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Několik slov starosty města
CO BUDE S AREÁLEM TQM?
Změna autobusového dopravce na Vítkovsku způsobila několik
viditelných novinek. Místo žlutých autobusů jezdí bílé. Všechny jsou
poháněny stlačeným zemním plynem, tedy jsou ekologičtější. Osiřel
areál bývalého dopravce TQM, který je mezi prodejnou PENNY
a kulturním domem. Následně se vlastník, TQM - holding s.r.o.,
rozhodl areál prodat. Tuto skutečnost jsme projednali na zasedání
zastupitelstva v prosinci loňského roku. Jedná se o nemovitosti ve
středu města a není nám lhostejné, jak budou v budoucnu využity.
Proto zastupitelé rozhodli, že máme oslovit majitele, abychom zjistili
podmínky prodeje, zejména ﬁnanční.
Dojednali jsme schůzku s majiteli společnosti TQM - holding s.r.o.,
na které jsme se dozvěděli, že jednají s potencionálním zájemcem
o koupi, přičemž prodejní cena by se měla pohybovat kolem 8 mil. Kč.
Domluvili jsme se, že se budeme informovat o tom, jak tato jednání
probíhají. Po nějaké době jsme se dozvěděli, že z plánovaného
prodeje sešlo. Proto jsme znovu jednali s majiteli, kteří nám sdělili,
že areál je stále určen k prodeji a cena by mohla být snížena na 5,7
mil. Kč. Tuto věc jsme opět projednali v orgánech města, bylo to však
v období, kdy naši republiku zachvátila koronavirová pandemie. Ta
měla zásadní dopad do příjmů města, které se výrazně snížily. Proto
jsme se domluvili s prodávajícím, že se touto záležitostí budeme
zabývat až ve druhém pololetí letošního roku, kdy budeme mít lepší
představu o ﬁnancích.

a volnou plochou po bývalé stolárně. Naše představa je taková,
že odstavnou plochu bychom nabídli autodopravcům k ostavování
nákladních vozidel, aby ve městě neparkovali na různých volných
plochách. Objekty by mohly využívat naše technické služby,
případně bychom je nabídli k pronájmu. A na volné ploše bychom
chtěli výhledově postavit bytový dům. Před tím však musí dojít ke
změně územního plánu, protože stávající využití je určeno pouze
k podnikatelským účelům.
Rozhodně je žádoucí, aby tyto pozemky, které jsou svým způsobem
strategické, vlastnilo město a mohlo rozhodovat o jejich využití ve
prospěch občanů.

POZEMKY PRO VÝSTAVBU
RODINNÝCH DOMŮ
V současnosti jsou z důvodu nadcházejícího zimního období
přerušeny práce na zasíťování 8 stavebních parcel v Těchanovické
ulici. Pět parcel je již prodáno, přičemž na jedné již stojí hrubá
stavba rodinného domu. Na listopadovém zastupitelstvu budeme
řešit prodej další parcely, takže zůstanou volná jen dvě stavební
místa. Proto intenzivně řešíme přípravu dalších stavebních míst.
Jako nejreálnější se jeví lokalita na ulici Boženy Němcové (za
vlakovým nádražím). Jednalo by se o společný projekt města
a společnosti Wigstatdl s.r.o., která vlastní pozemky v této lokalitě.
Mělo by vzniknout až 23 stavebních parcel. Máme také dojednanou
směnu pozemků, která by nám umožnila rozšířit tuto lokalitu o další
dvě desítky stavebních parcel. Tento proces je sice dlouhodobý, ale
v případě jeho uskutečnění bychom měli pro zájemce o výstavbu
rodinných domů pozemky na několik let dopředu.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VÍTKOVA
15. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční
Na zasedání zastupitelstva 2. září byla opět předložena zpráva
o možném odkupu areálu. Zastupitelé souhlasili s koupí za podmínek,
že buď bude cena snížena nebo dojde k jejímu rozložení do tří splátek
ve třech letech. Tyto varianty jsme projednali s prodávajícím. Ten
po projednání ve vedení společnosti přistoupil na rozložení kupní
ceny do splátek. Proto bude na dalším zastupitelstvu předložen
návrh kupní smlouvy. Po jejím schválení a následném provedení
administrativních úkonů se město stane vlastníkem tohoto areálu.
Při projednávání možné koupě jsme se také zabývali následným
využitím. Areál je tvořen odstavnou parkovací plochou, budovami

4. listopadu 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

Městská policie v srpnu 2020
Za přestupek v dopravě, spáchaný ohrožením chodce, přecházejícího
komunikaci po přechodu pro chodce, sdělila MP Vítkov obvinění
57leté ženě z Opavy, která 11. srpna v půl třetí odpoledne nezastavila
před přechodem pro chodce na komunikaci Opavská, po němž právě
přecházel chodec. Strážníci tento přestupek zjistili během objížďky
městem a celou situaci zaznamenali palubní videokamerou ve
vozidle strážníků. Jelikož se jedná o závažný přestupek v dopravě,
byl vyřešen uložením pokuty příkazem na místě ve výši 1.500 Kč.

27. srpna kolem sedmé hodiny ranní poskytli strážníci součinnost
muži, který si v jednom z bankomatů ve Vítkově vybíral ﬁnanční
hotovost a poté odjel, aniž by své peníze převzal z výdejního slotu
bankomatu. Ačkoliv byl předmětný bankomat prověřen do 1 minuty
po ohlášení, žádné bankovky tam již nebyly nalezeny a muž tak
bude muset kontaktovat příslušnou banku s reklamací, aby se
zjistilo, zda-li bankomat peníze, které již byly transakcí zaúčtovány,
vtáhnul zpět, či je někdo odcizil.

11. srpna krátce po třetí hodině odpoledne vyjeli strážníci do
Klokočova, kde se na zahradě jednoho z místních domů volně
pohyboval pes rasy německý ovčák. Strážníci psa odchytili a umístili
v záchytných kotcích. Jelikož pes nebyl opatřen povinným čipem
a nepodařilo se dohledat majitele psa, bude později umístěn do
náhradní péče. V případě, že se podaří zjistit majitele psa, hrozí mu
ve správním řízení pokuta až do výše 500.000 Kč za přestupek na
úseku ochrany zvířat proti týrání, spáchaný porušením povinnosti
zabezpečit zvířata a učinit opatření proti úniku zvířat v zájmovém
chovu, případně za to, že opustil zvíře s úmyslem se ho zbavit,
a dále pokuta až do výše 20.000 Kč za přestupek podle veterinárního
zákona, spáchaný porušením povinnosti mít psa označeného
aplikací transpondéru nebo zřetelně čitelným tetováním podle
předpisu Evropské unie.

29. srpna se strážníci zúčastnili akce „Rozlučka s létem“ v Klokočově,
kde zábavnou formou prezentovali činnost Městské policie Vítkov
a předvedli nejen dětem technické prostředky, které strážníci během
výkonu služby používají.

Krátce po osmé hodině ranní 17. srpna přijala MP Vítkov oznámení
o rozebírání eternitové střešní krytiny na jednom z objektů ve
Fučíkově ulici s tím, že do okolí se mají šířit rakovinotvorné látky. Na
místo oznámení se dostavil strážník ve službě, který zjistil, že tam
skutečně dochází k likvidaci střechy s eternitovou krytinou. Jelikož
manipulace s eternitovou krytinou, která obsahuje nebezpečný
azbest, je přísně regulována hygienickými a dalšími normami
a k takové činnosti je nutné stavební povolení, byla tato aktivita na
místě strážníkem zakázána do příjezdu příslušného pracovníka
odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí. Úředník,
který byl na místo následně dopraven k provedení dalšího opatření,
konstatoval, že v danou dobu nedošlo k žádnému protiprávnímu
jednání, jelikož nebezpečný odpad není ze střechy shazován, ale
svážen. Majitel objektu bude muset poté doložit dotyčnému odboru
města doklad o ekologické likvidaci nebezpečného odpadu. Jiná
opatření ze strany MP Vítkov nebyla na místě realizována, jelikož
nedošlo k protiprávnímu jednání.

Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Rekonstrukce silnice v Klokočově
Městský úřad ve Vítkově oznamuje,že v období od 22. 9. 2020
do 31. 10. 2020 se opravuje silnice v Klokočově - v úseku od
autodílny p. Kovarčíka (od hlavní křižovatky z Vítkova) po
křižovatku směrem na Odry.
Silnice se uzavře a vjezd bude umožněn pouze od autodílny
p. Kovarčíka vozidlům stavby, integrovaného záchranného
systému, autobusům a dopravní obsluze (zásobování, lékařské,
opravárenské,údržbářské, komunální služby, těžce zdravotně
postižení, taxislužby, osoby, které za značkou bydlí, mají tam
ubytování, sídlo nebo nemovitost). Od Oder bude umožněn
vjezd pouze vozidlům stavby.
V období od 1. 11. 2020 do 20. 11. 2020 budou probíhat
dokončovací práce a silnice se již otevře v obou směrech.
Stavební práce zajišťuje společnost COLAS CZ, a. s. Ostrava,
kontaktní osoba Michal Šťastný, tel. 733 780 454. Bližší
informace může poskytnout Městský úřad ve Vítkově, odbor
služeb, kontaktní osoba Jiří Grigier, tel.: 556 312 245; e-mail:
grigier@vitkov.info.

Dotace města na
II. pololetí roku 2020
Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 2. září 2020 schválilo
následující individuální dotace:
ORGANIZACE

PROJEKTY

DOTACE

Oddíl kopané - podpora pro
trenéry

50.000 Kč

Oddíl boxu - podpora pro
trenéry

20.000 Kč

Jitka Milatová

Vrchařská koruna Oderska

2.000 Kč

Svaz postižený civilizačními chorobami

Volnočasové aktivity členů
ZO SPCCH Vítkov

20.000 Kč

Klub sportovní kynologie Klokočov

4. ročník Výstavy a bonitace
německých ovčáků

15.000 Kč

Český svaz
ochránců přírody

Záchranná stanice Bartošovice

5.000 Kč

Tělovýchovná jednota Vítkov

Jana Knichalová
finanční odbor

Město Vítkov nabízí
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“), dle přiloženého
nákresu.

Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
v místních částech města Vítkov
10.října proběhne v místních částech města mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané místních částí dle
§ 17 odst. 3 z.č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, mají
možnost na čelo sběrného vozidla odevzdat níže vyjmenované
složky komunálního odpadu: rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky, ledničky, chladničky, mrazničky, vyjeté motorové oleje,
plechovky od barev, staré léky, baterie a akumulátory, televizory.
Harmonogram svozu:
8:00 – 8:30 hod. Klokočov, u hřbitova
8:45 – 9:15 hod. Klokočov, LDN léčebna
9:30 – 10:00 hod. Klokočov, zastávka, has. zbrojnice
10:15 – 10:45 hod.
Klokočov, Francův Dvůr
8:00 – 8:30 hod. Zálužné, autobusová zastávka
8:45 – 9:15 hod. Nové Těchanovice, autobus. zastávka
9:30 – 10:00 hod. Lhotka, hasičská zbrojnice
8:00 – 8:30 hod. Jelenice – náves
8:45 – 9:15 hod. Prostřední Dvůr – kulturní dům
9:30 – 10:00 hod Podhradí – parkoviště obchod
Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené
době pouze vyjmenované složky komunálního odpadu!

