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Udílení Ceny Jana Zajíce

Udílení Ceny Jana Zajíce
Letošní udílení se odehrálo v období tragického vývoje situace na
Ukrajině. To nám připomnělo, že Janův odkaz je stále aktuální.
Nominace, které nám byly doručeny, posoudila komise i rada města. V obou kategoriích byli vybráni k ocenění velmi úspěšní žáci.
Slavnostního udílení se zúčastnili i vzácní hosté. Za Senát Parlamentu České republiky byl přítomen senátor Herbert Pavera. Moravskoslezský kraj byl zastoupen náměstkem hetmana Jiřím Navrátilem. Udílení se tradičně zúčastnili Janovi sourozenci paní Marta
Janasová a pan Jaroslav Zajíc.
A kdo byli ti nejdůležitější? Kdo získal Cenu Jana Zajíce za rok 2021?
V I. kategorii byla Cena udělena Filipu Jedličkovi, který je žákem
9. ročníku Masarykovy základní a mateřské školy v Melči. Filip pravidelně obsazuje přední místa v matematických, zeměpisných a biologických olympiáda a rovněž Pythagoriádách. Zapojil se také do
regionální počítačové soutěže Bajtík, ve které se prosadil nejenom

skvělou prací s počítačem, ale i výbornou obhajobou své prezentace a stal se ve své kategorii vítězem.
Filip má matematické nadání, dovede logicky a kreativně uvažovat.
Váží si svých průvodců dosavadním vzděláváním – rodičů a učitelů.

Ve II. kategorii Cenu získal student Soukromé střední školy podnikatelské v Opavě Ondřej Ječmenek. Na škole je zaměřen na média.
Jeho rozhodnutí studovat na této škole předcházela dlouholetá
činnost v klubu KaMeRa při Středisku volného času Vítkov. Tam se
se svým týmem podílel nejen na natáčení významných událostí ve
městě, ale byl i členem skupiny, která natočila úspěšný snímek do
celorepublikové soutěže Antifetfest, kde obsadil druhé místo.
Oběma oceněným gratuluji a přeji hodně studijních úspěchů.
Pavel Smolka
starosta města

Další kroky v odpadovém hospodářství
Ve druhé polovině roku 2021 jsme zahájili změny v systému svozu
separovaného odpadu. Ty by měly přinést navýšení vyseparovaného odpadu a snížení množství komunálního odpadu. V loňském
roce byly distribuovány mezi majitele rodinných domů popelnice
o objemu 240 l na papír a na plasty, nápojové kartony a drobný kovový odpad. Všechny nádoby jsou opatřeny čipy, které slouží k evidenci svozu. Svozová vozidla byla vybavena čtecím a evidenčním
zařízením, které zaznamenává výsypy očipovaných nádob.
V březnu budeme pokračovat dalšími kroky. Prvním z nich bude
zprovoznění centrálního sběrného místa, jež bude vybudováno vedle sběrného dvora v Dělnické ulici. Bude přístupné bez omezení.
K dispozici budou kontejnery na plasty, papír, sklo, bioodpad, použité jedlé oleje, použité oděvy a malé elektrospotřebiče. Následně
budou, zejména z lokalit s rodinnými domy, staženy kontejnery na
plast a papír. Ve Vítkově a v místních částech budou rozmístěny nádoby na použitý jedlý olej a tuky.
Dalším krokem bude instalace čipů na všechny velkoobjemové nádoby na komunální i separovaný odpad. Poslední časově a organizačně nejnáročnějším úkolem bude očipování nádob na komunální
odpad u rodinných domů a podnikatelských subjektů. Nejpozději
do konce roku 2022 bude spuštěn kompletní systém evidence výsypů všech odpadových nádob, což pomůže optimalizaci počtu nádob i svozu. Průběžně budeme vyhodnocovat podněty jak od občanů, tak od technických služeb.

Naším cílem je vybudovat funkční systém třídění, sběru a svozu separovaného odpadu, abychom postupně snižovali množství komunálního odpadu. Jedině tak snížíme vysoké náklady na provoz odpadového hospodářství, zkultivujeme prostředí města a společně
pomůžeme místní přírodě. Cesta k tomuto cíli vede přes svědomí
a zodpovědnost každého z nás.
Pavel Smolka
starosta města

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VÍTKOVA
24. zasedání zastupitelstva se uskuteční

2. března 2022 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.
Jednání zastupitelstva lze sledovat také online.

Městská policie v lednu 2022
13. ledna kolem osmé hodiny večerní byl v místní části Zálužné
odchycen lovecký pes a tentýž pes byl 20. ledna kolem čtvrt na
deset dopoledne odchycen v místní části Podhradí. Za přestupky
spáchané porušením povinnosti vlastníka nebo držitele psa
zabránit pobíhání po pozemní komunikaci byly jeho 23letému
vlastníkovi ze Starých Těchanovic uloženy pokuty příkazem na
místě v celkové výši 1 300 Kč.
Podezření z přečinu nebezpečného vyhrožování, ze kterého je
podezřelý 51letý muž z Vítkova, bylo postoupeno obvodnímu
oddělení Policie ČR ve Vítkově. Strážníci byli 15. ledna kolem půl
deváté hodiny večerní přivoláni do jednoho z domů v Krátké
ulici, kde mělo dojít během oslavy k vyhrožování nožem jednomu
z účastníků. Při příjezdu hlídky MP Vítkov na místo byla již situace
zklidněna a účastníci se rozcházeli do míst bydliště.
17. ledna po deváté hodině ranní přijala MP Vítkov oznámení
o poškození jednoho z lan dřevěného mostku a zlomení dvou kusů
proutění, které tvoří tzv. „živé týpí“ v areálu geoparku za kulturním
domem v Květinové ulici. Strážníci zhlédli kamerové záznamy
z místa, přičemž zjistili, že k poškození jednoho z lan dřevěného
mostku došlo 10. ledna kolem půl páté odpoledne 10letým
chlapcem z Vítkova a k poškození proutění 15. ledna krátce po třetí
hodině odpolední skupinkou čtyř osob, a to 13letým chlapcem
z Oder, 13letou dívkou z Vítkova a dvěma chlapci ve věku 14 let
z Vítkova. Oba případy přestupku proti majetku byly postoupeny
správnímu orgánu. Ani v jednom případě nejsou původci
způsobené škody na cizím majetku z důvodu nedovršení věku 15 let
za přestupky odpovědni. V případě uznání jejich viny budou muset

škodu na majetku uhradit zákonní zástupci nezletilých. Ta byla
u poškozeného lana vyčíslena na částku 500 Kč a u poškozeného
proutění na téměř 2 000 Kč.
Z přestupku proti majetku spáchaného krádeží zboží v celkové
hodnotě necelých 54 Kč jsou podezřelí 17letý muž z Ostravy a 19letý
muž z Vítkova. Dotyční se 19. ledna krátce po sedmé hodině večerní
pokusili pronést zboží přes pokladní zónu v jedné z prodejen
v Opavské ulici. Poté, co byli zastaveni pracovníkem ostrahy,
odběhli zpět do prodejny, kde zcizené zboží odhodili a podařilo
se jim z prodejny utéct. Strážníci případ pokusu o krádež zboží
zdokumentovali a postoupili správnímu orgánu, za což v případě
uznání viny hrozí oběma mužům pokuta až do výše 50 000 Kč,
případně do 70 000 Kč v případě opakovaného přestupku.
V lednu 2022 bylo strážníky zjištěno 9 případů nesplnění povinností
uložených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
České republiky ve věci pohybu a pobytu ve vnitřním prostoru
stavby bez nasazené ochrany dýchacích cest, spáchaných celkem
deseti osobami. Všechna zjištěná porušení strážníci vyřešili
domluvou na místě.
29. ledna kolem šesté hodiny večerní během obchůzky v sídlišti
Budišovská si hlídka všimla rozsvíceného světla v jednom ze
zaparkovaných vozidel, přičemž ve vozidle se nikdo nenacházel.
Díky místní znalosti navštívili strážníci provozovatele vozidla, který
byl na tuto skutečnost upozorněn.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Městská zeleň
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
městského úřadu má v kompetenci správu městské zeleně
(bez sečení trávy), tzn. zajišťuje a koordinuje správu stromové
a keřové zeleně na pozemcích ve vlastnictví města. Shromažďuje
a vyhodnocuje podněty ke kácení zeleně, ve spolupráci s odbornou
agenturou ochrany přírody posuzuje stav stromů a keřů. Zpracovává
podklady a vede výběrová řízení pro zhotovení projektové
dokumentace a realizaci zakázek na úseku zeleně.
Na portálu https://www.stromypodkontrolou.cz je zveřejněna
informace o stavu stromů na pozemcích města.
V roce 2021 zabezpečoval pravidelnou celoroční údržbu zeleně na
vybraných pozemcích a na základě jednotlivých objednávek a smluv
zajišťoval také nepředpokládané vícepráce, zásahy do zeleně
(kácení, ořezy) z podnětů občanů, havarijní stavy stromů apod.
Údržba zeleně byla prováděna nejen technickými službami, ale
spolupracovali jsme také s certifikovaným arboristou Lukášem
Olivou, Ing. Vlastimilem Tomanem a firmou Aquila, s. r. o., kteří
prováděli především výsadby, ořezy a frézování dřevin.
Celková částka vydaná v roce 2021 na údržbu zeleně (kromě prací
technických služeb) činila 400 179 Kč.
Technickým službám byl vloni přidělen příspěvek ve výši
600 000 Kč, z něhož byly financovány veškeré další práce na
městské zeleni, tedy její pravidelná celoroční údržba. Péče o zeleň
zahrnuje rovněž údržbu živých plotů, odstraňování náletů, pletí,
kypření, hnojení, ořez poškozených a nevhodných částí stromů
a keřů, zmlazovací řezy, kácení stromů, zprůjezdnění cest pro
popelářské vozy, ořez stromů a keřů v okolí dopravních značek
a veřejného osvětlení, nákup a instalace kůlů a úvazů k mladým
stromům, terénní úpravy apod.

