojů,
nejvíce jich je v porodnici a ortopedicko-traumatologickém oddělení
(po 4 pokojích). Zájem o nadstandardy narůstá. Pokoje jsou vytíženy
a lze říci, že poptávka převyšuje nabídku. Další nadstandardní pokoj
nemocnice plánuje zřídit na gynekologickém oddělení. I některá
další oddělení plánují zvýšit komfort pacientů a dovybavit pokoje
například vlastními lednicemi.

Chirurgické týmy z Evropy se jezdí do
novojičínské nemocnice školit v robotické
kolorektální chirurgii
Špičkové Centrum vysoce specializované onkologické péče pro
dospělé Nemocnice AGEL Nový Jičín i přes náročné pandemické
období vzdělává evropské chirurgické týmy na nejmodernějším
robotickém přístroji da Vinci®Xi. První takto specializované výukové
centrum v bývalém východním bloku s akreditačním statusem
“Case observation center” během pouhých dvou let proškolilo devět
chirurgických týmů v robotické kolorektální chirurgii.

Pro dětské pacienty mají v novojičínské nemocnici připravenu jednu
postýlku pro dítě do 5 let a pět nových elektricky ovládaných postelí
pro děti ve věku 3 až 15 let. „Potom již pacienty ukládáme do nových
postelí pro dospělé. Pokud nám to ale prostor umožní, například
i 17leté děvče nebo chlapec mohou ležet na dětském pokoji, kde
mají přeci jen větší komfort. Pokoj je dále vybaven skříněmi na
osobní věci, umyvadlem, zrcadlem, TV, lampičkami, dětskými
knihami a hračkami. Dále je na oddělení vestavěná skříň plná her
pro děti různých věkových skupin. Samotné dítě si pak individuálně
vybere, co jej zajímá,“ upřesnil dále primář ORL oddělení Jakub
Syrovátka.

Operační tým z Vojenské nemocnice ve Varšavě (Wojskowy Instytut
Medyczny Warszawa) před nedávnem přijel do novojičínské
nemocnice, aby se proškolil v robotické kolorektální chirurgii pod
vedením proktora pro tuto specializaci MUDr. Mateje Škroviny, Ph.D.,
FEARCS. „V Polsku je nyní velký boom. Za necelé dva roky
zrealizovali v zemi jedenáct instalací robotických systémů. Jen pro
představu, v Čechách jich máme v současnosti také jedenáct,” říká na
úvod MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS, primář chirurgického
oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín a odborný garant pro obor
chirurgie skupiny AGEL.

Podle něj jsou lékaři a ošetřující personál rádi, když je doprovod
(rodič) na stejném pokoji s dítětem. „Plánujeme podle toho i výkony.
Tak, abychom co nejvíce vyhověli. V případě akutní hospitalizace
vycházíme z volných lůžek. I v těchto případech může být doprovod
hospitalizovaný a ležet na jiném pokoji, které je součástí ORL
oddělení. Pokud je dítě na ORL samo, snažíme se mu co nejvíce
věnovat nejen po zdravotní, ale i sociální stránce. Naše nemocnice
spolupracuje z MŠ Jubilejní Nový Jičín, kdy paní učitelka navštěvuje
naše oddělení. Ve volném čase čteme dětským pacientům knihy,
hrajeme s nimi různé hry,“ doplnil dále primář.
Doprovod dětí mladších 6 let za nadstandard neplatí
Dítě, které ještě nedovršilo věk 6 let, má nárok na doprovod zdarma,
nadstandard je hrazen ze zdravotního pojištění. Pokud je dítěti více
než 6 let, jedná se o částku 300 korun za den. „Jsou samozřejmě
výjimky, kdy je doprovod nutný i u dítěte staršího. To už je ale
v kompetenci personálu, ten řádně poučí pacienty a jejich doprovod
před nástupem do zdravotnického zařízení (například zdravotně

Polský tým zde během dvou podzimních edukačních návštěv
sledoval operační postup u robotické resekce pro zhoubný nádor
konečníků, aby si osvojil chirurgické dovednosti na robotickém
systému da Vinci® Xi. „V této oblasti teprve začínáme, ale mé
pocity jsou velmi dobré. Přijeli jsme z Polska, abychom získali
reálné zkušenosti a jsem velmi spokojený. Je to velice přínosná

stáž,” pochvaloval si lékař Andrzej Kwiatkovsi, chirurg z varšavské
Vojenské nemocnice na půdě novojičínské nemocnice.

nás je víc,” říká s úsměvem.

Chirurgické oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín se v rámci Centra
vysoce specializované onkologické péče pro dospělé dlouhodobě
věnuje operacím maligních onemocnění, především se zaměřením
na břišní a hrudní dutinu. „Ruku v ruce jdou s tím i školení kolegů
hlavně v oblasti laparoskopické chirurgie, s čímž máme v Novém
Jičíně více než patnáctiletou zkušenost. V roce 2019 se navíc stalo
naše chirurgické pracoviště, jako první v bývalém východním bloku,
Evropským edukačním centrem v robotické kolorektální chirurgii. Od
té doby se na našem pracovišti školilo již devět nových robotických
operačních týmů a současně jsme se zúčastnili jedenácti operací
v nemocnicích těchto týmů, především v zahraničí,” vysvětluje
primář Škrovina.
Robotické operace se provádějí v novojičínské nemocnici na
nejnovějším robotickém systému da Vinci® Xi, který patří do 4.
a zatím poslední generace robotických přístrojů pro chirurgii.
MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS, vede odborná školení nejen
v Novém Jičíně, ale také v zahraničí. „V souvislosti s mojí pozicí
proktora pro robotickou kolorektální chirurgii vedu také edukační
kurzy ve školících centrech pro laparoskopickou a robotickou
chirurgii ve Štrasburku ve Francii a v belgickém Gentu,” potvrzuje
primář chirurgického oddělení. „Je to směr, kterým se bude
chirurgie ubírat. Robotické operace nabraly za posledních deset let
neuvěřitelný vývoj a novojičínská nemocnice je u toho od samého
počátku,” těší doktora Škrovinu.
Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín
je akreditovaným, špičkovým centrem vysoce specializované
onkologické péče pro dospělé, které se zabývá léčbou všech typů
zhoubných nádorů, včetně hematoonkologických onemocnění.
Poskytujeme komplexní onkologickou péči zahrnující minimálně
invazivní i klasické chirurgické přístupy, chemoterapii, hormonální
léčbu, biologickou léčbu, imunoterapii, zevní radioterapii,
brachyterapii a intraoperační radioterapii, paliativní péči, léčbu
podpůrnou a symptomatickou, včetně léčby bolesti. Součástí péče je
i sledování pacienta po léčbě. V rámci klinických studií je využívána
také léčba nově vyvíjenými léky.