Svoz objemového odpadu
z domácností - říjen 2020
Přistavení
12.00
hod. –
14.00 hod.

16 10.

23. 10.

Odvoz
v ranních
hodinách

19. 10.

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

26. 10.

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

2. 11.

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

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.
30. 10.

Místo

Svoz bioodpadu
o státním svátku
Technické služby informují, že ve svátek
28. října 2020 bude proveden svoz bioodpadu
(hnědé nádoby na bio) beze změn dle harmonogramu.

Dluhová poradna Vítkov

CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/16_052/0007774

Insolvence

V předchozím článku jsme vás informovali o tom, co je podstatou
insolvence. Insolvence neboli osobní bankrot či oddlužení je jeden
ze způsobů, jak lze vyřešit svou předluženost jednou provždy. Pro to,
aby dlužník mohl podat insolvenční návrh, musí prokázat existenci
závazků alespoň u dvou věřitelů a mít pravidelný příjem, z něhož
lze provádět měsíční srážky v minimální výši 2.200 Kč u jednotlivců
a 3.268 Kč u manželů.
Příběh paní Karolíny
Na Dluhovou poradnu ve Vítkově se obrátila paní Karolína (36 let),
která se potýká s dluhy, které jí existenčně ohrožují. Paní Karolína
si půjčila peníze u bankovních i nebankovních společností, protože
chtěla získanými ﬁnančními prostředky splatit dluhy svého tehdejšího
partnera. Na jméno partnera bylo vedeno hned 6 exekucí. Jakmile
se paní Karolína o této skutečnosti dozvěděla, rozhodla se svému
příteli, se kterým plánovala společný život, ﬁnančně vypomoci právě
půjčkami. Již zmíněné exekuce paní Karolína za svého partnera
uhradila a jí zůstaly závazky v nemalé výši.
V době, kdy o úvěry žádala, neměla problém s pravidelnými
měsíčními splátkami, jelikož zastávala vedoucí místo. To se však
změnilo v okamžiku, kdy byla přeřazena na jinou pracovní pozici
a došlo k poklesu jejích příjmů téměř o polovinu. Začaly se objevovat
první problémy s úhradou splátek. Tuto situaci řešila novými
půjčkami nebo ﬁnanční výpomocí rodiny. K tomu všemu jí v tomto
ﬁnančně náročném období opustil předlužený partner. Paní Karolína

se musela vypořádat nejen s citovou ztrátou, ale i ﬁnanční tísní. Po
bývalém příteli ji zbyly dluhy převyšující částku 350.000 Kč, které
musí splatit. V posledních měsících již paní Karolína nezvládala
hradit veškeré splátky v řádné výši a včas. Chtěla se vyhnout
psychickému nátlaku případných exekutorů a přišla do poradny
požádat o pomoc při řešení své předluženosti. V dané situaci
bylo možným řešením podání insolvenčního návrhu. Klientce nyní
zůstává ﬁnanční částka na základní životní potřeby, její závazky
nebudou navyšovány o úroky či pokuty z prodlení a po psychické
stránce se jí velmi ulevilo.
Příběh paní Karolíny názorně poukazuje na skutečnost, jak
jednoduše lze spadnout do dluhové pasti. Souhrou životních náhod
došlo v krátkém čase k rozpadu partnerství a poklesu příjmů. Proto
je nutné se vždy zamyslet nad tím, jak bude člověk schopen splácet
své dluhy v případě výpadku výdělku, ať už v důsledku nemoci,
poklesu příjmů, ztráty zaměstnání, úmrtí živitele rodiny apod.
Přišel vám příběh paní Kateřiny povědomý? Dostali jste se do
podobné situace? Nebo znáte někoho, kdo je v této situaci? Přijďte,
poradíme a pomůžeme vám, společně vytvoříme plán na řešení vaší
tíživé situace.
Neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro vás, spolupráce probíhá
zcela bezplatně po celou dobu řešení případu klienta. Kontaktujte
nás na níže uvedených telefonních číslech za účelem sjednání
termínu osobní schůzky.
Charita Odry, Dluhová poradna
Komenského 169, 749 01 Vítkov
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, DiS.
E-mail: tereza.vasutova@odry.charita.cz
Telefon: 736 200 228

Zahájení školního roku
v mateřských školách
K 1. září je v mateřských školách zapsáno celkem 180 dětí. Oproti
minulému roku se nám zvýšil počet dětí v MŠ Klokočov ze 13 na
20 dětí. Všechny děti jsou přijaty k celodenní docházce. Asistenta
pedagoga máme v MŠ Klokočov k integrovanému dítěti již třetí rok
a od 1. 9. nám přibyl další asistent pedagoga. V MŠ Husova jsou
4 třídy s celkovým počtem 83 dětí, v MŠ Opavská 2 třídy s celkovým
počtem 48 dětí, v MŠ Klokočov 1 třída s 20 dětmi, v MŠ Radkov
jedna třída se 16 dětmi, v MŠ Čermná 1 třída se 13 dětmi a jedno
dítě má individuální vzdělávání. Vítkovské mateřské školy jsou zcela
zaplněny. Volná místa máme ještě na odloučených pracovištích
mimo Vítkov.
V mateřské škole Husova je zřízena logopedická třída pro děti
s vadami řeči, kde je 11 dětí. V MŠ je k 1. září 19 pedagogických
pracovnic, 2 asistentky pedagoga, 1 asistentka pro rodinu a 3 chůvy
s polovičním úvazkem. Chůvy máme placeny ze Šablon II, dvě
jsou v MŠ Husova a jedna v MŠ Opavská. Asistentka pro rodinu
pracuje v MŠ Opavská na plný úvazek a je placena z projektu INVIT. Od 1. července 2019 má mateřská škola statutárního zástupce
Bc. Lenku Delﬁnu Živnou. Dvě pedagogické pracovnice si doplňují

vzdělání, ostatní mají požadované vzdělání. V mateřských školách
dále pracuje 8 provozních pracovnic, 1 ekonomka a v zimním období
2 topiči.
Ve školním roce 2020/2021 pracujeme podle školního vzdělávacího
programu„Otevři si dveře do světa“, který byl vypracován v souladu
s rámcovým programem pro mateřské školy a aktualizován
k 1. 9. 2020. Prvky programu Začít spolu uplatňujeme ve všech
našich mateřských školách. Mateřská škola nabízí rodičům a jejich
dětem logopedickou péči, jako nadstandard budeme organizovat pro
děti plaveckou školičku, usměvavé lyžování a sportovní gymnastiku
(pokud nám to dovolí Covid -19). MŠ má dostatek desinfekce
a postupuje dle doporučení MŠMT „Provoz škol a školních zařízení
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19“. Po materiální
stránce je MŠ na nový školní rok dobře připravena, má dostatek
pomůcek, hraček a materiálu pro výtvarné činnosti dětí.
Miluše Špoková
ředitelka MŠ Vítkov

Zprávy z novojičínské nemocnice
ODBORNÍCI V LABORATOŘÍCH
AGELLAB „ŠIJÍ“ LÉČBU ANTIBIOTIKY
PACIENTŮM NA MÍRU
Bez antibiotik si dnes medicínu neumíme představit a téměř každý
se s nimi v životě setkal. S narůstající odolností bakteriálních kmenů
ale běžná antibiotika v léčbě nestačí, lékaři pak musí nasazovat
léčiva s rizikem nežádoucích účinků. Trend doporučit dávkování
antibiotika konkrétnímu pacientovi „na míru“ trvá naštěstí již několik
let. Laboratorní experti z AGELLAB se proto snaží, aby návrhem
konkrétního dávkování antibiotika dosáhli co největšího léčebného
účinku, s co nejmenšími negativními projevy.
„Antibiotická rezistence je celosvětový narůstající velmi
závažný problém. Někteří mikrobiologové a epidemiologové vidí
další vývoj velmi pochmurně a hovoří se o tzv. postantibiotické
éře. V té se bohužel budeme moci setkat i s mikroby, na něž už
dostupná antibiotika nemusí působit. Vývoj nových antibiotik
silně pokulhává za schopnostmi mikroorganismů vytvářet si
obranu před léčivy, kterými je chceme potlačit,” říká na úvod
RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., vedoucí Laboratoře farmakologie
a toxikologie AGELLAB v Novém Jičíně.

Na racionální antibiotické terapii spolupracují v AGELLAB
mikrobiologové s ošetřujícími lékaři a pracovníky laboratoře
farmakologie. Specializovaná metoda je využívána zejména u velmi
závažných infekcí, kdy je potřeba sáhnout k takovým účinným lékům,
které mohou být pro organismus pacienta toxické. Úkol laboratorních
expertů pak spočívá v přípravě individuálního dávkování antibiotika,
aby se zajistilo vyléčení infekce bez výrazných rizik a vedlejších
účinků.
„Postupně se nám podařilo prosadit tento systém prakticky
ve všech nemocnicích, kterým poskytujeme laboratorní
služby. Z výsledků dlouhodobého sledování jsme zhodnotili
jednoznačný přínos pevně nastaveného systému spolupráce
- klinika, mikrobiologa a naší laboratoře. Správně prováděné
terapeutické monitorování antibiotik jednoznačně snižuje rizika
závažných nežádoucích účinků, zkracuje dobu hospitalizace
a přináší tak i ekonomickou úsporu v systému zdravotní péče,”
popisuje RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., pozitiva racionální antibiotické
terapie.

„DĚDO, BOJUJ!“ ANEB JAK SI VE
VÍTKOVSKÉ NEMOCNICI PORADILI SE
ZÁKAZEM NÁVŠTĚV
Koronavirová pandemie ze dne na den nekompromisně ukončila
osobní kontakty mezi mnohými pacienty a jejich rodinami ve
zdravotnických zařízeních. Byl to i případ Léčebného a rehabilitačního
pracoviště Vítkov, které je součástí Nemocnice AGEL Nový Jičín.
Zdejší personál chtěl svým pacientům kontakt s nejbližšími i přes
veškeré omezení dopřát. A povedlo se! Zakoupením tabletu
umožnila nemocnice svým pacientům videohovory s nejbližšími. Tyto
povzbuzující hovory působí velice pozitivně, zvyšují tolik potřebnou
energii pro rekonvalescenci.

