VZ

ítkovský
j
a
d
o
prav

Foto: Jiří Mikula

Cena: 6 Kč

2 / 2021

Několik slov starosty města
Bezpečnost, to slovo slýcháme v různých souvislostech.
Bezpečnost v dopravě, kybernetická bezpečnost, bezpečnost
ve sportu…

Už od narození se rodiče starají o to, aby byly jejich děti v bezpečí.
Zpočátku je to jen na nich. Později, když děti začínají více vnímat,
učí je starat se o svoji bezpečnost. Nesahat na horké předměty,
nevyklánět se z okna, být obezřetný při kontaktu s cizími lidmi…
Čím jsou děti starší, tím větší je jejich zodpovědnost za vlastní
bezpečnost. Dalo by se očekávat, že dosažením plnoletosti se
každý stane plně zodpovědným za svoji bezpečnost. Není tomu tak.
Téměř vždy je za bezpečnost každého z nás, z větší či menší míry,
zodpovědný i někdo jiný.
Například při cestování hromadnými dopravními prostředky je za
naši bezpečnost zodpovědný řidič, vlakvedoucí či pilot. Naši ﬁnanční
bezpečnost zajišťují banky. Mohl bych pokračovat dlouhým výčtem,
ale chtěl bych se zaměřit na bezpečnost, kterou má na starosti
město. Přesněji řečeno městský úřad a jeho organizace.
Naše školské organizace mají za úkol zajistit bezpečnost dětí,
které je navštěvují. Hlavní díl zodpovědnosti leží na pedagogických
a provozních pracovnících. Nezanedbatelný význam mají také
různá technická zařízení. Systémy zajišťující kontrolu osob,
které do zařízení přicházejí (zamykání dveří, kamery u dveří…).
Areály základní školy a gymnázia i střediska volného času jsou
monitorovány kamerovým systémem.

Městská policie se stará o veřejný pořádek a silniční provoz. Za
tímto účelem provádějí strážníci pochůzkovou činnost po městě
a místních částech, kontrolují přechody u autobusového nádraží
a u kulturního domu v době, kdy se tam pohybuje nejvíce žáků.
Obsluhují městský kamerový systém, který také využívá Policie ČR.
Zájmem města je zvyšovat bezpečnost ve Vítkově. Není to
jednoduchá záležitost. Na webových stránkách města je záložka
„Bezpečnost ve městě“, na nich najdete mnoho užitečných informací.
Také nás můžete prostřednictvím záložky „Hlášení závad“ aktivně
upozorňovat na problémy a situace, které bychom měli řešit.

Naším cílem je, aby město a místní části byly bezpečné a hlavně
abyste se tak cítili vy, naši občané.

Děkujeme vám…
Rád bych se krátce zmínil o mimořádné době, ve které se všichni
nacházíme. Nebudu hodnotit kroky vlády, ani se nechci vyjadřovat
k různým zaručeným informacím, které kolují zejména po internetu.
Co bych ale chtěl - vyzdvihnout práci všech, kteří v těchto náročných
dnech zajišťují chod naší společnosti. O zdravotnících se hovoří
často, protože zdraví je vždy na prvním místě. Ale je mnoho dalších
profesí, které zajišťují základní a nezbytné potřeby pro život v této
nelehké době. Všem bych rád touto cestou poděkoval. Nevypadá to,
že se náš život vrátí brzy do normálu, bude nás to stát ještě hodně
sil, ale jsem optimista a věřím v dobrý konec.
Pavel Smolka
starosta města

Technické služby se podílejí na bezpečnosti v dopravě. Na
komunikacích zajišťují vodorovné i svislé značení tak, aby sloužilo
svému účelu, tedy upozorňovat řidiče i chodce na situaci v dopravě.
Zabezpečují schůdný a sjízdný stav cest a chodníků, což je zejména
v zimním období náročné.

Městská policie v prosinci 2020
Krátce po deváté hodině ranní 1. prosince procházela hlídka MP
Vítkov kolem náměstí Jana Zajíce, kde si všimla muže, který
právě vykonal svou tělesnou potřebu přímo na chodníku v centru
města. Muž byl strážníky doveden na služebnu MP Vítkov, kde byla
prověřena jeho totožnost. V muži byl zjištěn 62letý občan z FrýdkuMístku. Následným šetřením bylo zjištěno, že dotyčný má omezenou
svéprávnost, avšak může se samostatně pohybovat bez dohledu
opatrovníka. Muž byl strážníky dopraven na vlakové nádraží, kde
bylo dohlédnuto, aby nastoupil na vlak směr trvalé bydliště, a poté
byl obviněn z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného
znečištěním veřejného prostranství. V případě uznání viny hrozí
muži u správního orgánu, kam byla věc postoupena, pokuta do výše
20.000 Kč.
16. prosince kolem osmé hodiny večerní při kontrole bývalého
pivovaru v Budišovské ulici strážníci zjistili, že se na místě
opakovaně vyskytují 47letá žena z Vítkova a 29letý muž z Troubelic.
Neoprávněným vstupem na cizí pozemek a neuposlechnutím výzvy
úřední osoby se pro podezření z přestupku proti majetku a přestupku
proti veřejnému pořádku bude zabývat správní orgán, kam byla věc
po zdokumentování postoupena. V případě uznání viny hrozí oběma
za opakované přestupky pokuta do výše 70.000 Kč.
Krátce po jedné hodině odpoledne 16. prosince poskytli strážníci
součinnost 72letému muži z Vítkova, který byl hospitalizován
v nemocnici a nemohl se dovolat své manželce, která byla doma
sama. Strážníci zjistili, že 81letá žena je v pořádku. Dotyčná
strážníkům sdělila, že má asi rozbitý telefon, a tak se svým mužem
nemůže mluvit. Na místě bylo zjištěno, že telefon je pouze vybitý,
a proto byla ženě poskytnuta pomoc při nabití a zprovoznění telefonu.
Podezřením ze spáchání přestupků proti majetku a proti veřejnému
pořádku se bude zabývat správní orgán, kam MP Vítkov postoupila
událost ze 18. prosince, když v půl desáté večer toho dne přijala
oznámení o muži, který v Husově ulici kopal do dvou zaparkovaných
vozidel. Strážníci podle popisu muže zastihli před objektem úřadu na
náměstí Jana Zajíce. V muži byl zjištěn 31letý občan Melče, který byl
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Dotyčný byl vyzván,
aby vysvětlil své jednání, ale tento se začal chovat vůči strážníkům
agresivně a pokusil se z místa utéct. Po použití zákonné výzvy byly
proti tomuto muži použity donucovací prostředky a výtržník skončil
v poutech. Následně strážníci zkontrolovali, zda vozidla, do kterých
měl kopat, jsou nějak poškozená, což se naštěstí nepotvrdilo.

MĚSTO VÍTKOV
vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení
pro rok 2021
Podmínky výběrového řízení včetně účelů, na které budou
zápůjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití
Fondu rozvoje bydlení města Vítkova platnými od 24. 6. 2020.
Formulář žádosti a bližší informace jsou k dispozici na webových
stránkách města: https://1url.cz/Lzkud
nebo na ﬁnančním odboru Městského úřadu Vítkov u Bc. Jany
Chorobinské nebo Jaromíra Ambrože, IV. podlaží, blok A.
Žádosti jsou přijímány do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání
ﬁnančních prostředků vedených ve fondu.

Agresivní muž, kterému strážníci naměřili téměř 3 promile alkoholu
v dechu, skončil na protialkoholní záchytné stanici v Opavě. Za
pokus o poškození cizího majetku a neuposlechnutí výzvy úřední
osoby mu nyní hrozí pokuta do výše 50.000 Kč, případně až do výše
70.000 Kč, pokud se takového jednání dopustil opakovaně.
O půl šesté večer 23. prosince přijala MP Vítkov oznámení o opilém
muži, který se v jedné z prodejen v Budišovské ulici pohyboval bez
ochrany dýchacích cest a rovněž se choval vulgárně vůči personálu
prodejny. Strážníci 44letého muže z Vítkova, který byl zjevně pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je MP Vítkov dostatečně
znám, zastihli nedaleko prodejny. Muž byl obviněn z přestupků,
spáchaných opakovaným nestrpěním omezení v době nouzového
stavu, když se ve vnitřním prostoru stavby pohyboval bez ochrany
dýchacích cest, a dále úmyslným narušením občanského soužití,
jelikož se dopustil vůči jinému hrubého jednání. Za to mu v případě
uznání viny hrozí pokuta do výše 30.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Městská policie Vítkov při venčení odchycených psů
umístěných v městském útulku.

Zájemci mohou stále žádat
o předfinancování kotlíkové
dotace
Město Vítkov vyhlásilo výzvou č. 1/2019
program k předkládání žádostí na zajištění
předﬁnancování výměn nevyhovujících
kotlů z rozpočtu města Vítkova.
Žádosti mohou podávat občané, kteří
uzavřeli smlouvu o poskytnutí dotace
s Moravskoslezským krajem v rámci
Dotačního programu – Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, a kteří jsou vlastníky nebo
spoluvlastníky rodinného domu na území města Vítkova.
Finanční prostředky město poskytuje prostřednictvím uzavření
smlouvy o návratné ﬁnanční výpomoci (NFV), která je bezúročná.
NFV se poskytuje jednorázově na účet žadatele, a to do výše 200 tis.
Kč na pořízení tepelného čerpadla, kotle na biomasu, nebo do výše
150 tis. na pořízení plynového kondenzačního kotle. V rozpočtu
města je ještě alokováno na poskytnutí NFV 4.435 tis. Kč.
Výše uvedená výzva včetně vzoru žádosti je uveřejněna na
webových stránkách města: https://1url.cz/CzaW5
Případné informace vám sdělí Bc. Marcela Skalická – tel.
556 312 209.