Je neuvěřitelně krásné, někomu zachránit
život, říká rekordman, který absolvoval
v novojičínské nemocnici stovky odběrů
krve
Čtyřiapadesátiletý Antonín Janák z Nového Jičína zná transfuzní
oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín jako málokdo. Za více
než třicet let má na svém kontě více než 460 odběrů a je tak
nejaktivnějším zdejším dárcem. Proto právě on symbolicky zahájil
novou éru transfuzního oddělení v rekonstruovaných prostorách,
které už měl možnost si v pohodlí odběrového lehátka o pár dnů
později i vyzkoušet.
Na transfúzním oddělení v novojičínské nemocnici snad není
zaměstnance, který by sympatického dárce-rekordmana neznal.
Aby ne. Vždyť za 32 let, během kterých nejcennější tekutinu
Antonín Janák daruje, si nenechal žílu napíchnout nikde jinde, než
právě zde. „Jsem věrný,” potvrzuje přímo během svého odběru
s pořadovým číslem 462. Počátek této úctyhodné série se začal psát
v prosinci roku 1988 a o tisíce kilometrů dál. Zakavkazskou Arménii
tehdy postihlo ničivé zemětřesení, které si vyžádalo 25 tisíc mrtvých.
Do tehdejších satelitů SSSR se krátce na to rozšířila na veřejnost
zpráva o akutní potřebě krve pro další tisíce zraněných s apelem
jejího dárcovství. Antonín Janák výzvu vyslyšel a od té doby už
životadárnou tekutinu poskytovat nepřestal. „Dalo by se říct, že už
jsem závislák. Někdo je závislý na alkoholu, někdo na cigaretách
a já na tomto odběru. Když mi do plánovaného odběru něco vleze
a musím ho vypustit, tak jsem z toho úplně nešťastný. Ale takových

Neuvěřitelných 32 let dochází Antonín Janák na transfuzní oddělení
novojičínské nemocnice, aby jiným pomohl darováním své krve
skupiny A-. Těší ho, že ve stejných “samaritánských” šlépějí jde i jeho
syn. „Zasvětil jsem ho do toho. Nemusel jsem ho ani nijak zvlášť
přemlouvat,” říká. Oba už si mohli vyzkoušet nově zrekonstruované
oddělení v areálu Nemocnice AGEL Nový Jičín, které se znovu
otevřelo na konci října a vyžádalo si investici 30 milionů korun.
„Opravené prostory jsou velmi pěkné. Je to celkově prostornější
a je zde i více odběrových lůžek,” pochvaluje aktuální podobu
transfuzního oddělení novojičínský premiant v počtu odběrů.
„Člověk by krev neměl darovat pro peníze, ale kvůli lidem a darovat ji
srdcem. Je řada situací, kdy je krev potřeba, po bouračkách a jiných
nehodách, lidé jsou nemocní nebo během operací,” zamýšlí se
Antonín Janák, který každé dva týdny daruje krevní plazmu a jednou
za rok absolvuje odběr plné krve.
Seznam, komu všemu jeho skvělý přístup pomohl a ještě v budoucnu
pomůže, je pořádně dlouhý a bohatý, ale přesto se v něm nachází
jeden, který mimořádné vyčnívá. Pochází z roku 1999, kdy se
našemu rekordmanovi ozvali lékaři z druhého konce republiky. „Byl
jsem v registru dárců kostní dřeně a po pěti letech mě kontaktovali
z Plzně, zda bych byl ochoten někomu darovat kostní dřeň. Tak
jsem samozřejmě souhlasil a ten člověk se z toho dostal. Z toho
mám nejkrásnější pocit. Je to neuvěřitelně krásné, když někomu
zachráníte život,” přiznává Antonín Janák a jedním dechem dodává:
„Lidé by se měli přihlásit jak k dárcovství krve tak kostní dřeně. Není
to nic složitého, přitom je to velká věc.”
Darovat krev může každý zdravý občan České republiky ve věku
18 až 65 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Bezplatné
dárcovství krve zahrnuje také lékařské vyšetření, možnost čerpat
pracovní volno s náhradou mzdy, získat vitamíny od zdravotní
pojišťovny, občerstvení a uplatnit si nárok odpočtu ze základu daně
z příjmu, a to ve výši 3000 korun za každý absolvovaný odběr.
Transfuzní oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín je komplexní
transfuzní farmakologické zařízení, je nositelem rakouské licence
pro odběr lidské plazmy pro zpracování frakcionací na krevní
deriváty pro státy Evropské unie. I když se kvaliﬁkuje jako odběrové
středisko bez konečného zpracování, počtem odběrů se blíží
fakultním transfuzním zařízením. Celkový počet odběrů dosahuje
od roku 2014 pravidelně téměř 15 000 darování ročně.

MIKULÁŠSKÉ DOVÁDĚNÍ

Mikulášská nadílka na děti ve Vítkově nečekala jen doma, ale
byly obdarovány i ve škole, kde probíhalo páteční dopoledne
v ďábelském stylu. Od samého rána se ve třídách rozléhalo cinkání
řetězů, blekotání čertů, andělské zvonění a tiché recitování básniček.

test, který byl zhodnocením znalostí jednotlivých knih. Knihy,
které vybírala odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem, jsou
rozděleny do kategorií podle věku čtenářů. V každé kategorii je stále
k dispozici minimálně 120 knih k výběru a jsou doplňovány.
Kredit 50 korun, který byl odměnou za úspěšně splněný test, bylo
možné převést na vybranou charitativní aktivitu. Čtenáři naší školy
však nasbírali více kreditů splněním dalších testů a celý objem
kreditů pak libovolně rozdělovali mezi charity nebo věnovali veškerý
kredit na jeden z nominovaných dobročinných projektů.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům základní školy
i gymnázia, kteří se aktivně do projektu zapojili a podpořili jej v této
nelehké době.
Děkujeme, že pomáháte.
Jana Kravčíková

ŠKOLNÍ FÓRUM

Čertovské převleky nezapomněli samozřejmě ani učitelé a společně
se svými žáky si užili plno legrace. Žákovský parlament 1. stupně
obdaroval nejšikovnější žáky. Věříme, že v příštím roce se tato akce
opět setká s příznivým ohlasem.
Dana Štenclová

PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ

Žáci naší školy se velmi aktivně
zapojili do projektu „Čtení
pomáhá“,
který
rozděluje
každý rok 10 milionů korun na
dobročinné účely. O tom, kdo
pomoc obdrží, rozhodnou vždy
dětští čtenáři.
Žáci se museli zaregistrovat
na webové stránce a vyplnit

Také v letošním
školním roce jsme
se společně se zástupci žákovského
parlamentu 2. a 3.
stupně zapojili do
programu
nazvaného Školní fórum.
Program se koná
v návaznosti na Veřejné fórum, které
pořádá město Vítkov, člen Sítě zdravých měst.
Letošní Školní fórum proběhlo poněkud netradiční formou. Vzhledem k současné situaci jsme museli trochu improvizovat a zorganizovat tento ročník distanční formou. Zástupci jednotlivých tříd dodali
návrhy ke změnám týkajícím se školy i města. Z těch, které byly
zastoupeny nejčastěji, byl sestaven dotazník v google forms. Následně měli možnost všichni účastníci fóra v prvním prosincovém
týdnu hlasovat online a přidělit jednotlivým návrhům body. Výsledky
byly předány řediteli školy i zástupcům města. Věříme, že budou
o výsledcích ankety přemýšlet, a pokusí se alespoň některé z požadavků naší budoucí generace realizovat ve škole i ve městě.
Všichni se těšíme na příští rok, kdy budeme mít možnost zhodnotit,
co se podařilo, a žáci opět přijdou s novými postřehy a nápady.
Jana Kravčíková, Michaela Hasalová

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Ve dnech 25. – 27. listopadu proběhlo školní kolo on-line. „Labyrintem
barokního světa (1556 – 1781)“ - to bylo téma letošního 50. ročníku.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorie se zúčastnili žáci
základní školy a nižších ročníků gymnázia. V základní škole se
umístili na prvních třech místech: Adam Přikryl s 32,5 body, Jan Válek
s 28,5 body a Tomáš Tomanec s 20,5 body. Za nižší gymnázium si
nejlépe vedl Adam Karlík s 51,5 body a stal se úspěšným řešitelem,
druhý Petr Kývala získal 39 bodů. Na vyšším gymnáziu zvítězil
Tomáš Gros, získal 40 bodů a stal se úspěšným řešitelem. Druhé
místo vybojoval Jan Vrkoč s 39 body a třetí místo Kristýna Vidláková
s 30,5 body. Úspěšní řešitelé nás budou reprezentovat v okresním
kole.
Eva Janštová

