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Několik slov
starosty města
Vážení spoluobčané, pravidelně se ve svých článcích zabývám
investičními akcemi města, nejinak tomu bude i v dnešním
příspěvku. Ještě v tomto roce dojde k demolici domu č.p. 147
v Lesní ulici. Celá akce přijde na 2,7 mil. Kč, přičemž 60%
z této částky pokryje dotace. Demolici provedou Technické
služby Vítkov.

Radostné prožití vánočních svátků
a mnoho osobních i pracovních
úspěchů v novém roce 2021
Vám za město Vítkov
přejí
Pavel Smolka
starosta

Martin Šrubař
místostarosta

Šárka Petrtýlová
tajemnice
Během prosince měla být zahájena rekonstrukce zatrubnění
Čermenky. Byl již vybrán zhotovitel, který však požádal, aby
mohl začít se stavbou až v příštím roce. Letos tedy nebudou
žádná dopravní ani jiná omezení, ta nás budou čekat až v roce
2021.

Připravujeme také další investice do městského koupaliště.
Konkrétně se jedná o výstavbu pergoly u dětského bazénku
a instalaci hracích prvků pro děti. Závlahový systém včetně
nového vrtu a obnovy trávníků byl již dokončen letos.
Investicemi se také zabýváme v souvislosti se sestavováním
rozpočtu na rok 2021. Tady se však potýkáme s plánovaným
výpadkem daňových příjmů. Oproti skutečným příjmům roku
2019 by výpadek mohl činit až 20 mil. Kč. Vzhledem k tomu,
že doposud není jasné, v jaké podobě projde „daňový balíček“,
který byl schválen poslaneckou sněmovnou, nelze zodpovědně
odhadnout předpokládané daňové příjmy a tudíž ani nelze
závazně stanovit výdaje na příští rok. Již teď ale s určitostí víme,
že si budeme muset utáhnout výdajový opasek města o několik
dírek. Mnohé plánované akce se nebudou moci realizovat. Také
snižujeme běžné výdaje jak města, tak všech příspěvkových
organizací.
25. listopadu proběhlo pracovní jednání zastupitelstva o návrhu
rozpočtu. Ten by se měl schvalovat na posledním letošním
zasedání, a to 16. prosince.

Bohužel se letos nemohlo konat ani tradiční rozsvěcení vánočního
stromku, také byly zrušeny další plánované adventní akce. Nemůžeme
se společně setkávat tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí. Přesto chceme
přispět k navození vánoční atmosféry v našem městě vánočním
osvětlením. Nově máme na náměstí osvětlen druhý vánoční strom
a také budovu městské knihovny, obojí za ﬁnanční podpory Skupiny
ČEZ.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát v tomto předvánočním čase
pevné zdraví, rodinnou pohodu a vyjádřit přesvědčení, že toto nelehké
období společným úsilím zvládneme.
Ať vánoční svátky prožijete v klidu se svými nejbližšími. Do nového roku
přeji hodně osobních i pracovních úspěchů.
Pavel Smolka
starosta

Městská policie v říjnu 2020
Podezřením na nesplnění povinnosti uložené mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR se bude zabývat
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě, kam bylo postoupeno zjištění MP Vítkov
ze dne 2. až 5. října, kdy v době po 22. hodině byla pro
veřejnost otevřena jedna z provozoven při ulici Opavská, kde
byly mimo jiné prodávány alkoholické i nealkoholické nápoje,
ačkoliv byla tato činnost již zakázána. V případě uznání viny
za souběžnou odpovědnost fyzické osoby-zaměstnance,
jejíž jednání je přičitatelné podnikající fyzické osobě, hrozí
63letému zaměstnanci z Opavy a 21letému provozovateli
z Opavy pokuta až do výše 3.000.000 Kč.
Dne 5. října kolem půl páté odpoledne a 6. října kolem čtvrté
hodiny odpolední zjistili strážníci, na základě telefonického
oznámení, neoprávněný vstup na cizí pozemek v bývalém
pivovaru v Budišovské ulici. V obou případech byla na
místě zjištěna 47letá žena z Vítkova a rovněž 29letý muž
z Troubelic. Podezřením na přestupky proti majetku a proti
veřejnému pořádku se bude zabývat správní orgán, kam byla
věc po zdokumentování postoupena. V případě uznáni viny
hrozí oběma za opakované přestupky pokuta až do výše
70.000 Kč.
Krátce po půl jedenácté v noci zpozorovali strážníci v části
Horní Ves osobní vozidlo, které je MP Vítkov dostatečně

známé, přičemž pojali podezření, že je řízené 22letým
mužem z Vítkova, který má vysloven zákaz řízení motorových
vozidel. Po krátkém pronásledování bylo předmětné vozidlo
zastaveno, přičemž podezření strážníků se potvrdilo. Na
místo byla přivolána Policie ČR, které byla věc předána pro
podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a podezření z přestupku řízením motorového
vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo
jiné návykové látky. V případě uznání viny a odsouzení hrozí muži
trest odnětí svobody až na dvě léta.
Dne 16. října kolem jedenácté hodiny dopoledne byla MP
Vítkov přivolána do jedné z prodejen v ulici Budišovská, kde
se měla pohybovat žena se dvěma noži. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že 47letá žena z Vítkova byla zjištěna ostrahou
provozovny po vypití ovocného nápoje, který následně
odmítla zaplatit. Dva kuchyňské nože, které měla žena
v bundě, byly z důvodu bezpečnosti zajištěny a dočasně
umístěny na služebně MP Vítkov. Jelikož vypitím nápoje
v hodnotě 5 Kč došlo k jeho znehodnocení, dotyčná byla
obviněna z přestupku proti majetku, kterým se bude zabývat
správní orgán. Ženě hrozí za opakovaný přestupek pokuta až
do výše 70.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Vítkov: digitálně – optická síť
Vážení občané, oslovila nás společnost Telco Infrastructure, s. r. o.,
člen Skupiny ČEZ, s tím, že mají v úmyslu vybudovat ve Vítkově
optickou infrastrukturu. Chtějí přivést optické kabely ke každému
domu na hranici pozemku.
Záměr je samozřejmě komerčního charakteru. Proto jsme
nepřistoupili na jejich nabídku hned, ale vyžádali jsme si schůzku
k projednání podmínek.
S investorem jsme se dohodli na připojení většiny městských objektů
(úřady, školky, hasičská zbrojnice, škola, kino, sportovní areál…).
Navrhli jsme změny některých tras tak, aby v budoucnu nepřekážely
investicím.
Proti původnímu záměru investora pokrýt optickou sítí pouze sídliště
a hustěji obydlené oblasti jsme navrhli uzavřít smlouvu o další etapě
rozšíření i do oblastí pro investora komerčně méně zajímavých.
S ohledem na digitalizaci a rozvoj technologií je a bude optická síť
výhledem do budoucna velmi žádoucí a posune možnosti Vítkova
mnohem dále.
V této souvislosti sdělujeme, že vás bude osobně kontaktovat
zástupce realizační ﬁrmy InfoTel, spol. s r. o. a informovat o možnosti
využití optické sítě. Nejedná se o podomní prodej.
Martin Šrubař

ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
NA I. POLOLETÍ ROKU 2021
Dotace z rozpočtu města budou na I. pololetí 2021 poskytovány
spolkům na jejich činnost.
K podání žádosti je nutno použít formulář, který je uveřejněn na
webových stránkách města (https://1url.cz/fzvbd).
Žádosti budou přijímány do 31. prosince 2020.
Jana Knichalová, finanční odbor

Vážení spoluobčané,
dovolte nám Vás informovat o připravované výstavbě optické sítě
elektronických komunikací společnosti Telco Infrastructure, s. r. o.,
člena Skupiny ČEZ, v našem městě. Veškeré náklady spojené
s výstavbou optické sítě hradí v plném rozsahu společnost Telco
Infrastructure a po dokončení samotné výstavby optické sítě budete
mít možnost využívat optický vysokorychlostní internet a interaktivní
televizi s pestrou nabídkou TV programů.
V nejbližších dnech vás bude osobně kontaktovat zástupce realizační
společnosti InfoTel, spol. s r. o. se žádostí o souhlas s umístěním
optické přípojky v jednotlivých bytových a rodinných domech, který
se prokáže platným průkazem a bude také připraven zodpovědět
vaše případné dotazy. Výstavba optické přípojky v žádném případě
není provázaná s odběrem služeb Telco Infrastructure a po
dokončení samotné výstavby bude rozhodnutí o využití některé ze
služeb poskytovaných společností Telco Infrastructure výhradně na
obyvatelích jednotlivých bytů a rodinných domů.
Děkujeme za spolupráci.
Antonín Daněk
Telco Infrastructure, s. r. o.

Platba za komunální
odpad v roce 2021
Místní poplatek za komunální odpad na rok 2021 činí pro
občana, který má trvalé bydliště ve Vítkově a v jeho místních
částech, 588 Kč na osobu/rok.
Místní poplatek za komunální odpad pro majitele rekreační
chaty, chalupy a bytu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, je také 588 Kč na chatu, chalupu, byt/rok.

Vážení spoluobčané,
od 1. ledna 2021 bude probíhat Tříkrálová sbírka. V současné době
však nevíme, jaká bude epidemiologická situace a je pravděpodobné,
že tradiční koledování tříkrálových koledníků dům od domu budeme
muset změnit do bezkontaktní podoby. V tom případě by Vám
charitní kurýr přinesl do schránky tříkrálový pozdrav s informacemi,
jakým způsobem můžete přispět, a tam, kde to bude možné, napíše
požehnání křídou na dveře.

Pokud budete chtít přispět zasláním Vašeho daru bezhotovostně
a podpořit tak charitní dílo v našem regionu i v naší vlasti, můžete
použít tyto platební údaje:
Účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800
Variabilní symbol za Charitu Odry: 77708011
Nový rok můžete opět začít dobrým skutkem.
Děkujeme za Vaši štědrost!

Samotný rozměr osobního setkání, návštěvy tří králů nic nenahradí,
přesto Vám alespoň tímto způsobem, v duchu tříkrálové koledy,
přejeme štěstí, zdraví a Boží požehnání v novém roce.
Hedvika Satková
asistentka Tříkrálové sbírky pro Vítkov

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2021
65% připadá na činnost Charity Odry
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské,
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Adresa: Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry
Web: www.odry.charita.cz, Facebook: charita odry

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.