Katalog sociálních, návazných
a zdravotnických služeb města Vítkova
Vážení občané,
rádi bychom vás informovali, že byl vydán aktualizovaný Katalog sociálních, návazných
a zdravotnických služeb města Vítkova.
Pro svou osobní potřebu si tištěný katalog můžete zakoupit za 20 Kč v Informačním centru
Vítkov.
V katalogu najdete souhrnný přehled sociálních, návazných a zdravotnických služeb, které
jako občané můžete využít. Služby jsou v katalogu seřazeny podle abecedy v jednotlivých
kapitolách dle cílových skupin osob a životních situací. Na začátku katalogu jsou uvedeny
jednotlivé kapitoly, pod kterými jsou přiřazeny dané služby s číslem strany, na které se popis
konkrétní služby nachází.
Katalog je také k dispozici ke stažení na našem webu - https://1url.cz/uzYkT
V případě změny některých uvedených údajů o službách budou aktuální kontakty zveřejněny
na webových stránkách města a ve Vítkovském zpravodaji.

Oprava
zatrubnění
potoku Čermná
Městský úřad ve Vítkově oznamuje, že se připravuje
rekonstrukce mostu ve Švermově ulici v místě
křižovatky s Oderskou ulicí. Součástí stavby rovněž
bude rekonstrukce zatrubnění potoku Čermná v úseku
současného parkoviště u prodejny instalačního
materiálu.

PRODEJ ZASÍŤOVANÉHO
POZEMKU PRO
VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU
Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat
pozemek parc.č. 1304/1 orná půda o výměře cca 1438 m2 v kat. území
Vítkov jako pozemek k výstavbě RD za základní kupní cenu ve výši
Kč 600/m2 + DPH pro část pozemku nedotčeného inženýrskými sítěmi
a Kč 420/m2 + DPH pro část pozemku dotčeného ochranným pásmem
přečerpávací stanice (cena je stanovena rozhodnutím Zastupitelstva
města Vítkova ze dne 16. 12. 2020 usnesením č. 871/16), dle přiloženého
nákresu.
Jelikož se přihlásil více než jeden žadatel o tuto nemovitou věc,
bude výběr kupujícího proveden obálkovou metodou. Výběr kupujícího obálkovou metodou proběhne v pondělí 1. 3. 2021 od
15:30 hodin ve velkém sále Městského úřadu ve Vítkově na nám.
J. Zajíce č. p. 7, Vítkov, za schválenou minimální kupní cenu uvedenou výše a úhradu kauce ve výši 10.000 Kč, která musí být složena
nejpozději v den výběru kupujícího obálkovou metodou v hotovosti na
pokladně nebo na účet města, než samotný výběr obálkovou metodou
započne. Kauce bude navrácena neúspěšným zájemcům nejpozději do
7 dnů ode dne schválení výsledků obálkové metody. Úspěšnému zájemci bude kauce započtena do kupní ceny. V případě odstoupení od kupní
smlouvy ze strany kupujícího se tato kauce stává nevratnou.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov, II. podlaží, kancelář č. 209, Ing. Michal Novotný,
osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky:
556 312 274.

Práce budou rozděleny do etap. Jejich zahájení se
předpokládá 15. 2. 2021, ukončení pak 7. 10. 2021.
Se zhotovitelem prací se v současné době vedou
jednání o způsobu zásobování dotčených provozoven
a přístupu vozidel integrovaného záchranného
systému k jednotlivým nemovitostem.
S konkrétním postupem omezení vlastníky těchto
nemovitostí seznámíme a informaci veřejnosti
přineseme v březnovém čísle zpravodaje, dále bude
k dispozici na stránkách města, facebooku a Mobilním
Rozhlasu.
Jiří Grigier

dluhová poradna vítkov
Tento způsob řešení je pro majitelku bytu nejlepší, neboť bude mít
jistotu, že dojde ke zrušení trvalé adresy osoby, která se na adrese
nevyskytuje, a paní Hedvika si může klidně užívat nového obydlí.

Jak postupovat při zrušení trvalé adresy
V následujícím příběhu bychom chtěli poukázat na možné zabavení
majetku exekutorem v místě trvalého pobytu povinného, který nepatří
povinnému a povinný již bydlí na jiné adrese. Povinný má povinnost
exekutorovi nahlásit změnu své adresy, na které ve skutečnosti žije,
ale tuto povinnost snad žádný z povinných exekutorovi nehlásí. Z
důvodu nečinnosti povinného se může dostat do potíží i člověk,
který nemá s exekucí nic společného, ale bohužel jeho trvalá adresa
je stejná jako adresa povinného.
Jak může postupovat v řešení situace osoba, která bydlí na trvalé
adrese shodující se s adresou povinného? Jaké jsou pravomoci
exekutora při vymáhání dlužné pohledávky? Z příběhu se dozvíte,
jaký je postup při zrušení trvalé adresy osoby, která se již na
adrese nevyskytuje, a jak můžete postupovat při zabavení majetku
exekutorem, pokud nejste povinen hradit vzniklou exekuci.
Jako příklad uvádíme modelovou situaci paní Hedviky
Paní Hedvika si koupila třípokojový byt, který si následně nechala
zrekonstruovat, aby se mohla do něj přestěhovat. Byt si zařídila
dle svých představ a spokojeně v něm začala žít. Časem zjistila,
že na její trvalé adrese je přihlášen syn předchozích majitelů bytu,
o kterém měla informace, že má potíže se soudem, nehradí si své
závazky a je vysoce pravděpodobné, že již má exekuce. Žena chtěla
předejít možným komplikacím a hned se poradila, jak může řešit
situaci a předejít možné návštěvě exekutora na její adrese.
Paní Hedvika si podala písemný návrh na zrušení místa trvalého
pobytu osoby, která již na adrese nebydlí. Návrh byl podán na
místně příslušném městském úřadě. Majitelka bytu musela prokázat
existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu osobě,
která se již na adrese nevyskytuje a nemá žádná práva k užívání
objektu. Na základě doložených podkladů musí být zřejmé, že
práva k užívání bytu má pouze majitel, a to je v tomto případě paní
Hedvika. Za zahájení správního řízení musela paní Hedvika zaplatit
správní poplatek, který se nyní pohybuje ve výši 100 Kč za 1 osobu,
které se ruší trvalá adresa.

V příběhu je zmíněno jedno z možných řešení, kdy člověk chce svůj
majetek chránit před návštěvou exekutora. Jsou situace, kdy se
exekutor dostaví na trvalou adresu povinného, ale majetek nepatří
povinnému, a přesto k zabavení majetku exekutorem dojde. V
této situaci má právo majitel zabaveného majetku podat návrh na
vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy
se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc
pojal do soupisu, kdy musí doložit doklady o zakoupení majetku,
např. potvrzení z bankovního účtu o uhrazení věci, záruční listy
se jménem vlastníka apod. a těmito doklady musí prokázat, že
je vlastníkem věci. V případě, že exekutor navrhovateli nevyhoví,
může navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení
rozhodnutí exekutora žalobu na vyloučení věci (excindační žalobu)
podle občanského soudního řádu.
Pravomoci exekutorského úřadu:
Exekutorský úřad může nařídit při výkonu vymáhání dlužné
pohledávky po povinném hned všechny najednou a tím jsou exekuce
na mzdu, majetek a na účet v bance. Uvádíme kroky exekutora
pouze ve stručnosti. Dostali jste se do podobné situace, kterou
jste museli řešit? 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.
DLUHOVÁ PORADNA VÍTKOV
Komenského 169, Vítkov
PROVOZNÍ DOBA:
Středa 8:00-11.30;

12:00-15.00

ambulantní forma

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

Tříkrálová
sbírka
Od 1. do 24. ledna 2021 probíhala
Tříkrálová sbírka. V současné
době
zpracováváme
její
výsledky, s nimiž vás v některém
z následujícím vydání zpravodaje
blíže
seznámíme.
Průběžně
doplňované informace můžete
sledovat na internetové stránce
www.trikralovasbirka.cz nebo www.odry.charita.cz.
Tento ročník byl jiný, vyžadoval netradiční řešení, a proto patří velký dík všem dobrovolníkům, jež nám pomohli roznést pozdravy a požehnání
do vašich domovů, ale také koledníkům v online prostoru, kteří nám pomohli se sdílením informací, jak je možné přispět.
Vážíme si také ochoty a nabídek s umístěním pokladniček v úřadech, kostelích a v obchodech podle místních možností.
Děkujeme všem dárcům, kteří různými způsoby do letošní Tříkrálové sbírky přispěli.
Charita Odry

ROZPOČET MĚSTA VÍTKOVA na rok 2021
Příjmy

Částka v tis. Kč

Daňové

87 844

Nedaňové

25 797

z toho - odvody příspěvkových organizací

Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o.

1 895

Mateřská škola, Husova 529, Vítkov, p. o.

250

Středisko volného času Vítkov, p. o.

230

Technické služby města Vítkova, p. o.

2 736

Kapitálové

1 500

Dotace

41 573

z toho - neinvestiční přijaté transfery

20 563

- investiční přijaté transfery

17 980

- konsolidované položky

převody vlastním fondům

Příjmy celkem

3 030
156 714

Výdaje

Částka v tis. Kč

Běžné výdaje

131 140

z toho - odbor ﬁnanční

6 361

- odbor služeb

12 145

- odbor sociálních věcí

210

- městská policie

4 214

- odbor vnitřní správy

50 827

- odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

1 258

- odbor dopravy

20

- oddělení kultury

8 152

- odbor správních činností a živnostenský úřad
- neinvestiční příspěvky organizacím a dalším subjektům

45
Mateřská škola Vítkov, p. o.

2 300

Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o.

7 130

Středisko volného času Vítkov, p. o.