BOBŘÍK INFORMATIKY

Ve dnech 9. - 20. listopadu se konal 13. ročník soutěže Bobřík
informatiky. Letos se vzhledem k situaci soutěžilo z domova
a v návaznosti na to nebude sestavováno celostátní pořadí
soutěžících.
Letošní test obsahoval 12 otázek, na které měli soutěžící 40 minut.
Maximálně bylo možné získat 192 bodů. Jako úspěšný řešitel se
bere každý soutěžící, který dosáhl alespoň 120 bodů. Školní kolo
ovládli žáci třídy oktávy počtem úspěšných řešitelů i průměrným
skóre.
Jindřich Baumann

Středisko volného času Vítkov
Nazdobili jsme si vánoční
stromeček
Druhou adventní neděli bylo na vítkovském
náměstí rušno. Zněly koledy, připravovali
jsme ozdoby na stromeček a netrpělivě
čekali na příjezd plošiny, bez které bychom
nemohli společně nazdobit stromeček.
Nápad vznikl v pondělí, hned po první
adventní neděli. Začali jsme připravovat
ozdoby a hned jsme oslovili všechny školy
a školská zařízení, všichni bez váhání
přislíbili pomoc. V pátek se začaly plnit
krabice s vánočními ozdobami. Přišla druhá
adventní neděle a my jsme čekali, zda se
k nám někdo přidá a stromeček nám pomůže
ozdobit… a podařilo se! Spoluobčanů přišlo
opravdu hodně, rodiče s dětmi i prarodiči.
A ty půvabné vánoční ozdoby, které byly
vždy něčím originální. Stromeček je ozdoben vším, čím se jen zdobit dá. Vítkov se tak může pochlubit krásným vánočním stromečkem, do
jehož výzdoby se zapojili všichni, kteří chtějí mít vánoční svátky veselejší, protože kdykoliv se kolem stromečku projdou, tak si na tu svou
vánoční ozdobu vzpomenou.
Děkujeme všem, kteří se do výzdoby zapojili – ZŠG Vítkov, ZŠ J. Zajíce Vítkov, MŠ Vítkov, TS Vítkov, občané Vítkova a já děkuji také našim
zaměstnancům za jejich aktivitu a další pracovní neděli.
Zdobení stromečku nebyla jediná akce, kterou
jsme druhou adventní neděli pořádali. Rodiče
se s dětmi mohli od vánočního stromečku vydat
na druhé putování za Ježíškem, kdy plnily úkoly,
počítaly a když na svém putování našly vánoční
hvězdu, mohly si z truhly plné dárečků jeden vzít.
Nebylo to však jen tak, jejich úkolem bylo vyfotit
se s vánoční hvězdou, ukázat na prstech k jakému
číslu doputovali a pak nám fotky zaslat. Putování
za Ježíškem probíhalo každou adventní neděli
a výsledky už všichni znáte.
Přejeme všem úspěšný rok 2021, splnění všech
přání a hlavně zdraví! Děkujeme, že nás svou
účastí na akcích podporujete, sledujte naše
webové a FB stránky, abyste včas věděli, co pro
vás připravujeme.
Šárka Medunová, ředitelka a kolektiv zaměstnanců
SVČ Vítkov

Strom života - Odlehčovací služba
Marie Dorazilová –
osobnost Stromu
života

Věnujeme se však také osvětě, např. v rámci projektu „Nemocnice
na kolech“ zveme k nám do hospice děti z mateřských a základních
škol, aby smrt nebyla tabu ani pro děti. Prostě, v poradně se opravdu
nenudíme.

V polovině září 2020 jsme se sešly s Mgr. Marií Dorazilovou,
pracovnicí hospicové poradny Stromu života, k rozhovoru.

Co je pro Tebe v této práci „nej“? – Nejlepší, a co nejtěžší?
Těžko se mi říká, co je úplně nejlepší. Na práci v poradně se mi
především líbí, že je smysluplná a také velmi rozmanitá. Oceňuji,
že je blízko lidem, včetně malých dětí, i blízko silným životním
příběhům, z nichž se mohu učit. Díky této práci si vážím každého
nového dne. Jsem také motivována na sobě stále pracovat a dále
se vzdělávat. V neposlední řadě, jsem zde v kontaktu s úžasnými
kolegy našeho multidisciplinárního hospicového týmu, což je další
důvod, pro který chodím do práce opravdu ráda.

Maruško, známe Tě jako empatickou a usměvavou, ale i hlasitou
kolegyni, které je občas plný dům. Jak to děláš, že má Tvá
energie vždy převážně pozitivní náboj?
Ani nevím. Pozitivní náboj není nic, o co bych se nějak zvlášť
snažila, asi mi tak nějak byl dán do vínku… Ovšem, co se týče mého
občas hlučnějšího projevu, má to asi nejmíň dva důvody. Jednak
jsem v té halasnosti podobná svému tatínkovi, kterého bylo vždy
všude plno. A za druhé je to asi trochu deformace z povolání, kdy
předpokládám, že s postupujícím věkem se lidem horší sluch, takže
mluvím preventivně hlasitě, i když ne u každého je to potřeba…

A co je pro mne nejtěžší? Asi nejtěžší je být v blízkém kontaktu
s bezmocí… Zvláště pak v situacích, kdy umírá mladý člověk, nebo
rodičům dítě, ale i v případě úmrtí rodičů malých dětí.

Čím sis myslela, že budeš, když jsi byla malá holka?
Když jsem byla předškolačka, měla jsem v tom jasno. Snila jsem,
po vzoru obdivovaného strýce, o profesi pilotky – letecké akrobatky.
Ačkoli mne to drželo poměrně dlouho, s přibývajícím věkem jsem
začala zvažovat i další, poněkud přízemnější profese. Chtěla
jsem být např. prodavačkou, archeoložkou, průvodkyní na zámku,
zdravotní sestrou nebo učitelkou v mateřské škole. Navzdory
dětským snům jsem nakonec vystudovala obchodní akademii
a následně teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci,
což už je zase jiná kapitola.

Jsou někdy chvíle, kdy si říkáš, že budeš dělat raději nějakou
jinou práci?
Tak to zatím naštěstí ne. Mám pocit vděčnosti, že mohu být, kde
jsem.

Jak ses dostala k tomu, co teď profesně děláš, tedy k práci
v hospicové poradně?
Je to úsměvné, ale celý svůj profesní život jdu ve stopách svého
mladšího bratra Lukáše. Po delší rodičovské dovolené (se třemi
dětmi za sebou) jsem šla za ním do domova pro seniory, kde jsem
začínala v přímé péči o seniory a následně tam fungovala jako
aktivizační pracovnice.

Podstatou Tvé práce je z velké části komunikace s lidmi, a dost
možná i komunikace vnitřní. Daří se Ti nacházet v běhu dní
i ticho? Prostě tuhle komunikaci vypnout a jen tak být?
Nejčastější místo, kde ticho a vypnutí zažívám v běžném denním
kalupu, jsou moje cesty autem. Když jedu do nebo z nějaké rodiny,
tak jsem vděčná, že díky cestě autem mohu mít nějaký předěl mezi
tím, co bylo a něčím dalším. V autě si vždy dojíždím, co jsem zažila,
často tedy zůstává nějakou dobu ještě ta má komunikace vnitřní. Ale
nezřídka si po nějaké době pustím hudbu, vnímám krajinu, slunce či
mraky… A hlava pomalu vypíná. Až vlastně nemyslím asi už vůbec
na nic, jako bych jela na autopilota… Najít klid a ticho po návratu
z práce domů za třemi dětmi a manželem je v mém případě utopie.