Předávání dokončených prací probíhá zpravidla jednou za dva
týdny přímo v terénu. Technické služby pečují o porosty na těchto
místech:
městský hřbitov, náměstí Jana Zajíce, městský park, parčík na
ulici Husova, prostor u pomníku padlých, prostor u bývalého MěÚ
na Wolkerově ulici, sídliště Selská, sídliště Wolkerova-Budišovská,
prostor u bývalé lékárny na Vodní ulici, parčík u kulturního domu,
prostor u Budišovské ulice, prostor za obchodem „Hruška“
u autobusového nádraží, prostor u benzinové pumpy, prostor
před Lanexem, prostranství u vchodu do hřbitova z ulice
Hřbitovní, areál městské knihovny, pruh zeleně u parkoviště před
PČR na Komenského ulici, ostrůvky + svah u autobusové zastávky
pod železničním nádražím, Husova ulice - živý plot souběžný
s tenisovými kurty.
V listopadu 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zahradnickou
firmu, která bude provádět údržbu (především pletí a ořezy
nevhodných částí rostlin) náměstí, prostoru kolem pomníku
padlých a tří záhonů u kina. Vítězem se stal pan Marek Trčka
z Malých Hoštic.
V průběhu roku 2021 jsme řešili projekt výsadby trojúhelníku pod
autobusovým nádražím, na který jsme požádali o dotaci ve výši
211 700 Kč.
Rovněž bylo vykáceno 5 stromů na základě smluv, kdy žadatelé
káceli stromy sami výměnou za dřevní hmotu.
Na rok 2022 je schválen rozpočet na údržbu zeleně v celkové výši
1 milion Kč.
Marek Sommer

Nabídka bytu k pronájmu
Odbor služeb vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem
městského bytu v ul. Oderská 176, ve čtvrtém patře,
byt č. 12, kategorie 2+1 po celkové rekonstrukci.
Podlahová plocha činí 55,7 m2, součástí bytu je i sklepní kóje
a balkón, k dispozici je výtah, kočárkárna a sušárna. Byt je vybaven
kuchyňskou linkou z r. 2019 a novým el. sporákem, měřiči vody
a tepla z ústředního topení.
Minimální výše nabídnutého měsíčního nájemného činí 5 758 Kč,
přičemž součástí částky je již nájem zařizovacích předmětů
a sklepa.
Zájemci o soutěž musí předem složit neúročenou jistinu ve výši
5 000 Kč buď na pokladně MěÚ, nebo ji zaslat na účet města 191323821/0100 s variabilním symbolem 12176.
Termíny prohlídky bytu jsou v pondělí 14. března (15:00 16:00 hodin) a úterý 15. března (9:00 - 10:00 hodin). Prohlídku je
potřeba dohodnout předem na putko@vitkov.info, nebo na tel.
556 312 242.
Nabídku se všemi náležitostmi je nutno podat do pondělí
28. března do 11:00 hodin na podatelně MěÚ Vítkov.
Zájemci se po předchozí dohodě mohou zúčastnit otevírání obálek
nabídkového řízení dne 28. března v 16:00 hod. v místnosti rady.
Kontaktní osobou je p. Putko, putko@vitkov.info, tel. 556 312 242.
Níže jsou uvedeny podmínky a náležitosti nabídkového řízení.
Celý dokument je ke stažení na www.vitkov.info v sekci – MĚSTSKÝ
ÚŘAD - DOKUMENTY A INFORMACE - SMĚRNICE (9_2021 Pravidla
pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkova.pdf)
II.
Podmínky pro účast v nabídkovém řízení a obsah nabídek
1. Podmínky účasti v nabídkovém řízení:
a) zájemce musí splňovat všeobecné podmínky pro podání žádosti
o pronájem bytu dle čl. IV. směrnice „Pravidla pro hospodaření
s bytovým fondem města Vítkova“,
b) zájemce vyplní a včetně všech příloh podá formulář z přílohy č. 2
„Žádost o přidělení bytu s uvolněným nájemným“ výše uvedené
směrnice na OS,
c) zájemce nebyl v minulosti vyloučen z účasti na nabídkovém
řízení z důvodu uvedení nepravdivých údajů v nabídce,
d) zájemcem nemůže být osoba, které splňuje podmínky

pro přidělení sociálního bytu podle směrnice „Pravidla pro
hospodaření s bytovým fondem města Vítkov“, tedy zejména
osoba nacházející se v hmotné nouzi a osoba, které náleží některá
z dávek uvedených v § 4 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, přičemž ve sporných
nálezech vyzve BK žadatele k předložení dokladu z úřadu práce,
že nepobírá dávky hmotné nouze dle § 4 zákona 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
e) zájemce musí prokázat schopnost plnit své závazky potvrzením
o příjmech z výdělečné činnosti za poslední rok,
f) zájemce musí před podáním nabídky složit jistinu na pokladně
MěÚ ve výši 5.000 Kč, případně ji může zaslat na účet města
19-1323821/0100. Variabilní symbol pro identifikaci bytu bude
uveden v nabídkovém řízení,
g) má-li zájemce uzavřenou nájemní smlouvu k jinému městskému
bytu, bude s ním na vysoutěžený byt podepsána nájemní smlouva
za podmínky současného podpisu dohody o ukončení nájmu ke
stávajícímu bytu.
2. Nabídka zájemce se musí nacházet v zalepené obálce, na které
bude uvedeno NEOTVÍRAT – NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ a musí obsahovat:
a) identifikace žadatele (adresa, telefon, e-mail),
b) označení bytu uvedené v nabídkovém řízení,
c) jednoznačnou a závaznou nabídku výše měsíčního nájemného
(částka v Kč),
d) potvrzení o složení jistiny (doklad z pokladny, výpis z účtu),
e) bankovní spojení (číslo účtu) pro vrácení jistiny.

Nová kanalizace za 16 a vodovod za 7,5 milionu ve Vítkově

Kanalizační stoku z poloviny minulého století bylo nezbytné rekonstruovat kvůli nevyhovujícímu technickému stavu potrubí i související
infrastruktury.
Vítkov má v Nové ulici zmodernizovaných 291 metrů kanalizační stoky a související infrastruktury. Ta byla vybudována v polovině 50. let
minulého století a její nevyhovující technický stav působil problémy v systému odvádění odpadních vod v dané lokalitě. Výměnou prošlo
také více než 300 metrů vodovodního řadu v dané ulici.
„Potrubí bylo vybudováno z kameniny v různých profilech od DN 300 do DN 500, které jsme během modernizace sjednotili. Atypické
revizní šachty byly poškozeny, další skryté šachty s usazovacími jímkami omezovaly kapacitu stoky. Řádný provoz rovněž komplikovaly
neodborné lokální opravy v minulosti. Při vyšší hladině podzemní vody jsme také v důsledku špatného technického stavu potrubí
pozorovali infiltraci nežádoucích balastních vod do kanalizace,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.
Během modernizace bylo otevřeným výkopem vyměněno 291 metrů stoky a související infrastruktury, kdy bylo nahrazeno 10 atypických
revizních šachet standardními revizními šachtami DN 1000 z betonu. Přepojeno bylo 40 kanalizačních přípojek a obnoveny byly tři uliční
vpusti.
Rekonstrukce kanalizační stoky probíhala v koordinaci s výměnou vodovodního řadu v ulici. Potrubí z šedé litiny z poloviny 60. let minulého
století bylo vyměněno za potrubí stejného profilu DN 100 z tvárné litiny. Přepojeno bylo také 15 vodovodních přípojek, z toho dvě byly
vyměněny. Náklady dosáhly téměř 7,5 milionu korun.

Myslivost na Vítkovsku
Myslivost je vykonávána na území Vítkovska ve 21 honitbách a rok
2021 je devátým rokem současného desetiletého nájemního období honiteb. Výkon práva myslivosti je prováděn na cca 25 219 ha
honebních pozemků a zajišťuje ho 333 osob. Myslivecké plánování a hospodaření se nekryje s kalendářním rokem. Myslivecký rok
začíná 1. dubna a končí 31. března.
Vítkovsko je bohaté na výskyt spárkaté zvěře. Vyskytuje se tu zvěř
srnčí, daňčí, prase divoké (černá), zvěř jelení (vysoká) a zvěř mufloní. Tak jako v jiných částech naší republiky se i u nás vyskytuje
velký počet zvěře černé, která si ve zdejším regionu udržuje vysoké stavy své populace, i přes úsilí myslivců ji redukovat. Nadále
platí mimořádná veterinární opatření proti šíření afrického moru
prasat u zvěře černé. Na myslivce apelujeme, aby odlov zvyšovali,
protože aktuálně hrozí zavlečení nákazy na naše území z Polska,
případně ze Slovenska.
Naopak náš region je chudý na výskyt drobné zvěře, tj. například
zajíců a bažantů.
V praxi se osvědčila novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti, jež upravuje doby lovu většiny spárkaté zvěře tak, že tato
zvěř smí být lovena v průběhu roku v delším období. Ministerstvo
zemědělství tímto krokem nepochybně podporuje odlov spárkaté zvěře, která páchá značné škody zejména zemědělským podnikatelům a vlastníkům lesa. Ačkoliv je odlov spárkaté zvěře v honitbách Vítkovska enormní, stále jsou její počty zvýšené a škody
páchané na lesních kulturách, porostech a na zemědělských plodinách jsou poměrně časté. Uživatelé honiteb jsou povinni podle
zákona o myslivosti prokázané škody způsobené zvěří hradit.
O skutečnosti, že se zvyšuje odlov spárkaté zvěře, svědčí i zvýšený
počet plomb k ulovené zvěři, vydaných uživatelům honiteb naším
úřadem. Na každý ulovený kus spárkaté zvěře se po jeho odlovu
aplikuje na zadní běh nesnímatelná plomba. Tuto povinnost nařizuje zákon o myslivosti.

Alarmující je i nadále zvýšený výskyt některých chráněných živočichů, kteří nepodléhají lovu a jako predátoři páchají škody na jiné
zvěři, rybách, dalších zvířatech, příp. i škody na lesních porostech.
Jedná se zejména a populaci vyder, bobrů, krkavců, volavek a kormoránů. Populace těchto živočichů má již po několik let neustále
rostoucí trend.
V současné době vyřizuje náš úřad podnět Českého rybářského
svazu k povolení odlovů kormorána velkého, tj. zvěře, která nemá
stanovenou dobu lovu a je navíc u nás chráněna. Jedná se o predátora, jenž způsobuje značné škody na rybích populacích rybářských revírů a který ve větším počtu hnízdí v okolí vodní nádrže
Kružberk.
Vysoká je také v našem regionu populace lišky obecné, z níž je
cca 75 % odloveno.

Počty odlovené spárkaté zvěře na území ORP Vítkov
– za myslivecký rok 2020/21

Při porovnání výše uvedené tabulky a grafu si nejde nevšimnout
nesrovnalosti výskytu počtu daňčí zvěře a počtu kusů jejího odlovu. Uvedený výskyt této zvěře (všech druhů spárkaté zvěře) se
vykazuje při sčítání koncem února a počet je uveden bez mláďat.
Zvěř daňčí také migruje a v době sčítání se může zčásti nacházet
mimo území Vítkovska. Jedním z důvodů zvýšených počtů spárkaté zvěře mohou být mírné zimy. Přes uvedené argumenty je zvýšený odlov daňčí zvěře až zarážející.
Obdobný stav u černé zvěře je pochopitelný, a to z důvodu několikanásobně vyššího počtu mláďat (selat), nežli je tomu u daňčí
zvěře.
Z grafu odlovu je patrné, že uživatelé honiteb plní své poslání a redukují zvýšené počty spárkaté zvěře. Zatím není důvod jakkoliv
v tomto přístupu polevovat.
Každým rokem se uskutečňuje výstava trofejí ulovené zvěře, kterou pořádá Českomoravská myslivecká jednota – Okresní myslivecký spolek Opava na okresní úrovni ve spolupráci s obcemi
Opava, Vítkov, Hlučín a Kravaře. V letošním roce se bude opět tato
akce konat, a to 7. května (celý den) a 8. května (dopoledne) v kulturním domě v Píšti.
Součástí těchto výstav bývá kulturní program, vstupné bývá dobrovolné.
Bližší informace lze zjistit u pořadatele uvedené výstavy - tel.:
725 521 741.

sičí - 12

jelenčí / kamzičí / losí - 0

jelení - 215

černá - 727
dančí - 603

srnčí - 647

mufloní - 92

Výskyt některých druhů zvěře v mysliveckém roce 2020/21:
Druh zvěře

Počet ks

Druh zvěře

Počet ks

jelen

278

ondatra

111

srnec

980

bobr

32

daněk

271

vydra

86

muflon

142

jestřáb

145

prase divoké

253

káně

350

zajíc

274

kormorán

201

bažant

8

krkavec

925

liška

401

sojka

578

jezevec

109

volavka

210

kuna

361

kachna

159

straka

184

Petr Foltis
odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Jarní úklid ve Vítkově
a místních částech
Jarní úklid veřejně přístupných ploch a komunikací v majetku
města provádějí každoročně technické služby. V letošním roce
bude jarní úklid zahájen 14. března a ukončen 29. dubna. Úklid
bude prováděn ručním zametáním štěrkových nánosů z chodníků
a krajnic vozovek a zametáním vozovek zametacím vozem Ladog.
Některé silnice uklidí Správa silnic Moravskoslezského kraje,
cestmistrovství ve Vítkově, a to v termínu od 15. dubna do
12. května. Patří mezi ně ulice Oderská, Švermova, Klokočovská,
Budišovská, Těchanovická, Komenského, Opavská a Zemědělská,
dále pak silnice vedené průtahem místních částí.
Součástí jarního úklidu v domácnostech je také odvoz
nadměrného domovního odpadu včetně nebezpečného odpadu
a kovů. Občanům města slouží od roku 2014 sběrný dvůr, který
je provozovaný TS Vítkov, a kde je možné po celý rok bezplatně
ukládat složky domovního odpadu.
Pro občany v místních částech bude odvoz nadměrného domovního
odpadu včetně nebezpečného odpadu zajištěn velkoobjemovými
kontejnery, které budou přistaveny na určená veřejná prostranství
dle přiloženého časového harmonogramu.
Všichni občané mají také možnost sami pomoci s jarním úklidem
ve svém okolí i ve volné krajině, a to při akci Ukliďme Česko, která
proběhne 2. dubna.