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

Jak postupovat při řešení dluhu u pojišťovny
DLUHOVÁ PORADNA
Komenského 169, Vítkov
CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/16_052/0007774

Pan Jaroslav se po návštěvě poradny dohodl s pojišťovnou na
pravidelných měsíčních splátkách dle svých ﬁnančních možností,
a to ve výši 1.000 Kč, kdy měsíční splátky budou přednostně
uhrazeny na jistinu dluhu. Jakmile byla uhrazena jistina dluhu,
požádal pan Jaroslav pojišťovnu o prominutí úroků z prodlení
a jeho žádosti bylo vyhověno. Pan Jaroslav doplatil zbývající částku
4.000 Kč za náklady právního zastoupení pojišťovny, jeho dluh již
byl vyřešen a on obdržel písemné potvrzení od pojišťovny, že dluh
má zaplacen.
Pan Jaroslav se poučil ze vzniklé situace a je rád, že mu pojišťovna
odpustila alespoň část dluhu. Nyní si bude hlídat více své závazky,
bude pozorněji sledovat, zda jsou splátky pojistného, případně jiné
splátky hrazeny v termínech dle uzavřených smluv.

Mnoho lidí má zkušenost s uzavřením pojistné smlouvy, ať už je
to pojištění nemovitosti, automobilu či vlastního zdraví. Pojištění
je mnohdy výhodné a nejednomu člověku usnadnilo jeho životní
situaci. Ale jak postupovat v situaci, kdy pojistník neuhradí povinnou
platbu pojištění a zapomene na uzavřenou pojistku? V příběhu se
dozvíte jednu z možností řešení situace.
Jako příklad si přečtěte modelovou situaci pana Jaroslava
Pan Jaroslav je pracující muž, který žije se svojí rodinou a vždy
si pravidelně hradí své závazky a měsíční náklady na živobytí.
S manželkou si před lety pořídili starší vůz a pan Jaroslav uzavřel
pojistnou smlouvu s pojišťovnou na zakoupený automobil.
Pravidelné pojistné bylo vždy hrazeno ve stanoveném termínu dle
uzavřené smlouvy. Po čase se rozhodl pan Jaroslav s manželkou,
že si pořídí nové auto a stávající vůz prodají. Došlo k prodeji ojetého
vozu, manželé si koupili nové auto a byli spokojeni. Uplynul rok
a panu Jaroslavovi byl doručen dopis z advokátní kanceláře, která
byla pověřena pojišťovnou vymáháním dlužné pohledávky. Nejprve
si pan Jaroslav neuvědomoval, o jaký dluh se jedná, až s manželkou
si uvědomili, že při prodeji předešlého vozu zapomněli zrušit jeho
pojištění. Pojišťovna zasílala panu Jaroslavovi upomínky na
neuhrazené pojistné, na které nereagoval. Jakmile byl informován
advokátní kanceláří o neuhrazeném dluhu a bylo mu sděleno,
že výše jistiny dluhu je 4.000 Kč, úroky z prodlení činí 2.000 Kč
a náklady oprávněného za právní zastoupení jsou ve výši 4.000 Kč,
rozhodl se, že požádá o odbornou pomoc. Dluh mu narostl na
celkovou částku 10.000 Kč, kterou nebyl schopen uhradit včas
a v požadované výši.

Poděkování
Děkuji všem občanům našeho města, kteří se zúčastnili voleb
do zastupitelstva kraje, a zvláště těm, kteří mi umožnili stát se
potřetí zastupitelkou za náš region.
Ve čtvrtek 5. listopadu proběhlo ustavující zasedání. Průběh
jednání a výsledky voleb do vedení kraje byly, vzhledem k síle
koaličních partnerů, jasné a jsou dávno známé. I přesto, že
KSČM je nejmenším politickým klubem v opozici, získali jsme
předsednictví kontrolního výboru.
Byla jsem zvolena do tří výborů: už potřetí do výboru pro
výchovu, vzdělání a zaměstnanost – tzv. školského výboru,
opět se vracím do sociálního výboru (v minulém období jsem
pracovala v komisi pro osoby se zdravotním postižením) a nově
i do výboru pro kulturu a památky. Ten na svém prvním jednání
řešil mimo jiné podmínky dotačního programu podpory aktivit
v oblasti kultury a dotace na výkon regionálních funkcí knihoven
na rok 2021.
Pevně věřím, že moje činnost v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje přispěje k řešení nebo alespoň otevření některých
problémů našeho regionu.
Alena Grosová
zastupitelka MSK

Setkali jste se se situací, kdy jste zapomněli na uhrazení svých
závazků, dluh byl navýšen o úroky z prodlení a další náklady
spojené s vymáháním? Dostali jste se do podobné situace? Nebo
znáte někoho, kdo se nachází v podobné situaci? Nebojte se řešit
své potíže ihned a neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro vás,
spolupráce probíhá zcela bezplatně po celou dobu řešení případu
klienta.
Přijďte, vše se dá řešit, poradíme a pomůžeme vám.
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí 8:00 - 11:30
Úterý
8:00 - 11:30
Středa 8:00 - 11:30
Čtvrtek 8:00 - 11:30
Pátek 8:00 - 11:30

12:00 - 17:00
12:00 - 14:00
12:00 - 17:00
12:00 - 14:00

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

zprávy z kultury
Nominace na ocenění Cenou Jana Zajíce

S nadcházejícím koncem roku se pomalu přibližuje také termín
pro podávání nominací na ocenění úspěšných žáků ORP Vítkov
(Budišov nad Budišovkou, Březová, Nové Lublice, Radkov, Čermná
ve Slezsku, Staré Těchanovice, Kružberk, Svatoňovice, Moravice,
Větřkovice, Melč a Vítkov) Cenou Jana Zajíce.
Pokud víte ve svém okolí o úspěšném nebo statečném mladém
člověku, který splňuje podmínky pro nominaci na ocenění Cenou
Jana Zajíce, zašlete nám, prosím, návrh na jeho ocenění na
podatelnu Městského úřadu ve Vítkově nejpozději do 5. ledna 2021.
Podrobnosti
najdete
na
webu
města
Vítkova
(https://volnycas.vitkov.info/cena-jana-zajice/pravidla-pro-udileni/)
nebo si je můžete vyzvednout v IC Vítkov.
Pokud budete potřebovat vytisknout pravidla nebo budete
návrh odevzdávat přímo na podatelnu úřadu, ověřte si, prosím,
vzhledem k vyhlašovaným vládním opatřením otevírací hodiny (tel.
556 312 255).
Děkujeme vám.

A kdo ještě nepeče, ale vrhl se nejprve na vánoční úklid a má skvělý
tip, jak třeba bezchybně vyleštit okna, ať ho také zašle, ten zařadíme
do okénka „Babské rady“.
Hezké a v klidu prožité Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí
a pohody.

Rozsvícení vánočního stromu a knihovny

Děkuji jménem města Vítkova Skupině
ČEZ za ﬁnanční podporu při rozsvícení
našeho krásného vánočního stromečku
na náměstí a nového vánočního osvětlení
městské knihovny.
Milí občané, věřím, že vás nová vánoční
výzdoba potěšila a přeji vám všem krásný
adventní čas.

Memoriál Jana Zajíce

17. listopad ve světě známý jako Mezinárodní den studenstva,
v České republice se vztahuje ke dvěma významným událostem –
uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a začátku sametové
revoluce v roce 1989.
Ve Vítkově se každoročně 17. listopadu scházíme při tradičním
memoriálu, kde vzpomínáme nejen vítkovského na vítkovského
rodáka Jana Zajíce (3. 7. 1950 – 25. 2. 1969), ale na všechny, kteří
se nebáli hrdě zvednout hlavu a postavit se totalitám.

Pavel Smolka
starosta města

KUDY TUDY NA ODPADY

Letos tomu bylo trochu jinak. Společné setkání u Janova hrobu ani
pochod údolím Moravice, kterým se tak rád toulal až ke zřícenině
hradu Vikštejnu, jsme vzhledem k vydaným opatřením nemohli
zrealizovat. Věříme však, že všichni jsme si v den státního svátku
(Den boje za svobodu a demokracii – 1939 a1989) na všechny, kteří
bojovali za naši svobodu, vzpomněli.
Starosta města položil v podvečer svátku kytici k hrobu Jana Zajíce
(video na https://youtu.be/hUlc9AbbDxU).

Senioři na webu

Město Vítkov na svých webových stránkách zřídilo záložku „Pro
seniory“, kterou budeme postupně rozšiřovat. Věříme, že tam
najdete nejen důležité informace, ale především zábavu a super tipy
na trávení volného času.
A abychom nebyli společně jen na webu, tak jsme podali dvě
žádosti o dotace – první „Vzhůru k výškám“ je zaměřena sportovněji
a druhou bychom rádi získali na zajištění Dne seniorů v příštím roce.
Už se moc těším na společná setkávání. Tak nám, prosím, držte
palce.
Přejeme vám krásný advent a pošlete nám nějaký skvělý recept na
vánoční cukroví, nejlépe s fotkou, jak se vám pečení nebo zdobení
povedlo nebo jak vám to při pečení slušelo. Rádi ho v našem novém
seniorském okénku otiskneme.

Vím, kam s ním a Příroda mi nesluší
V rámci projektu Kudy tudy na odpady byly vyhlášeny dvě soutěže –
výtvarná a fotograﬁcká. Děkujeme všem autorům, kteří nám své
práce zaslali a prosíme je o strpení. Vzhledem k vyhlášeným
opatřením nelze snímky vyhodnotit ani uspořádat společné výstavy
ve Vítkově a Kaletách.
rosíme tedy autory o prodloužení zapůjčení snímků do poloviny
příštího roku.
O výsledcích soutěže, termínech výstav na české i polské straně
vás budeme informovat.
V případě dotazů pište na e-mail olbertova@vitkov.info nebo volejte
na číslo 556 312 253.

Kalendáře budou

Z došlých obrázků připravujeme kalendáře na rok 2021. Vyjdou koncem roku nákladem 1.000 ks. Polovinu budeme distribuovat
prostřednictvím Informačního centra ve Vítkově a druhou polovinu si prostřednictvím úřadu v Kaletách rozdělí náš polský partner.
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.

Tip na vánoční dárek
Udělejte radost svým blízkým hezkou knihou od
autorů Marie Zegzulkové a Petra Zahnaše Pověsti
a vyprávění od řeky Moravice.
Knihu si můžete zakoupit ve vítkovském
informačním centru.

VÁNOČNÍ STROMKY Z HÁJENKY
Prodej zahájíme v sobotu 12. 12. 2020 od 9:00 hodin - nespěcháme s brzkým zahájením,
neboť stromečky pěstujeme ve vlastním sadu.
Kde? Hájenka Čermenka - asi 6 km pod Vítkovem, směr Odry. Za železniční tratí mezi
železniční zastávkou Klokočov a křižovatkou Klokočůvek- Heřmánky.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL
V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
Oznamujeme rodičům, že všechny mateřské školy
budou uzavřeny v době vánočních prázdnin od 23. do
31. prosince 2020.

Sortiment: především smrk pichlavý, stříbrný a jedle kavkazská.
Ceny od 150 Kč do 800 Kč.
Stromečky budou řezány denně čerstvé. V ceně stromků jsou i ozdobné větvičky.
ČÍM POZDĚJI PŘIJEDETE, TÍM ČERSTVĚJŠÍ STROMEČEK MÁTE NA ŠTĚDRÝ
VEČER. Prodáváme do 23. 12. 2020.
PS: Naše stromečky má Ježíšek oblíbené. Zatím vždy pod ně rád dárky nadělil.
A na to Vám taky dáme záruku!!!