Když pak Lukáš začal pracovat jako zdravotník v nově vznikajícím
mobilním hospici Strom života a z práce v domácí hospicové péči
byl nadšený, dlouho jsem neváhala a šla jsem opět za ním. Nastoupila jsem nejdříve na pozici pracovnice v sociálních službách
v hospicové terénní odlehčovací službě. Z přímé péče u umírajících
pacientů jsem se však brzy dostala k práci v hospicové poradně, kde
pracuji dosud a cítím se tu jako ryba ve vodě.
Můžeš popsat, čím vším se v poradně zabýváte?
Hlavním těžištěm naší činnosti je podpora lidí v závěru života a také
podpora jejich blízkých a pečujících osob. Nejde rozhodně čistě
jen o poradenství nebo u všech o krizovou intervenci. Snažíme se
především být lidem nablízku - nasloucháme tomu, co potřebují,
a snažíme se spolu s nimi najít cestu ke zvládání péče, k realizaci
posledních přání umírajících či k řešení nejrůznějších životních
situací. Pokud si to rodiny přejí, můžeme být s nimi i v úplném
závěru života jejich blízkého. Pomoci můžeme také se zařízením
posledních věcí po úmrtí, včetně podpory při organizaci posledního
rozloučení.
Naše práce nekončí smrtí nevyléčitelně nemocného člověka. Jako
poradci pro pozůstalé můžeme doprovázet na cestě k vyrovnávání
se se ztrátou blízké osoby, a to jak u dospělých, tak i u dětí (pokud
si to dítě a zákonný zástupce přeje, můžeme např. doprovodit dítě
po ztrátě v rodině do školy a zrealizovat adaptační program v rámci
jeho třídního kolektivu). Lidem se věnujeme především individuálně,
ale i v rámci podpůrných skupin pozůstalých dětí (dětský klub
Stromeček) či dospělých (Klubkavárna). Během roku sem tam
plánujeme pro pozůstalé víkendové akce a také oblíbené letní
tábory pro děti. Vždy na podzim pořádáme tzv. „Dušičková setkání“.

Téma smrti jsem vlastně tak nějak přirozeně vstřebávala už od
dětství, kdy jsem byla vedena k víře a často jsem doprovázela svého
dědečka zpívajícího v kostelním sboru na pohřbech. Prostředí
kostelů a hřbitovů jsou pro mě místa, kde necítím tíseň, ale naopak
klid. Smrt vždy přirozeně patřila do mého vědomého světa.

Musela ses nějak učit hlídat si hranice mezi svým profesním
a soukromým životem? Co bys poradila těm, kteří s tím mají
problém?
Odpověď zní: pořiďte si manžela, tři děti, starší dům a slepice,
pak už tento problém jistě řešit nebudete. Kdykoli přijdete z práce
domů a všichni se najednou na vás sesypou, přepnete z práce do
jiné reality, ani nebudete vědět, jak. Jinak samozřejmě vnímám
oddělení pracovního a soukromého života jako základ zdravého
a dlouhodobějšího fungování v naší profesi. A spasitelským
syndromem, myslím, naštěstí netrpím.
Máš představu, co si o Tobě a Tvé práci myslí děti a manžel?
Zrovna nedávno mne zaskočila otázka mého osmiletého syna, který
se ptal, co vlastně říkám „těm umírajícím“? A zajímalo ho také, jakým
tónem jim to říkám, tak to mne dostalo.
Po přímém dotázání mých dětí, co si myslí o mé práci, se mi dostalo
následujících odpovědí: „Jsem rád, že pomáháš pozůstalým lidem,
ať nejsou tak smutní… „Je dobré, že pomáháš nemocným lidem
a jezdíš i hodně daleko, kde jiní nejezdí.“ „ A taky je fajn, že jezdíme
hezkým autem Stromu života.“ Tolik mé děti…
Jak trávíš svůj volný čas?
Jaký volný čas máš na mysli? No, řeknu aspoň, jaké jsou mé sny
o trávení volného času. Cestování, příroda, sednout si sem tam na
kafe s kamarádkou, přečíst v klidu pěknou knížku… Jo, a vůbec by

Jak jsi letos trávila zaslouženou letní dovolenou?
Pár dnů jsem strávila na cestách v přírodě jen s manželem, rodinná
dovolená se letos odehrála na horách na Slovensku a vrcholem léta
pak byla dovolená na píscích – s bagrem, krumpáčem a rýčem na
našem dvorku. Co víc si přát?!
Je něco, co o Tobě většina kolegů ve Stromě neví a bylo by fajn,
kdyby to věděli?
Většina kolegů myslím vůbec netuší, že i když je mě občas všude
plno a působím asi leckdy hlučně, ve své podstatě jsem introvert
a svým způsobem plachá duše.
Díky za Tvé odpovědi, plachá duše, Maruško. Jsme moc rádi, že Tě
ve Stromu života máme!
Jana Wasilová
sociální pracovník hospicové péče
mi nevadilo, kdyby mne chtěl někdo hýčkat ve stylu sauna, vířivka,
masáž, manikúra, pedikúra… Ale, pravda, najít čas a energii si tyhle
věci naplánovat a zrealizovat, to v běhu dní moc neumím. Dojde na
ně občas, ale rozhodně ne tak často, jak bych si sama přála.
Dětská paliativní péče je velmi
potřebná. Je proto důležité
začít se v českém prostředí
více na tento druh péče
zaměřovat. Význam pomoci
dětským pacientům a jejich
rodinám
nelze
opomíjet.
Přesvědčit se o tom můžete
v příběhu paní Beranové,
která pro nás shrnula to, jak
pomoc její rodině a především jejímu chlapečkovi probíhala. Příběh
zveřejňujeme se souhlasem maminky ve zkrácené podobě. Moc
děkujeme za její odvahu a snahu podělit se s námi s tím, jak těžká
a bolestná je ztráta dítěte. Zároveň z jejího příběhu vyplývá, jak velkou
pomocí pro ni byla péče našich zdravotníků a psychoterapeutů:
Patriček se narodil 2. 5. 2012 jako dlouho očekávané dítě. Byli
jsme velice šťastní. Patriček byl zdravý, prodělal jen běžné dětské
nemoci. Byl to sportovec tělem i duší a nadšený cestovatel. Od jeho
půl roku až do nástupu do školky jsme s Páťou jezdili na plavání
kojenců a dětí, navštěvovali kroužky hry na ﬂétnu, taneční, Valášek,
cvičení rodičů s dětmi, později kroužky jako Mladý chovatel, Karate.