Ukliďme Česko
– Ukliďme Vítkovsko
Jaro už pomalu klepe na dveře a přípravy na tradiční
dobrovolnickou akci Ukliďme Česko jsou v plném proudu – do
jejího vypuknutí zbývá necelý měsíc.
Naši akci „Ukliďme Vítkovsko“ jsme naplánovali na
sobotu 2. dubna a zaregistrovali na stránkách hlavního
organizátora, kde se můžete postupně přihlašovat k úklidu
https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/.
Sejdeme se stejně jako v loňském roce v parčíku za kulturním
domem, kde pro vás budou připraveny pytle a rukavice.
Bližší informace najdete na stránkách hlavního pořadatele
https://www.uklidmecesko.cz/ a k našemu lokálnímu úklidu na
webu města www.vitkov.info.
Kontaktní osoba: Daniela Olbertová, tel. 737 238 728, e-mail:
olbertova@vitkov.info
Tradičně budeme uklízet turistické trasy a vycházkové chodníky,
abychom byli připraveni na letní turistickou sezónu.
Děkujeme vám za pomoc a za to, že přispíváte ke zlepšení životního
prostředí na Vítkovsku.

Technické služby města Vítkova upozorňuji občany
na novou provozní dobu sběrného dvora.
Povozní doba od 2. března 2022
STŘEDA
SOBOTA

12:00 - 18:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.

Svoz objemového odpadu
z domácností
Přistavení
(12:00 –
14:00 hod.)

25. 3. 2022

1. 4. 2022

8. 4. 2022

Odvoz
(v ranních
hodinách)

Místo

28. 3. 2022

Klokočov – Františkův Dvůr,
u p. Urbánka
Prostřední Dvůr – u pumpy
Veselka - samota

4. 4. 2022

Podhradí – Slezský hotel,
prodejna, u Dubu, Nýtek
Klokočov – u hřbitova, u LDN,
u požární zbrojnice

11. 4. 2022

Jelenice – náves
Lhotka – aut. zastávka
Zálužné - pod aut. zastávkou
Nové Těchanovice – aut. zastávka

Do přistavených kontejnerů budou odkládány jen ty složky komunálního odpadu, které nelze vytřídit a pro svou velikost uložit
do běžných odpadových nádob, např. rozložený nábytek, matrace a koberce, podlahovou krytinu (PVC), okna a dveře.
Do přistavených kontejnerů nesmí být odkládány pneumatiky,
staré elektrospotřebiče, nebezpečné odpady, demoliční odpady
a stavební suť.

Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního
odpadu
Na jaře bude opět proveden svoz nebezpečného a objemného
odpadu z místních částí dle tohoto harmonogramu:
Termín: 19. březen
Harmonogram svozu:
08:00 – 08:30 hod.
08:45 – 09:15 hod.
09:30 – 10:00 hod.
10:15 – 10:45 hod.		

Klokočov - u hřbitova
Klokočov - zastávka u LDN
Klokočov - zastávka u has. zbrojnice
Klokočov - Františkův Dvůr

08:00 – 08:30 hod.
08:45 – 09:15 hod.
09:30 – 10:00 hod.

Zálužné - autobusová zastávka
Nové Těchanovice - autobus. zastávka
Lhotka - hasičská zbrojnice

08:00 – 08:30 hod.
08:45 – 09:15 hod.
09:30 – 10:00 hod

Jelenice – náves
Prostřední Dvůr – kulturní dům
Podhradí – parkoviště u obchodu

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené
době pouze níže uvedené složky komunálního odpadu!!!
(rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky, chladničky,
mrazničky, motorové oleje, plechovky od barev, staré léky, baterie,
akumulátory a televizory)

Vítkov má nové logo
i strategické dokumenty
2. března na zastupitelstvu města poprvé veřejně představíme
společně s Manuálem jednotného vizuálního stylu města také
nové městské logo.
Logo města Vítkova je grafická značka, která reprezentuje nás
občany. Je jedním z nejdůležitějších prvků komunikace, které má
město k dispozici.
Logo vychází z počátečního písmene názvu města „V“. Pomyslné
písmeno je tvořeno zeleným listem, který představuje bohatou
přírodu Vítkovska a modrá barva pak znázorňuje vodní toky
obepínající Vítkov – řeky Moravici a Odru. Modrá část připomíná
vodní nádrž Balaton při pohledu shora.

Samotný manuál je souborem pravidel pro vnější a vnitřní
komunikaci města. Jednotný vizuální styl podporuje image našeho
města, zvyšuje obecné povědomí a navozuje pocit důvěryhodnosti.
Dalším dokumentem, který jsme úspěšně dokončili, je Strategický
plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031. Ten pro mnoho
z vás není dokumentem úplně neznámým. Mnozí jste se zapojili
do dotazníkového šetření, mnozí jste zpracovávali podklady pro
tzv. návrhovou část, kde jsme společně vytvořili zásobník projektů
a „Akční plán města Vítkova na období 2022-2023“. Všem, kteří
jste se aktivně podíleli na tvorbě tohoto důležitého strategického
dokumentu města, patří poděkování. Ať jste vyplnili dotazník,
pracovali v některé pracovní či řídící skupině, patří vám naše velké
díky.
Posledním dokumentem, který zastupitelstvo města schvaluje,
je „Koncepce moderní komunikace města Vítkova“. Jsme velmi
vděční za zpětnou vazbu, kterou jsme prostřednictvím dotazníků
od vás získali. Pomohla nám lépe nastavit cíle, kterých bychom
chtěli v komunikaci s vámi dosáhnout.
Pokud jste se nemohli zastupitelstva města zúčastnit, ať osobně
nebo formou online připojení, srdečně vás zveme na „Online
setkání s občany“, které se uskuteční 9. března od 16:00 hod.
Všechny tři dokumenty vám ještě jednou představíme a budeme
připraveni zodpovídat vaše dotazy.
Pořízení Strategie rozvoje města Vítkova 2022-2031
a Jednotného vizuálního stylu města Vítkova je realizováno
v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ (registrační číslo
CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/18_092/0014525) financovaného z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost.

Město Vítkov vyhlašuje

dva záměry na pronájmy
nebytových prostor
v budově v místní části Klokočov, č. p. 79 – za účelem:
- provozování restaurační nebo jiné obchodní činnosti,
- provozování obchodní činnosti - prodejna potravin.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, I. podlaží, kancelář č. 118, Ing. Jiří
Riška, osobně nebo telefonicky na čísle 556 312 240.
Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem a městem
Vítkov musí obsahovat základní informace o zájemci, dobu
pronájmu, návrh výše nájemného, způsob využití nebytových
prostor. Výběr bude prováděn Radou města Vítkov na základě
předložených písemných návrhů. Podané návrhy jsou ze
strany města považovány za důvěrné. Rada města si vyhrazuje
právo odmítnout všechny návrhy.

Bude vás zajímat…
Vážení občané, odbor správních činností a obecní živnostenský
úřad pro vás vybral několik zajímavých informací souvisejících
s jeho činností a vztahujících se k roku 2021 a porovnal je rovněž
s lety minulými.
Přehled o počtu obyvatel dle jednotlivých let
Obec

Počty živnostenských oprávnění dle druhů živností v roce
2021
Druh živnosti
Ohlašovací

FO

PO

2 733 404

ZFO

ZPO Celkem

Celkem v
roce 2020

51

2

3 190

3 166

147

18

1

1 048

1 056

179

39

0

0

218

204

řemeslné 882

2019

2020

2021

4 798

4 753

4 748

Jelenice

91

90

92

volné

1 672

218

33

1

1 924

1 906

Klokočov

467

467

459

Koncesované

288

99

7

0

394

382

Lhotka

71

70

70

N.Těchanovice

74

66

62

Podhradí

65

64

66

Prostřední Dvůr

106

108

106

Zálužné

52

56

64

5 724

5 674

5 667

2020

2021

Vítkov

Celkem obyvatel

Údaje na úseku ohlašovny v číslech
Jednotlivé údaje

2019

Narodilo se dětí

57

52

57

Přihlásilo se občanů

104

99

157

Zemřelo občanů

64

85

86

Odhlásilo se občanů

167

116

135

Zrušeno trvalých
pobytů občanů

20

12

12

2019

2020

2021

Uzavření manželství

52

56

50

- z toho církevních

5

9

5

- z toho na jiném
vhodném místě

26

25

- z toho s cizincem

2

Osvědčení k církevním
sňatkům
Právní způsobilost k
sňatku v cizině

Údaje na úseku matriky v číslech

Jednotlivé údaje

z toho vázané

FO = fyzická osoba; PO = právnická osoba; ZFO = zahraniční fyzická
osoba; ZPO = zahraniční právnická osoba

NAŠI JUBILANTI V ROCE 2021
Město Vítkov nezapomíná na své starší obyvatele, kteří se dožívají
významných životních jubileí (70 let, 80 let, 85 let, 90 let a více).
Při těchto příležitostech jim osobně blahopřejí starosta, místostarosta či vybraní členové Zastupitelstva města Vítkova nebo
tajemnice Městského úřadu Vítkov, pokud s návštěvou jubilanti
předem souhlasí.
Také rok 2021 však do značné míry ovlivnilo rozšíření onemocnění COVID-19 a s tím související obavy a přijatá opatření. Vyvstalá
situace měla mimo jiné za následek omezení osobního kontaktu
s „adresáty veřejné správy“ na nezbytně nutnou úroveň, což se
dotklo i osobních návštěv a gratulací. Jubilantům tak bylo ve většině případů blahopřání k jejich významnému životnímu jubileu
pouze zasíláno.
Vzhledem k tomu, že zákon ve vztahu k ochraně osobních údajů
neumožňuje zveřejňování osobních údajů, které by mohlo mít za
následek neoprávněné zasahování do soukromého života subjektů údajů, uvádíme následující informace, vztahující se k uvedené
problematice, alespoň v číslech.
Roky

Ženy

Muži

Celkem

70 LET

36

49

85

80 LET

29

17

46

85 LET

11

11

22

33

90 LET

11

1

12

1

2

91 LET

7

2

9

6

10

5

92 LET

9

2

11

93 LET

2

3

5

5

3

4

94 LET

0

0

0

95 LET

3

0

3

96 LET

2

0

2

97 LET

0

0

0

98 LET

0

1

1

99 LET

0

1

1

100 LET

1

0

1

Informace z úseku registrace a evidence živnostenského
podnikání
Na tomto úseku se mimo jiné vykonává agenda evidence podnikatelů provozujících živnosti ohlašovací (volné, řemeslné, vázané) a živnosti koncesované.
K 31. 12. 2021 bylo v této evidenci 2 219 podnikatelů (ke stejnému dni v roce 2020 to bylo 2 210), z toho bylo 1 953 FO, 230 PO, 35
ZFO a 1 ZPO. Tyto osoby dohromady vlastní 3 584 živnostenských
oprávnění.

Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Senior Point informuje
Vážení senioři, chceme připomenout, že v Senior Pointu ve Vítkově, Komenského 139 (budova kina) máme připraveny IN.F.Obálky, které pro vás vydal Moravskoslezský kraj.
Obálka obsahuje formulář k vyplnění údajů, které mohou sloužit
záchranářům v případě ohrožení vašeho zdraví či dokonce života.
V obálce je přesný pokyn k vyplnění formuláře, který posléze vsunete do přiložené obálky a tu vložíte do přihrádky ve dveřích lednice. Lednici označíte přiloženou magnetkou nebo samolepkou.
Upozorňujeme, že Senior Point je otevřen vždy v úterý a čtvrtek
od 8:00 do 12:00 hod.

Několik důležitých pokynů
• Telefon nepokládejte dříve než operátor.
• Po skončení hovoru telefon nevypínejte a neblokujte jej dalšími
hovory; operační středisko vás může v případě potřeby kontaktovat.
• Jestliže se stav postiženého po skončení hovoru výrazně změní,
nečekejte až na příjezd sanitky a volejte znovu 155.
• Pokud vás operátor/ka instruuje, jak pacientovi pomoci do příjezdu sanitky, řiďte se pokyny, které vám dává. Vaše pomoc může
být pro pacienta životně důležitá.

Těší se na vás pracovnice Senior Pointu
Alena Zemanová a Marie Baranovičová

155 nebo 112?
Linky 112 jsou obsluhovány Hasičským záchranným sborem a váš
telefonát odtud proto musí být přepojen na linku 155, což představuje vždy jisté zdržení. Linku 112 je však na druhou stranu
možno volat i bez vložené SIM karty, operátoři ovládají několik
světových jazyků a v případě, že neznáte svou polohu, mohou váš
mobilní telefon lokalizovat v terénu.

Tísňová linka 155 a aplikace „Záchranka“
Číslo 155 je jedním z národních čísel tísňového volání a slouží občanům v případech život ohrožujících stavů.
Volání na tísňovou linku je zdarma a číslo se používá bez předvolby.
Kdy volat
Linku 155 použijte k přivolání záchranné služby vždy, pokud došlo
k vážné poruše zdraví či přímému ohrožení lidského života. Jedná
se především o stavy a situace:
• s poruchami vědomí,
• s poruchami dechu a krevního oběhu,
• s velkou krevní ztrátou,
• dopravní nehody,
• úrazy.
Na linku 155 je správné zavolat i v případě, kdy si závažností stavu
pacienta nejste zcela jisti. Operátorky a operátoři tísňových linek
jsou kvalifikovaní zdravotníci, kteří vám pomohou situaci správně
posoudit a najít pro pacienta nejlepší řešení.
Operátorovi musíte sdělit:
• co se stalo,
• místo události,
• kdo volá.

Potřebujete-li přivolat rychlou lékařskou pomoc k událostem
běžného rozsahu s vážným postižením zdraví, doporučujeme používat linku 155.
S přivoláním zdravotnické záchranné služby může v některých situacích pomoci také mobilní aplikace „Záchranka“.
Hlavní předností nové mobilní aplikace je využití schopností
tzv. chytrých mobilních telefonů pro stanovení přesného místa
události při zásahu v terénu. Vytáčení linky 155 a odeslání polohy
je provedeno stisknutím jediného tlačítka. Volající je tak přepojen
na záchrannou službu příslušného kraje. Je-li v okamžiku volání
mobilní telefon schopen zjistit přesnou polohu, odesílá ji formou
datového spojení či pomocí SMS přímo do informačního systému
krajské záchranné služby.
https://zzsmsk.cz/Default.aspx?mainhref=informace
Zpracováno podle článku „Jak volat 155“ MUDr. Romana Gřegoře, MBA, ředitele ZZS MSK

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2022/2023 proběhne
9. května 2022 od 8:00 do 15:30 hodin. Žádosti o přijetí je možno
doručovat do mateřských škol průběžně již od začátku dubna.
V průběhu března si mohou rodiče vyzvednout v jednotlivých
mateřských školách „Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“,
nebo si žádost stáhnout z webových stránek www.vitkovms.cz.
Na požádání ji zašle ředitelka e-mailem. Na zadní straně přihlášky
je nutno doplnit razítko dětského lékaře – podmínkou přijetí
dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného
zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním.
Vyplněnou žádost společně s kopií rodného listu mohou rodiče
doručit do mateřské školy následujícími způsoby:
• do datové schránky školy: h58k32g,
• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
• poštou (rozhodující je datum podání na poště),
• osobním podáním ve škole.
POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, KTERÉ
DOSÁHNOU DO 31. 8. 2022 PĚTI LET.

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí proběhne v MŠ Husova
30. května v 15:30 hodin a v MŠ Opavská 31. května v 15:30 hodin.
Miluše Špoková
ředitelka MŠ
Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková
organizace zve všechny rodiče s dětmi a širokou veřejnost do
mateřských škol na

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
Pondělí 14. března 2022 od 8:30 do 11:00 hodin
a od 14:30 do 15:30 hodin.
Přijďte se podívat, co se v mateřských školách změnilo.
Srdečně zvou pracovníci mateřských škol.

ZAČÁTEK 19. STOLETÍ
V roce 1813 byla celková velikost veškeré plochy katastru:
přepočítáno
na hektary
Jak vypadalo naše město ve třicátých a čtyřicátých letech 19.
století? Obrázek si můžeme udělat podle údajů očitého svědka
Josefa Klimitschka. Tento tajemník městského úřadu vložil
v červnu 1861 do báně farního kostela sepsané paměti a nákresy
ztvárňují tu dobu. V té době se už dokončila oprava tohoto
kosetela, který vyhořel 9. října 1860.

Vítkov

1 382 jiter

216 sáhů

795,4 ha

Horní Ves

1 313 jiter

265 sáhů

755,7 ha

Dolní Ves

517 jiter

78 sáhů

297,5 ha

3 212 jiter

560 sáhů

1 848,6 ha

Celkem

Celkové peněžní výnosy z polí, luk, pastvin a zahrad:
Vítkov

3 670 zlatých

38 krejcarů

Horní Ves

3 698 zlatých

58 krejcarů

Dolní Ves

1 561 zlatých

19 krejcarů

8 930 zlatých

55 krejcarů

Celkem

Pro město se z výnosů vypočítala daň:

Nýtek
Josef Klimitschek píše: „Domy na městském rynku byly až na
výjimky postaveny ze dřeva. Pohledová strana domů směrem
k náměstí byla obložena dřevem. Uprostřed stála dvoupodlažní,
nevalně působící radnice. Naproti ní před domy číslo 9, 10 a 11
stálo deset dřevěných masných krámů a před domem číslo 12 se
nacházela kaple se sochou svatého Jana Nepomuckého. Po roce
1840 byly domy podle tehdejších nových stavebních postupů
přestavovány. Z Horní Vsi ve směru dnešní Opavské ulice vedl
až do začátku 30. let hluboký vodní příkop, pokračoval přes
náměstí a vléval se do potoka Čermenka. U domu č. 1, kde dnes
ústí na náměstí Husova ulice, byl příkop přemostěn dřevěnou
konstrukcí a vedle masných krámů byly dvě hráze. V roce 1832
byla vybudována stoka, příkop byl zasypán a vydlážděn. Na rynku
se nacházely ještě dvě veřejné studny. Ve výše položené byla
jenom nekvalitní užitková voda.“
Radnice vypadala „pochmurně“, první patro bylo dlouhou dobu
nedokončené, a tak lidé v narážce na neutěšený stav žertem
říkali: „My máme radnici, kde i okna jsou zabedněná!“
Kolem roku 1835 bylo ve Vítkově napočítáno 244 domů a 1591
obyvatel. V Horní Vsi bez kolonií v pravidelných uličkách
s řadovými domky stálo 136 domů s 1040 obyvateli. Dolní Ves
sestávala z 18 domů, které tvořily protáhlý čtyřúhelník a obývalo
je 206 obyvatel. Prostřední Dvůr (Mittelhof) měl 11 domů s 52
obyvateli. Veselka (Schneckenhof) 8 domů a 41 obyvatel. Nýtek
(Scheibenhof) 6 domů a 32 obyvatel. Sečteno a podtrženo,
dohromady to dělalo 423 obytných domů a 2962 obyvatel.
Město vlastnilo pozemky o rozloze 12 Joch – jiter (5 755 m²), 59
Quadratklastern – sáhů (3,6 m²). V současných jednotkách to
je 6,92 hektarů. Roční výtěžek obnášel 79 zlatých a 23 krejcarů.
Omezené příjmy, které vlastnictví pozemků městu přinášelo, se
vysvětlují tak, že plocha náměstí, ulic, potoků, a dokonce i hřbitov
byly připočítány do celkové plochy patřící městu. Zbývající části
byly povětšinou kousky pastvin.

Vítkov

444 zlatých

16 krejcarů

Horní Ves

431 zlatých

38 krejcarů

Dolní Ves

180 zlatých

50 krejcarů

1 056 zlatých

45 krejcarů

Celkem

Výtěžek byl pro město 11,8 % z příjmů obyvatelstva, kteří se živili
zemědělstvím.
Zůstáváme stále v roce 1813 a uvádím počty hospodářských zvířat:
Vítkov

7 koní

36 volů

152 krav

146 ovcí

Horní Ves

9 koní

67 volů

130 krav

353 ovcí

Dolní Ves

7 koní

19 volů

26 krav

79 ovcí

23 koní

122 volů

308 krav

587 ovcí

Celkem

Nápadný je nízký počet koní a je to vysvětleno velkou spotřebou
koňského „materiálu“, který byl velmi poptáván pro válečnou
potřebu. V roce 1835 se opět spočítaly kusy chovaných zvířat
a bylo napočítáno 42 koní, 121 volů, 347 krav a 164 ovcí.
Pavel Kučerka
Zdroj: Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl, str. 287 - 289

Veselka

Vzpomínáme - Antonín Teplík
19. 6. 1929–1. 2. 2022

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Milí zákonní zástupci budoucích prvňáčků, srdečně vás zveme
k zápisu do první třídy, který se uskuteční v prostorách školy
v budově 1. stupně

v pátek 1. dubna 2022
v době od 13:00 do 18:00 hod.