3 765

Správa bytového fondu města Vítkova, p. o.

2 754

Technické služby města Vítkova, p. o.

27 050

- neinvestiční transfery

Dotace a příspěvky cizím subjektům

1 479

- převody vlastním fondům

Fond zaměstnavatele

1 600

Fond rozvoje a rezerv

1 430

- neinvestiční výdaje na krizové řízení

povinná rezerva

400

Kapitálové výdaje

52 490

z toho - odbor ﬁnanční

2 915

- odbor služeb

42 200

- odbor vnitřní správy

940

- investiční příspěvky místním částem

1 000

- návratné ﬁnanční výpomoci

Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o.

1 000

- investiční půjčené prostředky obyvatelstvu

kotlíkové půjčky

4 435

Výdaje celkem

183 630

Saldo rozpočtu (příjmy-výdaje)

- 26 916

Financování

Částka v tis. Kč

Zdroje z minulých let

zůstatky na běžných účtech k 31. 12. 2020

20 000

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

úvěr na investice a opravy

16 117

Splátka dlouhodobých úvěrů

rekonstrukce kina, skládka, investice a opravy

- 9 201

Financování celkem

26 916

Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněné na internetu na https://monitor.statnipokladna.cz

Komentář k rozpočtu na rok 2021:
Zastupitelstvo města Vítkova na svém jednání 16. prosince 2020 schválilo rozpočet na rok 2021, jenž je schodkový, jeho příjmy činí celkem
156.714 tis. Kč a výdaje 183.630 tis. Kč. Rozdíl ve výši 26.916 tis. Kč je ﬁnancován z prostředků na účtech, které zůstaly z minulých let,
a zapojením čerpání úvěru na opravy a investice. Město splácí předchozí úvěry ve výši 9.201 tis. Kč.
Největší položku příjmů tvoří daňové příjmy, které oproti roku 2020 klesly o 7 mil. Kč. Druhou nejvýznamnější položkou příjmů jsou přijaté
dotace, ty v rozpočtu představují 41,5 mil. Kč (jedná se o dotace na výkon státní správy, sociálně-právní ochranu dětí, výkon regionální
funkce knihoven, provoz Senior-pointu, na projekt Přívětivý úřad a dále investiční dotace na opravu bytového domu v Komenského ulici 146,
demolici budovy v Lesní ulici 147, rekonstrukci mostu v Oderské ulici).
Nejvyšší položku výdajů tvoří běžné výdaje, a to na provoz samosprávy a státní správy, údržbu a opravu majetku, poskytování služeb
občanům, poskytování dotací, půjček a také příspěvky příspěvkovým organizacím v objemu 43 mil. Kč. Na investice je vyčleněna částka
52 mil. Kč (největší položku tvoří rekonstrukce mostu v Oderské ulici a dokončení infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v Těchanovické
ulici – celkem za cca 34 mil. Kč).
Jana Chorobinská
vedoucí finančního odboru

Projekt: Sociální bydlení – Komenského 146, Vítkov

registrační číslo projektu: CZ.06. 2. 56/0.0/0.0/18_104/0009426
Realizace: 06/2020 – 10/2020
Zhotovitel: JAMI – stav, s. r. o.
Celkové náklady dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 3 761 549,45
Kč
Dotace EU dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 3 197 317,03 Kč
(85 %)
Dotace ze státního rozpočtu ČR dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
188 077,47 Kč (5 %)
Spolupodíl města dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 376 154,95
Kč (10 % způsobilých + nezpůsobilé výdaje)
Díky projektu došlo ke stavebním úpravám bytového domu v ulici
Komenského č. p. 146 na parcele č. 1806 a 1807/1 v katastrálním
území Vítkov. Bylo zrekonstruováno pět stávajících bytových
jednotek pro potřeby sociálního bydlení. Stavební úpravy spočívaly
ve výměně vstupních dveří, opravě podlahy balkonu, soklu a fasády.
V bytech byla provedena výměna podlah, interiérových a vstupních
dveří, rekonstrukce kuchyní, koupelen a WC a výmalba bytů.
Součástí výstupu projektu je také dostupná sociální práce
poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2001 Sb., o soc.
službách, ve znění pozdějších předpisů, či další sociální práce
zaštítěná kvaliﬁkovanou osobou - sociálním pracovníkem.
Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:
1. Zvýšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení ve městě Vítkov
s tím, že obyvatelům sociálních bytů bude rovněž poskytována
sociální služba. Tato skutečnost povede k sociálnímu začleňování
cílových skupin a zároveň vznikne prostor pro to, aby občané
ohrožení sociálním vyloučením získali přístup k dlouhodobému,
respektive ke stabilnějšímu nájemnímu bydlení.
2. Snížení počtu osob v jednotlivých cílových skupinách projektu,
které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup
k bydlení.
3. Poskytnutí osobám v jednotlivých cílových skupinách projektu
možnosti změny životního stylu, která spočívá ve starosti o vlastní
bydlení, o sebe sama, o svou rodinu. Na základě této skutečnosti
bude u jednotlivých osob docházet k omezování sociálně
patologických jevů (nezdravý životní styl, nedodržování nebo

porušování sociálních norem, zákonů, předpisů, které ve svém
důsledku může vést k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve
kterém žije či pracuje apod.).
Zájemci o sociální byt se mohou hlásit na odboru služeb u p.
Putka (556 312 242, putko@vitkov.info). V případě volných kapacit
sociálního bydlení bude přijaté žádosti posuzovat na svém jednání
bytová komise ve spolupráci se sociálním odborem. Aktuální
informace budou zveřejňovány také ve Vítkovském zpravodaji.

Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031
jak jste spokojeni se životem v našem městě a jak by se podle vás
měl Vítkov rozvíjet.

V listopadu 2020 město zahájilo práce na vytvoření „Strategického
plánu rozvoje města Vítkova na období 2022-2031“. Do procesu
jeho tvorby budou zapojeni i občané Vítkova.
Strategický plán přináší společně sdílenou vizi rozvoje našeho
města v následujících letech - je to tvůrčí živý dokument reagující na
potřeby města a jeho obyvatel.
Jedná se o základní rozvojový dokument, který stanoví dlouhodobé
i krátkodobé cíle, opatření a jednotlivé aktivity, kterými se těchto
cílů dosáhne. Dokument bude vycházet ze skutečných potřeb a
možností, odhalí slabiny i přednosti, bude čerpat z názorů veřejnosti
i odborníků a bude tvořen tak, aby zachoval kontinuitu i přes další
volební období. V současnosti je zpracovávána analytická část
dokumentu, tzv. charakteristika neboli proﬁl města.
Velmi důležitým podkladem pro vypracování Strategického plánu
budou preference a priority vás – občanů, z toho důvodu je od 10.
února 2021 plánována realizace dotazníkového šetření.
V rámci chystaného průzkumu budete mít možnost vyjádřit své
názory na různé oblasti života a budoucí rozvoj města. Zajímá nás,

Dotazník bude možné vyplnit:
• elektronicky přes odkaz
http://vitkov.rozvoj-obce.cz
• v papírové podobě bude k dispozici
ve vestibulu městského úřadu, kde
bude umístěna také schránka pro
odevzdání vyplněných dotazníků.
Strategický plán rozvoje města
Vítkova na období 2022-2031
je zpracován v rámci projektu
„Přívětivý úřad Vítkov“, reg. číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014
525, podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.
Zapojte se do přípravy Strategického plánu rozvoje města Vítkova
také vy!
Projekt je zpracováván ve spolupráci s externím
zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro rozvoj
obcí a regionů, s.r.o.) se zapojením Městského úřadu
Vítkov, občanů města, dalších organizací a skupin (např.
spolky, podnikatelé, příspěvkové organizace) a odborné
veřejnosti.

Demolice bytového domu v Lesní ulici
Když v listopadu 2019 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj
dotační program na demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách, město neváhalo ani chvíli a rozhodlo se zkusit štěstí v
tomto programu a získat dotaci na demolici vybydleného bytového
domu č.p. 147 v ulici Lesní.
Žádost o dotaci byla podána v únoru 2020 a v srpnu byly zveřejněny
výsledky dotačního řízení, pro město úspěšné, neboť mu byla
schválena dotace ve výši takřka 1,5 mil. Kč. Následovala nutná
administrativa vedoucí k získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Mezitím již město podnikalo kroky nutné k zahájení vlastní realizace
demolice. Rada města Vítkova rozhodla svěřit samotnou demolici
své příspěvkové organizaci – Technickým službám města Vítkova.
Na konci října byla uzavřena smlouva o dílo a 19. listopadu 2020 bylo
zhotoviteli předáno staveniště a mohly být zahájeny bourací práce
v souladu se zpracovanou dokumentací a vydaným Souhlasem s
odstranění stavby.

Jak jste si jistě mnozí všimli, bytový dům mizel den za dnem
doslova před očima. Do konce loňského roku byl zdemolován a
byly provedeny nutné terénní úpravy. Nyní je z klimatických důvodu
realizace pozastavena. Na jaře bude dokončena provedením
terénních úprav a osetím trávníku.
Celkové náklady na demolici a terénní úpravy činí cca 2,5 mil. Kč.
Město získalo na realizaci dotaci ze státního rozpočtu v rámci
programu Podpora revitalizace území, podprogramu Demolice
budov v sociálně vyloučených lokalitách ve výši 1 485 373 Kč.
Dotaci bylo možné získat ve výši maximálně 60 % z uznatelných
nákladů. Zbylých 40 % uznatelných nákladů a veškeré neuznatelné
náklady musí uhradit město ze svého rozpočtu.
Věříme, že demolicí této vybydlené stavby dojde k revitalizaci tohoto
pozemku, který bude město moci plnohodnotně využít ke svému
dalšímu rozvoji.
Michaela Kaspříková, odbor služeb
Akce „Odstranění stavby Lesní č.p. 147, Vítkov“ je realizována
s dotací ze státního rozpočtu v rámci v rámci programu Podpora
revitalizace území, podprogramu Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách.