Fotograf: Bára Velička

vychrlila jednou větou na chodbě. Sháním informace, jestli existuje
jiná nemocnice. Zavírám se do koupelny, aby mě syn neslyšel,
jak chaoticky telefonuji všem známým, rodině, googlím informace,
hroutím se, pláču. Stav Patrička se nelepšil, nebyl schopný chůze.
Byla nasazena chemoterapie, naplánovaná radiologická léčba.
V té době jsem nerozuměla termínu „paliativní léčba“, prostě jsem
věřila, že se vyléčí, musí se vyléčit, ozařování pomůže, máme
tabletky, vše zvládneme. Požádala jsem lékaře, zda můžeme jít
domů, vyhověli nám a propustili nás. Přemýšlela jsem, co budeme
doma dělat a jak to zvládneme. Až asi za dva až tři měsíce jsem
byla schopna diagnózu pochopit, zorientovat se, ale ne ji přijmout.
Denně jsme dojížděli z domu do Brna na Žlutý kopec. Chemoterapii
i ozařování zvládal výborně, prakticky bez jakýchkoliv účinků.
V Masarykově onkologickém ústavu v Brně si nás oblíbili, pokaždé
pro něj sestřičky měly přichystané sladkosti a dárečky. Stále mi
chyběly informace, měla jsem tak pocit, že se o nás nikdo nestará
a nezajímá. Návštěvy v ordinaci byly rychlé a neosobní, navíc po
5hodinovém čekání v čekárně.
Lékaři byli s jeho stavem spokojeni, postupně snižovali cortikoidy.
V květnu, jakmile mohly jít děti opět do škol, byl Patriček snad první,
kdo se paní učitelce hlásil, že nastoupí. A tak mohl dochodit první
třídu.

Že není s Patričkem něco v pořádku, jsem si uvědomila loni
v březnu po návratu z jarních prázdnin. Jako obvykle jsme v Itálii
týden lyžovali a on začal na sluníčku přivírat pravé oko. Proto
jsem jej po návratu domů objednala na oční. Přidal se problém
s rovnováhou, nejistá chůze, rukopis se najednou stal kostrbatým.
Telefonovala jsem dětské lékařce, neboť oční ordinace byla kvůli
Covidu uzavřena. Paní doktorka nás požádala, abychom natočili
video, jak Patrik chodí. Po jeho zhlédnutí mi telefonovala a nařídila
okamžité vyšetření na dětské neurologii. Tentýž den po CT vyšetření
byl urgentně převezen na onkologii do Dětské nemocnice v Brně.
Večer jsme do nemocnice opakovaně telefonovali, chtěla jsem být
u Patrička. Představa, že bude v noci sám, byla těžká. Naštěstí
následující den lékařka souhlasila s mou hospitalizací, a tak jsem
s Patričkem strávila prvních 8 dní v nemocnici.

Hodně jsme cestovali, vždy jsme se alespoň na pár dní mezi
návštěvami onkologie snažili někde být. Byli jsme asi 2x v Orlických
horách, kde Patriček chodil po horách. V období května a června nic
nenasvědčovalo tomu, že by se stav zhoršil, naopak, naivně jsme
si mysleli, že je Patrik zdravý a jen je potřeba dopilovat koordinaci,
chůzi a rovnováhu. Začali jsme chodit na rehabilitace, cvičili doma.
Stále si vyčítám, zdali jsme něco nezanedbali, ale vše se událo
v hodně krátké době. Ihned v březnu po stanovení diagnózy jsem
oslovila profesora Beneše, našeho předního neurochirurga, a zaslala
mu snímky z magnetické rezonance, bohužel jeho odpověď zněla:

Je to nepopsatelná hrůza, najednou vidíte dítě, které den předem
chodilo, nyní jen leží, nemůže samo sedět, špatně polyká, špatně
mluví. Máte 100 otázek, co se stalo, co bude, proč se to stalo, co jsme
udělali špatně a co jsme zanedbali. Okamžitě mě napadá myšlenka,
že za to může hokej, náročné tréninky a časté narážení i hlavou
na mantinel. A vzápětí nám lékařka na chodbě ukázala na mobilu
snímek s vysvětlením, že jim nejdou počítače, že Patrikův stav je
vážný, neoperovatelný a máme 1 až 2 roky života. Tohle vše na nás

Začali jsme shánět jinou léčbu. Uběhly 2 dlouhé měsíce od
ukončení radioterapie. Na konec června byla naplánovaná kontrolní
magnetická rezonance, ale v tuto dobu se prakticky nic nedělo, nic
se neléčilo, žádné léky, žádné chemoterapie.

„Vážená paní Beranová,
děkuji za důvěru, ale bohužel. Tyto nádory jsou chirurgicky
neřešitelné. Dr. Beneš“

Koncem června jsem proto telefonicky oslovila prezidenta České
lékařské komory a požádala jej o zhodnocení léčby. 1. 7. 2020
jsme se v ordinaci potkali s panem profesorem, který nám vysvětlil
možnosti léčby ve světě s tím, že tyto nádory se ve světě prakticky
neléčí. On by se ale mohl pokusit o experimentální léčbu, ale
výsledek nám zaručit nemůže. Vysvětlil nám, že pro léčbu je nutné
získat vzorek z nádoru, proto jsme souhlasili s provedením biopsie
v nemocnici. S panem profesorem jsme se domluvili, že můžeme
odjet k moři, stav Patrička byl stabilizovaný. Strávili jsme tedy týden
u moře. Patriček byl šťastný, plaval, jezdili jsme na ostrůvky na
našem malém motorovém člunu, chodili na zmrzlinu, hráli deskové
hry a dokonce jsme byli na lodním výletu a viděli delfíny. Bohužel
v tuto dobu se začaly projevovat problémy s chůzí, neposlouchala
ho pravá ruka, špatně polykal.
Pár dní nato se stav opět zhoršil, Patriček byl ochrnutý na pravou
stranu těla a nemohl chodit. Díky tomu, že jsme měli povolené
odpolední vycházky, vyráželi do ulic Brna, na zmrzlinu, na pizzu,
prostě pryč z nemocnice. Hlavně být spolu. V tuto dobu si Páťa
oblíbil puzzle, a tak jsme kupovali puzzle a skládali je v nemocničním
pokoji. V nemocnici mi ukázali pár cviků z Vojtovy metody, a tak jsem
začala s Páťou několikrát denně cvičit a masírovat ho.
V červenci jsem oslovila profesora Jonathana Kinlay, přeložila mu do
angličtiny lékařské zprávy a zaslala aktuální snímky z magnetické
rezonance. Je to dětský neuro-onkolog na klinice v Ohio, v USA.
Bohužel odpověděl, že tento nádor je fatální a nelze jej kvůli jeho
umístění operovat. Doporučil nám, abychom mu zajistili péči
a pohodlí doma a strávili s ním jeho poslední týdny a měsíce.
Musím s odstupem času říci, že mě tento email srazil vaz a začala
jsem si pomalu uvědomovat, co se stalo, že Patričkův stav se horší
a nemusíme mít čas na léčbu. To už jsme v období poloviny srpna.
Patriček je nehybný, má problémy s polykáním, musíme zahušťovat
tekutiny a jídlo, je neklidný, plačtivý, v depresích, špatně snáší stav.
Byly mu nasazeny léky na psychiku, které nezabírají, a tak jsme
požádali o vyšetření na dětské psychiatrii. Najednou toho bylo na
nás moc, stav byl hodně vážný.
Uvědomila jsem si, že potřebujeme pomoc. Dostala jsem kontakt
na vrchní sestru Mobilního hospice Strom života pana Tvrdoně,
napsala mu krátký email s důležitými podklady a ihned v pondělí
ráno nás pan Tvrdoň navštívil a tímto začala jeho pomoc nám. Pan
Tvrdoň jezdil za námi domů každý den. Jezdil i o víkendu, když
měl službu, a když ne, jezdili jeho kolegové. I v průběhu dne mi
zavolal, aby zjistil, jak se má Patriček, zda nemá bolesti, zda něco
nepotřebujeme. Zajistil návštěvu dětského lékaře, spojil se s naší
dětskou lékařkou, zajistil polohovací postel pro Patrička, vysvětlil nám
a ukázal, jak o něj pečovat, jak předejít proleženinám, jak podávat
léky a infuze. Také nás společně s vrchní sestrou panem Tvrdoněm
navštívil psychoterapeut hospice pan Wiselka. S odstupem času
vím, že se nás snažili jemně a citlivě připravit na odchod Patrička.
Vše se odehrálo tak rychle… Ještě před 2 týdny jsme plavali v moři
a teď tu najednou leží nehybný kluk, nejí, nepolyká, nemluví, jen
mrká očima.
Pan profesor nám navrhl ukončení léčby. Ukázal nám snímky nádoru,
který se hodně zvětšil. Vzpomenu si na jeho slova: „Tohle jsem čekal
nejdřív za 9 měsíců, zřejmě nám Patrik nedá čas pro experimentální
léčbu“. Na chodbě jsem se potkala s ošetřující lékařkou, plakala…
U Patrička se dostavily vysoké horečky, které nešly srazit léky.
Pomáhaly jen zábaly. Také měl silné křeče, na které jsme podávali
léky. Byli jsme s manželem hodně unavení. V noci jsme si nastavovali
budík po ½ hodině, abychom neusnuli. Měřili jsme teplotu, podávali
léky a infúze. Báli jsme se usnout, aby se něco nestalo
Bylo to těžké, smutné, náročné. Začali jsme přemýšlet o tom, jak
to říci rodině, co budeme dělat. Teď s odstupem času vím, že pro