ŽIVOT V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
… se ani v době druhé vlny koronaviru nezastavil. Mateřská
škola se sice potýkala v průběhu října a listopadu s nemocností
pedagogů, avšak nebylo to zatím nic, co by se nedalo
zvládnout. Děti navštěvují mateřské školy poměrně ve velkém
počtu.
V MŠ Husova onemocněla jedna paní učitelka COVIDem – 19,
karanténa byla nařízena 14 dětem, které s ní přišly do styku,
a jedné paní učitelce. V mateřských školách dodržujeme
hygienická opatření, neustále probíhá zvýšená dezinfekce
a větrání prostor. Výchovně vzdělávací práce se v mateřských
školách nezastavila. Paní učitelky se věnují dětem a nabízejí
jim různorodé činnosti, které přispívají k jejich všestrannému
rozvoji. Největší zájem ze strany dětí je o práci v dílně či
v domácnosti, kde chystají mimo jiné také nejrůznější dobroty.
A pokud děti mohou také ochutnat, co si připravily, je to pro
ně velká odměna. Ukázku z činností potvrzuje následující
fotograﬁe.

Hezké Vánoce Vám přejí Ryparovi z Hájenky
Adresa: Odry - Kamenka 63, 742 35. Tel.: 724 523 564

Zprávy z novojičínské nemocnice
Zdravotnické týmy
doplnilo pět vojáků

naší

nemocnice

Doplnili jsme vozový park o dvě nové
sanitky

Pět vojáků z olomouckého 153. ženijního praporu nastoupilo na
výpomoc do Nemocnice AGEL Nový Jičín. Doplní zde zdravotnické
týmy, aby vykryli personální kapacity chybějících zdravotníků a snížili
zátěž v důsledku hospitalizací pacientů s koronavirem.
„Vojáci pomáhají personálu nemocnice zejména na odděleních,
kde máme hospitalizované pacienty s COVID-19. Jsou proškoleni
a pracují pod dohledem zdravotnického personálu,“ uvedla
manažerka ošetřovatelské péče Mgr. Petra Czyžová.

Pacientům Nemocnice AGEL Nový Jičín slouží dva nové sanitní
vozy, které převezou i extrémně obézní osoby. Vzhledem k současné
epidemiologické situaci vedení nemocnice zpřísnilo dezinfekční
plán vozového parku a jednu sanitku vyčlenilo přímo pro pacienty
s podezřením na onemocnění covid-19.
„Nové vozy jsme pořídili klasickou obměnou vozového parku,
která je u sanitních vozidel nastavená daným nájezdem kilometrů
a rentabilitou nákladů na jejich opravy,” vysvětluje na úvod Martin
Werner, vedoucí dopravy v Nemocnici AGEL Nový Jičín. Dvojice
bílých, plně klimatizovaných sanitek Volkswagen Transporter T6,
každá v hodnotě 1,3 milionů korun, je vybavena třemi sedadly pro
mobilní pacienty, převozovým křeslem a moderním polohovacím
lehátkem s nosností 275 kg, s možností nastavení sedmi poloh.
„Sanitní vozidla nám slouží k zajištění převozů hospitalizovaných
a ambulantních pacientů, dále k překladům nebo vyšetření do jiných
zdravotnických zařízení, popřípadě k propuštění do trvalého bydliště
pacienta,” upřesňuje správce vozového parku s tím, že během
pracovních dnů je v denním režimu pět sanitek a v noci pak jedna.
V sobotu a neděli zajišťuje dopravu také jeden vůz. Navíc je vždy
jeden řidič po celý týden v pohotovostním režimu na telefonu.
Současná koronavirová situace si vyžádala upravit hygienická
pravidla i v segmentu dopravy novojičínské nemocnice. „Dezinfekci
našeho vozového parku máme dánu dezinfekčním plánem, který
jsme v době současného epidemiologického stavu zpřísnili. Pro tuto
situaci jsme vyčlenili jedno sanitní vozidlo, které slouží pouze pro
svoz rizikových pacientů. Auta se standardně dezinﬁkují po každé
směně a po každém rizikovém pacientovi. Kromě toho necháváme
sanitní vozidla čistit ozonem,” popisuje Martin Werner konkrétní
opatření. Náročné období se, až na jednu výjimku, nijak dopravních
služeb nedotklo. Došlo pouze k dočasnému pozastavení svozu
rodinných příslušníků pacientů z Léčebného a rehabilitačního
pracoviště ve Vítkově za účelem návštěv hospitalizovaných, které
nemocnice zajišťovala o víkendech. „Ale počítáme s obnovou hned,
jakmile nám to situace dovolí,” ubezpečuje vedoucí dopravy.

Vojáci absolvovali zdravotnický kurz CLS (Combat Life Saver).
Ten je rozšířeným kurzem první pomoci pro vybrané vojáky, kteří
jsou například vysíláni do zahraničních misí. Vojáci pod vedením
zdravotnického personálu pomohou s hygienou a stravováním
pacientů, při dezinfekci, transportu a podobně. „Silné paže vojáků
si pochvalují sestřičky na všech pracovištích. Pro zdravotnický
personál, který je v druhé vlně koronavirové epidemie již vyčerpán,
vojáci uleví od fyzicky namáhavé práce a věřím, že budou i vítanou
psychickou vzpruhou,“ uvedla Petra Czyžová.
„Musíme i nadále zajistit péči nejen o pacienty covid-pozitivní
a suspektní, ale poskytujeme i péči akutní pro spádovou oblast 170
tisíc obyvatel. V současné době máme hospitalizováno 50 pacientů
s koronavirem, přičemž 9 z nich leží s těžkým průběhem. U těch jde
o závažné stavy, kdy ne každý je zapříčiněn koronavirem. I nadále
však probíhá operativa pacientů s akutními potížemi či úrazy,”
vysvětluje předseda představenstva MUDr. Milan Leckéši s tím, že
v důsledku rozšíření standardních a intenzivních lůžek je nemocnice
v Novém Jičíně doposud schopna přijmout všechny covidové
pacienty vyžadující hospitalizaci.
Krizovou situaci se Nemocnici AGEL Nový Jičín daří zvládat zejména
díky maximálnímu nasazení všech zaměstnanců i dobrovolníků
z řad studentů, mediků a nově i pětice vojáku. A to i přesto, že se
onemocnění nevyhýbá ani zaměstnancům, což značně oslabuje
personální kapacity. „Naši lidé opět potvrdili, že svou práci berou
jako službu pacientům,” těší MUDr. Milana Leckéšiho a jedním
dechem na adresu svých kolegů dodává: „Měli jsme a máme desítky
zdravotníků z naší nemocnice, kteří sami onemocněli, někteří byli
i hospitalizováni. Mnozí se již do práce vrátili, a to i tehdy, když sice
měli negativní výsledek stěru, ale zcela ﬁt ještě nebyli. Potřebovali
jsme je, tak přišli. A nejen za tento přístup, ale také za pracovní úsilí,
empatii a schopnost upozadit sebe a své rodiny jim patří hluboký
obdiv a velké poděkování.”

Nemocnice AGEL Nový Jičín denně zajišťuje 80 až 100 převozů,
včetně onkologických pacientů ze vzdálených regionů, aby měli
k dispozici každodenní ambulantní léčbu. Za rok ujedou řidiči všech
sanitních vozů dohromady přibližně 600 tisíc kilometrů.

Rozšiřujeme provozní dobu odběrového
místa
Nemocnice AGEL Nový Jičín reaguje na vysokou poptávku po
testování na onemocnění COVID-19 a rozšiřuje provozní dobu
svého odběrového místa také o sobotu a neděli.
Odběrové místo rozšiřovalo svou kapacitu průběžně od začátku
školního roku. „Zlom přišel na počátku měsíce října, ze dne na
den se z průměrných padesáti odběrů stalo více než 100. Aktuálně
odběrový tým denně vyšetří okolo 200 osob. Díky šikovnosti
zdravotnického personálu a pomoci mediků s administrativní zátěží
se nám daří tuto situaci zvládat,“ hodnotí situaci ústavní hygienička
Nemocnice AGEL Nový Jičín Mgr. Zuzana Válková a připomíná, že
k odběrům mohou přijít lidé na základě doporučení hygieniků nebo
praktického lékaře. Odběrové místo se nachází v pavilonu č. 5 a je
přístupné vyhrazeným výtahem.
V Nemocnici AGEL Nový Jičín je aktuálně hospitalizováno více než
60 covid-pozitivních pacientů, z toho devět je v těžkém stavu v péči
lékařů oddělení JIP. „Počty se rychle mění, i proto jsme v reakci na
situaci vytvořili postupně čtyři covidové stanice – na plicním oddělení,
jednotce intenzivní péče interního oddělení, urologii a ORL. Denně
vidíme, s jak vysokou zátěží se musejí naši zdravotníci vyrovnávat.
Velmi si vážíme jejich obětavé práce a chtěli bychom jim i touto

cestou vyslovit naše poděkování,“ doplnil předseda představenstva
Nemocnice AGEL Nový Jičín MUDr. Milan Leckéši.
AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ DOBA ODBĚROVÉHO
COVID-19
Pondělí – neděle (včetně svátků)
7.00 – 15.00

MÍSTA NA

V říjnu jsme vyšetřili více než 3 tisíce
pacientů na Covid-19
Náročné víkendy mají za sebou zdravotníci v Nemocnici AGEL Nový
Jičín. V sobotu 31. října rozjeli víkendové stěry na testování nového
typu koronaviru a za oba víkendové dny vyšetřili 134 osob. Během
října odebrali celkem 3 228 vzorků. Nejvyšší nápor přišel zhruba
v polovině měsíce.
„Zatímco ještě na konci září jsme průměrně odebrali okolo 50 vzorků
denně, v říjnu, kdy se epidemiologická situace prudce zhoršila,
přišel i dramatický nárůst poptávky po testování. V posledním
říjnovém týdnu tak naše odběrové místo denně vyšetřilo přes 200
pacientů. A první víkendová služba nebyla o nic méně náročná,
odběrové sestřičky pracovaly stejně jako přes pracovní týden od
7 do 15 hodin,“ říká ústavní hygienička Nemocnice AGEL Nový
Jičín Mgr. Zuzana Válková s tím, že díky šikovnosti zdravotnického
personálu, ale i pomoci mediků s administrativní zátěží se daří
situaci zvládat. „Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo
nemocnici podporují, ale zejména zdravotníkům a lékařům za jejich
obětavost a nasazení,“ dodala Zuzana Válková.
K odběrům mohou do Nemocnice Nový Jičín přicházet lidé na
základě doporučení hygieniků nebo praktického lékaře. Odběrové
místo se nachází v zadní části pavilonu č. 5 a je přístupné
vyhrazeným výtahem.