Ten přiznává, že se u pacientů na jednotkách intenzivní péče stále
častěji setkává s infekcemi, u kterých není možné použít bezpečná
a netoxická antibiotika. Pak je potřeba sáhnout k léčivům s rizikem
větších nežádoucích účinků. I u těchto antibiotik, jejichž použití
podléhá schválení antibiotického střediska, však pozorují odborníci
postupné snižování citlivosti některých bakteriálních kmenů. Na
řadu přichází proto racionální antibiotická terapie.
„Smyslem naší práce je tedy omezení podmínek pro vývoj
rezistence. V praxi vypadá práce odborníků z laboratoře
farmakologie a toxikologie v Novém Jičíně tak, že měří
koncentrace antibiotika v krvi ve vhodných časových
intervalech a porovnávají je s modelem individuálně
vytvořeným pro každého pacienta. Ten se skládá z mnoha
údajů, které o konkrétním pacientovi získáme. Následně
zhodnotíme jak dostupnost antibiotika v místě jeho působení
vzhledem k citlivosti konkrétního kmene, tak i riziko případných
nežádoucích účinků a schopnosti organismu vylučování léčiva
pacientem tak, aby nedocházelo k jeho postupné kumulaci,
a navrhneme případně úpravu dávkování,” vysvětluje vedoucí
laboratoře s tím, že čím dříve je dosaženo účinných baktericidních
koncentrací, tím silnější a rychlejší je léčebný efekt a zmenšuje
se prostor pro rozvoj rezistentních kmenů. Ideální dávkování
antibiotika je obtížné odhadnout především u pacientů v těžkém
(např. septickém) stavu. Zcela speciﬁckou skupinou pacientů
jsou pak lidé s poškozenými ledvinami nebo pacienti závislí na
hemodialýze.

Období pandemie bylo jak pro pacienty, tak pro personál velmi
zatěžující. Pacienti trpěli odloučením od rodiny a zákaz návštěv celou
situaci jen ztěžoval. Staniční sestra Léčebného a rehabilitačního
pracoviště Vítkov, Mgr. Lenka Rychlá, DiS. se rozhodla aktivně
jednat a oslovila vedení novojičínské nemocnice s žádostí o nákup
tabletu pro pacienty, díky kterému by se mohli zkontaktovat se svými
blízkými. „Vedení nemocnice tento nápad uvítalo a zakoupilo
tablet nejen pro nás, ale i na jiná oddělení nemocnice,“ uvádí
staniční sestra.
Hospitalizovaní pacienti a jejich rodiny prostřednictvím aplikace
Skype či WhatsApp začali tablet okamžitě využívat. Pacienti sice
telefonují s rodinami i mobilem, ale většina seniorů v nich nemá
nainstalované žádné aplikace. Videohovor za pomocí zakoupeného
tabletu jim umožnil pochlubit se úspěchy, například v nácviku
sebeobsluhy nebo pokrocích v rehabilitaci. Personál pracoviště
nyní zajišťuje v průměru dva videohovory denně v délce až třicet
minut. Taková doba už stačí nejen k tomu, aby si volající mezi sebou
sdělili základní informace, ale také se mohou pacienti pochlubit, jak
jejich rehabilitace ve Vítkově zdárně pokračuje. Jak takový hovor
probíhá, popisuje staniční sestra: „Mnohdy se sejde celá rodina,
aby svého nemocného příbuzného podpořila. Vzpomínám na
hovor, kdy početná rodina sedící na gauči povzbuzovala svého
blízkého slovy Musíš makat, dědo, bojuj, ať jsi brzo doma!.”
Dalším velkým přínosem je fakt, že některé komunikace
prostřednictvím tabletu mohou dodat hospitalizovaným i pořádnou
dávku povzbuzení ve chvílích, kdy je jí nejvíce potřeba. Jeden takový
příběh vypráví staniční sestra: „Na oddělení byl hospitalizovaný
pacient, který strádáním a smutkem po domově chtěl vše vzdát.
Úsměv na tváři mu během hovoru vykouzlil malý pejsek sedící
na klíně příbuzného.“
Tuto službu, kterou personál provádí nad rámec svých povinností,
bude vítkovská nemocnice nabízet i po uvolnění všech

Léčba se nezastavila
V České republice si ročně diagnózu rakoviny vyslechne kolem 100
tisíce lidí, téměř třetina z nich zákeřnému onemocnění podlehne.
Bohužel někteří pacienti na jaře cestu k lékaři, i přes zdravotní
neduhy, odkládali ze strachu z neznámého viru. Karcinom ale pro
ně často znamená mnohem větší nebezpečí. „Za půl roku jsme
měli v zemi 400 úmrtí kvůli covidu, přitom denně umře 80 lidí
na rakovinu. Koronavirus určitě nelze podceňovat, je třeba
dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla, ale zároveň je
třeba dodržovat léčbu nádorů a v případě problémů přijít k lékaři
včas,” apeluje na veřejnost MUDr. Jaromír Richter, primář oddělení
radioterapie Komplexního onkologického centra Nemocnice AGEL
Nový Jičín.
Jedním z jeho pacientů je v současné době dvaapadesátiletý
pan Miroslav z Větřkovic na Opavsku, který se léčí v novojičínské
nemocnici s rakovinou tlustého střeva. „Z vlastní zkušenosti určitě
doporučuji neváhat, a pokud má člověk nějaké problémy, tak
by měl navštívit ihned svého lékaře,” má jasno Miroslav Černoch
a jedním dechem dodává: „Covid je sice nepříjemná záležitost,
ale myslím si, že i přesto je důležité absolvovat preventivní
prohlídky.”

bezpečnostních opatření. „Tímto způsobem komunikace se
vzdálenosti mezi pacienty a příbuznými podstatně krátí. Ne
každý má rodinu v dojezdové vzdálenosti. Někteří naši pacienti
volají i mimo Českou republiku, dokonce až do Japonska.
Také bychom rádi tablet aktivně využívali i pro logopedické
účely,“ konstatuje staniční sestra a na závěr dodává: „Chtěla bych
pochválit a zároveň poděkovat personálu našeho oddělení,
který hovory umožňuje zprostředkovat, včetně hovorů,
u kterých pacienti nejsou schopni přidržet si tablet sami“.

Na jaře zdravotníci v Komplexním onkologickém centru Nemocnice
AGEL Nový Jičín dva měsíce pracovali na odděleních ve dvou týmech,
aby se nepřerušila péče o onkologické pacienty, včetně operativy.
„Protože karcinom nečeká a musí být léčený včas. Jakýkoliv
odklad, zejména u rychle rostoucích nádorů, je problém. Co
se týče našeho pracoviště, tak my jsme neredukovali počty
pacientů, léčili jsme stejně jako před tím. Samozřejmě, pokud
se pacient do nemocnice nebo ambulance dostavil,” konstatuje
primář radioterapie.

NÁDOR NA KONEC PANDEMIE NEČEKÁ,
VARUJÍ LÉKAŘI
Jarní obava z nákazy novým typem koronaviru s sebou přinesla
strach lidí navštěvovat zdravotnická zařízení. Lidé často odkládali
cesty k lékařům, i když měli zdravotní problémy. Centrum péče
o zažívací trakt Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice nyní eviduje
nárůst karcinomů tlustého střeva. Také Komplexní onkologické
centrum (KOC) Nemocnice AGEL Nový Jičín zaznamenalo v první
polovině roku pokles preventivních vyšetření osob s genetickým
rizikem rakoviny.
Lékaři v Centru péče o zažívací trakt Nemocnice AGEL OstravaVítkovice obdrželi před několika týdny dodávku s novými gastroskopy,
kolonoskopy a moderní přístroje jsou ve vítkovické nemocnici hned
od počátku vytížené na maximum. Jen během července zde odhalili
dvacet karcinomů tlustého střeva. „Přitom za celý loňský rok jsme
jich odhalili šedesát,” upozorňuje MUDr. Petr Fojtík, Ph.D., primář
Centra péče o zažívací trakt Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice
s tím, že se jedná o opožděné diagnostiky pokročilých nádorů.
Mnoho lidí s příznaky nemoci během pandemie do nemocnice na
vyšetření nepřišlo z obavy, že v nemocnici mohou chytit koronavirus.
„Přitom to tak není. Lidé by se neměli bát endoskopického
vyšetření.
Dodržujeme
přísná
hygienická
pravidla
k minimalizaci jakéhokoliv rizika. Proto není rozhodně na
místě příznaky onemocnění trávicího traktu potlačovat, je
důležité přijít na vyšetření včas, protože včasný záchyt polypů
ve střevě, znamená jejich včasné odstranění a uzdravení,”
zdůrazňuje primář Fojtík. „Když už se polyp dostane do fáze
nádoru, jedná se o pozdní záchyt a není možné tento problém
řešit endoskopicky, ale chirurgicky velkou operací s resekcí
části střeva,” varuje.

Řada pacientů totiž očekávala, že pandemie potrvá stejně jako
chřipková epidemie dva tři měsíce, a tak se přeobjednávala na
pozdější dobu. Například u diagnózy karcinom prostaty s nízkým
rizikem lze sice onkologickou léčbu mírně posunout, jenže jsou
i agresivní nádory, kde se čekat nemůže. „Byl to bezpočet
telefonátů, ve kterých jsme museli pacienty přesvědčit, že
mají přijet včas, ať přijdou na kontrolu. Abychom riziko nákazy
koronavirem eliminovali na minimum, měli jsme v nemocnici
jednu triáž při vstupu do areálu a druhou jsme prováděli my
před vchodem na radioterapii,” pokračuje MUDr. Jaromír Richter.
Jedním z pilířů úspěšné léčby rakoviny je její včasné odhalení během
preventivních vyšetření, ale zájem o ně v první polovině letošního
roku v Komplexním onkologickém centru (KOC) Nemocnice AGEL
Nový Jičín rapidně klesl. KOC disponuje ambulancí preventivní péče
pro onkologické pacienty, během dubna ji navštívilo pouze 14 lidí.
Přitom v lednu to byl dvojnásobek. „Teď už se čísla opět vrací,
už nyní máme do prosince objednaných přibližně 80 osob,”
konstatuje primář Richter.

Klokočovské léto
Klokočovské léto začalo nejen prázdninami školáků, ale taky
hodinami brigád na dětském i sportovním hřišti. Parta dobrých lidí
se věnovala po několik víkendů výstavbě dětského hřiště, pro které
bylo vybráno místo v blízkosti volejbalového hřiště a hospůdky.
Konečně si mají děti kde hrát a rozvíjet pohybové dovednosti. Při
jeho stavbě také dospělí zrekonstruovali boudu na volejbalovém
hřišti, která bude sloužit k uložení sportovních potřeb.

jednoty. A jelikož si všichni velmi vážíme malebné krajiny, jež
celý Klokočov obepíná ze všech stran, chtěli jsme, aby se z této
nádhery mohli radovat i turisté a návštěvníci Klokočova, které k nám
láká cyklistika, turistika, návštěva hřebčína, dobré občerstvení na
Františkově Dvoře, orosené pivo v hospůdce nebo jiné osobnější
důvody. Proto padl návrh rozmístit několik laviček na místa, která
poskytnou kouzelné vyhlídky do krajiny. Z jednoho místa tak můžete
pozorovat Jeseníky s Pradědem a pootočíte-li hlavu, vidíte Beskydy
s Lysou horou. Místa jsme pečlivě vybírali a budeme rádi, pokud si
na nich při svých toulkách okolím Klokočova odpočinete, zastavíte
se a v klidu se nadechnete té krásy. Prozatím je nejvíce využívaná
lavička v zatáčce nad pastvinou u Františkova Dvora, která skýtá
překrásný pohled na pasoucí se koně a kde minimálně jednou
týdně usedají manželské páry po svatebním obřadu a pořizují si tam
svatební fotograﬁe. Laviček jsme prozatím rozmístili osm, pět jich
poskytli přímo občané.