Chceme být „Obcí přátelskou rodině“
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje každoročně soutěž
„Obec přátelská rodině“. V letošním roce chceme o tento titul také
usilovat.
Vážení spoluobčané, Vítkov je naším společným domovem, a proto
by mělo být snahou nás všech podílet se na zkvalitnění života v
něm. Tento dotazník by mohl být prvním krůčkem k tomu, abychom
zkvalitnění života dosáhli.
Dovolujeme si vám předložit několik otázek, které jsou zaměřeny
na hodnocení služeb poskytovaných rodinám s dítětem/dětmi
do 15 let ve Vítkově a jeho místních částech.
U každé z otázek můžete využít možnosti hodnocení problematiky
ve Vítkově nebo místní části, ve které žijete. Na konci dotazníku pak
označíte, zda jste odpovídal/a za Vítkov nebo některou místní část.

5. Na které z následujících oblastí by se měly služby pro rodiny
zaměřovat?
Můžete označit více než jednu odpověď. U více odpovědí označte
priority od čísla 1.

Děkujeme vám za zodpovězení otázek.
Vaše město Vítkov

6. Jakou formu péče o předškolní děti využíváte?

Postup při vyplňování dotazníku:
• Před označením si vždy pozorně přečtěte otázku včetně všech
odpovědí.
• Vyberte vždy jen jednu odpověď a zakřížkujte ji (není-li uvedeno
jinak).
• V případě, že chybně zakřížkujete svou odpověď, vyšrafujte ji
a zakřížkujte správnou odpověď.
• Na všechny nejasnosti se zeptejte. Kontakt: Daniela Olbertová, tel.
556 312 253, 737 238 728, e-mail: olbertova@vitkov.info.
1. V úvodu nám dovolte otázku: Považujete město Vítkov a jeho
místní části za místo příznivé pro život rodin s dětmi?
Rozhodně ano
Spíše ano
Nevím
Spíše ne
Rozhodně ne
2. Domníváte se, že nabídka služeb pro rodiny je ve Vítkově
dostatečná?
Rozhodně ano
Spíše ano
Nevím
Spíše ne
Rozhodně ne
3. Která zařízení nabízející služby pro rodiny v oblasti
volnočasových aktivit pro děti využíváte?
Kroužky Střediska volného času, p. o. Vítkov
Kroužky při Základní škole a gymnáziu ve Vítkově
Obory Základní umělecké školy ve Vítkově

Volnočasové aktivity pro děti
Volnočasové aktivity pro celou rodinu
Vzdělávání rodičů
Vzdělávání dětí (mimo předškolní a školní výuku)
Poradenská činnost, prevence a předcházení problémů
v rodině
Možnost setkávání rodin a sdílení zkušeností

Mateřská škola ve Vítkově nebo v Klokočově
Mateřská škola v okolí Vítkova
Chůva (soukromé hlídání doma)
Prarodiče
Jiné – uveďte jaké….........................................................
7. Jaká je podle vás v těchto zařízeních/formách péče? 1 =
nejlepší, 5 = nejhorší, 0 = službu jsme nevyužili (do rámečku 1, 2,
3, 4, 5, 0).
Mateřská škola ve Vítkově nebo v Klokočově
Mateřská škola v okolí Vítkova
Chůva (soukromé hlídání doma)
Prarodiče
Jiné – uveďte jaké….........................................................
8. Uvítali byste ve městě zřízení některého z těchto zařízení pro
děti předškolního věku?
Soukromá mateřská škola
Firemní mateřská škola
Lesní školka
Dětská skupina
Jesle, mikrojesle
9. Využíváte služeb Klubu pro rodiče s dětmi do 3 let v městské
knihovně?
Ano
Ne
Nevím o této službě
10. Uvítali byste rozšíření této služby a v jakém rozsahu?
Odpovídají pouze ti, kteří v předešlé otázce označili variantu Ano.

Zájmové spolky – uveďte jaké…........................................

Ano – v rozsahu (např. zpřístupnění více dnů v týdnu,
rozšíření aktivit apod.).

Jiné – uveďte jaké…..........................................................

Uveďte…..........................................................................

4. Jaká je kvalita těchto služeb. 1 = nejlepší, 5 = nejhorší, 0 =
službu jsme nevyužili (do rámečku 1, 2, 3, 4, 5, 0).
Kroužky Střediska volného času, p. o. Vítkov
Kroužky při Základní škole a gymnáziu ve Vítkově
Obory Základní umělecké školy ve Vítkově

Ne – služba je dostatečná
11. Využíváte veřejná dětská hřiště?
Ano
Ne

Zájmové spolky – uveďte jaké….......................................
Jiné – uveďte jaké….........................................................

Vyplněný dotazník odevzdejte do 10. února 2021 do schránky v zádveří (vpravo) městského úřadu.

12. Jste spokojen/a s jejich počtem a kvalitou?
Odpovídají pouze ti, kteří v předešlé otázce označili variantu Ano.

II. Věk
18 – 25 let

S počtem ano

26 – 30 let

S počtem ne

31 – 40 let

Doporučuji vybudování dětského hřiště – uveďte lokalitu

41 a více let

….....................................................................................
III. Nejvyšší dosažené vzdělání
S kvalitou ano

Základní

S kvalitou ne

Střední odborné – vyučení

Doporučuji rekonstrukci dětského hřiště – uveďte místo

Úplné střední – maturita

......................................................................................…

Vysokoškolské
IV. Počet a věk dětí v rodině

13. Zvládáte propojovat rodinný a pracovní život?

1 dítě

Obojí zvládám bez problémů.

2 děti

Dobře zvládám pracovní povinnosti, ale na úkor rodiny.

3 děti

Dobře zvládám povinnosti spojené s chodem domácností a

4 a více dětí

péči o děti nebo seniory v rodině, ale na úkor pracovních
povinností.

Doplňte věk dětí:

Zvládám obojí tak půl na půl.

1. dítě: …............................................

Mám problémy v rodině i práci – obojí nelze zvládnout.

2. dítě: …............................................

Nechodím do práce a věnuji se pouze rodině.

3. dítě: …............................................
4. dítě: …............................................

14. Co by vám pomohlo k lepšímu skloubení rodinného
a pracovního života?
Odpovídají pouze ti, kteří v předešlé otázce označili 2. - 5. variantu.
Částečná práce z domova.
Částečný/zkrácený pracovní úvazek.
Flexibilní pracovní doba.
Zvýšení kapacity v předškolních zařízení.
Rozšíření otevírací doby předškolních zařízení.
Větší zapojení druhého z rodičů do povinností

V. Struktura rodiny podílející se na péči o dítě/děti
Úplná rodina (otec, matka, dítě/děti)
Úplná rodina a prarodič
Neúplná rodina (1 rodič, dítě/děti)
Neúplná rodina + prarodič
Prarodič + dítě/děti
Pěstouni, adoptivní rodiče, dítě/děti
VI. Dotazník jsem vyplnil/a za

souvisejících s péči o dítě/děti a domácnost.

Vítkov

Jiné – uveďte jaké…..........................................................

MČ Jelenice

Demografické charakteristiky
I. Pohlaví

MČ Klokočov
MČ Lhotka
MČ Nové Těchanovice

Muž

MČ Podhradí

Žena

MČ Prostřední Dvůr
MČ Zálužné

PŘIJĎTE MEZI NÁS!
HRAcí DEskové Centrum Legie je spolek, který se zabývá deskovými a jinými
společenskými hrami. Přestože spolek vznikl teprve v roce 2016, tomuto oboru se
věnujeme více jak 10 let.
Klubovny HRAcí DEskové Centra Legie nyní máme v Hradci nad Moravicí a také
právě v našem Vítkově.
Klubovna ve Vítkově byla založena teprve v září roku 2020, ale i tak máme
v nabídce více než 250 různých deskových a karetních her. Naleznete u nás hry
strategické, rodinné, dětské, vědomostní, párty hry a řadu dalších.
Každou hru vám vysvětlíme, půjčíme, či doporučíme dle vašeho vkusu.
Provoz klubovny je každou neděli od 15:00 hodin.
Vedoucí pobočky: Andrea Brijarová
Mladých 806, 749 01 Vítkov
734 588 460, info@klubdeskovek.cz