Nové anesteziologické přístroje zkvalitní
péči o pacienty
Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice AGEL v Novém
Jičíně se může pochlubit nově pořízenými anesteziologickými
přístroji v hodnotě převyšující 4,5 miliónu korun.

Nové anesteziologické přístroje slouží zejména k podávání celkové
anestezie a sledování stavu pacienta. Skládají se ze zdroje
medicinálních plynů, dávkovacího zařízení, směšovače, odpařovače
inhalačních anestetik, dýchacího systému a přídavných zařízení, do
kterých patří například podrobný monitoring životních funkcí.

Jejich předností je podle primáře anesteziologicko-resuscitačního
oddělení MUDr. Petra Rajnocha vysoká spolehlivost a výkon, stejně
tak i pokročilý monitoring vitálních funkcí, který výrazně usnadňuje
a zkvalitňuje diagnostiku a péči o naše pacienty.„Přístroje pomáhají
našemu týmu během komplexní resuscitační a intenzivní péče
u pacientů s ohrožením a selháváním základních životních funkcí,
také usnadňují specializovanou péči o pacienty po rozsáhlých
a komplikovaných operačních výkonech. Jedná se o systém, který
odpovídá soudobým požadavkům na moderní a komplexní řešení
pro anestezii,“ vysvětluje primář Petr Rajnoch a dodává: „Tyto
anesteziologické přístroje jsou pro nás velkými pomocníky během
péče o naše pacienty.“

Transfuzní oddělení láká dárce větším
komfortem a výhodami
Na větší komfort se nyní mohou těšit dárci krve i zdravotníci
transfuzního oddělení NemocniceAGELNový Jičín. Díky devítiměsíční
kompletní rekonstrukci oddělení, která si celkem vyžádala investici
za 30 milionů korun, bylo vybudováno moderní odběrové středisko
odpovídající potřebám současné medicíny. Epidemie koronaviru
odběry nepřerušila, naopak krev od dárců potřebují v novojičínské
nemocnici více než dříve. Ve zmodernizovaném objektu se nachází
odběrové sály, čekárny pro dárce, laboratoř, sklady a skladovací
prostory, kde je umístěna chladicí a mrazicí komora, zázemí pro
personál a sociální zařízení.
„Transfuzní oddělení má nyní zcela jiné dispoziční uspořádání
vyhovující potřebám dárců i personálu. Ve veřejné části se nachází
centrální recepce s vyvolávacím systémem, manipulaci materiálů
mezi patry usnadní servisní výtah. Všichni jistě ocení fakt, že
celý objekt je klimatizován,“ uvádí vedoucí provozu transfuzního
oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín Ing. Markéta Matušů s tím,
že se zároveň zvýšil počet odběrových křesel, kdy je celkový počet
16. Dárci jistě ocení modernizaci prostředí, které je komfortnější
než v minulosti. „Díky modernějším prostorám budeme moci rozšířit
současnou dárcovskou základnu,“ sdělila vedoucí.
Na původním transfuzním oddělení byly pro určité činnosti již
nevyhovující, stísněné prostory i starší sociální zařízení pro dárce i pro
personál. „Během rekonstrukce se změnilo dispoziční uspořádání,
zvětšil se jeden z odběrových sálů a pořídilo se nové vybavení, “
popsala Ing. Markéta Matušů. Novinkou na transfúzním oddělení
je vyvolávací systém, přístrojové vybavení a separátory pro odběr
plazmy. „S otevřením transfuzní stanice je nově spojené i umožnění
bezplatného parkování dárcům v těsné blízkosti odběrového centra,“
doplnil místopředseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín
Ing. David Koribský, MBAce.
Během rekonstrukce absolvovali dárci krve odběry v náhradních
prostorách naproti nemocnici v budově bývalé ústavní lékárny.
„Děkujeme tak našim dárcům krve a krevních složek, že dárcovství
nepřerušili a dál chodili i do těchto dočasných prostor. Věříme,
že jsme pro naše dárce, kterých si nesmírně vážíme, vybudovali
příjemné, moderní a hezké prostory, aby se u nás co nejlépe cítili
a rádi se k nám vraceli,“ řekla vedoucí provozu s tím, že nemocnice
pro dárce připravuje řadu dalších beneﬁtů spojených s jejich
pravidelnou návštěvou.
Novojičínské transfuzní oddělení 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. „Krev a krevní složky
od nás směřují nejen do naší nemocnice, ale i do zpracovatelského
centra, kdy po zpracování putují do krevních bank nemocnic nejen
v Moravskoslezském kraji,“ uzavřela Ing. Markéta Matušů.

NA STARTOVNÍ ČÁŘE!
Kandidátský geopark Krajina břidlice

Krajina břidlice se ve svém životě opět posunula o kus dál. V pondělí
3. listopadu byl Krajině břidlice Národní radou geoparků ČR udělen
status „kandidátský geopark“. Co to pro Krajinu břidlice znamená?
Co to je vlastně geopark? Bude nás certiﬁkace geoparku nějak
omezovat? Jaký může mít přínos pro naše území? Mnoho otázek
certiﬁkace nastolila a my se budeme snažit vám na některé z nich
odpovědět.
Deﬁnice geoparku říká, že se jedná o geograﬁcky kompaktní území,
kde se rozvíjí vzdělávací, osvětové a turistické aktivity, které vedou
k poznání geologického dědictví, někdy též dědictví Země. Smyslem
geoparku je popularizovat geovědní obory, citlivým způsobem
rozvíjet geoturismus, respektovat a zdůrazňovat jedinečnost oblasti,
posilovat identitu krajiny a jejích obyvatel. Geologickým dědictvím
chápeme přírodní, geologické, geomorfologické a krajinné
prvky poskytující jedinečný vhled do vývoje Země. Pod vlivem
geologických speciﬁk se v dané oblasti vyvinula činnost člověka,
která v ní probíhala, probíhá a je s ní úzce spjata. V tomto případě
hovoříme o kulturním dědictví oblasti.
Hranice území navrženého geoparku Krajina břidlice jsou stanoveny
na základě tří základních parametrů:
- geologicky se jedná o území odborně nazývané Moravskoslezský
kulm (moravsko-slezská paleozoická pánev), území tvořené
převážně sedimentárními horninami – břidlicemi, drobami, slepenci,
- geomorfologicky Krajinu břidlice tvoří část celku Nízký Jeseník,
jehož vzhled a historické využívání krajiny (travnaté náhorní
plošiny, pastviny, řídké i husté lesní plochy, hluboce zařezaná údolí
řek a potoků, četné skalní výchozy, doly, lomy, odvaly aj.) souvisí
s charakteristikou horninového podloží,
- těžba pokrývačské břidlice byla stanovena jako stěžejní pojítko
k vytýčení území geoparku. Lokality této těžby poskytly linii k ořezání
dvou výše uvedených rozlehlých celků. V Krajině břidlice se nachází
desítky dolů, lomů souvisejících s břidlicovým hornictvím, především
s těžbou a zpracováním pokrývačské břidlice a ušlechtilých výrobků
z břidlicové suroviny. Hornictví, lomařství a zpracovatelský průmysl
do oblasti patřily a dlouhou dobu ovlivňovaly prosperitu mnoha obcí.
Oblast Nízkého Jeseníku byla osídlována převážně až v dobách
německé kolonizace ve 13. století. V nehostinném kraji vznikaly první
osady související s těžbou nerostných surovin (rudné hornictví),
prales Střelná rozkládající se na většině území byl postupně dobýván
a zkulturňován. Nepříliš úrodná pole byla využívána především
na pěstování lnu a k chovu dobytka. Zásadní roli v rozvoji oblasti
sehrálo 18. a 19. století, s odstupem jednoho století můžeme říci, že
to byla zlatá éra Nízkého Jeseníku. Rozvoj zemědělství, lázeňství,
průmyslu a také břidlicového hornictví zde panoval až do 20. století,
kdy jej zabrzdily dvě světové války a následný odsun německy
mluvícího obyvatelstva. Krajina zůstala plná paradoxů, plná skryté
krásy a zapomenutých příběhů. Chátrající torza kdysi majestátních
budov připomínající zašlou slávu měst a obcí, opuštěné doly, lomy
a ruiny technických staveb uprostřed polí a lesů, zarůstající rozlehlé
odvaly odpadních břidlic, to vše poukazuje na pomíjivost lidského
konání v kontrastu se stálostí geologických projevů Země, to vše
utváří nezapomenutelnou kompozici krajiny. Jsou to hodnoty, které
bychom rádi turistům prezentovali a povzbuzovali je k pozitivnímu
vnímání naší krajiny. Směrem k obyvatelům místním, potažmo
obyvatelům Krajiny břidlice, chceme přispět k pocitu hrdosti
a sounáležitosti se svou domovinu, s místem, kde žijí.

Geopark nepředstavuje žádnou formu zákonné ochrany přírody
jako je tomu např. u přírody živé. Na ochraně hodnot spolupracuje
s orgány ochrany přírody, zejména s Agenturou ochrany přírody
a krajiny. Na území kandidátského geoparku Krajina břidlice je
vyhlášeno 28 maloplošných zvláště chráněných území (1 národní
přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 12 přírodních
rezervací, 14 přírodních památek) a také 1 ptačí oblast a 14 evropsky
významných lokalit, které jsou součástí soustavy Natura 2000.
Mezi základní atributy geoparků patří tzv. geopointy – místa, která se
přímo věnují interpretaci geovědních oborů. Základním geopointem
a centrem Krajiny břidlice je Muzeum břidlice v Budišově nad
Budišovkou, dále jsou to zpřístupněná důlní díla Raabova štola
v Zálužném, Flascharův důl v Odrách a Imaginárium břidlice
v Mokřinkách, které právě prochází rekonstrukcí. Na tyto pevné
body navazují naučné stezky, geologické expozice a geolokality,
které budeme propagovat. Ale geopark není jen o propagaci území,
geopark je také o pořádání různých společných akcí v území,
o osvětě, spolupráci a komunikaci.
V současnosti je v České republice 9 národních geoparků. Prvním
českým členem Sítě evropských geoparků se v říjnu 2005 a později
také Globální sítě geoparků UNESCO stal geopark Český ráj.
V červnu 2010 se geopark Český ráj společně s geoparkem Egeria
stal českým národním geoparkem. Dalšími dvěma národními
geoparky se v dubnu 2012 staly Geopark Železné hory a Geopark
GeoLoci, který však svůj certiﬁkát v roce 2020 již neobhájil. Geopark
Kraj blanických rytířů a Geopark Podbeskydí byly certiﬁkovány
národními geoparky v roce 2014. Následovaly Geopark Ralsko v roce
2016, Geopark Vysočina v roce 2017 a Geopark Broumovsko v roce
2018. V roce 2020 byl certiﬁkován územně největší Národní geopark
Barrandien. V současnosti připravuje svou nominaci kandidátský
geopark Královská Šumava a právě naše Krajina břidlice!