Tím však pracovní aktivity nekončily, neboť Klokočováci si dali
více cílů. Vedle sokolovny byla zbourána stará vyhořelá přístavba
k sokolovně, která dříve zřejmě sloužila jako chlév. Nyní tak vznikl
prostor, který zrovna vybízí k úvahám, jak ho využít, neboť tam
bylo zachováno původní kamenné zdivo a odkryl se starý vstup do
budovy sokolovny.

Klokočováci se často setkávají v sokolovně, kde se plánují aktivity
na celý rok, padají návrhy na zlepšení vzhledu obce a jejího okolí.
Setkání probíhají pod hlavičkou osadního výboru a tělovýchovné

Na konci prázdnin jsme se rozhodli udělat něco pro děti i dospělé,
protože kvůli pandemii jsme nemohli uskutečnit v červnu už 4. ročník
Dne obce. Jelikož jsme zjistili, že kynologové, kteří ke své činnosti
využívají fotbalové hřiště, chtějí také uspořádat s pejsky odpoledne
pro děti, spojili jsme síly a nápady na program. Tzv. rozloučení
s létem jsem naplánovali na poslední prázdninový víkend a připravili
jsme řadu atrakcí pro děti. Odpoledne ale začalo setkáním dětí
u sokolovny, ty pak s rodiči směřovaly k zastávce u našich laviček,
kde na ně čekaly jak pohádkové bytosti a kouzelné stromy, tak
soutěže a sladké výhry. Procházka končila na hřišti, kde mohly
dále soutěžit, hrát si, sledovat um cvičitelů psů. S rodiči si mohly
vyzkoušet elektrokola a koloběžky. Všechny psí překážky beze
zbytku prozkoumaly a vyzkoušely. Program doplnila i městská

policie, Policie ČR a vítkovští hasiči. Dospělí si mohli v klidu
posedět a poslechnout si kapelu DALLAS z Lipníku nad Bečvou.
Nevyjmenovala jsem vše, co mohli návštěvníci využít, ale vím, že
všichni odcházeli spokojeni a děti byly od jedné hodiny do pozdního
večera v neustálém pohybu na zdravém vzduchu. Odpoledne
zakončil krásný ohňostroj.
Prázdniny skončily, nastalo září a s ním se rozjely sportovní aktivity.
V samostatných článcích vás trenéři budou informovat o úspěších
našich boxerů a o turnaji ve volejbalu, kde panovala výborná
atmosféra.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na zmíněných aktivitách
podíleli. Bylo těch dobrovolníků tolik, že si je netroufnu jmenovat,
abych na někoho nezapomněla.
Také bychom rádi poděkovali městu Vítkov, kdy díky ﬁnančnímu
příspěvku můžeme spolurozhodovat o některých investičních
i kulturních aktivitách.
Teď už si jen všichni přejeme, aby se uklidnila covidová situace a my
mohli realizovat naše plány do konce roku, mezi něž patří vánoční
dílna a štěpánský vánoční koncert kapely Desperádo v kostele.

VOLEJBAL V KLOKOČOVĚ
Letošní již 3. ročník volejbalového turnaje se sice konal v Klokočově
o tři týdny později, než tomu bývalo doposud, ale i tak nám počasí
o druhém zářijovém víkendu přálo.
Ke dvěma družstvům z Vítkova se přidalo nové družstvo z Budišova
a další dva nekompletní týmy domácích musely být doplněny
o hráče z Vítkova.

Šárka Petrtýlová
za Klokočov

BOXEŘI TJ KLOKOČOV VÍTĚZÍ
Tři reprezentanti TJ Klokočov se 5. září zúčastnili v Opavě
významného turnaje „Memoriálu Gustava Gromana“. A to ještě
Eliška Cihlářová a Petr Smolka nemohli nastoupit pro zranění a Filip
Holiš byl ve stejný den nominován na večerní exhibiční zápas do
hotelu Flora v Olomouci.
Výsledky klokočovských sportovců byly nad očekávání. Lukáš
Pekárek vybodoval Vavřače z Vítkovic, Tomáš Valenta vyhrál nad
Barem z Opavy ve 2. kole r.s.c. a v hlavní váze turnaje (Gustav
Groman boxoval v těžké váze). Poté jeho bratr, náš Kamil Valenta,
vyhrál nad Brzeskou z Kopřivnice ve 3. kole r. s. c.

Hned po turnaji nastal přesun do Olomouce na již zmíněnou
exhibici, kde Filip Holiš nastoupil proti trojnásobnému mistru ČR
Petru Řezníčkovi a ve vyrovnaném utkání prohrál těsně na body.
Oba borci sklidili zasloužený potlesk vestoje. Výtěžek z exhibice ve
výši 33.000 Kč byl věnován dětské onkologii FN v Olomouci.
Děkujeme vám, kluci, za vzornou reprezentaci Klokočova. Jen tak
dál…
Petr Hlavna a Václav Hrbáč
trenéři

Již od 10 hodin, kdy začal první zápas, podávali účastníci skvělé
sportovní výkony, které trvaly po celý den tak jako velmi pozitivní
a přátelská atmosféra.
Napínavý průběh celého turnaje přinesl následující umístění - na
prvních dvou příčkách se umístila obě vítkovská družstva. Na třetím
místě skončil nováček z Budišova. Poslední dvě příčky letos patří
domácím, kterým to nevzalo úsměv ze rtů a svým soupeřům úspěch
přáli. Snad jim to budeme moci vrátit při dalším turnaji. Ti, kteří
ještě neměli dost, si zahráli po vyhlášení výsledků několik dalších
exhibičních zápasů, kdy už v plném proudu probíhalo poturnajové
veselí.

Po celou dobu bylo k dispozici občerstvení v hospůdce u Zdenky
Vysloužilové, které chceme poděkovat stejně jako TJ Klokočov
a panu Miroslavu Špálkovi.
Těšíme se na další ročník.
Petr Mader
za volejbalisty

ŠKOLNÍ ROK
ZAHÁJEN
Každoročně
prvního
září
otevírají školy své dveře žákům
a jejich zákonným zástupcům. Svůj provoz zahájila 1. září i naše
škola. V průběhu prázdnin prošla řadou změn – zrekonstruovali
jsme střechu nad pavilonem A, do níž zatékalo, v 1. patře
pavilonu D proběhla rekonstrukce rozvodů elektřiny a vody v pěti
učebnách a dvou kabinetech, družina byla z provozních důvodů
přesunuta z pavilonu D do budovy 1. stupně, šatny 1. stupně byly
z nevyhovujících prostor suterénu přesunuty do chodeb v přízemí
a v 1. patře, uskutečníla se i řada menších či větších udržovacích
prací (např. výmalby některých učeben a kabinetů). Oddělili jsme
tak žáky 1. stupně, 2. stupně ZŠ a gymnázia do vlastních budov či
pavilonů. Žáci se samozřejmě budou potkávat především v šatnách,
jídelně, při využívání odborných učeben nebo sportovišť, ale snažili
jsme se o minimalizaci kontaktu i v souvislosti s epidemiologickou
situací.

rovněž zaměstnanci škol a cizí strávníci. Jídelna zabezpečuje
rovněž projekty Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol.
Při škole pracuje zapsaný spolek Klub rodičů při Základní škole
a gymnáziu Vítkov složený ze zástupců rodičů jednotlivých tříd
a také školská rada, která má 9 členů.
V současnosti chod školy ovlivňuje epidemiologická situace. Ve škole
máme proto rozmístěny automaty s desinfekcí, dochází k důkladným
úklidům s použitím desinfekčních přípravků, větrání apod. Zákonní
zástupci bývají informováni o nařízeních nebo doporučeních
v systému Bakaláři, aktualizované pokyny a informace bývají
také zveřejňovány na webu školy, který na přelomu září a října
prodělá inovaci a veřejnosti se představí v nové, snad přívětivější
a zajímavější podobě.
Na závěr bych chtěl všem kolegům, žákům i jejich zákonným
zástupcům popřát co nejklidnější a nejnormálnější průběh školního
roku.
Miroslav Bučánek
ředitel školy

STUDENTKA OCENĚNA NÁMĚSTKEM
HEJTMANA MSK
V pátek 4. září navštívil Základní školu a gymnázium Vítkov
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav
Folwarczny, aby ocenil studentku oktávy Ditu Baraňákovou, která
byla školou navržena na ocenění nejúspěšnějších žáků středních
škol v Moravskoslezském kraji za školní rok 2019/2020.
Úspěch Dity v krajském kole Středoškolské odborné činnosti
v oboru Historie, kde v online kole (24. 4. 2020) obsadila 3. místo,
porotu zaujal a ta požádala pana náměstka, aby se s Ditou setkal
a poblahopřál jí k tomuto úspěchu.

Letošní školní rok jsme začali s 672 žáky (13 tříd s 274 žáky na
1. stupni ZŠ, 12 tříd s 247 na 2. stupni ZŠ a 8 tříd se 151 žáky na
gymnáziu), jimž se věnuje 51 učitelů, 13 vychovatelů, 12 asistentů
pedagoga, 1 speciální pedagog a 26 dalších nepedagogických
zaměstnanců.
Ve škole opět funguje poradenské pracoviště Houpačka
(výchovní poradci a metodici prevence pro 1., 2. stupeň ZŠ a pro
gymnázium, speciální pedagog, kariéroví poradci pro 1., 2. stupeň
ZŠ a gymnázium), jehož služeb mohou využívat jak žáci, tak
jejich zákonní zástupci. Škola má koordinátora ICT, správce sítě,
koordinátory ŠVP, koordinátory EVVO a koordinátora pro inkluzivní
vzdělávání.
Ve škole pracují ekotýmy a žákovské parlamenty pro 1. i 2. stupeň ZŠ
a pro gymnázium. Jsme zapojeni do řady projektů jako Obědy pro děti
organizace Women for Women, Společně ve středním vzdělávání
II, Úspěšně v základním vzdělávání II, Přírodovědná gramotnost –
základ moderního vzdělávání, IN-VIT II a dalších. Během prázdnin
škola zažádala o dotaci na rekonstrukci jedné z počítačových
učeben a na vybavení žákovské knihovny v souvislosti s čtenářským
klubem – vše by mělo být realizováno v roce 2021.
Ve škole máme 10 oddělení školní družiny a školní klub. Personálně
řídí výchovně vzdělávací práci 13 vychovatelů, z toho je 1 vedoucí
vychovatelka. V budovách 2. a 3. stupně jsou umístěna 2 oddělení
školní družiny a školní klub, 8 oddělení školní družiny je v budově 1.
stupně. Družina i klub úzce spolupracují se žákovským parlamentem.
Školní jídelna za běžných provozních podmínek nabízí výběr ze tří
jídel. V důsledku COVID-19 v současnosti nabízí pouze jedno až dvě
jídla. Provoz zajišťuje 13 pracovníků. Jídelna připravuje stravování
pro děti z mateřských škol z Klokočova, Vítkova a Čermné ve
Slezsku, základních škol ve Vítkově (Základní škola a gymnázium
Vítkov a Základní škola, Vítkov, nám. Jana Zajíce), a od 1. srpna
dočasně vaříme také pro školu v Melči. Ve školní jídelně se stravují