nás pan Tvrdoň s panem Wiselkou byli velká opora. Ten večer, než
Patriček odešel, jsem si telefonovala s panem Tvrdoněm. Probírali
jsme uběhnutý den, co bylo nového, jak dávat léky. Tu poslední noc
jsem spala jako vždy s Patričkem v posteli. Tak nějak divně dýchal.
Ráno měl již hodně nízký tlak i saturaci. Umyla jsem ho a převlékla
jako obvykle, podala jsem léky, pustila jsem mu na mobilu video,
jak tančí v Itálii na diskotéce. Nedíval se. Spal. Snad měl z písničky
radost a vybavil si krásné chvíle. Snad ho to netrápilo a nebyl smutný.
Najednou začal povrchně dýchat. Měl skvrny na rukou a na nohou.
Vzala jsem ho do náruče a uklidňovala ho: „Jsem u tebe, budu
navždy s tebou, miluji tě.“ Potom jsme začali s manželem plakat
a prosit jej ať neodchází. Trvalo to asi 20 minut. Mezitím jsme stihli
zavolat jeho sestru Nikolku i Patričkova dědečka. Všichni jsme byli
s ním. Byl krásný, klidný a usmíval se na mě. Měl přivřená očka,
jako by nás kontroloval. V jeho tváři jsme četli slova: „Tak je mi už
dobře, jsem v pohodě, to jsem na Vás vyzrál.“ Opravdu mě stále
tato přirovnání napadají. Telefonovala jsem panu Tvrdoňovi. Za
chvíli byl u nás i s panem Wiselkou. Oba nás uklidňovali. Pomohli
nám zařídit vše potřebné – ohledání těla dětskou lékařkou, přivolání
pohřební služby. Pan Tvrďoň nám pomohl Patrička umýt a obléci.
Pan Wiselka se věnoval nám všem a byl s námi až do 10 hodin
večer, kdy Patrička odvezli.
Pan Wiselka byl s námi v kontaktu každý den. Zavolal, jak se mám,
vyslechl mě, když jsem brečela a poradil, co jsem potřebovala.
Patriček odešel 1. září, to bylo úterý. Na pátek jsme naplánovali
rozloučení. Jednoznačně s celou rodinou i díky radě pana Wiselky
jsme rozhodli, že nechceme žádný formální obřad. Naopak, že
rozloučení bude u nás na zahradě. Patriček má na zahradě svůj
vysněný domeček. S rodinou a blízkými přáteli budeme pouštět
balónky. Uvařili jsme kotlíkový guláš, napekli a hosty jsme požádali,
aby přišli v zeleném oblečení, neboť zelená barva byla Patričkova
oblíbená. Hosty jsme požádali, aby namísto věnců přinesli stromky či
květiny na zasazení. Pan Wiselka zajistil plyn a balónky a odpoledne
jsme všichni napsali Patričkovi vzkaz do nebe a balónky vypustili.
Následující den mě a dceru Nikol čekal těžký úkol, a to jít do školy,
kde chodil Patriček. Měl skvělou paní učitelku, přijala nás také
paní psycholožka, povídala si s námi, naplánovali jsme rozloučení
s dětmi, setkali jsme se s panem ředitelem a ostatními pracovníky.
Nakonec jsme v sobě našly odvahu jít do třídy za dětmi, předali
jsme dětem 2 velké stavebnice Lega Harryho Pottera, které jsme
nedávno s Patričkem koupili a již nestihli postavit. Děti byly z Lega
nadšené, v jejích očích jsem mohla vyčíst otázky, smutek, ostych,
nervozitu a snad bolest či strach z odchodu kamaráda.
Je velmi těžké naučit se žít bez milovaného dítěte. Velice mi chybí
a bolest jen tak nezmizí. Musím ale za celou naši rodinu a za sebe
poděkovat pracovníkům Stromu života za pomoc a podporu, hlavní
sestře panu Tvrdoňovi za péči, rady a podporu, panu Wiselkovi za
podporu, péči a starost o nás. Stále jsme v péči pana terapeuta
Wiselky, telefonujeme si a navštěvuje nás. A věřím, že s jeho pomocí
se časem naučíme vyrovnat s odchodem našeho Patrička.
Renata Beranová
Chtěli bychom paní Beranové velmi poděkovat za to, že svým
příběhem pomáhá upozornit na to, jak významná je podpora pacientů
a pečujících blízkých v tak náročném období, jako je umírání dítěte.
Kdo tuto situaci nezažil, si jen stěží dokáže představit, jak těžké to
je. Jsme rádi, že jsme měli možnost být tady pro Vás a pro malého
Patrička. I když bohužel nemůžeme ovlivnit to, že Patriček již s námi
nemůže být, jsme tu pro Vás i nadále. Podpořte nás, abychom mohli
pomáhat dalším dětem zůstat do posledních chvil doma se svou
rodinou.
www.darujme.cz/projekt/1203804

Kynologický klub Vítkov v roce 2020
Vzhledem ke zvláštní situaci, v níž jsme se v roce 2020 nacházeli,
bylo opravdu těžké uskutečňovat plánované aktivity. Akce byly
houfně rušeny, nebo přesouvány „na někdy jindy“, bez záruky,
že opravdu proběhnou. Přesto se nám podařilo uskutečnit dvoje
výkonnostní zkoušky, na které jsme čekali hlavně kvůli našemu
kynologickému dorostu. Mládežníci statečně trénovali, jak to jen
bylo možné, a kdyby se jim nedostalo zasloužené odměny v podobě
úspěšně složené zkoušky, snadno by mohli ztratit motivaci. My
starší a zkušenější se s neúspěchem vyrovnáme snadněji, ale u dětí
je to trochu jinak. Proto jsme rádi, že se nakonec povedlo uspět
třeba Gábině Přečkové, Terezce Harašínové nebo Káji Janečkové.
Snad jim chuť do další kynologické práce ještě nějakou dobu vydrží.
Díky uvolnění opatření o prázdninách se mnohým dařilo na výstavách
či bonitacích, které museli absolvovat pro další chovatelskou práci,
nebo na zajímavých výcvikových táborech.