Náš seriál osobností
zahájíme nejznámějším vítkovským rodákem Janem Zajícem,
jehož příběh je nám
všem velmi dobře
znám. Jan se narodil
v roce 1950 a prožil
dětství s rodiči, starším
bratrem Jaroslavem,
mladší sestrou Martou
a kamarády. Povinnou
školní docházku absolvoval na základní
škole v Opavské ulici.
Podle učitelů byl šikovným, chytrým a nadaným žákem, který jako
děti v jeho věku občas
zalajdačil. Podle pamětníků Janovi vedle
smyslu pro humor nechyběl ani smysl pro
povinnost. Učitelé jej
přemlouvali, aby po
absolvování základní školy studoval na místním gymnáziu, kam by
se pro své zaujetí světem výborně hodil. To Jan odmítal a v roce
1965 zahájil studium na střední průmyslové škole v Šumperku, kde
pobýval na „osudném“ internátu.
Po srpnové okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy
v roce 1968 se v Šumperku vedle Janova internátu usídlila sovětská
posádka. Jan byl svědkem incidentu loupežných potyček s vojáky,
což v něm zřejmě umocnilo nenávist k okupantům. V souvislosti
s tragickým činem Jana Palacha, jenž se 16. ledna 1969 upálil před
budovou Národního muzea, se Jan Zajíc zúčastnil protestní hladovky na Václavském náměstí. Tragické události jej hluboce ranily a nelibě nesl také obrat státních činitelů a vlastně celé společnosti. Ráno
25. února 1969 se Jan Zajíc se svým kamarádem z internátu vypravil vlakem do Prahy. V Praze nakoupil potřebné hořlaviny a odebral
se k domu číslo 39, kde se uvnitř budovy zapálil. Chtěl vyběhnout
ven na náměstí, ale to se mu již nepodařilo… Přání, aby se jeho
pohřeb uskutečnil v Praze, se nevyplnilo.
Pohřeb se uskutečnil v rodném Vítkově. Ze základní školy v Opavské ulici vycházel 2. března 1969 několikatisícový pohřební průvod,
který směřoval do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Mši sloužil
páter Josef Krakovič. Při posledním loučení zněla československá státní hymna. Janův pomník na přání maminky Marty Zajícové
zhotovil sochař Olbram Zoubek, ale kvůli zamítavému stanovisku
státních úřadů mohl být hrob osazen pouze kamenným kvádrem se
jménem a daty narození a úmrtí.
K nápravě došlo až po sametové revoluci, kdy byl čin Jana Zajíce
rehabilitován a opětovně připomenut veřejnosti. V ranních hodinách
25. února 1990 proběhla ve Vítkově mše za Jana Zajíce a následně
se odpoledne uskutečnila manifestace na vítkovském náměstí, při
které bylo přejmenováno z náměstí Rudé armády na Jana Zajíce.
Jednalo se o natolik slavnostní událost, že se jí zúčastnili vysocí
státní činitelé, chartisté, řada představitelů Občanského fóra i novináři. Průvod se následně odebral na vítkovský hřbitov, kde byl po
dlouhých dvaceti letech odhalen dokončený náhrobek Jana Zajíce
tak, jak jej známe dnes.
Pieta se konala také na Šeráku a v Šumperku. Dodnes bylo po Janu
Zajícovi pojmenováno několik ulic napříč celou republikou. Pravidelně od roku 1990 se koná Memoriál Jana Zajíce s uctěním jeho
památky na místním hřbitově a vycházkou do údolí řeky Moravice,
které měl tak rád. V roce 1991 byla odhalena Janova busta Olbrama
Zoubka na šumperské střední škole, stejně jako busta od Gottharda
Jandy na budově základní školy v Opavské ulici. Jan Zajíc obdržel
in memoriam Řád Tomáše Garriguea Masaryka za zásluhy o demokracii a lidská práva a vznikl o něm také životopisný ﬁlm s názvem

Jan. Nesmíme opomenout, že od roku 1992 pravidelně udílíme žákům a studentům Vítkovska Cenu Jana Zajíce za nejrůznější zásluhy. I přes dlouhý výčet všech pietních vzpomínek musím připomenout, že dnes Nadace Ceny Jana Zajíce neexistuje, podobně jako
základní škola, na kterou Jan chodil. Také revoluční hlasy svobody,
demokracie a lidských práv ochladly a s nimi i návštěvnost pietních
setkání ve Vítkově.
Janův čin lze chápat jako kontroverzní. Řada občanů jej nemusí
chápat, rozumět mu a schvalovat ho. I přestože bychom tu mohli
vysledovat jasné politicko-společenské motivy událostí roku 1968,
je lidská oběť navýsost cenná a posvátná, pro člověka takřka nepochopitelná. Jednalo se o tragický čin v tragické době, který zarmoutil
nejen širokou veřejnost, ale především rodinu a blízké. Dodnes se
jedná o věc citlivou a traumatizující. Ceňme si svobody a demokracie i se všemi nedostatky, které přináší, a nezapomínejme, že pro
tyto ideály umírali lidé.
Radek Huška
kronikář města Vítkova
DORKO, Branislav. Jan Zajíc. Opava: Matice slezská, 2012.
ZAJÍC, Jan. Verše. Velké Přílepy: Olympia, 2016.
DORKO, Branislav a ZAHNAŠ, Petr. Osobnosti Vítkovska. Vítkov:
město Vítkov ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě, 2019.

Těšíme se, že 26. února vyznamenáme šikovné a talentované žáky
a studenty Vítkovska a přivítáme v rámci udílení Ceny Jana Zajíce
vítkovského rodáka, skvělého klarinetistu Karla Dohnala. Zatím
neumíme odhadnout, zda nám to vydaná opatření dovolí, a pokud
ano, v jakém rozsahu.
V případě, že dojde ke zmírnění vydaných protiepidemických
opatření, bude od 22. února zahájen výdej místenek prostřednictvím
informačního centra. Informace na tel. čísle 556 312 255.

Únor v kultuře trošku jinak
Zahrajte mi, housličky
z javorové destičky.
Zahrajte mi vesele,
ať se srdce zasměje.
(lidová)
Ano, všichni jsme byli zvyklí, že měsíc únor byl ve znamení plesů,
karnevalů, divadelních představení a koncertů. Letos to však bude
trošku jinak. Připomeňme si, co nás minulo v lednu, co připravujeme
na únor a také něco málo z tradičních únorových událostí v našem
městě a místních částech.
Na 12. leden jsme měli naplánováno divadelní představení Svaté
neřesti. Kdo jste se chystali, poznačte si nový termín - 7. červen v
19.00 hod. Předprodej plánujeme zahájit v dubnu prostřednictvím
webové aplikace kulturavitkov.cz, nebo si vstupenky můžete
zakoupit v informačním centru.

Mouku se solí promícháme, uprostřed vytvoříme důlek, do kterého
dáme cukr, droždí, žloutky, vlažné mléko a máslo. Počkáme, až
vzejde kvásek, a pak těsto spolu s rumem zpracujeme a necháme
na teplém místě kynout. Potom z těsta lžící vykrajujeme a házíme
na vál přibližně stejné kousky. Ty roztáhneme do kulaté placky, do
středu dáme marmeládu, konce spojíme a uzavřeme. Položíme na
vál spojem dolů, přikryjeme utěrkou a necháme vykynout. Smažíme
je na tuku (koblížky musí plavat) přikryté pokličkou, po otočení na
druhou stranu již nepřikrýváme. Po vytažení položíme na ubrousek,
abychom částečně odsáli tuk a pocukrujeme.
Děti, než spořádáte mísu koblížků, naučte se tuhle vtipnou básničku.
Koblihové dostihy
Ludvík Středa
O novém termínu besedy s cestovatelem Jiřím Kolbabou vás
budeme informovat.
A ples města? Vyřizujeme pozdravy od kapely s tím, že se na vás
těší v příštím roce.
Pro zástupce samospráv a pro podnikatele z česko-polského
příhraničí máme na 17. a 18. únor připraven v rámci projektu „Kudy
tudy na odpady“ webinář. Jestliže se chcete dozvědět více o novém
zákoně o odpadech a o tom, jak k problematice svozu, třídění a
dalšího nakládání s odpady přistupují jinde, můžete se na zajímavou
akci s odborníkem přihlásit.
Tancovala Majdalena,
Janečkova mladá žena,
tancovala velice,
až jí pukly střevíce.
(lidová)
Tak se všichni veselili každoročně po skončení masopustního
průvodu v klokočovské sokolovně.
Masopust je jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem pomalu
se probouzející jarní přírody. Nebývá vždy stejně dlouhý. Začíná po
Třech králích a končívá v úterý před Popeleční středou. Je rozšířen
po téměř celé Evropě už od 9. století. V Polsku mu říkají „zapust“,
v Německu „fastnacht“ a na Slovensku „fašiang“. I v rámci České
republiky se můžete setkat s různými označeními – na Moravě
„fašank“, na Slovácku a Valašsku „ostatky“ a někde mu také říkají
„končiny“. A proč ne právě „končiny“? Končí zima a my se těšíme
na jaro, s nadějí vyhlížíme příští úrodu a přejeme si zdraví, hojnost
a blahobyt.
A aby nám to těšení lépe ubíhalo, zkusme si upéci třeba masopustní
koblihy z Vlčnova. Budeme potřebovat: 500 g polohrubé mouky, 2,5
dl mléka, 40 g droždí, 40 g krupicového cukru, 40 g másla, 4 žloutky,
4 lžíce rumu, 200 g sádla, 2 dl oleje, meruňkovou marmeládu,
vanilkový cukr, sůl.

Pořádaly koblihy
koblihové dostihy.
Závodnice na dráze
měly samé
nesnáze:
Rybízová z
Frýdlantu
trucovala na startu.

Jahodové z
Náchoda
zmizel žokej –
jahoda.
Borůvková
zmodrala,
proti směru klusala.
Malinová od pátku,
koulela se pozpátku.