Během setkání Dita diskutovala s panem náměstkem o soutěžní
práci věnované bratru svatého Vojtěcha, Radimu Gaudentiovi (svatý
Radim), ale také o svých přírodovědných a hudebních zájmech. Na
závěr setkání převzala od pana náměstka drobné dary.
Blahopřejeme!
Miroslav Bučánek

PRVŇÁČCI SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILI
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Úderem osmé hodiny ranní byl 1. září zahájen školní rok 2020/2021.
Asi nejvíce se na tento den těšili naši prvňáčci, které v krásně
vyzdobených třídách přivítaly jejich paní učitelky Mgr. Dana
Štenclová a Mgr. Lenka Hauerlandová.
Po společném seznámení se žáci v doprovodu rodičů a třídních
učitelek přesunuli do místního kina, kde nové žáky přivítal ředitel
školy Mgr. Miroslav Bučánek a paní zástupkyně Mgr. Dáša Kalužová.
S pasováním dětí na prvňáčky jim pomáhal i pohádkový Šmoula

učitelů s ostatními pedagogickými pracovníky a zvýšit tak kvalitu
výuky, uskuteční projektové dny pro žáky ve výuce a mimo
školu (záměrem je zvyšovat kompetence pedagogů v oblasti
přípravy a vedení projektové výuky v oblastech polytechnického
a
environmentálního
vzdělávání,
podnikavosti,
kreativity,
logického myšlení a kariérového poradenství) a bude využívat
ICT ve vzdělávání – účelem této „šablony“ je rozvíjet kompetence
pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových
metod s využitím informačních a komunikačních technologií, ale
také zvýšit digitální kompetence a kreativitu žáků.
Jana Kravčíková
manažer projektu

IMATRIKULACE ŽÁKŮ PRVNÍCH
ROČNÍKŮ GYMNÁZIA

s princeznou Popy. Popřát žákům, rodičům i pedagogům úspěšný
a pohodový školní rok přišli také zástupci města - pan starosta
Ing. Pavel Smolka a pan místostarosta Mgr. Martin Šrubař. Za Klub
rodičů pozdravila žáky paní Bc. Šárka Trnková.
Na pódiu žáčci obdrželi upomínkový list, dárečky a krásný školní
batoh na školní potřeby, který věnoval zřizovatel školy město Vítkov.
Věříme, že na tento den budou mít všechny děti krásné vzpomínky,
a přejeme nejen prvňáčkům, ale všem žákům naší školy, aby se jim
ve škole líbilo, našli si nové kamarády, každý den se do školy těšili
a přicházeli s usměvavou tváří.

Letos se tato událost odehrála 1. září v kině Panorama a i za
současné epidemiologické situace byl dodržen její tradiční průběh
a řád. Primáni a kvintáni s třídními učitelkami vkročili do sálu za
zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur. Následně zazněla státní
hymna, místostarosta města Mgr. Martin Šrubař krátce popřál žákům
úspěšná studijní léta, poté ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek
představil pedagogy, kteří budou v daných třídách vyučovat. Žáci
se podepsali do pamětní knihy a obdrželi drobný dárek - kytičku
a pamětní list. Vojtěch Jakubík z kvinty za všechny své spolužáky
přednesl slavnostní slib, v němž stálo, že budou poctivě plnit svou
roli studenta gymnázia a usilovat tak o uchování a rozvoj dobrého
jména školy.

Dana Štenclová, Lenka Hauerlandová

ÚSPĚŠNĚ V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ II
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02. 3. X/0.0/0.0/20_080/0017300
Název projektu: „Úspěšně v základním vzdělávání II“
Na základě žádosti o podporu z Výzvy č. 02_20_080 Šablony III
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, získala
škola od 1. 9. 2020 pro žáky 1. a 2. stupně základní školy ﬁnanční
prostředky ve výši 994 269,00 Kč. Tyto budou využity v projektu
„Úspěšně v základním vzdělávání II“, jehož cílem je personální
podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity
rozvíjející ICT a extrakurikulární a rozvojové aktivity.
Naše škola v rámci projektu bude nabízet personální podporu
školního asistenta žákům ohroženým školním neúspěchem, bude
realizovat tandemovou výuku, jejímž cílem je prohloubit spolupráci

K příjemné atmosféře přispěli svým hudebním vystoupením žáci
ZUŠ ve Vítkově. Na závěr imatrikulace proběhlo fotografování
nových kolektivů.
Andrea Mášová

Koleje železniční trati brázdí nový motorák
Vážení čtenáři,
pěkně opraveného vlakového nádraží si jistě všiml kdekdo, chválí ho
turisté, jichž letos přijíždí více než kdy jindy, byť ten důvod není příliš
radostný. A stejně si pochvalujeme modernizované vagóny, kterých
se cestující konečně dočkali… snad nastálo. Perspektivu místní
železnici ovšem zajistí hlavně dostatečný počet cestujících.
Rádi otiskujeme vyprávění žáků kvarty místního gymnázia, jejichž
profesní cesta se už rýsuje - možná to bude právě železniční
doprava, možná nějaká jiná technická disciplína, ale i kdyby zůstala
jen láska k železnici jako koníček, nebude to málo a leckdo může
závidět. Ne každý patnáctiletý si takto kráčí za svým snem.
Marie Mikulíková

V polovině srpna začal na železniční trati ze Suchdolu nad Odrou
do Budišova nad Budišovkou, která prochází Vítkovem, jezdit nový
motorový vůz řady 811, přezdívaný „věžák“, jenž vznikl modernizací
řady 810. Ten na naší trati jezdí už přes čtyřicet let. Také byly
zmodernizovány dva přívěsné vozy. Součástí modernizace bylo
dosazení klimatizace, WIFI, nových sedaček a nového informačního
systému, který je připraven i na akce jako např. Den dětí. Upraveno
bylo také WC. Veškeré práce byly provedeny ve ﬁrmě DPOV ve
Veselí nad Moravou. Do 30. června 2021 probíhá zkušební provoz.
Zatím u nás jezdí pouze jeden vůz, ale časem by se tu měl objevit

ještě minimálně jeden motorák, ten je ale zatím ještě v DPOV.
V motorovém vozu jsme v rámci redakce strávili přes 40 minut cestou
z Vítkova do Budišova nad Budišovkou a zpět. Můžeme usoudit,
že se jedná o příjemné zvýšení komfortu. Materiály tvořící interiér
byly velmi vhodně zvoleny. Za zmínku stojí využití sedaček Borcad
Visio (české výroby), které dodávají pohodlí zádům a tak delší cesta
není problém. Dnešní generace ocení USB porty, kterými lze nabít
telefon či jiné zařízení, pokud zařízení USB port nemá, tak lze využít
dvou klasických 230V zásuvek, jež jsou v soupravě k dispozici. Za
cesty bohužel nebyla funkční klimatizace. Právě díky klimatizaci
vznikla přezdívka tohoto vozu „věžák“, za ni vděčí motorák svému
modrému komínku, který se na střeše motorových vozů 810 (před
rekonstrukcí na 811) nenachází, proto lze tento stroj poznat na
stovky metrů daleko. Motorový vůz je nyní i tišší. Nutno říci, že
žádná rekonstrukce se nepodaří na 100%, proto má tento stroj své
mouchy a rekonstrukcí se jen oddálí konec nezapomenutelných
a legendárních „orchestrionů“ (přezdívka motorového vozu 810).
Adam Karlík, Petr Kývala
TrainRail.cz

Mondioring Pirate games
12. září proběhl první ročník Mondioring závodu na téma Pirate
games v Klokočově. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 19
psovodů z různých zemí světa, například Polska, Německa, Velké
Británie, Rakouska. Mondioring je mladý rozvíjející se sport, kde jde
především o soustředěnost psa na svého psovoda tak, aby mohl
plnit povely, které mu zrovna jeho psovod uložil. Pes s psovodem
pracuje v prostředí, které nezná, a každý závod má vždy svůj scénář.
V našem případě se jednalo o téma „piráti“, kdy kulisy, kostýmy
a věci potřebné k prověření psa jsou v podobném nebo obdobném
zaměření. Celý závod je v uceleném pořadí cviků od poslušnosti až
po obrany, kdy pes kouše do celého těla ﬁguranta na tzv. ring oblek.
Závodníci se utkali ve dvou kategoriích.
Vítězové kategorie 1
1. Lagler Thomas
2. Petra Harantová Helešicová
3. Kaminski Bartosz

Rakousko
ČR
Velká Británie

Vítězové kategorie 2
1. Radek Čajka
2. Mázorová Ivana
3. Przywara Michal

ČR
ČR
Polsko

Děkujeme všem sponzorům, bez kterých by tato akce nemohla
proběhnout. Nikdy bych nevěřil, co dokáže s láskou, trpĕlivostí,
odhodláním atd. psovod a jeho pes zvládnout…, a proto skláním

svůj pomyslný klobouk (ne ten pirátský) před všemi, kdo se kynologii
věnují. A zvláště pak pořadatelům Pirate games, tedy Kynologicko sportovnímu klubu Vítkov - Klokočov za naprosto skvěle zvládnutou
a připravenou akci. Velice rád jsem se zúčastnil a těším se na příští
Mondioring hry 2021.
David Kopal

CO JE PHISHING A JAK SE MU BRÁNIT?
Internet je obrovským zdrojem informací, ale zároveň poskytuje
nejrůznějším podvodníkům velký prostor pro realizaci jejich
škodlivých aktivit. Možná jste již také obdrželi e-mail, který na první
pohled vypadal jako běžná zpráva od Vaší banky. Ovšem při bližším
pohledu vás znejistila některá z těchto podivností: URL adresa byla
odlišná od obvyklé, text byl napsán špatnou češtinou, obsahoval
nepřeložená cizí slova apod. Co by však každému mělo být zvláště
podezřelé, objevil se v něm požadavek na zadání citlivých údajů.
Pokud jste už takovou zprávu ve své schránce objevili, pak jste se
stali terčem phishingového útoku.
Co je to phishing a jak funguje?
Phishing funguje v podstatě podobně jako rybolov, z jehož názvu
(v angličtině) je odvozen. Jednoduše řečeno - podvodníci „hodí udici
s návnadou“ a potom jen čekají, kdo se na ni chytí. Využívány jsou
k tomu e-mailové zprávy rozesílané na mnoho adres. Ty pak pomocí
odkazů, na které adresát klikne, přivedou uživatele na falešné
webové stránky.
Phishingové e-maily se velmi často tváří jako zprávy od
důvěryhodných institucí, ﬁrem nebo i osob. Dostanete tak zprávu,
která vypadá velmi věrohodně. Může jít například o email z banky,
nebo z Facebooku žádající například o aktualizaci vašich osobních
údajů. Mnohdy cílí na strach a časovou tíseň, která má adresáta
donutit, aby ve stresu nepřemýšlel a rychle reagoval. Vyzývají
například k obnovení neaktivního účtu, blokaci účtu a karty, nebo
k urgentní aktivaci služby. Po kliknutí na link – odkaz uvedený ve
zprávě jste přesměrováni do formuláře, který vypadá autenticky, zde
zadáte požadované údaje a jste lapeni. Zadané údaje jsou okamžitě
odeslány útočníkovi, který je může zneužít. Úspěšný útok pak může
nepozornou oběť vyjít opravdu velmi draze.
Jaké jsou možnosti ochrany před těmito podvodnými zprávami?
Nejslabším článkem v počítačové bezpečnosti jsou samotní
uživatelé, kteří často pracují s počítačem nezodpovědně. Útočníci
totiž spoléhají nejen na neznalost počítačového prostředí, ale
hlavně na nepozornost. Také máte pocit, že se zrovna vám nemůže
nic stát?
Technické možnosti ochrany jsou omezené a klasické nástroje
nedokáží podvodné emaily od těch důvěryhodných vždy odlišit.
Nejlepším způsobem ochrany tak stále je to, aby samotný uživatel
byl schopný rozpoznat takový podvodný email.