Organizace, která bude činnost geoparku zastřešovat, je spolek
Krajina břidlice, jehož hlavními hybateli jsou města Budišov nad
Budišovkou, Vítkov a Odry. Spolek na projektu pracuje od svého
vzniku v roce 2019, aby tak zúročil desetiletou činnost výše
uvedených měst a zájmových spolků. Intenzivně se podílel na
přípravných pracích souvisejících s podáním dokumentace na
kandidaturu certiﬁkace „národní geopark“. Odbornou garanci aktivit
v Krajině břidlice zajišťuje ustanovená vědecká rada, jejíž členové
se velkou měrou podíleli na přípravě dokumentace. Poděkování
patří Petře Chroustové, Lumíru Moučkovi, Jakubu Jiráskovi, Jirkovi
Šafářovi, Tomáši Lehotskému, kteří velkou měrou přispěli k hladkému
průběhu kandidatury Krajiny břidlice. Velké poděkování přináleží
především zástupcům měst, obcí a neziskových organizací, kteří
v období od roku 2011 spolupracovali na partnerských projektech
Krajina břidlice a vytvořili tak jedinečný základ pro vznik budoucího
geoparku. Jmenovitě město Budišov nad Budišovkou, SVČ Budišov
nad Budišovkou, město Vítkov, město Odry, Spolek Zálužné, Lesy
České republiky, s. p. a další, kteří přispěli drobnějšími kroky.
Samotný proces prezentace před Národní radou geoparků
a následného hlasování proběhl 3. listopadu on-line formou. Krajina
břidlice byla jednohlasně schválena kandidátským geoparkem,
byla vyzvána předložit do tří let nominační dokumentaci a stát se
národním geoparkem. Budeme na tom intenzivně pracovat, sami
však nic nezmůžeme. Naším cílem je do projektu Krajina břidlice
zapojit obce, spolky, podnikatelské subjekty, fyzické osoby a další
zájemce o spolupráci. Spojovat nás bude zájem o vytyčené území,
o místo, kde žijeme, myšlenka společné propagace a šetrného

turismu. Více informací naleznete na www.krajinabridlice.cz nebo
facebookovém proﬁlu Krajiny břidlice.
Snad bude rok 2021 příznivější pro rozvoj našich aktivit a společně
pokročíme dál v budování geoparku Krajina břidlice.
Alena Zemanová
za spolek Krajina břidlice, z.s.

Zprávy z Moravskoslezského kraje
Průzkum internetu v domácnostech v ČR
2020
Život bez internetu si už umíme jen těžko představit. V osobní
i pracovní rovině se stal naší nedílnou součástí a nepochybujeme
o tom, že tu bude i v budoucnu. Zveme vás k účasti na
celorepublikovém průzkumu Využívání internetu v českých
domácnostech (https://1url.cz/5zvDP). Zjišťujeme, jak jsou Češi
spokojení s rychlostí a cenou za připojení k internetu a jakou mají
představu o připojení domácností k internetu v budoucnu.
Proč se na to ptáme? Protože Ministerstvo průmyslu a obchodu
realizuje 2. ročník rozsáhlého průzkumu využívání internetu
v českých domácnostech. Výsledky vám rádi pošlou.
Velmi si vážíme vašeho času a názoru.

Letní turistické sezóně chyběly festivaly
i zahraniční hosté

Lení turistická sezóna byla v Moravskoslezském kraji ve znamení
nárůstu počtu českých turistů a výrazného úbytku návštěvníků
z ciziny. Návštěvnost regionu v letní turistické sezóně meziročně
klesla o 6 procent. V kraji se v období od července do září 2020
ubytovalo téměř 320 tisíc hostů.
„I když nám oproti minulému roku ve třetím kvartále návštěvnost
klesla, můžeme považovat tuto letní turistickou sezónu za
úspěšnou. Podařilo se nám totiž do kraje nalákat více českých
turistů. Oproti loňsku jich k nám přicestovalo a ubytovalo se o sedm
procent více. S ohledem na pandemii koronaviru je logické, že
výrazně ubylo zahraničních hostů. Největší pokles turistů z ciziny
jsme zaznamenali v červenci, kdy k nám cizinci byli zvyklí jezdit
na oblíbené letní festivaly. Tyto akce našemu cestovnímu ruchu
chybí,“ prozradil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro
regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška a doplnil, že v létě
do hotelů, penzionů a kempů v regionu přijelo téměř 320 tisíc hostů
a strávili zde v průměru 3 noci.
Ačkoliv zahraničních návštěvníků za tři zkoumané měsíce ubylo
o 56 %, těch domácích přijelo do regionu meziročně více, a to o 7 %.
„Rozjezd byl sice pomalejší, v srpnu se však návštěvnost tuzemských
turistů v kraji přehoupla přes 10 %, stejný trend pokračoval i v září.
Máme informace, že relativně dobré výsledky zaznamenali
ubytovatelé na horách, kde lidé trávili své letní dovolené. Na
podrobnější čísla za jednotlivé turistické oblasti však ještě čekáme,“
řekl ředitel Moravian-Silesian Tourism David Karčmář.

Lidem se bude snáze třídit, další tisíce
barevných tašek dostanou ve dvacítce
obcí v kraji

Další domácnosti v regionu obdrží sady na třídění odpadů.
Moravskoslezský kraj tak pokračuje ve snaze snížit množství
směsného komunálního odpadu. Ve spolupráci se společností EKOKOM putuje v těchto dnech zdarma do domácností v 19 vytipovaných
obcích pět tisíc sad barevných tašek na třídění.
„Praktické třídící sady distribuujeme už poněkolikáté. Vloni získaly 10
tisíc sad vybrané obce v okolí Bruntálu, předloni pak 17 tisíc sad obce
na Karvinsku. Náš kraj se dlouhodobě pohybuje ve středu pomyslné
tabulky všech krajů v republice, stále je tedy prostor ke zlepšení,
kterého můžeme dosáhnout jen aktivní popularizací třídění,“ uvedla
členka rady kraje odpovědná za oblast životního prostředí Zdenka
Němečková Crkvenjaš. Pro distribuci třídících sad byly podle jejích
slov zvoleny obce, kde byla podpora nejvíce potřebná.
Občan kraje ročně vytřídí průměrně 50 kilogramů odpadů
„Máme přehled o tom, jak jsou na tom s nakládáním s odpady
jednotlivé obce. Třídící tašky jsou kromě informovanosti a umístění
barevných kontejnerů jednou z cest, jak třídění odpadů zintenzivnit.
Třídící tašky tedy postupně distribuujeme tam, kde cítíme potenciál
k dalšímu zlepšení. Výsledky se totiž stále vyvíjejí, v roce 2004

vytřídil každý občan kraje ročně průměrně 20 kilogramů odpadů,
nyní je to přes 50 kilo, což považuji za skvělý progres a občanům za
jejich zodpovědný přístup děkuji,“ řekla radní Zdenka Němečková
Crkvenjaš.
Třídící tašky jsou z velmi odolného omyvatelného materiálu
Tašky poputují například do Dolní Lhoty, Jakartovic, Chlebičova
či Vřesiny. Sada na třídění odpadů se skládá ze tří barevných
potištěných tašek, které lze vzájemně spojit díky suchému zipu.
Jejich barvy odpovídají barvám kontejnerů - žluté tašky jsou určeny
na plasty, modré na papír a zelené na sklo. Pokud si lidé nejsou jistí,
jak správně odpady třídit, stačí se podívat přímo na jednotlivé tašky.
Podobně jako na samolepkách na barevných kontejnerech jsou také
na taškách zobrazeny jednotlivé druhy plastů, papíru a skla, které
je do nich možné vhazovat. Tašky jsou vyrobeny z velmi odolného
omyvatelného materiálu, který zaručí jejich dlouhou životnost.
Pořízení třídících sad je možné díky spolupráci kraje s Autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a. s. v rámci projektu „Intenziﬁkace
odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního
odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“.
V kraji je k dispozici více než 32 tisíc barevných kontejnerů
„V letošním roce bylo v rámci tohoto projektu mimo jiné zdarma
poskytnuto městům a obcím Moravskoslezského kraje již 357 nových
barevných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně mají občané kraje
k dispozici více než 32 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob
na třídění odpadu. Více než 3000 prvňáčků na základních školách
v kraji obdrželo na začátku letošního školního roku uvítací balíčky
s materiály, díky nimž se děti zábavnou formou naučí správně třídit
odpady,“ uvedla ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti
EKO-KOM Martina Filipová.

ŠKOLA V ŘÍJNU A LISTOPADU
ANEB „HOME OFFICE“
Škola je největší institucí ve Vítkově, a ačkoliv byla rozhodnutím
vlády pro výuku postupně uzavřena, přesto žije dál svým životem,
tak říkajíc na „home oﬃce“.
5. října byla zakázána prezenční výuka žákům vyššího gymnázia
(kvinty až oktávy) a přešli jsme na distanční vzdělávání. Od 12. října
se nám vše trochu zkomplikovalo, protože jsme museli během
několika málo dnů zajistit střídavou výuku na 2. stupni ZŠ – takže
jsme seděli nad rozvrhy, určovali, jak se ve škole rozmístí technika
pro meety učitelů, řešili jsme, jak co nejrychleji předat potřebným
žákům vhodnou techniku (ta již byla z velké části pořízena, ale ještě
nebyla doinstalována a připravena), aby se mohli připojit z domu,
a jak techniku na konci týdne dostat zpět, aby mohla být předána
dalším žákům vzdělávaným on-line v dalším týdnu.
Od 14. října nám situaci „ulehčilo“ další rozhodnutí, kterým byla
uzavřena celá škola a kompletně jsme přešli na distanční výuku.
Takže jsme řešili opět půjčování techniky, ale poptávka bohužel
převyšovala naše možnosti. Učitelé s rodiči žáků 1. stupně ZŠ začali
řešit výuku nejprve přes clasroomy, ale i tady postupně všichni
přešli na výuku přes videokonference s tím, že od počáteční hodiny
denně se přešlo na plnohodnotnou výuku, samozřejmě s ohledem
na možnosti žáků. 2. stupeň základní školy a gymnázium zahájily
výuku přes meety. Učili jsme všechny předměty kromě tělocviků.
Dokonce i ve výtvarné, hudební a občanské výchově, výchově ke
zdraví a předmětu člověk a svět práce jsme výuku zachovali, byť
zkrácenou, abychom probrali alespoň teorii a po návratu do školy
tak mohli žákům uzavřít klasiﬁkaci a neměli další prodlevy a ztráty.
Přece jen, do podzimního uzavření škol jsme nedohnali ani jarní
skluz… Část pedagogů v tomto okamžiku začala učit přímo ze školy,
část v rámci home oﬃce. Přechod na distanční výuku byl narušen
jen třemi odstávkami elektřiny (20., 26. 10. a 2. 11.), které omezily
výuku ze školy.
Od 15. listopadu škola začala také zajišťovat péči o děti vybraných
profesí, takže část pracovníků byla povolána fyzicky zpět do práce –
více viz společný článek SVČ a naší školy.
Ačkoliv se život přesunul do domácích podmínek, což pro řadu žáků,
rodičů i učitelů byla náročná změna, kdy hodiny seděli a dosud
sedí u počítačů, tak část života školy probíhala stále mezi jejími