Ve věku 93 let zemřel dlouholetý člen pedagogického sboru naší
školy pan Antonín Teplík. V základní škole vyučoval především
přírodovědným a technickým předmětům. Několik let působil
rovněž ve funkci zástupce ředitele školy a tajemníka Městského
národního výboru ve Vítkově. Jeho velkým koníčkem byly včely
a včelaření. V pozdním věku se naučil pracovat s počítačem
a komunikovat s lidmi přes e-mail. Jeho blahopřání k narozeninám
nebo k Vánocům potěšila nejednoho z nás. Pravidelně zavítal mezi
nás na společná setkání zaměstnanců u příležitosti Dne učitelů.

Zápis do 1. tříd proběhne následovně:
• Přihlášku o přijetí dítěte do 1. třídy vyplňte přes aplikaci
ZapisyOnline (odkaz bude umístěn na webu školy v sekci Základní
škola - Zápis do 1. tříd, bude funkční v měsíci březnu) a současně
si zde rezervujte čas zápisu. Po odeslání přihlášky a zarezervování
času obdržíte email o registraci.
• V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou přineste v den
zápisu Žádost o doklad školní docházky a Doporučení školního
poradenského zařízení (PPP, SPC - termín si domluvte již nyní,
abyste stihli podat žádost o doklad včas) a vyjádření odborného
lékaře (pediatra). Žádost naleznete na webu školy v sekci Základní
škola - Zápis do 1. tříd.
• Pokud budete mít problém s vyplněním některého z dokumentů,
budeme připraveni vyplnit je s vámi.
K zápisu si dne 1. dubna 2022 přineste:
• rodný list dítěte,
• průkaz totožnosti zákonných zástupců (občanský průkaz nebo
cestovní pas),
• v individuálních případech pak rozhodnutí o svěření dítěte do
péče,
• vyplněnou a vytištěnou přihlášku podepsanou oběma zákonnými
zástupci,
• v případě žádosti o odklad - žádost o odklad podepsanou oběma
zákonnými zástupci a jednotlivá doporučení.

S úctou vzpomínají kolegové.

Lyžařský kurz Dolní Morava

Upozornění: Podpisy obou rodičů jsou nutné proto, aby rodiče
jednali v souladu a vyjádřili souhlas s výběrem školy, s nástupem
dítěte do školy, případně s odkladem školní docházky. Jen v těchto
případech může ředitel vydat rozhodnutí o přijetí nebo odkladu.
Kritéria přijetí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023:
1. Dítě mělo v naší škole odklad povinné školní docházky pro školní
rok 2021/2022 - 7 bodů.
2. Dítě má trvalý pobyt ve Vítkově, jeho místních částech
a spádových obcích - 6 bodů.
3. Dítě má sourozence ve vyšších ročnících - 3 body.
4. Dítě s trvalým pobytem mimo Vítkov a jeho místní části - 2 body.
Pro školní rok 2022/2023 bude přijato do 1. tříd 86 dětí.
V případě, že u zápisu do 1. tříd bude přijat větší počet dětí než 86,
bude se o přijetí dětí k plnění povinné školní docházky rozhodovat
losem za účasti zákonných zástupců dětí dle bodu 4 (dítě s trvalým
pobytem mimo Vítkov a jeho místní části). Předpokládáme, že
k této situaci nedojde.
Miroslav Bučánek
ředitel školy

Po roční odmlce jsme opět zorganizovali lyžařský kurz sedmých
ročníků. Pro zdokonalování lyžařského a snowboardového umu byl
vybrán kvalitní horský resort Dolní Morava.
Musíme pochválit všechny lyžaře a snowboardisty za viditelný
posun v dovednostech tohoto krásného zimního sportu. Lyžařský
kurz řadíme mezi zdařilé sportovní akce školy. A to i přes náročné
podmínky (občas mlha, ledové plotny – pár úrazů) a organizační
epidemiologické problémy.
Děkujeme Městu Vítkov za finanční příspěvek všem účastníkům
lyžařského výcviku!
Ivo Hasala

Z novojičínské nemocnice
Proti rakovině pomáhají bojovat pacientům
nejmodernější prostředky
Na 4. únor připadl Světový den boje proti rakovině, na jejíž léčbu se
specializuje špičkové Komplexní onkologické centrum v Nemocnici
AGEL Nový Jičín. V něm se léčba nezastavila ani během pandemie
a jen v loňském roce se zdejší odborníci starali o více než 17 500
pacientů.
Novojičínské onkologickém centrum patří mezi několik málo
specializovaných pracovišť v celé České republice a jeho působnost
významně přesahuje hranice bývalého okresu i kraje. Péče
o nemocné se tu nezastavila ani v časech lockdownů a největší
koronavirové obsazenosti nemocnic. „Organizaci provozu
pandemie koronaviru ovšem ovlivnila. V nejhorších okamžicích
bylo nutné zcela zastavit chirurgickou operativu, neboť
covidoví pacienti ve vážném stavu bohužel zaplnili jednotky
intenzivní péče, které jinak běžně slouží pro péči o pacienty
po rozsáhlých operačních zákrocích či pacienty po nehodách
a podobně. Jak se situace prozatím vyvíjí, je nemocnice
schopna díky operativnímu plánování postupně operační
léčbu obnovovat, i když to klade poměrně vysoké nároky na
plánování a personál, který si zaslouží poděkování,“ říká na
úvod MUDr. Jakub Fejfar, předseda představenstva Nemocnice
AGEL Nový Jičín.
Díky vysoké specializaci, odborné erudici a špičkovému vybavení
pracovišť pomáhají v Novém Jičíně zdravotníci dospělým pacientům
zejména se zhoubnými nádory zažívacího ústrojí, plic a močové
soustavy, specificky u žen pak s nádory gynekologické oblasti či
s karcinomy prsu, u mužů pak se zhoubnými nádory prostaty. „Jsme
ovšem nesmírně rádi, že víceméně bez ohledu na covid se prakticky nezastavila specializovaná léčba na naší radioterapii.
Zároveň můžeme pravidelně a výrazně investovat do zvýšení
kvality poskytované péče, zvýšení efektivity v boji s nemocí
a snížení rizik komplikací. Příkladem za všechny může být zcela
nový lineární urychlovač za 124 milionů korun, či chirurgický
operační robot 4. generace Da Vinci Xi za 64 mil. Kč,“ pokračuje
ředitel nemocnice.
Nemocnice disponuje dokonce 2 lineárními urychlovači a tato
špičková zařízení slouží ke zničení nádorových buněk pomocí
vysoce přesného vysokoenergetického záření. Radioterapie se
v novojičínské nemocnici využívá u pacientů se širokým spektrem
diagnóz a dle potřeby bývá doplňována nebo kombinována
s dalšími léčebnými postupy. „Pacienti se léčby u nás nemusí
obávat. Jde vlastně o jakýsi vysokoenergetický bezkontaktní
rentgen a vlastní léčba je neinvazivní a nebolestivá. Navíc naše
pracoviště zajišťuje na vlastní náklady dovoz a odvoz pacientů
i ze vzdálenějších oblastí, a to bez ohledu na to, zda má pacient
nárok na jejich proplacení či nikoliv,“ uvádí primář oddělení
radioterapie MUDr. Jaromír Richter.
Jaké další prostředky využívá tým odborníků pro léčbu pacientů ve
zdejším komplexním onkologickém centru?
Chemoterapie
Chemoterapie je jeden ze způsobů protinádorové léčby využívající
léků ze skupiny cytostatik, která ničí převážně nádorové
buňky. „Velkou výhodou našeho zařízení je možnost spojení
léčby zářením a chemoterapie, kdy dochází k vzájemnému
zefektivnění účinnosti jednotlivých metod. Většina pacientů je
léčena ambulantně vč. podpůrné léčby pod vedením zkušeného
týmu lékařů a sester,“ říká primář oddělení radioterapie
MUDr. Jaromír Richter.

Robot 4. generace Da Vinci Xi
Již několikátá verze pokročilého chirurgického robotického
operačního systému se vyžívá v novojičínské nemocnici od roku
2009 a celkově zde proběhlo již více než 1700 robotických operací.
Aktuální model v hodnotě 64 mil. Kč slouží speciálně vyškoleným
týmům lékařů a sester pro
PET/CT vyšetření
Neboli pozitronová emisní tomografie kombinovaná s počítačovou
tomografi je jedno z nejmodernějších a nejpřesnějších vyšetření
současné medicíny. „Tato metoda umožňuje získat komplexní
obraz tkání a stanovuje přesné umístění postiženého ložiska
včetně jeho nádorové aktivity prakticky během jediné
návštěvy, což má výrazný vliv na komfort pacienta,“ uvádí
primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Marek Velkoborský.
Cílená (biologická) léčba
Cílenou léčbu využívají specialisté z Komplexního onkologického
centra Nemocnice AGEL Nový Jičín nejčastěji u zhoubných
karcinomů prsu, konečníku, maligního melanomu, nádorů ledvin,
vaječníku, tlustého střeva a prostaty, ale i v dalších oblastech,
kde je léčba efektivní a doporučována podle aktuálně platných
doporučených postupů České onkologické společnosti.
Nanoknife a brachyterapie
Efektivní léčbu zhoubných nádorů pomocí revolučního přístroje
Nanoknife lze využít pro vhodné pacienty s lokální recidivou
karcinomu prostaty po ozáření, u kterých přináší vysoce pozitivní
výsledky. Jedinečnost přístroje Nanoknife spočívá v tom, že
efektivně odstraňuje cílové měkké tkáně, aniž by poškodil okolní
struktury. „Díky šetrnosti k nebuněčným strukturám cév, nervů
i močové trubice má tato metoda minimální nežádoucí účinky,“
shrnuje MUDr. Rostislav Kotásek, lékař radioterapie.
Brachyterapie je léčba zářením na krátkou vzdálenost. Prakticky
se tedy zdroj záření umísťuje (vkládá) do těsné blízkosti nádoru
nebo nádorového lůžka po operaci. Hlavním smyslem této léčby
je možnost zvýšení dávky v nádoru bez většího ozáření okolních
zdravých tkání a orgánů. Díky novým zdrojům záření s vysokou
aktivitou a novým přístrojům je možné dostatečnou dávku záření
podat velmi rychle. Často je možné léčbu provést ambulantně
a ihned po ní může jít pacient domů. V případě složitějších aplikací
se léčba provádí v celkové anestézii.

zveme do kina!
Paliativní péče
Paliativní péče se pohybuje na zdravotně sociálním pomezí, kdy vedle
péče zdravotní je lidem s nevyléčitelným prognosticky nepříznivým
onemocněním poskytována také nezbytná péče sociální, psychologická
i duchovní.
Paliativní péče nemá za svůj hlavní cíl uzdravit pacienta, spíše hledá
možnosti, jak pomoci ve velmi složité životní situaci. Klade důraz na
důstojnost nemocného a zároveň je jejím cílem zachování kvality
závěrečné fáze lidského života. „Tým profesionálů je připraven
zvládat všechny příznaky, které tuto fázi provázejí. Nabízejí tak
variantu, kdy se nemocný člověk může spolehnout, že nebude trpět
velkými bolestmi a jinými symptomy jako jsou nevolnosti, dušnost
a jiné, nebude opuštěný a lidé kolem něj se budou snažit vyjít vstříc
všem jeho přáním. Nablízku může mít své přátele i rodinu, kteří
s ním mohou být 24 hodin denně,“ vysvětlil MUDr. Petr Beneš, Ph.D.,
lékař paliativní ambulance.
Zdravotníci novojičínské nemocnice se shodují, že podobné akce
jako Světový den boje proti rakovině mají velký smysl. Mohou totiž
připomenout lidem, že rakovina je onemocnění, které se nevyhýbá téměř nikomu, avšak díky moderní a dostupné péči, ji lze ve
většině případů léčit, či pacientům s tímto onemocněním alespoň
prodloužit a zkvalitnit život. Jednohlasně také doporučují pře-devším
nepodceňovat a nepřehlížet obtíže a včas vyhledat lékaře.