Tradiční setkání
v Prostředním
Dvoře
Dne 12. září proběhl v Prostředním Dvoře 5. ročník akce „Nejen
pro pamětníky“. Vzhledem k aktuální situaci jsme se sešli, tedy
současní obyvatelé a rodáci, v překvapivě hojném počtu. Pro
občany a hosty jsme připravili pohoštění, o zábavu se postarali
naši nejmenší spoluobčané, ale nejdůležitější bylo pobýt spolu…
Rádi bychom poděkovali všem občanům za účast a už se těšíme
opět za rok.
manželé Macíčkovi
za osadní výbor

Jak se nestát “rybou v síti“
• Vždy buďte nanejvýš obezřetní a neklikejte na odkazy v nevyžádané
poště, ani na Facebooku
• Chraňte si svá hesla a nikomu je neprozrazujte
• Neposkytujte citlivé informace bez ověření, a to ani údaje jiných
osob
• Dobře zvažte, než se někde zaregistrujete a komu na internetu
sdělíte své jméno a e-mail
• Kontrolujte správnost URL adresy stránek, které navštívíte. Na
první pohled se mohou jevit důvěryhodně, rozdíly jsou v detailech.
Může se jednat například o chybějící písmeno nebo znak navíc
v URL adrese, nebo o odlišnou doménu(.com místo.cz)
• Důležité informace, které vyzývají k nějaké akci, prověřte přímo
u dané společnosti, každou zprávu je potřeba vždy důkladně pročíst.
• Důležité je také neklikat na přílohy v těchto e-mailech, i ty mohou
být inﬁkované.
• Pozor na velmi výhodné nabídky jako jsou zboží zadarmo, služby
za nesmyslné ceny, ale může to být i nově nalezený příbuzný
milionář z Afriky, to vše je rovněž typické pro phishing.
• Používejte aktualizovaný operační systém, v aktualizacích bývají
opravené objevené bezpečnostní chyby, které mohou být zneužity.
• Používejte antivirový program a pravidelně ho aktualizujte.
• Nespouštějte neznámé programy, které přijdou e-mailem, ani na
které e-mail odkazuje!
Především používejte svůj rozum a zdravý úsudek! Pamatujte,
útočníci jsou vždy o krok napřed a stále zkoušejí nové triky, jak
vás nachytat! Jsou stále vynalézavější a vymýšlejí nové způsoby,
mohou vás dokonce kontaktovat telefonicky. Česká národní banka
například v poslední době zaznamenala pokusy o podvodné
volání z podvrženého telefonního čísla. Cílem těchto podvodných
telefonátů bylo jménem ČNB vylákat přihlašovací údaje klienta do
jeho elektronického bankovnictví a údaje o platební kartě (celé číslo
karty, jméno majitele, dobu platnosti a CVV kód).
Pamatujte! Nikdy nikomu nesdělujte své bezpečnostní údaje, žádná
banka je po svých klientech emailem ani telefonicky nevyžaduje!
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz
Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O VÍTKOVU
ČÁST PRVNÍ

potoku jménem Šteinbach založí dva
svobodné mlýny o dvou složeních
(kolech). Kdyby však měl některý mlýn
více složení, pak bude z každého,
které bude navíc, dávat ročně platu
jeden ferton (= čtvrtina kopy grošů).
Rovněž bude mít svobodnou krčmu,
svobodného pekaře, svobodného
řezníka (masnou lávku), svobodného
ševce a svobodného kováře.“
K pasení dobytka bude vyhrazen
jeden půllán. Nezapomnělo se ani na
kostel, který dostal do vínku také jeden
půllán. K němu dodá rychtář stejně
velké pole a bude za to osvobozen
od církevního desátku. Sedláci však
museli přispívat na kostel a taky platit
poplatky za přestupky a soudní pře.
Opět citace: „A mají se řídit právem
Hlubčickým. Kdyby však při souzení,
nebo v rozsudcích z jakýkoliv příčin
došlo k nějakým pochybnostem, mají
se o konečný rozsudek (naučení)
utíkat do Vítkova.“
V závěru smlouvy je vrchností
stvrzena dvacetiletá daňová svoboda.
Potom budou osadníci, kteří vlastní
půdu, platit na svátek svaté Valburgy
a svatého Martina po jednom fertonu
stříbra za jeden lán.
Podepsáno a zpečetěno. Smlouva
vešla v platnost a vstoupila i do našich
vítkovských dějin.

Léta Páně 1301 se 25. listopadu
v Budišově sešel olomoucký
kanovník Dětřich pán z Fulštejna
(Ditrich von Füllenstein) se svým
přítelem Kunzem (Konrádem), aby
písemně stvrdili dohodu o založení
obce Kamenný Potok (Steinbach),
nyní Dolejší Kunčice. Tohoto
setkání se zúčastnili důležití svědci
a signatáři z Budišova a několik
obyvatel z Města Libavé, vedených
přímo rychtářem Konrádem, a další
ctihodní muži. Množství účastníků
ujednání
vyzdvihuje
důležitost
smlouvy pro další nové kolonisty
a jejich budoucnost. V ten podzimní
den dostal „podnikatelský“ záměr
konkrétní obrysy. Byly již známy
nové techniky zápřahu tažných
zvířat a trojpolní systém hospodaření
přinášel několikanásobně větší
úrodu.
Železné
nářadí
bylo
dostupné každému, a tak vykácení
lesa k získání půdy nic nebránilo.
Smlouva byla výhodná pro obě
strany. Pán z Fulštejna založením
obce zvýší užitnost svých pozemků,
které mu budou ve formě naturální
a později peněžní renty přinášet
zisk. Leník Kunz si také přišel
na své. Doslova je ve smlouvě
napsáno: „A za odměnu za jeho
námahu dáváme mu tam dědičné
a svobodné fojtství neboli rychtu se
vším níže psaným příslušenstvím.
Dáváme mu tedy jednu svobodnou
usedlost (lán), kterou si ovšem
vlastním pluhem zřídí a každý
sedmý lán z toho jeho osídlení
bude nám poplatný. A na tom

Pavel Kučerka
Zdroj:
český překlad listiny
P. Josefa Krakoviče

Vítkov digitálně – optická síť
Vážení občané,
oslovila nás skupina 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, 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 chceme informovat, že vás bude osobně
kontaktovat zástupce realizační ﬁrmy InfoTel, spol. s r. o. o možnosti
využití optické sítě. Nejedná se o podomní prodej.
Martin Šrubař

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.
Ing. Antonín Daněk
Telco Infrastructure, s. r. o.

Středisko volného času Vítkov
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK SE SVČ VÍTKOV

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace (dále jen
SVČ) vykonává svou činnost v souladu se zákonem č. 561/2004
Sb., školský zákon, vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, zřizovací listinou vydanou městem Vítkov ze dne 31. 8. 2011,
a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění platných předpisů.
Činnost SVČ se v novém školním roce bude ubírat pěti směry:
1. Rozvoj a podpora zájmového vzdělávání pravidelného,
2. Rozvoj a podpora zájmového vzdělávání nepravidelného,
3. Rozvoj a podpora sociálních služeb v NZDM Tunnel,
4. Rozvoj a podpora sociálních služeb v SASRD Tunnel,
5. Rekonstrukce a modernizace budov a zařízení celé organizace
dle výše ﬁnanční podpory zřizovatele s důrazem na sportovní areál.
Nabídka zájmové činnosti pravidelné
Ve školním roce 2020/2021 budeme nově nabízet tyto zájmové
útvary: vaření ve Vítkově, baseball Březová, horolezecký dospělí,
keramika dospělí, instruktor, keramika pro MŠ Vítkov, Větřkovice,
Klokočov, mažoretky Melč.
Předpokládaný počet dětí, žáků a studentů ve školním roce: 345,
kdy vzhledem k situaci COVID-19 může být návštěvnost ovlivněna.

29

Taneční - Mixed Dance II.

7-11 let

30

Taneční - Mixed Dance II.

12 - 15 let

31

Dance up

pokročilí

32

Vaření, pečení Vítkov

7 - 13 let

33

Klub KaMeRa

11 - 18 let

34

Programování a tisk v 3D

7 - 15 let

35

Robotika

7 - 15 let

36

Automodelářský

8 - 19 let

37

Gymnastika

6 - 15 let

38

Wa-te jitsu dó Vítkov

9 - 15 let

39

Wa-te jitsu dó Březová

9 - 15 let

40

Wa-te jitsu dó dospělí

od 15 let a víc

41

Mladí hasiči I.

42

Mladí hasiči II.

6 - 15 let

43

Volejbal Melč

7 - 15 let

44

EVO - přírodovědecký

7 - 12 let

45

Taneční - Mixed Dance I.

5 - 7 let

6 - 15 let

1

Florbal I. mladší

2

Florbal II. starší

8 - 15 let

Zájmová činnost nepravidelná
Ve školním roce 2020/2021 budeme nadále pokračovat v organizování příležitostných akcí, každoročně reagujeme na poptávku rodičů, k již zaběhnutým akcím přidáváme nové. K podpoře organizační
stránky akcí hledáme vhodné dobrovolníky, bez nichž bychom personálně některé akce nemohli zajistit.

3

Rybářský

9 - 15 let

Mezi příležitostné akce SVČ řadíme:

4

Horolezecký dospělí

15 - 99 let

1. akce pro školy, družiny, školní kluby,

5

Horolezecký SPIDER I.

9 - 15 let

6

Horolezecký SPIDER II.