stěnami – musely se odevzdat příslušné výkazy o škole, školní
družině a školním klubu, školní jídelně (na jejichž základě je škola
ﬁnancována), muselo se zrušit plavání, dopravní výchovy, vytvářel
se ﬁnanční plán na rok 2021, který bude projednávat zřizovatel,
podávaly se návrhy na ocenění ke Dni učitelů v roce 2021 na
KÚ MSK, na ocenění Cenou Jana Zajíce, žádalo se o SIM karty
u společnosti T-Mobile pro naše žáky, kteří doma nemají internet,
dále se sháněla potřebná technika (videokamery, webkamery,
notebooky aj.), probíhá pravidelná inventarizace majetku…
Škola v době svého uzavření řešila zapůjčení 3D tiskárny v rámci
projektu společnosti Prusa Research, a. s., kterou bychom po
schválení zřizovatelem a podepsání smlouvy o spolupráci měli
dostat na 3 měsíce zdarma – v rámci projektu budou proškoleni
příslušní učitelé, kteří si pak se žáky budou moci vyzkoušet práci
s tímto druhem techniky, což dotčeným pedagogům pomůže, neboť
již nyní víme, že nám byla schválena dotace v rámci projektu IROP,
díky němuž dojde v první polovině příštího roku k rekonstrukci PC
učebny na 2. stupni ZŠ a škola v této učebně bude mít vlastní 3D
tiskárnu a nové počítače za necelý jeden milion korun.
Probíhaly také opravy – vymalovali jsme několik učeben (v jedné
z nich připravujeme v rámci projektu OKAP II žákovskou knihovnu
pro 2. stupeň), rekonstruovali jsme obložení šatny u školní jídelny,
připravili jsme kabinet pro speciálního pedagoga v budově 2. stupně,
opravili jsme část chodníku, jehož stav byl především v zimních
měsících nevyhovující atd.
Důležitým mezníkem pro část žáků školy pak byla polovina října,
kdy byla vydána nová vyhláška měnící podobu maturitní zkoušky.
Žáci letos budou ve státní části psát pouze didaktické testy –
povinně všichni z českého jazyka a dále buď z cizího jazyka, nebo
matematiky. Některé části státní části maturity se pak přesunou do
školní části maturity – slohové práce z českého jazyka žáci budou
psát v rámci školní zkoušky z českého jazyka. Maturanti, kteří si
vyberou ve státní části zkoušku z cizího jazyka, budou ve školní
části psát slohovou práci (tyto práce pak budou nově opravovány
přímo ve škole). Žákům se ve školní části také změnila a částečně
omezila možnost výběru předmětů, takže maturanti znovu museli
přehodnotit, z jakých předmětů budou maturovat. Škola díky změně
vyhlášky musela zpracovat a vydat příslušné směrnice pro novou
podobu školní části maturity a informovat maturanty o změnách.
Také pro deváťáky nastaly změny, protože se upravovala podoba
přihlášek na střední školy, které nesmí brát v potaz známky z druhého
pololetí loňského školního roku (tj. z 2. pololetí 8. ročníku), a střední
školy tak musí této změně přizpůsobit své podmínky pro přijímání do
prvních ročníků. Uzavření školy také zabránilo nejenom prezentaci

gymnázia v okolních základních školách, ale našim deváťákům
znemožnilo vyslechnout si prezentace jiných středních škol. I tomu
jsme se museli přizpůsobit, ať už rozesíláním prezentací o gymnáziu
výchovným poradcům okolních základních škol a zadáváním inzerce
do příslušných médií, které informovaly o nabídce středních škol
v našem regionu, tak předáváním prezentací a informací o středních
školách našim deváťákům – vše v on-line prostředí.
11. listopadu si pak učitelé vyzkoušeli on-line čtvrtletní pedagogickou
poradu, která se nesla v duchu „jak distančně učit, známkovat,
motivovat a zapojit do distančního vzdělávání všechny“, i žáky (resp.
rodiče), kteří se školou dostatečně nespolupracují. Týž den jsme si
pak vyzkoušeli první on-line „třídní schůzky“ pro zákonné zástupce
maturantů, kteří dostali základní informace o změněné podobě
maturit.
A i přesto, že se maximálně věnujeme výuce a snažíme se nalézt
cestu, jak naše žáky vzdělávat, tak se i my nadále věnujeme
dalšímu vzdělávání - to se nejčastěji věnovalo legislativním změnám
a vedení distanční výuky. Žáky pak i nadále nad rámec běžné výuky
podporujeme v rámci projektů Šablony ZŠ, Šablony SŠ a IN-VIT 2
skrze individuální a skupinové doučování.
Mé závěrečné poděkování patří nejenom žákům, kteří se maximálně
snaží distančně se vzdělávat, jejich zákonným zástupcům, kteří jim
v tom pomáhají, ale i všem zaměstnancům školy (a to nejenom
učitelům), protože škola i nadále žije svým vnitřním životem
a připravuje se na plnohodnotnou prezenční výuku.
Miroslav Bučánek
ředitel školy

PROBĚHLO PRVNÍ JEDNÁNÍ NOVÉ
ŠKOLSKÉ RADY
Dne 19. listopadu se v naší škole sešla na svém prvním jednání
nová školská rada, jejíž tříleté funkční období začalo 1. listopadu.
Školská rada pracuje v počtu 9 členů: tři byli jmenováni v závěru
října zřizovatelem školy, Městem Vítkov - Ing. Šárka Medunová,
Zdeněk Hegar, Josef Prusek; tři byli zvoleni z řad pedagogických
pracovníků – Mgr. Lenka Schleiderová, Mgr. Petra Beková
a Mgr. Alena Grosová; a tři byli zvoleni z řad zákonných zástupců
žáků a zletilých žáků – Bc. Šárka Trnková, Natálie Kočíb Černá,
Pavel Vašátko.
Na svém prvním setkání si školská rada zvolila předsedkyni, kterou
se stala p. Trnková a místopředsedkyni, jíž bude p. Beková. Taktéž
si schválila jednací řád a seznámila se s plněním bodů z posledního
jednání předchozí školské rady. S ředitelem školy se členové
domluvili na předání informací o plánovaném ﬁnancování školy
v příštím školním roce, seznámili se s nejpalčivějšími problémy, které
škola se zřizovatelem v budoucnu bude řešit, nebo již vyřešeny byly,
diskutovalo se také o distančním vzdělávání žáků a taktéž došlo
na prohlídku části školy, která bude pokračovat během budoucích
jednání.
Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti
školy, schvaluje školní řád, také stipendijní řád (v případě gymnázia),
a navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků v základních a středních školách, podílí se na
zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh
rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke
zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní
inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli,
orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům
státní správy, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Je tak důležitým kontrolním orgánem, který má jediný cíl – zkvalitnit
a zlepšit vzdělávání našich dětí.
Miroslav Bučánek

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A GYMNÁZIUM VÍTKOV ZAJIŠŤUJÍ V NOUZOVÉM
STAVU NEZBYTNOU PÉČI O DĚTI VE VĚKU OD 3 DO
10 LET
V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020
č. 1033 o přijetí krizového opatření a rozhodnutím hejtmana kraje
prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 13. října 2020 byly Středisko
volného času Vítkov a Základní škola a gymnázium Vítkov určeny
k zajištění nezbytné péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické
infrastruktury v Moravskoslezském kraji, mezi něž patří zaměstnanci:
−
bezpečnostních sborů,
−
obecní policie,
−
poskytovatelů zdravotních služeb,
−
orgánů ochrany veřejného zdraví,
−
v sociálních službách,
−
České správy sociálního zabezpečení,
−
Finanční správy České republiky,
−
ozbrojených sil,
−
Ministerstva vnitra,
−
škol a školských zařízení,
−
České pošty.
Skupina dětí mohla být maximálně 30členná a musela být
dodržována řada hygienických opatření.
Vedení obou organizací se dohodlo na rozdělení péče o děti podle
tříd tak, aby při stávajícím personálním obsazení mohla být péče
zajištěna co nejefektivněji a děti se potkávaly se svými vrstevníky.
SVČ Vítkov přednostně pečovalo o žáky 1. a 2. tříd, ZŠG Vítkov
o žáky 3. - 5. tříd.
Rodiče dětí v tzv. první linii začali postupně děti do obou organizací
přihlašovat, ZŠG tak pečovalo v průměru o 8 dětí denně, SVČ
o 10 dětí. Součástí denního režimu se stala on-line výuka, psaní
domácích úkolů, doučování a samozřejmě po výuce nastal i čas pro
hry. Velkým přínosem byla možnost stravování ve školní jídelně, kde
se obě skupiny dětí střídaly.
S uvolňováním pandemických opatření od 18. listopadu, kdy se
do školních lavic vrátili prvňáčci a druháci, se ředitelé organizací
s rodiči domluvili, že děti 3. - 5. tříd budou docházet do SVČ a ZŠG
tak bude moci zajistit výuku dětí 1. a 2. tříd i jejich pobyt ve školní
družině po vyučování.
Věříme, že se situace v naší zemi brzy uklidní a žáci se již brzy vrátí
zpět do škol a naše péče, zajišťovaná po dobu nouzového stavu, již
nebude zapotřebí.
Šárka Medunová, Miroslav Bučánek

Středisko volného času Vítkov
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
A HÁDANKOVÝ TÝDEN

HALLOWEENSKOU

MASKU

Střediska volného času patřila mezi jedny z prvních školských
organizací, které musely ukončit svou činnost v návaznosti na
vládní opatření přijatá v souvislosti s pandemií. Znamenalo to, že
jsme museli ukončit veškerou zájmovou činnost. Abychom dětem
i rodičům zpříjemnili současnou situaci, připravili jsme dvě soutěže.
Na přelomu října a listopadu proběhla soutěž o nejlepší
halloweenskou masku. Stačilo se namaskovat, vyfotit a fotograﬁi
zaslat přes zprávy facebooku na SVČ Vítkov. Porota hodnotila kvalitu
masky, vtip, nápad i originalitu. Soutěžilo se ve třech kategoriích –
předškolní a školní děti a dospělí. Dospěláci si netrouﬂi, tak se
soutěžilo jen v dětských kategoriích. V předškolní kategorii zvítězila
Stela Černavová, druhá byla Charlota Horáková a třetí Amálka
Hofmannová. Ve školní kategorii zvítězil Jakub Horák, druhá byla
Valinka Hofmanová a třetí Tereza Pokorná. Nejlepší masky vyhrály
pizzu s donáškou domů.

tato: „Víte, kdo měl v Čechách jako první mobilní telefon?“ Odpověď:
„Mach a Šebestová“. Na prvním místě se umístili: Jan Turovský,
Alena Šubrtová a Natálie Kočíb Černá, kteří odpověděli na všech
7 otázek správně. Na druhém místě se umístila Hana Goldová, na
třetím místě Petra Horáková.
Děkujeme všem odvážným, kteří se odhodlali zapojit do našich
soutěží!