Rádi pro vás udržujeme vycházkovou trasu od našeho areálu
k rybníku Pavelák, která je díky spojovacím můstkům přístupná
ze dvou stran. Jen v období dešťů nebyla schůdná, ale přírodě
neporučíme.
Mnoho dalších akcí včetně výběrových soutěží se uskutečnit
nepodařilo, ale jistě bude líp a všechno si vynahradíme. Rádi
bychom uspořádali letos zrušenou výběrovou soutěž v branném
víceboji kynologů nejen pro registrované členy ČKS, ale také pro
veřejnost nebo prázdninovou psí školu pro děti. Rádi přivítáme
nové zájemce o kynologickou činnost, kteří se mohou přijít podívat

v době pravidelného výcviku v neděli dopoledne do našeho areálu
v Budišovské ulici.
Všem chovatelům domácích mazlíků a chlupatých kamarádů
přejeme v roce 2021 hodně zdraví, trpělivosti, lásky i osobních
úspěchů.
Olga Menčíková

Od nového roku se v regionální dopravě změní tarify
Od pátku 1. ledna 2021 došlo v rámci integrovaného dopravního
systému Moravskoslezského kraje ODIS k několika tarifním
změnám. Většina z nich je motivována zejména snahou o snížení
rozsahu hotovostních plateb jak u přepážek, tak ve vozidlech, což je
důležité v současné coronavirové době.
„Zvýšení cen jízdného je nepopulární krok, ke kterému ovšem
dochází po důkladných analýzách. Aby byla doprava v regionu
udržitelná a nabízela cestujícím kvalitní služby, je zdražení
nevyhnutelné. Je ovšem důležité, aby cestující zaznamenali důležitý
fakt, a sice, že pro ty, kteří budou k nákupům dlouhodobých jízdenek
využívat internet, se ceny nezmění vůbec, anebo jen nepatrně. Tímto
krokem chceme posílit nákupy přes e-shop ODIS a snížit množství
hotovostních plateb na přepážkách, ale také přímo ve vozech
u řidičů. Ušetří to čas při nástupu cestujících a zvýší bezpečnost,
což je po zkušenostech s pandemií více než žádoucí,“ řekl náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka
s tím, že při nákupu dlouhodobých jízdenek u přepážek nebo ve
vozidlech budou ceny regionálních zón vyšší o 5 procent, v případě
Ostravy pak o 50 korun.

Ke zdražení dojde v regionální dopravě i u jednotlivých papírových
jízdenek zakoupených u řidiče, a to o 2 koruny.
Na lince 885 z Karlovy Studánky na Ovčárnu se zavádí zvláštní tarif.
Cena jízdenky bude jednotná bez ohledu na projetou vzdálenost,
a to 40 korun. Snížením manipulace s drobnými mincemi se zvýší
bezpečnost a rychlost odbavení u řidiče. Jízdné na této lince bude
možné samozřejmě uhradit i z ODISky nebo platební kartou.
V tarifní oblasti Ostrava XXL dojde ke zvýšení cen u obou druhů
jízdenek, jízdenky za 16 korun budou nově stát 18korun, jízdenky za
24 korun budou nově stát 25 korun. Zároveň dochází k přečíslování
tarifní zóny 77 (Ostrava) na 1 a tarifní zóny 78 (Ostrava XXL) na
2. Všechny zakoupené kupóny se starým číslováním zón zůstávají
v platnosti.
Podrobnosti k Tarifu ODIS 2021 a jeho ceníku jsou k dispozici na
stránkách KODIS (www.kodis.cz).

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
AUTO ZA KORUNU

Dne 11. prosince 2020, dalo by se říci jako vánoční dárek, předala
společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, respektive
prodala za jednu korunu, naší škole automobil Hyundai model
i30, jenž poslouží k výuce budoucích automechaniků. Předání
se uskutečnilo v prostorách odloučeného pracoviště odborného
výcviku automechaniků ve Vítkově-Podhradí, kde toto kompletní,
plně funkční a dokonale vybavené auto bude sloužit jako učební
pomůcka. Budoucí automechanici se na něm seznámí se všemi
technickými funkcemi motoru, převodovky, elektronických systémů apod.

DISTANČNÍ SOUTĚŽ KADEŘNÍKŮ aneb
češeme na dálku

Naši studenti se v průběhu svého vzdělávání zúčastňují řady soutěží
v odborných dovednostech. Letošní rok je však v mnohém jiný,
společenská situace je problematická a soutěže, tak jak je známe
z dřívějších let, se nekonají. Proto jsme se rozhodli vyhlásit online
soutěž pro kadeřníky naší školy všech ročníků. Tématem byly
podzimní kreace. Žáci soutěžní práci vytvořili doma během distanční
výuky, sami nafotili a výsledek odeslali do školy organizátorkám
akce Mgr. Ludmile Homolové a Mgr. Lence Tymrákové. Začátkem
prosince byly práce prezentovány na facebookovém proﬁlu školy a
začaly sbírat lajky (hodnocení). Hlasování probíhalo celý týden a
bylo zajímavé sledovat, jak u jednotlivých fotek přibývají pochvalné
komentáře a množství hlasů. Výsledky jsme vyhlásili v neděli 6.
12. online a ceny i s diplomy vítězům předala v pondělí ve škole
zástupkyně ředitelky Mgr. Veronika Dubovská, protože v té době už
se mohli účastnit prezenční výuky.

Ředitelka školy s učiteli odborného výcviku
Darování aut školám patří již tradičně mezi aktivity společnosti Hyundai, čímž ﬁrma prokazuje podporu resortu odborného školství
v Moravskoslezském kraji. Škola tak získala jistý technologický
náskok, který jí pomůže zkvalitnit přípravu žáků oboru Mechanik
opravář motorových vozidel, kteří tak budou moci pracovat
s moderním vybavením. Studenti tímto způsobem získávají nové
zkušenosti a poznatky, jež jim pomohou realizovat se na trhu práce
a získat lukrativní zaměstnání.

Na stupních vítězů se umístili: 3. místo Tereza Šemberová, 2. místo
Nikol Višňovská a s náskokem mnoha set hlasů vyhrál Petr Bilý
překvapivě z 1. ročníku. Všem děkujeme za účast a gratulujeme ke
skvělým výkonům (všechny fotograﬁe najdete na facebooku nebo
webu střední školy).
Jana Kellnerová
ředitelka školy

Žáci oboru automechanik

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O VÍTKOVU

ČÁST ČTVRTÁ
„In nomine Domini. Amen.“ Ve jménu Páně. Amen.
Vzýváním jména Božího začínají ve středověku všechny listiny.
Vyjadřují tak na samém počátku textu vztah k Bohu jako trvalé
a neměnné hodnotě po všechen čas. Panovníci se stávali králi
z milosti Boží, aby si všichni uvědomili, od koho mají mandát.
Latinsky psaný dokument z roku 1301, kde je poprvé uveden
Vítkov, nese všechny znaky tehdejší písemné kultury. Po úvodní
invokaci následuje intitulace, tj. jméno a titul vydavatele listiny. „Nos
igitur Theodoricus dominus de Fullenstein, Olomucensis ecclesie
canonicus“. Následuje jméno příjemce „ﬁdeli nostro Chunrado“
a potvrzení jeho práv včetně jejich přenosu na legitimní dědice.
Nejdůležitější částí je dispozice, to je vlastní jádro listiny. Obsahuje
formuli, která vypočítává veškerá příslušenství svěřeného úřadu,
statku a půdy, se kterou bude disponovat. „Tabernam liberam“
znamená mít svobodný hostinec, „liberum fabrum“ svobodného
kováře a pokračuje výčet dalších živností. Určuje se výše daní za
mlýn, polnosti, příspěvek na kostel a poplatky za soudní spory.
Osadníci se budou řídit právem hlubčickým a dále se píše: „…pro
sententia deﬁnitia in WYTCHENAU recurrere tenebuntur.“, tedy…
pro konečný soudní rozsudek se dostaví do VÍTKOVA. To je pro
nás nejvýznamnější věta v tomto dokumentu. Pro tehdejší kolonisty
byla jistě nejdůležitější věta následující: „Et damus omnibus ibidem
residentibus XX annorum libertatem.“ Všem osadníkům dáváme
20 roků daňové svobody! Tomu se říká benedikce - slib milosti
a odměny všem, kteří budou sepsané ustanovení zachovávat.
I v dnešní době může být středověk velmi inspirativní.
Listina je sepsané svědectví o právním jednání s právní platností.
Již tenkrát se při psaní zachovávaly formální náležitosti, které kladly
důraz na závaznost vlastním podpisem svědků: „Testibus, qui tune
aderant, subnotatis“ a pečetí: „sigillum“.
Datace na závěr: „Datum in Budischow anno domini Millesimo
trecentesimo primo, VII Kalenda Decembris.“ – Událo se v Budišově,
léta Páně 1301, 25 listopadu.