9 - 15 let

7

Nerﬂiga

7 - 15 let

8

Baseball Březová

9 - 15 let

9

Baseball Vítkov

9 - 15 let

10

Stolní tenis Vítkov

6 - 15 let

11

Stolní tenis I. Jančí

6 - 15 let

12

Stolní tenis II. Jančí

6 - 15 let

13

Dramatický Březová

7 - 15 let

14

Sportovní hry Březová

7 - 15 let

15

Chytrá hlavička Březová

7 - 15 let

16

Instruktor

14 - 22 let

17

Lukostřelba

7 - 15 let

18

Střelecký

7 - 15 let

19

Volejbal

9 - 18 let

20

Keramika MŠ Větřkovice

5 - 7 let

21

Keramika ZŠ Větřkovice

7 - 11 let

22

Keramika Mš Vítkov

5 - 7 let

23

Keramika Mš Klokočov

5 - 7 let

24

Keramika dospělí

25

Malý výtvarník

5 - 9 let

26

Mažoretky mladší

6 - 10 let

27

Mažoretky starší

10 - 15 let

Mažoretky Melč

6-9 let a 1015 let

2020/21
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Název zájmového kroužku

Věk
8 - 15 let

18 let a více

2. menší akce pro veřejnost pro děti s rodiči,
3. pobytové víkendové akce v SVČ, sokolovně a na TZ v Klokočově,
4. letní ozdravné pobyty, zájezdy a výlety,
5. workshopy – keramika, patchwork, vaření,
6. akce celoměstského charakteru – Vítkovská lávka, ples SVČ, Den
dětí.
Na dobu podzimních a jarních prázdnin opět nabídneme dětem 3
příměstské a 4 pobytové tábory.
Sociální služby
Organizace bude i nadále provozovat dvě sociální služby - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizační službu pro
rodiny s dětmi.
Sportovní areál
Prioritou v následných létech je oprava a rekonstrukce celého sportovního areálu. Zásadní je pořízení projektové dokumentace, což je
základ pro čerpání dotačních titulů.
Turistická základna v Klokočově
Pokud nebudou pobyty omezeny vládním nařízeními, budeme nadále pronajímat základnu. V budově zaizolujeme podlahu tělocvičny,
pořídíme proﬁ myčku do kuchyně a necháme obložit část kuchyňské
desky nerezovým plechem.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

8. 9. 2020 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Celý den byly ve SVČ Vítkov otevřené dveře, kterými jste mohli vejít,
podívat se, zeptat se, případně se zúčastnit prezentace kroužků.
V dopoledních hodinách nás přišli navštívit žáci třetích a čtvrtých
ročníků ZŠaG Vítkov, pro které byla nachystána stanoviště, kde si
mohli vyzkoušet, jaké to je být malým výtvarníkem, mažoretkou, automodelářem, badatelem, horolezcem, kameramanem v klubu Kamera nebo lukostřelcem. Všem žákům a vyučujícím moc děkujeme
za návštěvu.

UPLYNULÁ SEZÓNA POHLEDEM WA-TE
JITSU

Rok se s rokem sešel a je na místě zhodnotit dosavadní spolupráci
mezi Českým svazem Wa-te jitsu bojových umění a Střediskem volného času Vítkov. Nejprve bych rád poděkoval všem poctivým studentům a jejich rodičům, protože úspěchy jsou výsledkem zejména
jejich píle a výdrže.
Wa-te jitsu může dělat každý, ale není pro každého. Jsme tradiční
bojová škola, nikoli sport. Naším cílem nejsou sbírky medailí a sportovní úspěchy. Sport vede k soutěživosti a tvorbě ega. My se učíme
tradičním hodnotám, bojovému umění starému stovky let, a to ve
všech směrech včetně práce s energií. Tradiční bojová umění se
učí pro rozvoj těla, ducha a přežití v těch nejtěžších situacích. Nechceme vytvářet mezi studenty soutěživost, nevraživost a zklamání
z neúspěchu, ale cílevědomost, sebedůvěru, práci s vlastním tělem
a kolektivní spolupráci.
Co se v minulém školním roce událo? Školy Wa-te jitsu jsme otevřeli
ve Vítkově, Březové a Melči s 46 účastníky, z toho 5 dospělými.
Máme za sebou úspěšné soustředění, které si všichni moc užili, seminář dětí a rodičů s vedením svazu a několikanásobnými mistry
světa i Evropy a také již dvoje úspěšně zakončené zkoušky žáků
i dospělých.
Letos opět nabíráme zájemce z řad dětí i dospělých.

Odpoledne program pokračoval a za nás to byl moc krásný den.
kolektiv SVČ Vítkov

DEN BEZ ÚRAZU

3. září jsme pro ZŠ a MŠ Větřkovice připravili další ročník Dne bez
úrazu, letos se ho zúčastnilo 27 žáků. V městském parku si všichni
prošli tato stanoviště: kola, koloběžky, dopravní značky, Neplechovi,
semafor, tísňová tel. čísla a puzzle. Program byl rozšířen o seznámení s 3D tiskem a robotikou jako součástí polytechnické výuky, na
které budeme po dohodě s paní ředitelkou Grodovou dál spolupracovat.
Oldřich Sladkovský
pedagog volného času

Co nás čeká v nadcházející sezóně? Podzimní turnaj pořádaný Střediskem volného času Vítkov a Českým svazem Wa-te jitsu a účast
několika studentů na mezinárodním turnaji DRAGON CUP.
Jste připraveni? My ano!
Velké díky patří také ředitelce SVČ Vítkov paní Medunové, díky níž
má spolupráce smysl.
Radek Fleischer
vedoucí kroužku Wa-te jitsu
Zveme veřejnost na připravovaný turnaj ve Wa-te jitsu, který se
uskuteční 21. listopadu v sokolovně SVČ od 10:00 hodin.
Zároveň bychom rádi poděkovali panu Fleischerovi za vedení zájmového kroužku Wa-te jitsu. Stálý a velký zájem dětí i dospělých
vypovídá o dobrém vedení tohoto kroužku. Jsme také rádi za šíření
pozitivních hodnot a dobrou reprezentaci SVČ.

ŘÍJEN 2020
NA KOLE OKOLO MORAVICE

V červnu tohoto roku jsme pro veřejnost připravili akci Moravice na
kole. Trasa se zábavnými indiciemi je stále vyznačená, proto pokud
si chcete udělat zajímavý cyklistický výlet okolo Moravice z Vítkova
do Žimrovic, tak se stavte na SVČ Vítkov pro mapku a fotky jednotlivých stanovišť. Na cestě můžete hledat jednotlivé indicie a slovo,
které všechny spojuje.

Střední škola, Odry, příspěvková organizace

NÁVŠTĚVA…
Začátkem září přijela na naši školu vzácná návštěva, zavítal k nám
zástupce zřizovatele, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny. Pan náměstek navštívil historickou
budovu školy v centru Vítkova, kde sídlí výuka oborů Automechanik

a Kuchař-číšník, které svým stipendiem podporuje nejen Město Vítkov, ale od tohoto školního roku také Moravskoslezský kraj. Stipendijní podpora je určena školám v okrajových lokalitách kraje, jež se
potýkají s malým zájmem uchazečů o vzdělávání.
Škola ve Vítkově dlouhodobě bojuje s počty žáků, ale pravdou je, že
za poslední dva školní roky se daří obory přiměřeně naplnit. K tomu
samozřejmě přispěla především spolupráce s městem Vítkov, které
své stipendium výše zmíněným oborům začalo poskytovat od školního roku 2018/2019. Tehdy se během letních prázdnin domluvilo
vedení města a školy, že je třeba podpořit, možná spíše zachránit,
odborné školství ve Vítkově. Dnes můžeme říci, že se to daří…
Nové stipendium MSK má dvě složky (motivační a prospěchovou).
Podmínky pro získání motivační složky není nijak těžké naplnit, žák
musí být samozřejmě žákem školy v podporovaném oboru, nesmí
mít žádnou neomluvenou absenci, ani výrazněji porušit školní řád,
výše omluvené absence nemůže překročit 10 %, z chování musí mít
1 a potom za každý měsíc dosáhne na 700 Kč.
U prospěchové složky jsou podmínky podobné, jen výše omluvené
absence je povolená až do 20 % a posuzovaným obdobím není měsíc, ale pololetí. Žák si tak může přijít na 1000 Kč, pokud v daném
pololetí prospěl a současně je hodnocen v odborném výcviku nejhůře stupněm dobrý, na 3000 Kč, pokud prospěl s průměrem známek
na vysvědčení maximálně 2,4 a současně je hodnocen v odborném
výcviku nejhůře stupněm chvalitebný, a na 5000 Kč, pokud prospěl
s vyznamenáním a současně je hodnocen v odborném výcviku stupněm výborný.
Pan Folwarczny se během své krátké návštěvy setkal také s příjemci tohoto stipendia, žáky tříd AC1 a AC2 (první a druhý ročník
oborů Automechanik a Kuchař-číšník). Věříme, že toto osobní setkání bude pro naše žáky další motivací k získání nejvyšší možné
ﬁnanční podpory.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

Amnestie na
upomínky

Pořádání kulturních, sportovních
a společenských akcí ve Vítkově

Městská knihovna ve Vítkově vyhlašuje
v rámci Týdne knihoven (5.–11. 10. 2020)
tzv. amnestii na upomínky. V tomto týdnu mohou čtenáři vrátit zpět do knihovny dokumenty,
které již mají delší dobu půjčeny, a poplatek za
upomínku jim bude odpuštěn.

Všechny akce se konají podle aktuálních podmínek a v souladu s nařízeními
k ochraně zdraví. Vlivem měnících se opatření může nastat situace, že
plánovaná akce se neuskuteční (z důvodů nařízení příslušných orgánů,
rozhodnutí pořadatele, distributora apod.), či může být omezen počet
návštěvníků.
Pro aktuální přehled akcí sledujte webové stránky, facebook či volejte
informační centrum - tel. 556 312 255.

KALENDÁŘ AKCÍ
Pátek 2. 10. v 17:00 hodin
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OBRAZŮ DANY HRABOVSKÉ
Na úvod zazní klavírní hudba v podání autorky, poté následuje
vystoupení jazzového tria Adély Tomanové. Výstava bude otevřena
po celý říjen každou středu od 16 do 17 hodin, nebo na základě
telefonické domluvy - 556 312 254.
Kulturní dům – velká výstavní síň
Sobota 3. 10. v 10:00 hodin
PINOCCHIO
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního
syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina a nechá se
lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napínavých
dobrodružsví. Podaří se Pinocchiovi uniknout a splnit si svůj sen stát
se opravdickým klukem?