Prevenci Češi během pandemie hrubě opomíjeli
V letošním roce je přitom toto téma mimořádně důležité i vzhledem
k pandemii, v jejímž průběhu lidé odkládali návštěvy lékařů a došlo
k nárůstu počtu pacientů s rakovinou ve 4. a 5. stadiu.
„Před nástupem opatření spojených s pandemií jsme ročně
zachytili zhruba 3200 případů zhoubných onemocnění. V létech
2020 a 2021, která byla poznamenaná různými omezeními jak na
straně pacientů, tak na straně poskytovatelů zdravotní péče, to
bylo zhruba o 390 záchytů méně každý uvedený rok, tedy cca 2800
případů,“ říká MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík, vedoucí lékař patologie
Laboratoře AGEL, a. s.
Bohužel, jakkoliv zní tato slova pozitivně, opak je pravdou. Nízké počty
nálezů totiž pramenily zejména z nízkého počtu vyšetřených osob
a naopak významně přibylo těch, kteří přišli k lékaři již s pokročilým
stádiem nemoci. „Nárůst v podstatě odpovídá tomu propadu
v diagnostice. Co nebylo včas odhaleno, má možnost růst v těle
a lidé přicházejí k vyšetření a ošetření v pokročilejších stádiích
onemocnění. Jejich prognóza je pak horší. Jestliže do roku 2019 jsme
měli záchyt ve stádiích 4 a 5 jen sporadicky, pak ve dvou uplynulých
letech jde o nižší desítky případů,“ varuje MUDr. Kasperčík.
Nejčastěji jde přitom o nádory tlustého střeva a konečníku, dále nádory
plic, prsu a děložního čípku u žen a nádory prostaty u mužů. Diagnostika
nádorového onemocnění je přitom poměrně rychlá a jednoznačná.
Probíhá formou bioptického a někdy i cytologického vyšetření, kdy je
z těla vyšetřované osoby odebrán vzorek tkáně, který po zpracování
prohlíží lékař v mikroskopu. Na základě morfologických změn pak
stanovuje diagnózu, která je základem správné léčby pacienta.
Konkrétní stádium nádorového onemocnění pak spoluodhalují
i radiodiagnostické metody.

Zájemci o očkování se nemusí do Nemocnice AGEL Nový
Jičín registrovat
„Chceme zájemcům o očkování cestu k němu co nejvíce usnadnit,
proto nově očkujeme proti covidu bez nutnosti předchozí
registrace,” informuje Bc. Eva Jalůvková, manažerka ošetřovatelské
péče Nemocnice AGEL Nový Jičín. „Novinku nemohou využít jen děti do
15 let, neboť jejich očkování probíhá pouze za přítomnosti pediatra
a to každý čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin,” doplňuje.

Naše životy, zdá se, se navrací do těch správných kolejí a pozorujeme to i ve filmovém průmyslu. Dlouho zadržované premiéry filmů jsou uvolňovány distributory k promítání a všichni věříme, že to bude znamenat návrat diváků do kin. Čeští
filmaři v posledních dvou letech nezaháleli a natočili spoustu
filmů. Jak už to bývá, některé se ne úplně povedly, ale většina
je opravdu kvalitní a rádi bychom vám představili tři snímky,
které uvedeme v našem kině v průběhu měsíce března.
Pro naše seniory ale nejen pro
ně znovu promítneme komedii
režiséra Jiřího Havelky (mimo
jiné natočil film „Vlastníci“)
„Mimořádná událost“. Co se
stane, když strojvůdce Miloš
musí vystoupit z vlaku a ten
se samovolně rozjede nevíme.
Ovšem pokud jsou cestujícími
Jana Plodková, Igor Chmela,
Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl
či Alois Švehlík je jisté, že bude
o zábavu postaráno.
Dlouho očekávaná premiéra
filmu otce, syna a vnuka Svěrákových „Betlémské světlo“,
který dorazí do našeho kina už
10. března, představí herečku
Terezu Ramba v nezvyklé poloze. „Chvilku po porodu mě Jan
obsadil do role devatenáctileté slečny, která má ve scénáři
jednu nahou scénu za druhou.
Ale byla to hrozně hezká práce,“
popsala Tereza Ramba svou roli
ve filmu, kde se kromě Zdeňka
Svěráka nebo Daniely Kolářové objeví také Ondřej Vetchý,
Vladimír Javorský nebo Jitka Čvančarová.
V programové nabídce na měsíc březen nabídneme také drama Tomáše Hodana „Poslední závod“. Nově zpracovaný příběh českých závodníků na lyžích Bohumila Hanče, Václava Vrbaty a Němce Emericha Ratha. Bohumil Hanč byl nejslavnější
český lyžař. Všestranný sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec pravidelně zúčastňoval českých závodů, ostatní
Němci z Krkonoš je z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč
a Rath se dobře znali, setkali se i na startu osudného závodu
v roce 1913. Po prvním kole se počasí prudce zhoršilo, vypukla
sněhová vánice. Všichni závodníci vzdali, Hanč zůstal na trati
sám. Polomrtvého jej nalezl právě Emerich Rath a s nasazením vlastního života se jej snažil zachránit, bohužel marně.
Později je v horách nalezen i zmrzlý Václav Vrbata, Hančův
přítel, který ho chtěl na trati podpořit a v prudké vánici mu
půjčil svůj kabát. Po mnichovských událostech, druhé světové válce a následném komunistickém puči se příběh Němce,
který riskoval život, aby pomohl českému kamarádovi, nehodil, a Emerich Rath byl ze všeobecně známého příběhu takřka
vymazán. Hanč zemřel a stal se legendou. Rath přežil a zemřel
v zapomnění jako bezdomovec.
Jsme přesvědčeni, že nabídka filmů vás osloví a že se v našem
kině brzy uvidíme.
odbor kultury

Fotbal TJ Vítkov
5. března Odry - Vítkov (hřiště, pravděpodobně Jakubčovice)
19. března Stachovice - Vítkov (hřiště v jednání)
První jarní mistrovské utkání Vítkov odehraje v neděli 27. 3. na půdě
hlavního favorita na postup Města Albrechtice.
Díky uvolnění protiepidemických opatření bude uspořádán v pátek
11. 3. společenský ples sportovců.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Mistral Opava a jako překvapení ples uvede tanečně instrumentálně vokálně choreografická
skupina TJ Vítkov podpořená diskžokejem M.
Vzhledem k pandemii si TJ Vítkov nemohla v roce 2020 připomenout 95 let od začátku organizovaného, popř. 75 let poválečného
sportu ve Vítkově. Do těchto výročí zapadá i rok 1985, kdy ve Vítkově hrála s TJ Vítkov prvoligová Sigma Olomouc s výsledkem 1:12.
Z těchto důvodů TJ Vítkov zakončí soutěžní ročník 2021 - 2022 fotbalovým super víkendem:
18. 6. v 17 hodin Vítkov - Slavia Opava s pozápasovými tanečky se
zpěvem, jak doufám, početnými návštěvníky a kolemjdoucími,
19. 6. v 10 hodin Vítkov dorost - Dolní Benešov,
19. 6. ve 13 hodin Vítkov - Sigma Olomouc, oba týmy v pozměněných sestavách oproti roku 1985. Utkání budou řídit ligoví rozhodčí. Samozřejmě bych byl rád, kdyby se toto utkání stalo setkáním
všech bývalých, současných a snad i budoucích fotbalistů Vítkova.
Josef Jakubec
TJ Vítkov

8. 4.

16:00

Březová - Vítkov

Mladší žáci 1+5 sk. B

8. 4.

16:00

Stěbořice - Vítkov

Starší přípravka 1+5
sk. C

9. 4.

13:15

Dolní Lhota - Vítkov

DASYN Krajská soutěž
dorost sk. A

9. 4.

15:30

Velké Hoštice - Vítkov

CANIS I. B třída mužů
sk. A

13. 4.

16:00

Vítkov - SFC Opava „B“

Starší přípravka 1+5
sk. C

14. 4.

16:30

Slavkov - Vítkov

Mladší přípravka 1+4
sk. B

16. 4.

11:00

Budišov n/B - Vítkov

Starší přípravka 1+5
sk. C

16. 4.

14:00

Úvalno - Vítkov

Mladší žáci 1 +5 sk. B

16. 4.

16:00

Vítkov - Chomýž

CANIS I. B třída mužů
sk. A

17. 4.

12:45

Stěbořice - Vítkov

Starší žáci 1 +8 sk. C

17. 4.

13:00

Vítkov - Brušperk

DASYN Krajská soutěž
dorost sk. A

20. 4.

16:30

Vítkov - Brumovice

Starší přípravka 1+5
sk. C

21. 4.

16:30

Litultovice - Vítkov

Starší žáci 1 +8 s k. C

21. 4.

16:30

Hradec n/M - Vítkov

Mladší přípravka 1+4
sk. B

23. 4.

13:00

Raduň - Vítkov

DASYN Krajská soutěž
dorost sk. A

Datum

Čas

Zápas

Soutěž

26. 3.

15:00

Malé Hoštice - Vítkov

DASYN Krajská soutěž
dorost sk. A

23. 4.

16:00

Velké Heraltice - Vítkov

27. 3.

14:00

Město Albrechtice - Vítkov

CANIS I. B třída mužů
sk. A

CANIS I. B třída mužů
sk. A

27. 4.

16:30

Brumovice - Vítkov

Mladší žáci 1 +5 sk. B

2. 4.

15:30

Vítkov - SO Bruntál B

CANIS I. B třída mužů
sk. A

28. 4.

17:00

Vítkov - Oldřišov

Mladší žáci 1 +5 sk. B

30. 4.

9:30

Slavia Opava „B“ - Vítkov

Starší přípravka 1+5
sk. C

30. 4.

11:30

Vítkov - Raduň

Starší žáci 1 +8 sk. C

30. 4.

16:30

Vítkov - Jindřichov

CANIS I. B třída mužů
sk. A

3. 4.

13:00

Vítkov - Světlá Hora

DASYN Krajská soutěž
dorost sk. A

7. 4.