SKRIPTORIUM

Je latinský název označující středověkou písařskou dílnu. Pracovali
tam písaři, kteří ovládali znalost písma, čtení a jazyky. S touto
činností začali mniši v klášterech, i v pozdější době se nejvíce
uplatňovali kvaliﬁkovaní duchovní. Než se písař mohl ujmout své
práce, musel se dlouhou dobu učit v klášterních školách, aby zvládl
psaní světských listin, úředních a diplomatických dokumentů.
Církevní skriptoria pracovala pro svou potřebu na náboženských

Seriál osobností
Milí čtenáři Vítkovského zpravodaje, již delší čas pozorujeme váš
vřelý zájem o historii našeho města, a proto jsme pro vás připravili
roční sérii o zajímavých osobnostech minulosti Vítkovska. Můžete
se těšit na vyprávění o významném kronikáři Josefu Krestovi,
sociálním demokratovi Ferdinandu Hanuschovi, našem rodákovi
Janu Zajíci a dalších…
Náš region se může pochlubit zajímavými lidmi, kteří by nás
mohli i dnes motivovat.
Stále věřím, že se jednou probudím do Vítkova otevřených
hospod, restaurací, obchodů i obnovených služeb, o které jsme
v poslední době přišli.

písemnostech a spolupracovala také s panovníkem, šlechtou
a měšťany, kteří neměli potřebu umět číst a psát. Církev byla za tyto
služby odměňována a vlastnictví rukopisů bylo výrazem prestiže.
Hlavní činností písařů bylo opisování knih, ale také museli ovládat
výrobu inkoustu a barev. Psali husím brkem a pravopisné chyby
vyškrabávali nožíkem. Nejblíže k Vítkovu bylo olomoucké skriptorium
založené v první polovině 12. století biskupem Jindřichem Zdíkem.
Pavel Kučerka
Zdroje: Moravský diplomatář, Vítkov – Z historie města, Wikimedia
Commons

INFORMACE Z FINANČNÍHO
ÚŘADU V OPAVĚ
Pracovníci ﬁnančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní
pracoviště Opava, informují občany, že z důvodu koronavirové
situace NEBUDOU v lednu 2021 vybírat daňová přiznání
z nemovitosti na Městském úřadě ve Vítkově.
Děkujeme za pochopení.

Doporučuji nedávno vydanou brožuru Osobnosti Vítkovska,
kterou napsali Branislav Dorko a Petr Zahnaš. I nám bude tato
kniha velkou inspirací.
Závěrem bych chtěl poděkovat paní Dáši Duškové, bývalé
kronikářce a donedávna člence letopisecké komise, za její práci
pro naše město. V týmu nám bude chybět!
Komise je vděčna za každý podnět a radu. Sami víte, že na vaše
dotazy rádi odpovídáme. Napadá-li vás osobnost, která v naší
„městské síni slávy“ chybí, neváhejte nás kontaktovat.
S přáním pevného zdraví v roce 2021
Radek Huška
kronikář města

JUBILEA VÍTKOVA V LETOŠNÍM ROCE
1301
1851
1861
1871
1871
1891
1891
1901
1921
1921
1931
1931
1941
1951
1961

25. listopadu - První písemná zmínka o Vítkovu - 720 let
27. září - Velký požár města, shořelo 63 domů, stará
radnice a pivovar - 170 let
Na náměstí vztyčena socha svatého Marka - 160 let
6. ledna - Založen vítkovský hasičský sbor - 150 let
Zřízen poštovní úřad - 150 let
15. října - Zahájen provoz železnice - 130 let
Ulice ve městě obdržely svá jména - 130 let
29. června - Vysvěcena nová hasičská zbrojnice -120 let
Významný vítkovský rodák Ferdinand Hanusch se stal
ředitelem Vídeňské dělnické komory - 100 let
29. května - Otevřena okresní zdravotní pojišťovna v
dnešní Švermově ulici - 100 let
22. ledna - Slavnostní otevření kina - 90 let
Postavena budova spořitelny a poštovního úřadu - 90 let
Kněz Franz Miller je uvězněn a poslán do koncentračního
tábora v Dachau - 80 let
Byla zřízená Okresní lidová knihovna ve Vítkově - 70 let
25. června - Z Vítkova odchází řádové sestry sv. Františka,
které působily v nemocnici od jejího založení v roce 1905
- 60 let
Pavel Kučerka

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

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mateřské školy přivítaly návštěvu z nebíčka i z peklíčka… Do
školek si cestu našel Mikuláš, anděl i čert. Děti plné napětí
návštěvu očekávaly, těšily se na ni, a tak zpívaly, recitovaly a někde
i tancovaly. Mikulášská nadílka byla příjemným zpestřením
předvánočního času. Děkujeme rodičům, kteří v jednotlivých
mateřských školách pomohli s organizací tradiční akce.
MŠ Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Program NZDM TUNNEL
Leden 2021 – Penízkový systém
Mladší 6-14 let
4. 1.
5. 1.
11. 1.
12. 1.
18. 1.
19. 1.
25. 1.
26. 1.

Co je to penízkový systém?
První výplata
Monopoly
Pohybové odpoledne
Zkušebna
Výtvarná dílna
Filmové odpoledne
Měsíční zhodnocení

Vzhledem k opatřením omezujícím pořádání kulturních akcí hledáme
nové termíny pro pořady připravované na začátek letošního roku.
Na 12. ledna jsme plánovali divadelní komedii Svaté neřesti,
28. ledna diashow známého cestovatele Jiřího Kolbaby a hned
v pátek ples města.
S určitostí můžeme říci (v době uzávěrky zpravodaje), že pro
divadelní představení musíme hledat nový termín. O besedě Jiřího
Kolbaby a plesu města vás budeme informovat prostřednictvím
městského a mobilního rozhlasu, plakátovacích ploch, vývěsek
a facebooku města.

Starší 15-26 let
6. 1.
7. 1.
13. 1.
14. 1.
20. 1.
21. 1.
27. 1.
28. 1.

HLEDÁME NOVÉ
TERMÍNY PRO
PŘIPRAVOVANÉ
AKCE

Co je to penízkový systém?
První výplata
Monopoly
Pohybové odpoledne
Filmové odpoledne
Výtvarná dílna
Zkušebna
Měsíční zhodnocení

Aktuální informace najdete na www.kulturavitkov.cz
Děkujeme za pochopení a věříme, že vše společně zvládneme a po
zmírnění nebo ukončení vládních opatření se budeme zase všichni
společně setkávat při kulturních a společenských akcích města.

Uzávěrka příštího čísla: 19. ledna 2021 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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