Pro ty, kteří nechtěli soutěžit, ale jsou spíš zaměřeni na vaření
a pečení, jsme natočili video s přípravou hruškových povidel
a zveřejnili na YouTube stránkách SVČ Vítkov - https://1url.cz/1zveZ
Šárka Medunová a Oldřich Sladkovský
SVČ Vítkov p. o.

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

Poděkování
Druhou soutěží byl hádankový týden. Soutěžilo se od 9. do
15. listopadu, otázky byly průběžně zveřejňovány na FB SVČ Vítkov,
soutěžící každý den své odpovědi psali do soukromých zpráv FB.
Každý den tak byla zveřejněna jedna hádanka a následujícího dne
správná odpověď. Hádankového týdne se zúčastnilo 13 soutěžících.
Jen tři odpověděli na všechny hádanky správně. Nejvíc dala zabrat

ﬁrmě MELECKY, a. s. za informace o využití dotačního
programu, uveřejněné ve Vítkovském zpravodaji 11/2020, a za
starost ﬁrmy o životní prostředí.
Ambrožová Vlasta

Strom života - Odlehčovací služba
Radana
Bartoňová –
služba druhým
Poznal jsem paní Radanu jako skromnou, upřímnou ženu, jež nic
neskrývá, otevřeně dokáže hovořit o své práci, kterou má ráda
a obětavě ji zastává.
Paní Radano, mohla byste našim čtenářůmříci něco o sobě?
Pocházím z Hodslavic, kde jsem vyrůstala, vdala se a doufám, že
tady strávím zbytek života se svými blízkými. Mé bydliště je krásná
vesnička v okrese Nový Jičín. Žije tam přibližně 1700 obyvatel a je
známá také tím, že se tu narodil historik František Palacký.
Co Vás přivedlo ke službě lidem - pracujete jako odlehčovací
asistentka ve Stromu života.
Popravdě jsem o hospicové péči moc nevěděla. A už vůbec jsem
si neuměla představit, co vše to obnáší. Až později jsem se začala
o toto povolání, respektive „poslání“, zajímat a zjišťovat, že vše není
jen o tom někoho doprovázet na onen druhý břeh…Je to o tom, že
opravdu některým „uživatelům“ poskytnete vlídná slova, porozumění
a také jim nasloucháte. Některým lidem zase něco jiného. Tito lidé
potřebují pomoc v domácnosti, nejsou schopni se o sebe postarat.
Tak jsme tady s naší službou a pomáháme, kde je to potřeba. Stále
více lidí se na nás obrací.
Co Vám tato služba dala?
Jiný pohled na tento svět. Někteří nás berou jako rodinné příslušníky
a moc nám děkují. Svěřují se se svými problémy i trápením v rodině.
To si v dnešní době mladí lidé, kteří nežijí v jedné domácnosti se
svými rodiči či prarodiči, vůbec neumí představit.
Jak hodnotíte s odstupem doby rozhodnutí pracovat v mobilním
hospici?
V hospici, konkrétně v odlehčovací službě, pracuji téměř rok
a půl. Zatím nebyl jediný den, kdybych si řekla, že končím, že to
nezvládám, že na to prostě nemám chuť a sílu. Jsem vděčná, že mě
manžel na úplném začátku tak trochu přemluvil…Řekl: „Zkus to, kdo
jiný než ty, se srdcem na pravém místě, by tohle měl dělat.“ Dal mi
důvěru a podpořil mě.
Jak funguje takový den ve službě? S čím se setkáváte?
Každá asistence, každý uživatel je úplně jiný. Každý má své
požadavky a potřeby. Někteří si naše odlehčovací služby objednají
pro dobu, kdy nemohou být u svých blízkých. Někteří potřebují
pomoci s hygienou na lůžku, když již uživatelé nejsou schopni
pohybu. Jiní jsou v práci, potřebují si udělat např. něco na zahrádce,
zajít na úřady. Někteří pak opravdu potřebují „vypnout“ a jdou třeba
na bazén, za kamarádkou a tak podobně.
Uživatelé, kteří jsou na lůžku, si řeknou sami, co chtějí dřív, umýt
nebo posnídat, zkrátka to, co nám řeknou, v tom pomáháme. Také
si společně čteme, povídáme, díváme se na televizi, přichystáme
svačinku, hrajeme hry, třeba i karetní. S těmi, již jsou ještě na tom
dobře s chůzí, jdeme na procházku. U někoho zase třeba vaříme,
uživatelé si vše nachystají, my potom dopomůžeme u plotny. Často
se i sama něčemu novému přiučím.
Jak je tato služba vnímána v našem okolí?
Popravdě netuším, jak moc informací o nás lidé mají. V dnešní
„covidové“ době si myslím, že hodně lidí má strach si někoho do
své domácnosti pozvat. Člověk nikdy neví. My chodíme, dá se říci,
pravidelně na testy a díkybohu jsme všichni negativní. Doufám, že
to tak v naší ﬁrmě vydrží. To víte, každý mluví jinak. Politici, lékaři,
epidemiologové, už v tom má člověk tak trochu zmatek. Neví, co si
o tom myslet. Myslím, že zvítězí rozum a zodpovědnost.
Máte nějaký silný příběh, který se Vám vryl do paměti?
Pokaždé, když náš uživatel „odejde“, se mi vybaví, co jsme spolu

prožili, co mně to dalo, co vše jsem dala já jemu. A věřte nebo ne,
na všechny si vzpomínám. Silný příběh? Třeba pán, který měl tolik
plánů, co vše ještě musí připravit na jaro. Co musí ještě stihnout
udělat, co opraví, co vymění, co koupí… vše to bylo během pár
měsíců pryč. Když jsem se dozvěděla o jeho úmrtí, řekla jsme si,
že si to opravdu nezasloužil. Já jsem o těch jeho „tajných“ plánech
věděla, jak moc se těšil, jak rodinu a své blízké doma překvapí…
Co je dle Vás důležitě v této práci, jaké hodnoty a vlastnosti
dáváte do popředí? Co pracovník odlehčovací služby musí
splňovat?
Každý máme své hodnoty v pyramidě nastaveny jinak. Pro
mě osobně jsou na prvním místě děti, manžel, rodina, přátelé.
Pracovník v našich službách by měl být hlavně lidský, tolerantní,
chápající a laskavý. Láska k lidem, touha pomáhat druhým, konat
dobro, naslouchat, bez toho se tato služba neobejde.
Chtěla byste něco vzkázat čtenářům a uživatelům této služby,
případně široké občanské veřejnosti?
Někde jsem četla, že „chceš-li Boha rozesmát, řekni mu své plány“.
Takže neplánujte. Nevyčítejte si, co jste nestihli, co jste neudělali.
Žijte každý den naplno, nikdo nevíme, jestli je to ten poslední,
užívejte si života, dokud to jde…
Važte si jeden druhého a pomáhejme si.
Přeji Vám všem pevné zdraví, je to to nejcennější, co na tomto světě
máme.
Za rozhovor velice děkuji a přeji mnoho spokojených klientů.
Ladislav Blahutam
Strom života

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

16. prosince 2020 od 15:30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání naleznete na úřední
desce města Vítkova a na webových stránkách
města www.vitkov.info

Fotbal 2020
Letošní složitá pandemická situace výrazně ovlivnila fotbalové
amatérské soutěže. Minulý soutěžní ročník 2019/2020 se na jaře
nedohrál. Soutěže byly ukončeny s dosaženými výsledky, při nichž
nikdo nesestupoval a nepostupoval. Pro osvěžení paměti:
Muži TJ Vítkov – 1. B třída krajské soutěže: 11. místo (14 účastníků)
Dorost TJ Vítkov – OP Opava: 5. místo (13)
St., ml. žáci – krajská soutěž: 10. -11. místo (11)
Dá se říci, že zrušením soutěží se muži TJ Vítkov vyhnuli bojům
o udržení v krajské soutěži, protože hlavní příčinou ne vždy
povedených utkání byl velmi úzký hráčský kádr - pracovní a studijní
povinnosti, pracovní příležitosti mimo Vítkov. U dorostu byla hlavním
úkolem stabilizace kmenového kádru (po nedávném odhlášení ze
soutěží), to se zdařilo, neboť 1. 3. 2020 TJ Vítkov vyhrála v Karviné
halový turnaj O pohár předsedy MSKFS, což bylo obrovským
úspěchem. U obou žákovských kategorií se každoročně potýkáme
s nedostatkem dětí, ale krajská soutěž je školou zkušeností, proto
bychom v kategorii starších žáků chtěli hrát „velký“ fotbal 10 + 1
tak, aby žáci mohli přecházet do dorostu s určitými návyky. Nedílnou
součástí byla i dvě družstva přípravek: mladší do 8 let a starší do
10 let. U těchto kategorií se nedoporučuje uvádět tabulky.
Soutěžní ročník 2020 – 2021 se nakrátko rozběhl, aby brzy skončil,
ale situace se u mužů a dorostu rapidně otočila. Muži TJ Vítkov
hrají o čelo tabulky, proto nás mrzí zejména domácí remíza 3:3 se
Slávií Opava, kdy dvěma brankám hostů předcházely chyby HR, ale
i přesto jsme měli utkání dotáhnout do vítězného konce, vedli jsme
2:0 a 5 minut před koncem utkání 3:2. Výsledkově se nepovedla
dvě utkání, doma s Velkými Heralticemi 0:2 a derby v Budišově
výsledkem „hodně“. Pozitivem obou utkání byla ale skutečnost, že
polovinu týmu tvořili dorostenci.