16:00

Holasovice - Vítkov

Mladší přípravka 1+4
sk. B

10 000 kroků – dejte šanci chůzi!
V dubnu 2022 proběhne další kolo Výzvy 10 000 kroků. Jejím cílem je motivovat lidi k pravidelné aktivitě vykonávané pouze po
svých vlastních nohou, a to alespoň po dobu jednoho měsíce.
Výzva pracuje s magickou hranicí deseti tisíc kroků, což odpovídá zhruba vzdálenosti 7,5 kilometru. Ve skutečnosti však stačí mnohem
méně kroků, aby byl organismus odolnější. Důležitější než objem je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí. I proto výzva
sleduje čtyři rozměry: Překonej sám sebe, Poznej své okolí, Pomáhej druhým a Vyzvi kamarády.
Pokud člověk nechce soutěžit, může nahrávat své výsledky bez důkazů. Soutěživí jedinci si své aktivity monitorují na jakémkoliv zařízení
k tomu určeném a následně je nahrávají do speciální webové aplikace. Body, které účastníci získají za každý nachozený kilometr, se
přepočítávají koeficienty, a tak starší lidé a lidé s vyšším BMI dostanou za jeden kilometr více bodů, než ti mladší a štíhlejší. Snahou je
umožnit všem umístění na prvních místech „výkonnostního“ žebříčku s ohledem na individuální možnosti. Na účastníky s nejvyšším
počtem nasbíraných bodů čekají zajímavé ceny, a to jak na celorepublikové úrovni, tak i v rámci vyhodnocování jednotlivých zapojených
měst.
Touto výzvou chceme rovněž podpořit politiku směřující ke snižování počtu aut ve městech. Součástí takové politiky je vytváření ideálních
podmínek pro pěší a cyklisty a motivování spoluobčanů k tomu, aby více jezdili na kole nebo chodili pěšky.
Pořadatelem výzvy je spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s., který se zabývá tématem rozvoje udržitelné městské a regionální
mobility a zvyšováním kvality veřejných prostranství.
Protože nás projekt zaujal, připojilo se i naše město k této výzvě.
Více informací o výzvě, jejích ambasadorech i zajímavostech o chůzi najdete na www.desettisickroku.cz, kde se od 1. března můžete
registrovat.
Průběžné zprávy o zapojení našeho města můžete sledovat na https://turista.vitkov.info/.

Vážení spoluobčané,
Tříkrálová sbírka 2022 je již historií a my se můžeme podívat
jaká byla. Byla skvělá, a to především díky vám, vaší štědrosti
a vašemu pochopení dané situace. Byla jiná, protože se někde
koledovalo dům od domu a někde bylo hlavní koledování online,
doplněno statickými pokladničkami. Byla vzrušující, protože
jsme od samého začátku nevěděli, jak dopadne. Byla poučná
a inspirující, protože nám ukázala věci, na které se v dalších letech
můžeme více zaměřit, ať bude sbírka probíhat tradičně, nebo
v jakékoli jiné podobě. Prostě byla krásná a za to jsme vděčni.
Velmi si vážíme pomoci dobrovolníků, organizátorů a všech
ostatních, kteří vstřícně pomáhají s jejím průběhem. Děkujeme
vám a přejeme v tomto roce Boží požehnání, ať jsou vaše cesty
životem naplněné pokojem a radostí.

Martina Víchová
geodetické práce
Wolkerova 485, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po
9:00 - 16:00 hodin
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Za Charitu Odry a její pracovníky
Petr Kučerka, ředitel Charity Odry
Při Tříkrálové sbírce 2022 se vykoledovalo za Charitu Odry celkem
790.653 Kč. Z toho činí dary do pokladniček 569.874 Kč, dary přes
platební bránu 10.350 Kč a dary poslané bezhotovostně (z účtu,
pomocí QR kódu, složenkou) 210.429 Kč.
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2022
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
www.odry.charita.cz
@charitaodry
www.trikralovasbirka.cz
www.facebook.com/trikralovasbirka

Masopustní průvod v Klokočově dal lidem v dnešní nelehké době
alespoň na chvilku pocit radosti a veselí. V průvodu procházelo
kolem šedesáti masek a doprovázel je koňský povoz, největší
zastoupení měla letos mládež a děti.

Středisko volného času Vítkov
Darovali jsme seniorům svá srdce
Také v letošním roce jsme uspořádali společně se studentským
klubem Padla akci Daruj srdce, během které děti i dospělí vyráběli
z různých materiálů srdíčka. Ta pak byla předána seniorům
v Domově Vítkov. I v letošním roce se jich nasbíralo více, a tak část
srdíček putovala do LDN Klokočov. Všem vám moc děkujeme.

masiv Malé Fatry, Velké Fatry a Vysokých Tater a na západní straně
jsme viděli Jeseníky i s nejvyšším vrcholem Pradědem. Cestou zpět
jsme šli po červené turistické značce k přístřešku Lukšinec. Odtud
po žluté značce přes Satinské vodopády až k autům.

Pololetní prázdniny s Minecraftem

Baseballové soustředění
V pátek a v sobotu 11. - 12. února proběhlo baseballové soustředění
v sokolovně. Akce se zúčastnilo 13 dětí. Program byl nabitý:
rozcvička, rybáři a rybičky, hledačka schovaných míčků, abeceda
chytání míčků, házení o zeď se soupeřem, baseballové ragby, lovci
a zvěř (lovci hází míč a autují dotykem zvěř), odpalování z nadhozů.
Po krátké pauze si děti sehrály vzájemný přátelský zápas. A dařilo
se. Krásné odpaly i hody v poli. Po zápase si děti zahrály vybíjenou
a „na schovku“. Aby bylo kde se schovávat, tak si děti vyrobily
domečky ze žíněnek. Po večeři plné toustů se šunkou, sýrem,
kečupem a hořčicí, se děti podívaly na film a šly spát. Ráno si opět
zasportovaly a domů odcházely unavené, ale spokojené.

Dne 4. února se uskutečnily první pololetní prázdniny na motivy
známé hry Minecraft. Pro děti byl připraven program, který je
touto hrou provázel nejen v reálném světě, ale samozřejmě i na
počítači, či tabletu. Nejprve je čekala výroba masek postav, které
v Minecraftu vytvářejí dané příběhy, každý se převtělil do nějaké,
ať už té lepší postavy nebo té horší, která se přidala na temnou
stranu. Následovala ukázka zdatnosti, jak hru ovládají a jak se v ní
umí orientovat. Stavěly úkryty, hledaly jídlo nebo vzácné materiály
na výrobu brnění. Zahrát Minecraft v realitě bylo výzvou nejen pro
děti. Hledaly suroviny, ze kterých měly zhotovit další výrobky. Celý
den jsme zakončili zhlédnutím filmu o hře Minecraft.

Maškarní ples jen pro děti

Lysá hora
V neděli 13. února proběhl výstup na nejvyšší horu Beskyd, který
pořádal horolezecký kroužek. Akce byla nejen pro členy, ale i pro
děti a veřejnost. Vyrazili jsme z Malenovic. Slunce nás paprsky vítalo
a doprovázelo celou cestu. Po necelých dvou hodinách výstupu
po modré turistické značce kolem Ivančeny jsme dosáhli vrcholu.
Tam na nás čekaly nádherné výhledy. Na východní straně byl vidět

První únorovou neděli se uskutečnil historicky první maškarní
ples jen pro děti. Rodiče byli vpuštěni jen do předsálí, kde děti
ustrojili, nachystali a odešli. O další dění jsme se postarali společně
s agenturou Tomino, která měla pro děti připravený večerníčkový
program. Hrály se hry, soutěžilo se, tančilo se, ale i kreslilo.
Uskutečnila se dokonce i vystoupení tanečních kroužků Mixed
Dance a Mažoretky. Maškarní ples byl zakončen bohatou tombolou,
kterou si děti losovaly z pirátského klobouku. Akce se moc vydařila
a my děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru.
pedagogové SVČ Vítkov

daň z příjmu
fyzických osob
Oznamujeme, že zaměstnanci Územního pracoviště
Finančního úřadu v Opavě budou 8. března a 15.
března 2022 přítomni v budově Městského úřadu ve
Vítkově, v místnosti rady města, v době od 9:00 do
16:00 hodin a budou přebírat daňová přiznání.
Vzhledem k současné situaci žádáme občany, aby
se dostavili pouze ti, kteří potřebují daňové přiznání
předat, bez dalších rodinných příslušníků.
V hale úřadu je k dispozici dezinfekce a žádáme
občany, aby měli respirátor (FFP2, FFP3, KN95)
a dodržovali předepsaná hygienická opatření.

HLEDÁME BYT
KE KOUPI
Může být i neopravený.
Děkujeme za každou informaci.
Tel.: 704 578 250

HLEDÁME RODINNÝ
DŮM KE KOUPI
ve Vítkově nebo v okolí.
Může být i pozemek.
Děkujeme za každou
informaci.
Tel.: 730 823 428

VČELAŘI DĚKUJÍ
Město Vítkov podpořilo spolek včelařů v jejich úsilí chovat
v oblasti Vítkovska kvalitní včelstva. Poskytlo včelařům vítkovské
organizace individuální dotaci ve výši 18 000 Kč, díky které mohli
nakoupit šlechtěné včelí matky. Cena matky včely kraňské je

kolem 300 Kč. V každém včelstvu je jedna a díky jejímu genofondu
je celé včelstvo klidné, neagresívní a nebodavé. V současnosti
spolek eviduje 520 včelstev v oblasti. Obnova a šlechtění včelstev
bude pokračovat i v dalších letech. Děkujeme.
Daniel Wroblowský
jednatel ZO ČSV Vítkov

OBČANSKÁ PORADNA VÍTKOV
Občanská
poradna
pomáhá lidem při řešení
těch krizových životních
situací, s nimiž si nevědí
rady a zároveň nemají
dostatek prostředků na
právní služby. V současné
době byla ukončena nabídka využití institutu tzv. Milostivého
léta, jež umožňovalo předluženým lidem v období od
28. října 2021 do 28. ledna 2022 zbavit se dluhů. Týkalo se to těch,
kteří mají dluhy u státních institucí vymáhány exekutorem. Mohli
tak uhradit jistinu dluhu 908 Kč jako poplatek a zbytek dluhu,
tzv. příslušenství, jim bylo po úhradě odpuštěno. Ve spolupráci
s poradnou tak lidé písemně kontaktovali exekutora, jenž jim
sdělil výši jistiny. Na základě této informace byla částka včetně
poplatku uhrazena a exekuce poté ukončena.
Zájem občanů o využití této možnosti byl velký, bohužel v mnoha
případech, zvláště pak u vícečetných exekucí, nebylo možné ji
využít. Důvodem byly vysoké částky jistin, které občané nemohli
vzhledem ke svému rozpočtu uhradit. Příkladem, kdy byl využit
tento institut, byla paní, které se díky úhradě jistiny 5 000 Kč
a poplatku 908 Kč podařilo ukončit exekuci, kde zbývající dlužná

částka činila 350 000 Kč, jež se skládala z nákladů exekutora,
poplatků a dalších nákladů. Paní je nyní šťastná, že se zbavila
nejen dluhu, ale také nátlaku exekutora.
Provozní doba poradny:
Pondělí 8:00 - 11:30
12:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 11:30
12:00 - 14:00
Terénní forma je poskytována dle potřeb imobilních klientů max.
4 hodiny týdně.
Neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro vás. Spolupráce
probíhá zcela bezplatně po celou dobu řešení případu klienta.
Najdete nás na v Komenského ulici 169, 749 01 Vítkov.
Přijďte, vše se dá řešit, poradíme a pomůžeme vám.
Kontakt:
Ing. Michaela Dlabajová
vedoucí odborné sociální poradny
tel.: 604 645 378
e-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 3. 3. v 16:30 hodin

Mimořádná událost
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí,
švitoří, nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak
se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby
poruchu opravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně
rozjede zpět do výchozí stanice a vyděšenému Milošovi nezbývá
než se poklusem vydat za ním. Cestující ocení, že zase jedou, ale
záhy si uvědomí, že špatným směrem.
Komedie. Režie: Jiří Havelka. Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela,
Jenovéfa Boková, Alois Švehlík
👨 12+ ⏰ 102 min Klub Senior Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 3. 3. v 19:00 hodin - Čtvrteční premiéra

