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Rekonstrukce školního
hřiště pokračuje

Město zajistilo dezinfekci pro všechny občany

Několik slov starosty
Po celý duben byl život nás všech ovlivněn nouzovým stavem
a opatřeními, která byla přijata. Ať již to bylo omezení pohybu
obyvatel, nošení roušek na veřejnosti, dodržování odstupů mezi
občany, uzavření některých obchodů, provozoven i živností,
omezení činnosti státních i městských úřadů, uzavření státních
hranic a mnohá další, která výrazným způsobem zasáhla do našich
zvyklostí.
K řešení situace způsobené coronavirovou pandemií byl aktivován
krizový štáb Vítkova jako obce s rozšířenou působností. Poprvé
zasedal 13. března a pak pravidelně dvakrát týdně. Od poloviny dubna
byl již svoláván pouze jednou za týden. Jednání se účastnil starosta
jako předseda krizového štábu, místostarosta, určení zaměstnanci
městského úřadu a zástupce Hasičského záchranného sboru
Opava. Společně jsme pak projednávali úkoly, které bylo potřeba
řešit. Velkým problémem bylo zajištění desinfekčního roztoku.
Nejprve se nám podařilo zajistit 1 000 litrů, které byly dále rozděleny
mezi ostatní obce vítkovského regionu. Dále jsme koordinovali šití
roušek, které bychom bez vydatné pomoci dobrovolníků nebyli
schopni zajistit. Chtěl bych všem moc poděkovat za tuto pomoc.

Intenzivně jsme spolupracovali také s našimi technickými službami.
Společným úsilím se podařilo zajistit roztok na desinfekci venkovních
prostor, a tak byla zahájena pravidelná desinfekce autobusových
zastávek, kontejnerových hnízd na komunální odpad a odpadkových
košů. Také jsme zakoupili dva přístroje na výrobu ozónu, které
slouží k desinfekci vnitřních prostor. Jeden jsme předali technickým
službám a jeden zůstal na úřadě. Zatím se nám nepodařilo zajistit
automatické dávkovače desinfekce, které bychom použili nejenom
na úřadě, ale také ve školských zařízeních, která se budou v průběhu
května postupně otevírat. Průběžně jsme v kontaktu s jejich řediteli a
společně se snažíme čelit problémům, které před námi každodenně
vyvstávají v souvislosti se současnou pandemií.

Situace je obtížná a komplikovaná pro nás všechny, proto bych chtěl
poděkovat zvláště těm, kteří v této době pomáhají druhým, ať už
šijí roušky, roznášejí letáky, stáčejí a distribuují desinfekční roztok,
případně jinak pomáhají těm, kteří to dnes potřebují.
A všem nám přeji hodně zdraví!

Z jednání rady města
Vydali jsme vlastními silami dva informační letáky, které jsme roznesli
do všech domácností. Postupně se začala situace zlepšovat, takže
jsme mohli poskytnout občanům nad 65 let jednu roušku a na
domácnost 1 litr desinfekčního roztoku. Stáčení do litrových lahví
nám zajistili naši dobrovolní hasiči.

Poslední březnový den jednala městská rada, která měla na
programu přes 30 bodů. Současná koronavirová pandemie
měla zásadní vliv na několik rozhodnutí, která radní učinili.
První se týkalo městského koupaliště. Přípravné práce
měly být zahájeny v polovině dubna tak, aby bylo koupaliště
připraveno na otevření od 1. června. V tuto chvíli je velice obtížné
odhadovat, jaká situace bude v červnu, zda budou či nebudou
platit nějaká omezení. Je však velmi pravděpodobné, že ještě
nebude zcela zlikvidována koronavirová nákaza. Na koupališti
by se velmi obtížně dodržovala preventivní opatření, která by
zabránila případnému přenosu nákazy. Také máme problém
se zajištěním plavčíků, jelikož nejsou otevřeny kurzy pro zájemce
o tuto práci. Protože nevíme, kdy bude možné koupaliště bezpečně
provozovat, rozhodla rada o tom, že v tomto roce ho neotevřeme.
Další otazníky visely nad pořádáním Dne města. V původním
termínu, tedy 6. června, je za stávající situace zcela nereálné, že by
se mohl konat. V úvahu přicházely dvě možnosti. Přesunout tuto
akci na září nebo ji letos nepořádat vůbec. Proti zářijovému termínu
zaznělo několik argumentů. Počasí - je dost pravděpodobné, že již
bude chladno. Program - nemuselo by se nám podařit na nový
termín nasmlouvat stejné interprety. Pandemie - je možné, že bude
stále platit omezení o pořádání velkých hromadných akcí. Proto bylo
rozhodnuto v letošním roce Den města nepořádat.
Pavel Smolka