Fantasy / Dobrodružný / Rodinný. Země původu: Itálie / Velká
Británie / Francie.
👨 Přístupný ⏰ 125 min. Český dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama
Sobota 3. 10. v 19:00 hodin
MULAN
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit
v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua
Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého
nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun
nástrahy.
Rodinný / dobrodružný. Země původu: USA
🕶 3D 👨 Přístupný ⏰ 106 min. Český dabing. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama

KALENDÁŘ AKCÍ
Neděle 4. 10. v 15:00 hodin
DRAKIÁDA
Přijďte si vyzkoušet své draky a společně zjistit, který drak vyletí až
do oblak! Všichni soutěžící budou odměněni. Teple se oblečte. Za
deštivého počasí bude drakiáda zrušena.
Pořadatel: Středisko volného času Vítkov
Louka u druhého Paveláku – směr Těchanovice
Úterý 6. 10. v 19:00 hodin
SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera osvědčeného
Jakuba Zindulky vám pořádně polechtá bránice. V pikantní komedii
se můžete těšit na Kláru Kovaříkovou, Olgu Ženíškovou, Jaroslava
Matějku a Jakuba Zindulku.
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.
Přístupnost od 15 let. Vstupné: 240 Kč
Kulturní dům Vítkov
Čtvrtek 8. 10. v 16:30 hodin
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka
je, jak… Komedie. Země původu: Česko. Hrají: Petra Hřebíčková,
Karel Zima, Jan Dolanský, Marek Taclík
👨 Přístupný ⏰ 99 min. Vstupné: 60 Kč
Klub Senior
Kino Panorama
Čtvrtek 8. 10. v 18:00 hodin
SEVERNÍ INDIE – Z HIMALÁJE DO VÁRÁNASÍ
Cestopisná beseda s Petrem Nazarovem
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov
Čtvrtek 8. 10. v 19:00 hodin - Čtvrteční premiéra
SMEČKA
Film diváky zavede do ﬁktivního hokejového klubu Vlci a do prostředí
mládežnického hokeje, kde jsou dospívající chlapci vychováváni
podle zákona síly.
Drama / Sportovní. Země původu: Česko
👨 12+ ⏰ 94 min. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama
Sobota 10. 10. v 16:30 hodin
BÁBOVKY
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží
navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací,
náhodami, nenávistí nebo láskou.
Romantický / Drama / Komedie. Země původu: Česko / Slovensko.
Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek
Taclík, Barbora Poláková. Režie: Rudolf Havlík
👨 12+ ⏰ 97 min. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama
Sobota 10. 10. v 19:00 hodin
TENET
Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-ﬁ spektáklu ﬁlmového vizionáře
Christophera Nolana je jediné slovo - TENET. V temném světě
mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa.
Akční / Drama, Sci-ﬁ / Země původu: USA, Velká Británie.
Hrají: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki.
Režie: Christopher Nolan
👨15+ ⏰ 150 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama
Čtvrtek 15. 10. v 19:00 hodin - Čtvrteční premiéra
KAREL
Celovečerní dokumentární ﬁlm Karel přináší ojedinělý pohled do
soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga
Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého
jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní

až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké
veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.
Dokumentární. Země původu: Česko
👨 Přístupný ⏰ 127 min. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama
Pátek 16. 10. v 15:00 hodin
WORKSHOP – SCRAPBOOKING - HRAJEME SI
S PAPÍREM
Chcete si zavzpomínat na léto? Jak? Scrapbookingem? Co to je?
Jde o určitý způsob zpracování fotoalb, knížeček nebo dárků –
jsou to tzv. „knihy z ústřižků“. Přijďte si vyrobit album, kterým si
připomenete léto nebo jinou důležitou událost. Stačí se na akci
přihlásit (telefonicky nebo přes online-přihlášení na www.svc-vitkov.
cz), zaslat na e-mail: steschnerova@svc-vitkov.cz 8 kusů fotograﬁí
(do 12. 10. 2020) nebo si donést vlastní a pak se jen těšit, až akce
bude. Cena workshopu je 100 Kč
SVČ Vítkov
Sobota 17. 10. v 10:00 hodin
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které
ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček!
Střevíce patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že zmizely, použije
veškerá kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. Jakoby nestačilo, že
má Sněhurka plné ruce práce s ježibabou, do cesty se jí musí ještě
připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný.
Země původu: Jižní Korea
👨 Přístupný ⏰ 83 min. Český dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama
Sobota 17. 10. v 17:00 hodin
RNDR. JIŘÍ GRYGAR, CSC. - JSME VE VESMÍRU SAMI?
První úvaha o mnohosti světů obydlených pochází od italského
mnicha Giordana Bruna (1584). Podobně optimističtí byli
astronomové Johannes Kepler, Isaac Newton a William Herschel.
Do poloviny 20. století však optimismus o obydlených planetách
sluneční soustavy vyprchal. Nový pohled na existenci života ve
vesmíru přinesl objev planet cizích hvězd koncem 20. stol. a hledání
mezních podmínek pro život na Zemi.
Přednáška. 👨 Přístupný ⏰ 120 min. Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama
Středa 21. 10.
DEN SENIORŮ
Více informací bude na plakátech, na webu (volnycas.vitkov.info),
v Mobilním rozhlase a na facebooku.
Kulturní dům Vítkov
Sobota 24. 10. v 10:00 hodin
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY
Okouzlující animované příběhy nerozlučné dvojice, která si získala
srdce dětí i dospělých na celém světě. A tentokrát s pořádnou porcí
písniček!
Animovaný / Rodinný. Země původu: Rusko
👨 Přístupný ⏰ 78 min. Český dabing. Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama
Sobota 24. 10. v 19:00 hodin
NOVÍ MUTANTI
Rahne Sinclairová (Maisie Williams), Illyana Rasputinová (Anya
Taylor-Joy), Sam Guthrie (Charlie Heaton) a Roberto De Costa
(Henry Zaga) jsou čtyři mladí mutanti, které drží v odlehlé nemocnici
Dr. Cecilia Reyesová (Alice Braga) za účelem jejich psychiatrického
pozorování.
Horor / Sci-Fi / Akční. Země původu: USA
👨 12+ ⏰ 95 min. Český dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama

KALENDÁŘ AKCÍ
Neděle 25. 10.
VESELÁ POUŤ, JŮ A HELE
Více informací bude na plakátech, na webu (volnycas.vitkov.info),
v Mobilním rozhlase a na facebooku.
Kulturní dům Vítkov

o historii hornictví v Odrách, či náplni práce speleologa.
S sebou: pití, vydatnou svačinu (oběd bude až ve 13 hod.), roušku,
oblečení dle aktuálního počasí, turistickou obuv, případně oblečení
navíc do dolu - je tady stálá teplota 10 °C a vysoká vlhkost.
Předpokládaná cena: 170 Kč (v ceně doprava, strava)

Pondělí 26. 10.
ZDRAVÉ A CHUTNÉ VAŘENÍ
Zveme vás na přednášku Klubu zdraví Vítkov. Dozvíte se
nejnovější vědecká doporučení pro vyváženou stravu. Naučíte se
nahradit rizikové potraviny podobnými recepty zdravé stravy. Vše
zaručeně chutné, nízkokalorické a levné. Součásti přednášky bude
i ochutnávka. Přednáší: Jana Konečná, ředitelka Institutu preventivní
péče o zdraví
Kulturní dům Vítkov - učebna

Sobota 31. 10. v 10:00 hodin
100% VLK
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný
a není ani úplně člověk. Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na
svou první proměnu ve vlka.
Animovaný. Země původu: Austrálie
👨 Přístupný ⏰ 96 min. Český dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama

Čtvrtek 29. 10. v 16:30 hodin
ŽENSKÁ POMSTA
Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se
sice profesí i povahově, ale mají stejný problém, který se snaží řešit
v rámci psychoterapie.
Komedie. Země původu: Česko.
Hrají: Mahulena Bočanová, Jana Paulová, Eva Vejmělková,
Miroslav Etzler, Robert Jašków, Petr Rychlý, Dana Morávková,
Pavel Zedníček, Helena Vondráčková. Režie: Dušan Rapoš
👨15+ ⏰ 100 min. České znění. Vstupné: 60 Kč. Klub Senior
Kino Panorama
29. 10.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY - AKTIVNÍ DEN V LANOVÉM
CENTRU DAVIDŮV MLÝN
SVČ Vítkov pořádá pro zájemce z řad dětí aktivní výlet do lanového
centra v Davidově mlýně. Předání dětí proběhne mezi 7 – 8 hodinou
v areálu SVČ. Vyzvednutí dětí v 16 hodin na autobusovém nádraží.
Děti čeká návštěva lanového centra v Davidově mlýně, zajištěný
oběd, turistická procházka po Břidlicové stezce údolím řeky Moravice
a výhled na nádrž Kružberk z hráze.
S sebou: pití, vydatnou svačinu, roušku, oblečení dle aktuálního
počasí a obuv vhodnou do terénu. Předpokládaná cena: 290 Kč
(v ceně lanové centrum, doprava, strava)
Náplň výletu se může měnit podle počasí, či aktuální epidemiologické
situace. Aktuální informace naleznete na facebookových stránkách
SVČ Vítkov.
30. 10.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY - VYDEJME SE POD POVRCH
ZEMĚ A ZAHRAJME SI NA SPELEOLOGY
Druhý den vás čeká poznávací výlet do Flascharova dolu v Odrách.
Předání dětí proběhne mezi 7 – 8 hodinou v areálu SVČ. Vyzvednutí
v 15:25 na autobusovém nádraží ve Vítkově. Děti čeká procházka
naučnou stezkou K Flascharovu dolu, během níž se pomocí
informačních tabulí seznámí s krajinou Oderska. Poté se vydáme
pod zemský povrch do starého břidlicového dolu. Cestou se dozvíme

Sobota 31. 10. v 19:00 hodin
SMRT NA NILU
Legendární detektiv Hercule Poirot je zpět a tentokrát vyšetřuje na
lodi S. S. Karnak plavící se na Nilu, na které dojde k záhadnému
úmrtí. A brzy začne mrtvých těl dokonce přibývat.
Krimi / Drama / Mysteriózní. Země původu: USA
👨 Přístupný: 12+ ⏰ 132 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama
Pondělí 2. 11. od 16:00 do 19:00 hodin
HALLOWEENSKÉ STRAŠENÍ
Pro všechny, kdo se chtějí bát. Jestli jste se letos ještě nebáli, tak
teď můžete! Naše strašidla se nemohou dočkat, až vás zase vyděsí.
Pořadatel: ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce 1, tel. 556 300 643, web:
https://vimejaknato.estranky.cz/
Bývalé kryty CO pod budovou ZŠ na náměstí
PROGRAM NZDM TUNNEL
ŘÍJEN 2020 – PENÍZKOVÝ SYSTÉM
MLADŠÍ 6 - 14 LET
5. 10. Podzimní výzdoba klubu
6. 10. Penízkový systém – měsíční poplatky
12. 10. Půjčuješ si od kamaráda?
13. 10. Nákup za 100 Kč
19. 10. Kradeš = trest
20. 10. Výtvarné dílny – bydlení
STARŠÍ 15 - 26 LET
1. 10. Kolik mne stojí bydlení
7. 10. Zkušebna, hudební odpoledne
8. 10. Nákup za 200 Kč
14. 10. Rizika půjček
15. 10. Co musím platit = předejít dluhům
21. 10. Zkušebna

Uzávěrka příštího čísla: 19. října 2020 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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