BATMAN
Ve svém druhém roce boje se zločinem Batman (Robert
Pattinson), odhaluje korupci v Gotham City, která se spojuje
s jeho vlastní rodinou, zatímco čelí sériovému vrahovi známému
jako Riddler (Paul Dano).
Akční / Drama / Krimi. Země původu: USA
Režie: Matt Reeves. Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul
Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell

👨 12+ ⏰ 176 min Český dabing
Kino Panorama Vítkov

Vstupné: 130 Kč

Sobota 5. 3. od 8:00 hodin

LIGA BOXU SEVEROMORAVSKÉ OBLASTI
Kategorie: Školní mládež - Kadeti - Junioři - Senioři
Vážení a lékařské prohlídky od 8:00 hodin, rozlosování od
9:00 hodin, začátek turnaje v 10:00 hodin.
Pořádá TJ Vítkov, box - club
Velká tělocvična ZŠaG Vítkov
Neděle 6. 3. v 8:00 hodin

Lezení ve Zlíně
Horolezecký kroužek pořádá akci Lezení ve Zlíně. Jedná se
o moderní lezeckou zeď s prosklenou kavárnou. Na zemi jsou
koberce a žíněnky. Chcete to zkusit? Stačí se přihlásit.
Pořádá: Středisko volného času Vítkov
Úterý 8. 3. v 16:30 hodin

SRDCE NA DLANI
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde
nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici,
v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Josef (Boleslav Polívka) se těší, že

KALENDÁŘ AKCÍ
si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane
se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku
(Eliška Balzerová), majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva
hledali celý život. Ale není na osudovou lásku přece jen trochu
pozdě?
Komedie. Režie: Martin Horský. Hrají: Vladimír Polívka, Eliška
Balzerová, Matouš Ruml
👨 Přístupný ⏰ 91 min Klub Panorama Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov
Středa 9. března od 16:00 hodin

On-line setkání s občany
Připojení přes Google Meet - https://meet.google.com/oaokkbv-voo

18. 3.– 30. 4.

Putování po stopách skřítka Sorbina
Věděli jste, že skřítek Goblin měl bratra skřítka Sorbina?
Nabízíme vám fajn akci, která vás i vaše děti vytáhne ven.
Tři trasy po stopách skřítka Sorbina. Všechny cesty budou
podrobně popsány na FB stránkách SVČ Vítkov, vedou po
stanovištích, která jsou zaznačena do mapky a nafocena, takže
se neztratíte. Na konci každého stanoviště naleznete medailon,
který bude potřebný pro získání závěrečného pokladu.
Pořádá: Středisko volného času Vítkov
okolí Vítkova
Čtvrtek 24. 3. v 16:30 hodin - Čtvrteční premiéra

PŘÍŠERÁKOVI 2

Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už
psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí
v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby
autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí.
Komedie
Režie: Jan Svěrák. Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová,
Vojtěch Kotek, Tereza Ramba, Ondřej Vetchý, Jitka Čadek
Čvančarová, Vladimír Javorský
👨 Přístupný ⏰ 99 min České znění
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov

Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje
celoživotní zásobu štěstí? Chyba! Každodenní život má
protivný zvyk znovu vám házet klacky pod nohy… Od velkého
„příšerákovského“ dobrodružství rodiny Wishbonů uplynul již
rok. Jejich život se vrátil do všedních kolejí s běžnými lidskými
starostmi a hádkami. Pozvání na svatbu čarodějnice Baby Jagy
a komorníka Renfielda je tak pro rodinu vítaným rozptýlením.
Jenže než si snoubenci stihnout říci „ano“, slavnostní den
v mžiku zničí nezvaný host.
Animovaný / Komedie / Rodinný
Země původu: Německo / Velká Británie
👨 Přístupný ⏰ 103 min Český dabing Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Pátek 11. 3. v 16:00 hodin

Čtvrtek 24. 3. v 19:00 hodin - Čtvrteční premiéra

Čtvrtek 10. 3. v 19:00 hodin - Čtvrteční premiéra

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Workshop - KERAMIKA
Keramika pro každého, bez omezení věku. Rádi byste si něco
vyrobili? Dárek? Dekoraci na Velikonoce? Zkrášlili svůj dům,
zahradu nebo pokoj vlastním výrobkem? Přijďte s nápadem,
návrhem co vyrobit a společně to zrealizujeme. Nutno se
nahlásit předem https://svc-vitkov.iddm.cz/prihlaseni.
Cena kurzu: 110 Kč
Středisko volného času Vítkov
Sobota 12. 3. v 10:00 hodin

Badmintonový turnaj
Přijďte si zahrát fajn hru. Třeba se i zasmějete. Turnaj dvojic.
Bližší podmínky na FB. Pořádá: SVČ Vítkov
Sokolovna Vítkov
Čtvrtek 17. 3. v 16:00 hodin

Z VĚTŘKOVIC DO AFRIKY
Zážitky z výzkumných cest do tropických oblastí - přednáška
prof. Mgr. et Mgr. Josefa Bryji, Ph.D. - absolventa Gymnázia
Vítkov. Nutná rezervace místa: vitkovsky.komin@gmail.com
Městská knihovna Vítkov
Čtvrtek 17. 3. v 16:30 hodin

PROMĚNA
Děj filmu pojednává o třináctileté dívce Mei Leeové, která se
samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen když je
příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále. Dívku Mei
navíc silně znervózňuje její až příliš starostlivá maminka Ming,
která se od své dcery téměř nikdy nevzdálí.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie /
Rodinný / Fantasy. Země původu: USA
🕶 3D 👨 Přístupný ⏰ 100 min
Český dabing
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov

POSLEDNÍ ZÁVOD
Krkonoše byly před první světovou válkou chudým krajem, kde
se střetával český živel s německým. Hory se zpočátku století
začaly dynamicky proměňovat, zejména díky jedné novince
v českých zemích – lyžím. Bohumil Hanč byl nejslavnější český
lyžař, který vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný
sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec pravidelně
zúčastňoval českých závodů, ostatní Němci z Krkonoš je
z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se dobře znali,
setkali se i na startu osudného závodu v roce 1913.
Drama
Režie: Tomáš Hodan. Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek
Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Javorský
👨 12+ ⏰ 95 min České znění Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
27. 3. nebo 3. 4. (bude upřesněno dle počasí), 13:30 – 15:30 hod.

Poznávání jarních bylin
Pořádá: Středisko volného času Vítkov
Úterý 29. 3. v 17:00 hodin

Jarní koncert
Koncertní sál ZUŠ Vítkov
Čtvrtek 31. 3. v 16:30 hodin

JEŽEK SONIC 2
Poté, co se Sonic usadil v Green Hills, je připraven na větší
svobodu a Tom (James Marsden) a Maddie (Tika Sumpter) se
dohodnou, že ho nechají doma, zatímco jedou na dovolenou.
Ale sotva jsou pryč, Dr. Robotnik (Jim Carrey) se vrátí, tentokrát
s novým partnerem Knucklesem, hledat smaragd, který má
moc budovat a ničit civilizace. Sonic se spojí se svým partnerem
Tailsem a společně se vydají na cestu za smaragdem, než se
dostane do špatných rukou.

KALENDÁŘ AKCÍ
Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Sci-fi
Země původu: USA / Japonsko
👨 Přístupný ⏰ 95 min Český dabing
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 31. 3. v 19:00 hodin - Čtvrteční premiéra

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel,
kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového
roku. Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu
klasické silvestrovské oslavy, kdyby… Kdyby se nenarodil
zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mobilní telefony na
stůl a nahlas sdílet každou doručenou zprávu a dát na hlasitý
odposlech každý příchozí hovor.
Komedie. Režie: Zuzana Marianková. Scénář: Petr Jarchovský.
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hofmann, Tomáš
Měcháček, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Anna Kadeřávková
👨 12+ ⏰ 95 min
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 2. 4. v 9:00 hodin

Ukliďme Vítkovsko
Sraz: geopark Vítkov (za kulturním domem)

8. 3.
14. 3.
15. 3.
21. 3.
22. 3.
28. 3.
29. 3.

Téma - Mezinárodní den žen
Čteme z knihy a procvičujeme abecedu
Soutěžíme v postřehu a pozornosti
Spejbl a Hurvínek – den loutkového divadla
Trénujeme vnímání barev, chutí a vůní
Okénko osobnosti - Jan Amos Komenský, učitel národů
Zprávy z domova a ze světa

Mládež 14 - 26 let:
Karel Čapek - spisovatel, jenž bojoval za mír perem
2. 3.
3. 3.
Česká republika - otázky a odpovědi
9. 3.
Ester Ledecká, česká snowboardistka a lyžařka - žena
ve sportu
10. 3. Okénko osobnosti - Elon Reeve Musk (SpaceX, Tesla)
16. 3.
Téma - Světový den vody
17. 3.
Rukodělné práce aneb tvoříme pro radost
23. 3. Téma - Mezinárodní den za odstranění rasové
diskriminace
24. 3. Okénko osobnosti - Bono Vox, zpěvák U2 a bojovník
proti chudobě
30. 3. Češtinou k lepší komunikaci
31. 3.
Zprávy z domova a ze světa
30. 7.– 6. 8.

Pátek 8. 4.

Letní tábor pro děti od 6 do 15 let

Antifetfest 2022
Ukončení příjmu soutěžních snímků. Informace: Daniela
Olbertová, e-mail: olbertova@vitkov.info, tel. 737 238 728

Zpět na tábor
29. 4.– 1. 5. - Bojnice
13. 5.– 15. 5. - Štramberk
Cena: 200 Kč - ubytování, strava, vstup na atrakce,
animátoři, sportovní materiál, upomínkové předměty,
doprava. Možnost přihlášení na jednotlivé akce:
https://svc-vitkov.iddm.cz/prihlaseni
Dva česko-slovenské víkendy plné zábavy, poznávání! Vhodné
pro rodiny s dětmi, prarodiči. Možnost přihlásit se na jeden i oba
pobyty, dle volných kapacit.
Pořádá: Středisko volného času Vítkov, Parlament mladých
mesta Vrbové

tunnel PROGRAM - BŘEZEN 2022
Děti 6 - 13 let:
1. 3.
Trénujeme jemnou a hrubou motoriku
7. 3.
Rukodělné práce aneb tvoříme pro radost

Pořádá Asociace TOM ČR Vítkov v krásném turistickém areálu
v Kamence u Vítkova. Program: celotáborová hra Čarodějná
škola, dále výlety, táboření, hry a soutěže.
Přihlášky
si
vyžádejte
prostřednictvím
e-mailu:
Dr. vanasek@seznam.cz, nebo telefonicky: 608 444 722

Tábory Střediska volného času Vítkov
17.– 23. 7.
POBYTOVÝ TÁBOR STAR WARS
Volná místa: 5
Cena: 2 950 Kč.
Vedoucí: Oldřich Sladkovský, sladkovsky@svc-vitkov.cz
Turistická základna Klokočov
31. 7.– 6. 8.
POBYTOVÝ ČESKO - SLOVENSKÝ TÁBOR
Dotovaná cena: 1000 Kč (ubytování, strava, doprava).
Volná místa: 11
Vedoucí: Šárka Medunová, medunova@svc-vitkov.cz
Chata Cementár, Belušské Slatiny (SK)

Uzávěrka příštího čísla: 18. března 2022 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
https://vitkov.mobilnirozhlas.cz
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