Městská policie v březnu 2020
2. března kolem půl deváté ranní přijala MP Vítkov oznámení, jehož
předmětem byla skutečnost, že na chodbě ve sklepních prostorách
jednoho z domů ve Wolkerově ulici byl od předešlého dne uvázán
pes, který celou noc vyl a tesknil. Strážníci na místě zjistili, že
pes měl na krku stahovací řetízkový obojek a pomocí vodítka byl
uvázaný k zábradlí vedle schodiště. Z důvodu značné agresivity jej
museli strážníci uspat a poté odchytit a umístit v záchytných kotcích.
Podezřením z přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání,
spáchaného úmyslem opustit zvíře v zájmovém chovu a podezřením
z přestupku podle veterinárního zákona, spáchaného porušením
povinnosti mít psa označeného aplikací transpondéru nebo zřetelně
čitelným tetováním podle předpisu Evropské unie, se budou zabývat
příslušné správní orgány. Majiteli psa, ve kterém byl zjištěn 29letý
muž z Budišova nad Budišovkou, hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč
u každého správního orgánu, kam byly zdokumentované přestupky
postoupeny.
Domluvou vyřešila MP Vítkov přestupek, kterého se 4. března kolem
půl deváté ráno v jedné z provozoven na nám. Jana Zajíce dopustil
96letý muž z Vítkova. Muž opustil prodejnu bez uhrazení nákupu
v celkové výši 264 Kč. Strážníci podle kamerových záznamů
zdokumentovali pohyb muže v prodejně i v centru města, což
vedlo k jeho pozdějšímu ztotožnění. Na služebně MP Vítkov si muž
svého počínání v prodejně nebyl vědom, ale souhlasil s uhrazením
vzniklé škody. Strážníci usoudili, že v daném případě i s ohledem
na věk pachatele bude náhrada způsobené škody a pohovor zcela
dostačujícím opatřením. Za přestupek proti majetku by přitom muži
hrozila u správního orgánu pokuta až do výše 50.000 Kč.
Z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její
pravomoci a z přestupku proti občanskému soužití je podezřelý

30letý muž z Vítkova, který 13. března v jedné z provozoven na nám.
Jana Zajíce pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky obtěžoval
hosty a nevhodně se choval. Strážníci muže kolem půl šesté večer
vyvedli ven a zakázali mu další vstup do provozovny. Vzhledem ke
skutečnosti, že kolem sedmé hodiny večer byli do stejné provozovny
strážníci přivoláni opakovaně, byl muž, kterému bylo naměřeno více
než 2,5 promile alkoholu v dechu, po provedení nezbytných úkonů
dodán k vystřízlivění na PZS v Opavě. Za uvedené přestupky hrozí
muži v případě uznání viny pokuta až do výše 20.000 Kč nebo
30.000 Kč při opakovaném jednání.
Od 18. do 31. března se strážníci prioritně zaměřovali na
kontrolu dodržování mimořádných opatření, vyhlášených vládou
a ministerstvem zdravotnictví. Během svých kontrol zjistili a upozornili
celkem 49 osob na porušení povinnosti pohybu na veřejnosti
bez ochrany dýchacích cest, 30 osob bylo zjištěno, upozorněno
a vykázáno z veřejného místa z důvodu omezení pohybu. Celkem
5 osobám byla poskytnuta nebo vyměněna ochranná rouška.
U drtivé většiny zjištěných pochybení nebo opomenutí mimořádných
opatření postačila domluva a upozorněné osoby příkazů strážníků
na místě uposlechly a podřídily se pokynům. Pouze v jednom
případě muselo být opakované porušení povinnosti, které vyplývá
z mimořádných opatření, postoupeno příslušnému správnímu
orgánu. V jednom případě bylo rozhodnuto o uložení pokuty
příkazem na místě ve výši 10.000 Kč za přestupek neuposlechnutí
výzvy úřední osoby při porušení povinnosti z mimořádných opatření.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ 2 PRACOVNÍCH MÍST
„STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE VÍTKOV“
Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí
Předpokládaný nástup: červenec - srpen 2020
Podmínky:
• státní občanství ČR,
• dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou nejpozději ke dni
31. 8. 2020,
• min. věk 18 let,
• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost,
• občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a, b zák.
č. 553/91 Sb., o obecní policii),
• řidičský průkaz sk. B,
• uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel).
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového
řízení:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
o odborných znalostech a o dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• telefonní kontakt a e-mailovou adresu.
Nabízíme: Práci, která má smysl. Do doby získání osvědčení
strážníka 5. platová třída, stupeň dle tarifní tabulky a v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
s doplatkem 5.000 Kč/měsíc. Po absolvování školení odborné

způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka
přiznání 7. platové třídy s následným posunem do 8. platové třídy po
zapracování a dalších příplatků v souladu s § 8 citovaného nařízení
vlády a § 131 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce v platném
znění a dalších zákonných příplatků. Náborový příspěvek ve výši
60.000 Kč po získání osvědčení a závazku setrvání v pracovním
poměru k městu Vítkov minimálně na dobu 5 let, ﬁnanční
příspěvek k důchodovému připojištění, 5 týdnů dovolené,
možnost přidělení služebního bytu, stravenky a další beneﬁty
v péči o zaměstnance.
Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným
testům ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii a schopnosti
práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru
a lékařskému vyšetření.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo
nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá
vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.
Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu
Městského úřadu ve Vítkově nebo na adresu Městský úřad Vítkov,
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 25. května 2020, nejpozději
do 13:00 hod. v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT s uvedením jména
a adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou
do výběrového řízení zařazeny.
Případné informace k výběrovému řízení podá vedoucí strážník
MP Vítkov Roman Mišáček, tel.: 556 312 278, 603 262 069, e-mail:
misacek@vitkov.info nebo místostarosta města Vítkova Mgr. Martin
Šrubař, tel.: 556 312 202, 777 331 495, e-mail: mistostarosta@
vitkov.info.