Meruňková ze
sáčku
nepostřehla
zatáčku…
Štěstí, že si koblihy
pro sváteční dostihy
– jak se v cíli
přiznaly –
talíř za trať přihnaly.
(Ryba v kleci)

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

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Komenského 754, 749 01 Vítkov

Milý budoucí prvňáčku,
srdečně Tě zveme k zápisu do první třídy,
který se uskuteční v prostorách školy v budově 1. stupně
v pátek 9. dubna 2021 v době od 13:00 do 18:00 hod.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhne zápis do 1. tříd následovně:
- Zákonní zástupci budou podávat žádost k přijetí žáka do 1. třídy na webu školy do uvedeného odkazu, na který budete před zápisem
upozorněni na webových stránkách školy (sledujte informace na www.zsgvitkov.cz).
- Stejným způsobem budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky (prosím připravte si doporučení lékaře, kladné doporučení
školského poradenského zařízení - domluvte si již nyní sami termín v poradně, abyste dodrželi dubnový termín k podání této žádosti).
- Dne 9. dubna 2021 v době od 13:00 do 18:00 hodin Vás zveme k zápisu. Pokud neobdržíme elektronickou žádost, budeme připraveni
vyplnit příslušné dokumenty s Vámi. V tento den také stvrdíte podpisem správnost údajů ve všech dokumentech.
Vezměte s sebou rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonných zástupců, vyplněný Zápisní list, Dohodu ve věci přijetí dítěte (tyto
dokumenty Vám budou zaslány v tištěné podobě nebo si je můžete vytisknout z webu školy v sekci zápis do 1. tříd, všechny dokumenty
vyplňte a prosíme oba zákonné zástupce dítěte, aby je podepsali), v případě podání žádosti o odklad také doporučení školského
poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře. Dále přineste důležité dokumenty, např. rozhodnutí soudu o svěření
dítěte do výhradní péče.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

SBĚR KAŠTANŮ 2020
I vloni se žáci naší školy zúčastnili výzvy, kterou každoročně vyhlašuje
Lesní správa Vítkov pod názvem „Sbírám kaštany a pomáhám tak
přikrmovat lesní zvířátka“. Chválíme všech 51 dětí školy, které se
akce zúčastnily. Žáci do školy postupně přinášeli nasbírané kaštany,
ty byly pravidelně každý týden odváženy, aby nedošlo k jejich
znehodnocení. Myslivci v zimě přikrmují nasbíranými plody lesní
zvěř.
Celkem jsme nasbírali 986 kg kaštanů. Nejpilnějšími sběrači byli
Kateřina Wolfová (V. B), jež přinesla do školy 200 kg, a Martin Burdík
(III. A), který nasbíral 110 kg kaštanů. Martin pilně sbíral i v minulých
letech a je příkladem pro ostatní žáky.
Nejlepší sběrači byli oceněni zajímavými encyklopediemi.
Rádi bychom poděkovali také Lesní správě Vítkov, která nám
darovala krásný smrček, jenž nám již od počátku adventu vytvářel
ve škole příjemnou vánoční náladu.
Sylva Doleželová
„Hlídání dětí“ rodičům vybraných profesí ve škole.

Dobrá zpráva pro všechny,
kdo třídí odpady
My, kteří jsme si osvojili dobrý návyk a snažíme se ulehčit
přírodě tím, že doma třídíme a následně odděleně ukládáme
odpad z domácnosti do různobarevných kontejnerů, si často
pokládáme otázku kam s obaly, které nejsou jednoznačně
plastové, skleněné ani papírové. Jsou to především plechovky
od nápojů a dalších potravin a také obaly od trvanlivých mléčných
nápojů a džusů známé pod obchodním označením Tetra Pak.
Při jednání s ﬁrmou, která od nás odebírá a následně třídí
plastové obaly, jsme byli ujištěni, že pro jejich specializovanou
linku není problém vytřídit a následně dále předat k recyklaci
výše uvedené obaly. Proto vás můžeme ujistit, že pokud kovové
a směsné obaly Tetra Pak odložíte do žlutého kontejneru na
plasty, tak budou po vytřídění a recyklaci opět účelně využité
a hlavně neskončí na skládce.

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

3. března 2021 od 15:30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání naleznete na úřední
desce města Vítkova a na webových stránkách
města www.vitkov.info sedm dnů před konámín
zasedání.

Krajina břidlice - ohlédnutí za rokem 2020
Spolek Krajina břidlice, z.s. (dále jen „Spolek“) má za sebou svůj
první rok existence. Spolek vznikl 25. října 2019 a založili jej lidé
nadšení pro náš kraj, pro oblast, kde se v dobách dávno minulých
těžila štípatelná břidlice. Zakládajícími členy Spolku jsou starostové
měst Budišov nad Budišovkou, Vítkov a Odry a také zástupci
provozovatelů turistických atraktivit souvisejících s břidlicí. Účelem
zřízení Spolku a je organizování turistické, kulturní, environmentální
a propagační činnosti, zejména činnosti související s historií těžby
břidlice v oblasti Nízkého Jeseníku. Oblasti, která až do poloviny
20. století žila čilým životem, prosperovala a zdaleka nebyla
opomíjenou částí severní Moravy. Odsun původního obyvatelstva
v roce 1946, následné osídlení novým obyvatelstvem a vznik
Vojenského újezdu Libavá, to vše způsobilo zastavení kontinuálního
rozvoje regionu a také vztah k dosídlené krajině, k obcím a městům,
to vše si lidé zde žijící museli od počátku budovat. Našim cílem je
pomoci místním i návštěvníkům objevovat krásu této oblasti, její
pohnutou historii i krásy přírody. Hlavním tématem je těžba břidlice,
která naší krajině vtiskla dnešní tvář, stále lze najít spoustu pozůstatků
po hornické činnosti, staré doly, zatopené lomy, zarůstající odvaly…
Pojďte se s námi alespoň v pár bodech ohlédnout za naší
činností v roce 2020:
• Prezentovali jsme Krajinu břidlice na veletrhu cestovního ruchu
v Brně.
• Organizovali jsme přednášky na téma břidlice, potápění v důlních
dílech, atp.
• Prezentovali jsme Krajinu břidlice na veletrhu cestovního ruchu
v Praze.
• Pomáhali jsme s mapováním letounů - netopýrů a vrápenců.
Většina starých důlních děl je významným zimovištěm letounů.
• Prezentovali jsme Krajinu břidlice na veletrhu cestovního ruchu
v Ostravě, kde jsme získali ocenění za nejlepší expozici veletrhu!
• Pořádali jsme brigády, upravovali naučné stezky a turistické cíle.
Ruku k dílu přiložili také členové Klubu českých turistů z Beskyd.
Patří jim velký dík!
• Představili jsme Krajinu břidlice na jednání Národní rady geoparků
ČR v Příbrami. Musíme skromně podotknout, že jsme sklidili velký
ohlas.

• Otevřeli jsme novou turistickou atraktivitu - Flascharův důl. Vedle
Raabovy štoly v Zálužném tak můžeme turistům nabídnout další
prohlídku podzemí!
• Věnovali jsme se také médiím. Reportáže v rozhlase, televizi,
natáčení poředu Toulavá kamera… to vše obnáší důkladnou
přípravu. Ale ví se o nás!
• Účastnili jsme se křtu knihy o mariánské břidlici u slovenských
kolegů z Mariánky. Je to obec u Bratislavy, ve které se kdysi také
těžila štípatelná břidlice. Až se zlepší epidemiologická situace,
uspořádáme poznávací zájezd do této oblasti.
• Krajinu břidlice přijeli poznat členové Národní rady geoparků ČR
na třídenní návštěvu.
• Pořádali jsme Hornický den Krajiny břidlice 2020 v Budišově nad
Budišovkou.
• Břidlicové hornictví jsme zastupovali na setkání hornických
a hutnických spolků v Žacléři.
• Obhájili jsme Zařazení Krajiny břidlice do sítě národních geoparků
ČR, stali jsme se kandidátským geoparkem a v letošním roce
budeme podávat nominační dokumentaci na přidělení titulu Národní
geopark Krajina břidlice.
A samozřejmě jsme provozovali naše turistické atraktivity a pracovali
na rozšíření nabídky turistických propagačních materiálů. Vše
naleznete na www.krajinabridlice.cz.
Za podporu naší činnosti děkujeme Moravskoslezskému kraji,
pracovníkům úřadu Moravskoslezského kraje, odboru cestovního
ruchu, městům Odry, Vítkov a Budišov nad Budišovkou, destinačním
managementům Opavské Slezsko a Poodří, produktu Technotrasa
a Euroregionu Silesia. A samozřejmě všem jednotlivcům, kteří nás
podporují. Velmi si toho vážíme a naplňuje nás to optimismem do
dalších aktivit.
Pokud chcete získávat informace o naší činnosti, můžete se stát
„Srdcařem Krajiny břidlice“, budeme Vás informovat a zvát na
zajímavé akce. Více informací na webu Krajina břidlice. Těšíme se!

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VÍTKOVA
PŘIJMOU:

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

Ze d
dn
n ííkk a
Nástup - ihned
Pracovní doba - 40 hodin týdně
Požadujeme:
- vzdělání - vyučen v oboru,
- praxe minimálně 5 let,
- samostatnost, spolehlivost,
- řidičský průkaz skupiny B, C
výhodou.

Pra c o vník
v n ík a n
naa
údržbu
údrž
bu ze le n ě
Nástup – ihned
Pracovní doba – 40 hodin týdně
Požadujeme:
- praxi v práci s plotostřihem,
křovinořezem, pilou,
- samostatnost, spolehlivost,
- řidičský průkaz skupiny B, C
výhodou.
Nabízíme – beneﬁty dle KS
– příspěvek na penzijní
připojištění, stravné, týden
dovolené navíc, příspěvek na
preventivní péči o zdraví apod.
Informace a evidence zájemců:
J. Prusková, PAM TS Vítkov,
Dělnická 705, mail: pruskova@
tsvitkov.czel.: 556 300 731, 734
720 789

Alena Zemanová
Krajina břidlice, z.s.