U dorostu jsme využili možnosti administrativního postupu do
krajské soutěže, v současné době naši dorostenci ztrácí bod na čelo
tabulky.
COVID zásadně změnil žákovské kategorie. Přes nucenou přestávku
se nám „ztratily“ děti. V soutěži máme pouze jedno družstvo přípravky
pro hráče do 10 let. Zásadním problémem jsou žáci, kde se nám
vytratilo 15 hráčů a těch několik odehraných žákovských utkání
bylo výsledkově i herně hodně špatných. Odhlášení ze soutěže
je sankcionováno vysokými pokutami, takže všichni stateční, kteří
zůstali, hrají za starší žáky vč. hráčů z přípravky. Utkání mladších
žáků jsou již „tak nějak do počtu“ a hrají se v podstatě jen z povinnosti.
Při jarním přihlašování do soutěží jsme vycházeli z počtu hráčů
z předchozího soutěžního ročníku, a to byla chyba. Bohužel děti
přestal fotbal bavit, začaly jezdit na koloběžkách, zřejmě přešly
na jiné sporty atd., ale hlavně nikdo nepřišel, děti ani rodiče, aby
oznámil, že končí… Příští soutěžní ročník budeme účast v soutěžích
žáků silně zvažovat.
Na nesoutěžním poli nás trápí neskutečný nárůst administrativy
při čerpání dotací. Zřejmě bude za chvíli více kontrolujících než
samotných sportujících. Samozřejmě věříme, že se soutěže na jaře
rozběhnou a v utkáních bude fotbal TJ Vítkov úspěšný v takové
míře, aby přinášel radost ze hry nejen samotným hráčům, ale
i fanouškům, kteří na tato utkání zavítají.
V nastávajícím roce 2021 přejeme všem hlavně hodně zdraví
a pevné nervy při zvládání současné složité situace.
Josef Jakubec
TJ Vítkov

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O VÍTKOVU

ČÁST TŘETÍ
V darovací listině sepsané v Budišově v roce 1301 jsou uvedeny
podmínky pro budoucího fojta Dolejších Kunčic a poučení pro případ
soudního sporu. Rozhoří-li se konﬂikt mezi novými osadníky, tak je
rozsoudí ve Vítkově. Doslova je napsáno: „A mají se řídit právem
hlubčickým. Kdyby však při souzení nebo v rozsudcích z jakýchkoliv
příčin došlo k nějakým pochybnostem, mají se o konečný rozsudek
utíkat do VYTCHENAU – VÍTKOVA.“ Touto větou byl Vítkov uveden
jako odvolací stolice německého kolonizačního práva.

je rozdělen na dvě části a má 28 stran. Originální rukopis byl do
konce druhé světové války v městském archivu. V poválečném
chaosu a společenských změnách se toto vzácné dílo ztratilo.
V roce 2002 bylo objeveno v soukromé sbírce a nyní je uchováno
v opolském státním archivu.
Během války o rakouské dědictví (1740 – 1748) porazil pruský král
Fridrich II. vojsko Marie Terezie, jež ztratila část Slezska včetně
Hlučínska a Kladska. Hlubčice se staly součástí Pruska a poté do
roku 1945 součástí Německa. Po druhé světové válce nárokovalo
tuto oblast Československo, ale nakonec bylo sporné území po
zásahu Sovětského svazu přičleněno k Polsku.
Od nepaměti si lidé vykládají zákony po svém a představa
spravedlnosti, či hledání pravdy, vyvolává v lidech touhu se soudit.
Když nepochodím ve Vítkově, tak svou při poženu výš! Ve 13.
století to znamenalo jet do sedmdesát kilometrů vzdálených Hlubčic
(Glubczyce, Leobschütz), které se nacházejí v Opavské pahorkatině,
kousek za Krnovem. Proč zrovna tam, když nyní město leží v cizině?
Ovšem nebylo tomu tak vždy. Již od raného středověku soupeřili
o nadvládu nad Slezskem Přemyslovci s rodem Piastovců a každý
z nich si nárokoval co nejvíce prostoru. Začátkem 12. století ležely
Hlubčice na moravské straně řeky Pštiny, která od roku 1137 tvořila
zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem. V době mongolského
vpádu byla osada zničena, ale následně se začala znovu budovat.
Lokátor vyměřil náměstí a velkoryse rozšířil město. Přemysl Otakar I.
tu roku 1253 ustanovil celní úřad a velmi důležitý soudní dvůr
německého kolonizačního práva, podle kterého se řídilo zakládání
nových obcí ve Slezsku a na Moravě. Přemysl Otakar II., řečený
král železný a zlatý, potvrdil Hlubčicím městská práva a později jeho
syn Václav II. tato práva ještě rozšířil. Nastavily se tak podmínky pro
úspěšný rozvoj trhu, řemesel, obchodu, obrany a městské správy.
Tehdejším vzorem pro uspořádání nového sídla bylo město
Magdeburg, a to i se svým právním systémem. Charakteristické
bylo centrální náměstí s pravidelně navazující sítí ulic, na okraji
obehnané opevněním (fortiﬁkací). Naprostá většina budov byla
dřevěná a hradbu tvořila palisáda. Život města řídil fojt s městskou
radou.
Soudní dvůr měl již tenkrát širokou agendu. Vydával právní
ponaučení pro města, jak má vypadat procesní právo, aby lidé
měli právní jistoty. Obchodní právo řešilo vztahy mezi věřitelem
a dlužníkem, exekuce, vedení účetnictví. Manželské právo řešilo
i dědictví, nároky sirotků atd. Výjimkou bylo židovské obyvatelstvo,
které nebylo považováno za původní měšťany a nepodléhalo
obecnému právu, ale muselo se řídit nařízeními přímo od vladaře.
V důsledku husitských válek městská rada nařídila roku 1421
sepsat knihu Hlubčická městská práva – Leobschützer Rechtsbuch.
Nicolaus Brevis ji napsal na pergamen v německém jazyce, rovněž
latinské historické dokumenty a listiny přeložil do němčiny. Technikou
iluminace ji vyzdobil Jan z Žitavy. Svazek o rozměrech 39 x 29,5 cm

Iluminace v Knize městských práv Hlubčic, 1421.
Dá se říci, že od vzniku města platilo ve Vítkově hlubčické právo až
do roku 1806. Po bitvě u Slavkova (2. prosince 1805) vnutil vítězný
Napoleon Bonaparte svůj občanský zákoník (Code civil) mnoha
evropským zemím včetně Rakouska, kterému tehdy vládl císař
František I.
Pavel Kučerka
Zdroje: Slezsko v dějinách českého státu. Autorský kolektiv pod
vedením Zdeňka Jiráska
Wikipedie

KALENDÁŘ AKCÍ
AKCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU VÍTKOV NA MĚSÍC
PROSINEC 2020
Všechny akce se konají za nařízených podmínek ochrany
zdraví a opatření vlády.
Středa 9. 12.
ZDOBENÍ PERNÍKOVÝCH STROMŮ
Tradiční akce jinak. Chcete si vyzdobit perníkové stromy a udělat
si tak krásnou vánoční výzdobu nejen pro svou domácnost, ale
potěšit i někoho dalšího, případně vyhrát v SOUTĚŽI?
OBJEDNEJ – KUP – OZDOB STOMEČEK – VYFOŤ – POŠLI
SVČ pro vás perníkové stromy napeče, stromečkovné je 25 Kč.
Vy si je vyzvednete, nazdobíte a fotku nám zašlete na e-mail:
steschnerova@svc-vitkov.cz. Můžete vyhrát krásné ceny.
Do 7. prosince je možné objednávat a platit perníkové stromy
i s polevou na tel.: 605 386 901. Ve dnech 9. – 11. prosince si je
vyzvednete v SVČ od 13 do 16 hodin. Od 14. do 16. prosince
zasílejte fotograﬁe. Těšíme se. Kolektiv SVČ Vítkov.
29. 11 – 20. 12.
PUTOVÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM
Blíží se doba Vánoc a nejen děti, ale i dospělí se těší na
Ježíška. Každou adventní neděli se vydáme za betlémskou
hvězdou, která nás nakonec dovede až k Ježíškovi. Vždy bude
připravena trasa s úkoly a mapou, která vás provede širokým
okolím. V cíli bude čekat betlémská hvězda, která pomáhala
putovat i třem králům, s hvězdou se vyfoť a pošli fotograﬁi na
e-mail: steschnerova@svc-vitkov.cz. Pět nejlepších hledačů bude
odměněno dárkem. Pro bližší informace sledujte naše webové
a facebookové stránky.

Program NZDM TUNNEL
Prosinec 2020 – Vánoce přicházejí
Mladší 6 – 14 let
1. 12. Ježíškova pošta – Vánoční výzdoba klubu
7. 12. Vánoční zvyky
8. 12. Výroba dárečků
14. 12. Pečeme linecké (perníčky)
15. 12. Kolik mám peněz do nového roku?
21. 12. Vánoční ﬁlmové odpoledne
22. 12. Vánoční večírek (koncert)
Starší 15 – 26 let
2. 12. Vánoční výzdoba klubu
3. 12. Zkušebna
9. 12. Výroba dárečků
10. 12. Kolik mám peněz do nového roku?
16. 12. Pečeme cukroví
17. 12. Filmové odpoledne

Slavní rodáci Novojičínska
aneb Nebojme se genetiky
Střední škola, Odry, příspěvková organizace

Ve čtvrtek 01. 10. 2020 navštívili žáci 1. ročníku nástavbového
oboru Podnikání v rámci projektu Pojďme na inkluzi společně;
Registrační číslo projektu: CZ.02. 3. 61/0.0/0.0/16_039/0011726,
Rodný dům Johanna Gregora Mendela – Vražné Hynčice, což je
muzeum věnované osobě zakladatele genetiky.
Exkurze probíhají na základě aktivity Kariérové poradenství, jež je
zaměřeno na vhodný výběr povolání, uplatnění na trhu práce a na
motivaci ke vzdělávání. Cílem je podpořit propojení teoretických
poznatků s praxí, vzbudit zájem a probíranou látku, rozšířit
vědomosti a zatraktivnit výuku, což v konečném důsledku posílí
pozornost žáků, pomůže je udržet na škole, případně podpořit
jejich další vzdělávání a chuť rozvíjet se.
Žáci před exkurzí četli v hodině Českého jazyka a literatury
úryvek z knihy Mendelův trpaslík od Simona Mawera. Román má
dvě paralelní dějové linie. Život J. G. Mendela a jeho práce na
výzkumu genetiky a Benedicta Lamberta, vzdáleného Mendelova
příbuzného, vědce trpícího růstovou poruchou.
Poté se vydali do nedalekých Hynčic, kde stojí Mendelův rodný
dům, zemědělská usedlost. Muzejní expozice je rozdělena do čtyř
tematických celků: Kravařsko v 19. století (poměry v tehdejším
zemědělství), reálie ze života na statku 19. století (mobiliář, nádobí,
stroje), život J. G. Mendela, genetika a její význam pro zemědělství.
Žáci se seznámili s životem této osobnosti a diskutovali o tom,
jak člověka a jeho životní dráhu ovlivňuje rodinné zázemí, škola,
charakterové vlastnosti, či náhoda. Zajímali se také o genetiku,
dědičné znaky v rodině a diskutovali o současných tématech
geneticky modiﬁkovaných potravin a klonování. Dalším z cílů
exkurze bylo posílení povědomí o významu našeho kraje, a tak si
žáci připomněli i další významné rodáky.
Tyto jednodenní návštěvy veletrhů, soutěží, výstav a muzeí
pomáhají žákům získat odborné vědomosti, zajímavé informace
a podporují tak mimo jiné jejich celkový osobnostní rozvoj.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

Uzávěrka příštího čísla: 10. prosince 2020 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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