Technické služby města Vítkova přijmou
na dohodu o provedení práce

PLAVČÍKY NA KOUPALIŠTĚ

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

Záluženské dárky pro děti v ukrajinském Залужнoм
mohly účastnit distanční výuky. Z námi vybraných prostředků bylo
obdarováno celkem 11 dětí, z nich 5 z obce Залужне a dalších 6
dětí pak z obcí v bezprostředním okolí – 4 z Červonich Chatek, 1
z Bukivky a 1 z Romaniva. Radost dětí byla veliká, a právě o tu nám
především šlo.
A tak (i přes nepříznivé vlivy karanténních opatření, skepsi
a pochybnosti mnohých, kteří naši spolupráci s ukrajinskými
obyvateli stejnojmenné obce od počátku zpochybňovali nebo
tvrdili, že sbírka je neadresná a „…kdoví, kam ty peníze přijdou“),
se nám daří v našem přeshraničním přátelství smysluplným
způsobem pokračovat. O tom svědčí i připojené obrázky některých
z obdarovaných dětí. Informace o akci zveřejnila na svých webových
stránkách také Diecézní charita ostravsko-opavská:
https://1url.cz/rzYIv
Petr Zahnaš
osadní výbor Zálužné

Před koncem minulého roku se ve sdělovacích prostředcích
objevila výzva Diecézní charity ostravsko-opavské, aby lidé
přispěli na Mikulášskou nadílku potřebným dětem na Ukrajině.
Svátek sv. Mikuláše tam připadá na 19. prosince, takže vlastně
šlo o dárky pod stromeček. Adresáty dárků byly děti z nejchudších
a nejpostiženějších oblastí Ukrajiny, mezi něž patří také Žitomyrská
oblast na Volyni. A právě tam leží Залужне. Ukrajinské Залужне
(Zalužne) je malá obec s 56 obyvateli a z toho hlediska je srovnatelná
s naší obcí Zálužné, místní částí Vítkova. Kontakty s jejími obyvateli
jsme navázali už v roce 2019, kdy jsme Ukrajinu v létě navštívili
a tamější obyvatelé k nám na oplátku zavítali na konci října. Loni jsme
byli po celý rok pouze v kontaktu, zprostředkovaném technickými
prostředky, neboť cestování bylo v důsledku protiepidemiologických
opatření znemožněno.
A tak, když se na konci roku 2020 objevila výzva na pomoc dětem,
nikdo ze záluženských ani na okamžik nezaváhal. Prioritou pro nás
bylo, aby prostředky, kterými přispějeme, šly přednostně právě dětem
ze Залужнoгo. Obrátili jsme se proto na prezidenta Diecézní charity
ostravsko-opavské P. Jana Larische, Th.D. s prosbou a dotazem,
zda je to možné v rámci sbírky zprostředkovat. Setkali jsme se
s pochopením a ve spolupráci s paní Mgr. Veronikou Mechovou se
záměr podařilo uskutečnit.
Naši ukrajinští přátelé na místě vytipovali ty nejpotřebnější rodiny
a s rodiči dětí také probrali, o jaké dárky by se mělo jednat. Tyto
informace spolu s vybranou částkou 12.000 Kč jsme předali
diecézní charitě. Na uvedenou sumu se složilo 11 záluženských
rodin a tato částka mimo jiné představovala téměř 20% z celkově ve
sbírce pro Žitomyrskou oblast shromážděných 60.488 Kč. Členové
Mezinárodní unie dobrovolníků Ukrajiny pořídili za zaslané ﬁnance
všechny dohodnuté dárky, zabalili je a popsali konkrétními jmény
dětí. Poté je naložili do aut a rozvezli přímo domů k jednotlivým
dětem. Balíčky obsahovaly panenky, autíčka na ovládání, hry,
knížky, sladkosti, ale především boty, bundy, sportovní oblečení,
ale i telefon nebo tablet, které jsou nyní velmi potřebné, aby se děti

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

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
POMÁHÁME…

Naše škola se stejně jako množství jiných organizací zúčastnila
dobročinné sbírky potravin pro potřebné. Ve všech našich budovách,

v kadeřnictvích a masérnách v Kopřivnici, Novém Jičíně, v Odrách,
ve Vítkově na pracovišti odborného výcviku kuchařů-číšníků,
v autoservise ve Vítkově-Podhradí a také ve všech prostorách
teoretické výuky se žáci i pracovníci školy zapojili pod záštitou
Moravskoslezského kraje a ostravské potravinové banky do sběru
potravin. I přes nepřízeň společenské situace (sbírka byla dvakrát
odložena) byl výsledek velmi překvapivý. Do organizace sbírky
zasáhla epidemie koronaviru, největším problémem byl termín, jenž
byl z října přesunut na listopad a potom na prosinec, až se mohli
žáci vrátit do lavic. Oříškem bylo také předání, ale vše se nakonec
povedlo úspěšně uspořádat.
Získané jídlo, především těstoviny, rýže, mouka, cukr, luštěniny,
sladkosti pro děti a konzervy všeho druhu, zamířilo k samoživitelkám,
osamělým seniorům, handicapovaným, lidem v nouzi, bezdomovcům,
rodinám v krizi, prostě ke všem, kteří potřebují pomoc.
Mnoho lidí se dostalo do problematické situace, snížily se jim
znatelně příjmy nebo přišli o práci, proto jsem ráda, že se nám
společně podařilo shromáždit 221 kg potravin, které si zástupci
potravinové banky od vedení školy převzali 22. prosince. Všem
děkuji…
Jana Kellnerová
ředitelka školy

Projekt „Kudy tudy na odpady“ s reg. č. CZ.11. 4. 120/0.0/0.0/16_
013/0002146 je spoluﬁnancován z prostředků EFRR v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím
Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

problematikou odpadového hospodářství v obcích zabývají.

KUDY TUDY NA ODPADY

PŘEDNÁŠEJÍCÍ – Jan Prejda, odborník na odpadové hospodářství

Zveme vás v rámci česko-polského projektu „Kudy tudy na
odpady“ na webinář na téma „ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ“.
JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO VÝMĚNU ZKUŠENOSTÍ
Z OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY V RÁMCI ČESKO-POLSKÉHO PŘÍHRANIČÍ.

KDY: 17. a 18. února 2021 od 9:00 hodin
KOMU JE WEBINÁŘ URČEN:
• 17. února – starostům měst a obcí, odpadovým hospodářům,
pracovníkům životního prostředí, všem dalším, kteří se

SPORTOVCI SE NA
KRAJSKOU PODPORU
MOHOU SPOLEHNOUT
I V ROCE 2021
Sportovní organizace v regionu si opět budou
moci zažádat o peníze na svou činnost.
Moravskoslezskému kraji se v posledních
dvou letech velmi osvědčil způsob vyplácení
příspěvků přes Českou unii sportu, a tak na
spolupráci naváže i v roce 2021. Rozhodli
o tom krajští zastupitelé. Kraj by měl pro
sportovce ve svém rozpočtu vyčlenit
30milionovou podporu.

• 18. února – ﬁrmám a institucím, drobným živnostníkům, všem
dalším, kteří se problematikou odpadového hospodářství zabývají.

DOZVÍTE SE:
• třídění a ukládání odpadu v obcích do 10 tis. obyvatel,
• provoz sběrných míst, třídění odpadů (nejčastější typy
současného třídění a odvozu odpadů z domácností a ﬁrem
a informace o nových moderních metodách),
• třídění odpadu na veřejných plochách,
• technika pro svoz a třídění odpadu,
• legislativa,
• výměna zkušeností – dobrá praxe.
TĚŠÍME SE NA VÁS, PŘIZVĚTE, PROSÍM, I DALŠÍ ZÁJEMCE!
Více na www.vitkov.info.

„Způsob vyplácení ﬁnancí přes Českou
unii sportu je velmi efektivní, přehledný
a transparentní. Ukázalo se, že se tímto
způsobem podařilo podpořit mnohem více
organizací, než v předchozích letech. V roce
2018 získalo prostředky na sportovní činnost
424 žadatelů, vloni bylo vyhověno dokonce
457 žádostem. Konkrétně se tato podpora
týká činnosti tělovýchovných a tělocvičných
jednot, sportovních klubů a sportovních
příspěvkových organizací měst a obcí, které
působí v našem regionu,“ vysvětlil náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje pro
školství a sport Stanislav Folwarczny
a doplnil, že jednotlivé organizace mohou
prostřednictvím České unie sportu od kraje
získat od 13 do 130 tisíc korun. O tento

příspěvek si mohou zažádat v průběhu ledna
2021 na regionálních pracovištích České
unie sportu, která už má s tímto systémem
podpory zkušenosti a plní pro sportovní
organizace roli servisního centra.
„Česká unie sportu nám na březnovém
zastupitelstvu předloží seznam organizací
vhodných k podpoře. Také zažádá
o ﬁnanční prostředky, které jsou pro příští
rok navrhované ve výši třicet milionů korun.
Jsem rád, že se v této náročné době, kterou
tak výrazně ovlivnila pandemie, podaří opět
zlepšovat podmínky pro sportovní aktivity
nejen vrcholových sportovců, ale i amatérů,
dětí a mládeže,“ uzavřel náměstek hejtmana
Stanislav Folwarczny.

Český svaz
ochránců
přírody
vyhlašuje Rok
vážek a nabízí
finanční pomoc
i na jejich
ochranu.
Český svaz ochránců přírody
(ČSOP) vyhlašuje rok 2021
Rokem vážek. Během roku
budou – dovolí-li koronavir
- po celé České republice
probíhat zajímavé aktivity,
díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné
skupině hmyzu i o prostředí,
ve kterém žijí. Již nyní však
ČSOP nabízí ﬁnanční podporu aktivit na pomoc vážkám.
Proč zrovna Rok vážek?
Krom toho, že vážky jsou
krásné a samy o sobě pozoruhodné, jsou i symbolem
zachovalých vodních ploch
a mokřadů. Míst, kterých je
i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování vody v krajině stále větší
nedostatek. Nejen, že se neobnovují dostatečně rychle,
ale leckde dosud i mizí (jsou
zaváženy a podobně) či jsou
nevhodným
hospodařením
(např. intenzivní chov ryb)
degradovány. Český svaz
ochránců přírody by rád, aby
si lidé začali mokřadů více vážit; napomáhali jejich obnově
a bránili jejich zániku. Nejen
jako míst, ke kterým obracíme
své zraky coby k přirozené
„klimatizaci“ v dobách letních
veder, ale i míst plných života,
plných nejrůznějších – mnohdy i velmi vzácných – rostlin
a živočichů. Právě vážky, tyto
létající drahokamy, jsou toho
symbolem.
Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu mokřadů,
tůní a rybníků a přibližuje tato
místa veřejnosti. Nabízí však
také ﬁnanční pomoc dalším
subjektům, které by se chtěly do ochrany (nejen) vážek
zapojit. V rámci Národního
programu ČSOP Ochrana
biodiverzity mohou spolky
žádat o ﬁnanční podporu jak
na mapování vzácných druhů, tak na drobnější praktická opatření v terénu, mimo
jiné právě třeba na obnovu
tůní, které potřebují vážky pro
své přežití. Ti, kteří se chtějí
starat o nějaký mokřad dlou-

hodobě, se mohou zapojit do dalšího programu ČSOP – založit
pozemkový spolek. Pozemkové
spolky jsou organizace, chránící
cenné přírodní lokality a pečující
o ně na základě vlastnického či
smluvního vztahu k pozemkům.
ČSOP nabízí zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc
nejen ﬁnanční, ale i metodickou,
odbornou a právní. Bližší informace o obou programech ČSOP
i o aktuálně vyhlášených výběrových řízeních, jejichž uzávěrka
je v polovině března, najdete na
webových stránkách www.csop.
cz.

Vyhlášením tematického roku by
ČSOP rád upozornil na ohrožení
konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k zapojení
do její ochrany. Očekávat během
roku můžete vycházky za tajemstvím mokřadů, putovní výstavu
o vážkách a jejich ochraně, „vážkařské“ soutěže i lecjaká překvapení. Sledujte aktuality na webových stránkách www.csop.cz.
Generálním partnerem Národního programu ČSOP Ochrana
biodiverzity jsou Lesy České
republiky, s. p., program je dále
spoluﬁnancován Ministerstvem

životního prostředí, Nadačním
fondem Veolia a Nadací Ivana
Dejmala.
Bližší informace:
Jan Moravec
Český svaz ochránců přírody
tel.: 777 063 340

ZALOŽENÍ MĚSTA, KOSTELA A FARNOSTI

Přesný rok založení města Vítkova nelze zatím určit. První historická
zpráva o Vítkově je v předcházející listině olomouckého kanovníka
Dětřicha z Fulšteinu při založení sousední obce Dolních Kunčic
(původně Steinbach). Vítkov je v ní jmenován latinsky Wytchenau.
„Kdyby však při souzení nebo rozsudcích z jakýkoliv příčin došlo
k nějakým pochybnostem, mají se rychtáři Šteinbachu o konečný
rozsudek (právní naučení) utíkat do Vítkova.“ Zdejší soud, lépe
řečeno purkmistr a městská rada, měli určitou soudní pravomoc
i pro okolí. Vítkov tehdy byl v tom čase již asi městem.
Aby se však město mohlo takhle uspořádat, bylo třeba alespoň
20 let od jeho založení. Dějepisec Vítkova Josef Ullrich udává proto
rok 1280 jako nejpozdější datum založení. Pravděpodobně však to
bylo o něco dříve.
Město i blízký hrad nese od počátku jméno svého zakladatele.
Podle všeobecného názoru to byl Vítek, purkrabí na Hradci,
správce královských statků ve Slezsku. Je doložen v letech 1213,
1222 a 1224 například vlastním podpisem na pergamenu z roku
1224 uchovaném v kroměřížském archívu: „ Witko, castellanus de
Gradec“. Ale také z roku 1249 máme dosvědčeno, že na Hradci byl
purkrabím Vítek. Mezi tím však byli purkrabí jiní. Nebyl to tedy úřad
na celý život. Není snadné říci proto, zda to byl tentýž Vítek. Ullrich
je přesvědčen, že tento Vítek z roku 1249 je zakladatelem Vítkova.
Můžeme tedy říci, že Vítkov byl založen kolem roku 1260 (J. Ullrich
str. 29). Hrad Vikštejn byl založen o něco dříve, asi roku 1205. Měl
velkou důležitost v celém Opavsku, zvláště pro okolí, především pro
Vítkov.

Že Vítkov je město založené, nikoliv samorostlé, dokazuje tvar
náměstí: je čtvercové a ve všech čtyřech rozích má ulice. Hradeb
město nemělo, jen dřevěné palisády. Brány jsou potvrzeny dvě: horní
brána u domu č. 1 (U Růže) na nynější Opavské ulici. Dolní brána
u č. 17 na nynější Oderské ulici. Fojtství bylo v severovýchodním
rohu náměstí č. 8. Při svém založení mělo město asi 50 domů s 250
obyvateli. (Ullrich str. 34)
Domy byly většinou dřevěné, jak dosvědčuje ještě Urbář Vikštejnský
z roku z roku1640. První osídlenci přišli prý k nám z východního
Pruska. Časem se smísili s okolním obyvatelstvem, které bylo
české. V Urbáři Vikštejnském z roku 1599 nacházíme totiž asi třetinu
jmen ve Vítkově českých.
Je velmi pravděpodobné, že při zakládání města se na jižní straně již
nacházelo starší osídlení. Tomu nasvědčuje nejen velikost zdejšího
katastru, ale i poloha starého kostela. Je vzdálen od náměstí asi
400 kroků a stojí spíše v Dolní Vsi, než ve Vítkově. Potok Čermenka
a údolí kolem něho lákalo jistě k osídlení. Dolní Ves splynula
s Vítkovem roku 1875. Horní Ves až roku 1919. V Urbáři se uvádějí
každá samostatně.
Je jisté, že se založením města došlo také k založení farnosti
a kostela. Obyvatelé byli katolíci, stejně jako zakladatel, který na
kostel pamatoval podobně jako zakladatel Dolních Kunčic. Jestliže
na tom místě nebyl hřbitov s kaplí už před založením Vítkova pro
předpokládané osídlení Dolní Vsi, byl tam co nejdříve založen se
vznikem města. Tento kostelík byl jistě maličký, chudý a snad raně
gotický ve velmi střízlivém provedení.
Josef Krakovič
vítkovský kněz 1951 - 1972

PURKRABÍ
– HODNOST ZAKLADATELE VÍTKA
Purkrabí (z lat. praefectus – castellanus, z něm. Burggraf, nesplést
si s „ purkmistr – starosta“.) je název pro velmi důležitý úřad z období
hradské soustavy v éře středověku.
Český kníže Boleslav I. zvaný Ukrutný (asi 915 - 967 či 972) pocházel
z rodu Přemyslovců a byl mladším bratrem svatého Václava, kterého
nechal zabít ve Staré Boleslavi. Upevnil tak svou vládu a vojenskou
moc ve středních Čechách a postupně zničil ostatní české knížecí
rody. Jeho syn Boleslav II. vyvraždil v Libici rod Slavníkovců (roku
995) a završil sjednocení země české. Dějiny píší vítězové, pojďme
si o tom raději číst! Přemyslovci zbavili své protivníky vlády a dosadili
na jejich území sobě věrné knížecí správce – purkrabí, kteří patřili
k nižší šlechtě. Panovník využil buď původní hradiště, nebo založil
vlastní tvrze, které jeho následovníci přebudovali na opevněné
hrady. Neměly pouze vojenský význam, ale stávaly se správními,
hospodářskými, církevními a ﬁnančními centry. Boleslav I. byl i přes
bratrovraždu považován za energického a velmi úspěšného českého
panovníka. Za jeho vlády se země povznesla politicky i ekonomicky
a Boleslav je označován za zakladatele české státnosti.
Jedním z přemyslovských hradů byl Hradec u Opavy (dnešní Hradec
nad Moravicí), kde panoval purkrabí Vítek z Kravař. Podle legendy
dal do správy nově postavený hrad nad řekou Moravicí mladému
rytíři, který se také jmenoval Vítek. Ten si svými schopnostmi vydobyl
mezi lidem velké vážnosti pro svoje úspěšné úsilí o hospodářský
rozvoj podhradí i blízkého městečka, které založil. Široko daleko
budil respekt hrad Vikštejn i jeho purkrabí Vítek z Vítkova, věrný
spojenec českého krále Přemysla Otakara II. Jak to bylo dál, se
dozvíte v některé dalším vydání Vítkovského zpravodaje.
Pavel Kučerka

Zdroje: farní kronika, Vítkovsko, Wikipedie.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV pro rok 2021
16. 7. - 23. 7.
MAŽORETKOVÝ TÁBOR – boj „O zlatou hůlku“ nejen pro
mažoretky - TZ Klokočov
Cena: 3.000 Kč
Vedoucí: Pavlína Steschnerová
25. 7. - 31. 7.
AVATAR - TZ Klokočov
Cena: 2.750 Kč
Vedoucí: Oldřich Sladkovský
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 2021
2. 8. - 6. 8.
9. 8. - 13. 8.
16. 8. - 20. 8.

Dobrodružný týden s TLAPKOVOU PATROLOU
Bohové OLYMPU
Příměstský zážitkový tábor

Sledujte, prosím, naše facebookové a webové stránky, kde pro
vás vymýšlíme další akce, např. hledání drahých kamenů nebo
sněhulákovou soutěž.

Správa bytového fondu města Vítkova, p. o.

Přijmeme bytového technika
do hlavního pracovního poměru
Požadujeme:
• středoškolské vzdělání s maturitou v oboru pozemní
stavitelství,
• řidičský průkaz skupiny B,
• znalost zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných
zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv,
• znalost práce s PC,
• samostatnost, spolehlivost,
• praxe vítaná.
Nabízíme:
• stravenky,
• příspěvek na penzijní připojištění,
• týden dovolené navíc.
Nástup:
• dle dohody,
• pracovní doba 40 hod. týdně.
Informace a evidence zájemců:
Zdeňka Nováková, ředitelka SBF, Opavská 221, 749 01
Vítkov, e-mail novakova@sbvitkov.cz, telefon: 556 300 277

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