Výběrové řízení - referent odboru výstavby
Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů
výběrové řízení na obsazení funkce - referent odboru
výstavby, územního plánování a životního prostředí
Městského úřadu ve Vítkově, na dobu neurčitou.
Druh práce: referent odboru výstavby, územního plánování
a životního prostředí Městského úřadu ve Vítkově.
Charakteristika práce: výkon speciálního stavebního úřadu na
pozemních komunikacích v rámci přenesené působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.
Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné
způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné
způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Místo výkonu práce: ORP Vítkov
Předpokládaný nástup: dle dohody po výběrovém řízení
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost,
zodpovědnost,
- uživatelská znalost práce na PC (MS Oﬃce, Internet),
- řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla
při pracovních cestách),
- výhodou - praxe ve státní správě a samosprávě,
- výhodou orientace v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, zákoně
č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákoně č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákoně č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení).
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového
řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a

Rekonstrukční práce
v areálu Základní školy
a gymnázia Vítkov
pokračují
Školní hřiště (viz titulní strana) by žáci mohli
využívat hned po návratu z nechtěných
„dlouhých prázdnin“ a hotov je i chodník
u školní jídelny.

o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních
činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně
dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky,
- telefonní kontakt a e-mail.
Platové zařazení: 10. platová třída (dle délky započitatelné praxe
v rozmezí od 21260 – 31240 Kč), v souladu s nařízením vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, možnost přiznání osobního příplatku dle zákona
262/2006 Sb., zákoník práce.
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným
vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Zaměstnanecké beneﬁty:
- pružná pracovní doba,
- v souladu s Fondem zaměstnavatele:
• stravenky,
• příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo
životní pojištění,
• jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a
vzdělávání,
• jednorázový příspěvek na vitamíny,
• příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.
Uzávěrka přihlášek: do 18. května 2020, přihlášky doručené po
tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným
názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně,
nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor
vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené
obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU
VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MĚÚ VÍTKOV – DOBA NEURČITÁ - NEOTVÍRAT“, s uvedením
adresy podavatele.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat
žádného uchazeče.
Bližší informace:
Ing. Miroslava Kunzová, vedoucí OVÚPŽP, tel.: 556 312 260,
Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, tel: 556 312 203.

Mám zájem o nemovitost
ve Vaší obci,
prosím kontakt na níže uvedeném.
Děkuji. Hezký den.
Pavlíková, tel. 603 539 999

Blíží se splatnost daně z nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí tvoří daň z pozemků a daň ze staveb
a jednotek.
Poplatníkem daně je vlastník pozemku nebo vlastník zdanitelné
stavby či zdanitelné jednotky. Základ a sazba daně včetně
osvobození od daně jsou uvedeny v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci
daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se
nepodává, pokud jej poplatník podal v předchozím zdaňovacím
období a nedošlo k okolnostem rozhodným pro stanovení daně.
Daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května zdaňovacího
období. Přesáhne-li daň 5.000 Kč, je splatná ve dvou splátkách,
přičemž druhá splátka je splatná do 30. listopadu zdaňovacího
období.
Daň z nemovitých věcí na území města Vítkova spravuje Finanční
úřad v Opavě.
Poplatníci mají možnost platby více způsoby:
• Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A –
doklad V/DS
Poplatníci daně z nemovitých věcí, fyzické osoby, obdrží poštou v
průběhu května 2020 poštovní obálku s bezplatnou předvyplněnou
Poštovní poukázkou A – doklad V/DS k úhradě daně z nemovitých
věcí.

Místní poplatKy ze psů
a odpadu v roce 2020
Od 1. 1. 2020 platí nová obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou
můžete najít na stránkách města Vítkova: https://1url.cz/xz2oh.

• Bezhotovostní placení
Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou bankovního
příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u banky. Řídí se přitom
pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď
vyplněním položek do bankovního formuláře, nebo k tomu použije
rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí
vyplnit identiﬁkační údaje na zadní straně poukázky.
V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu daně z nemovitých
věcí upozorňujeme, že Finanční správa České republiky umožňuje
v rámci klientského přístupu k poplatníkům daně využít služby
spočívající v zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím
e-mailu. Služba zasílání údajů pro placení daně e-mailem je určena
výhradně pro fyzické osoby, které nemají zřízenu službu placení
daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které nemají
zřízenu datovou schránku Přihlášení ke službě zasílání údajů pro
placení daně e-mailem je možné pouze na tiskopisu Žádost ve
věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem č.
25 5559 MFin 5559 - vzor č. 1, který lze ve formátu PDF stáhnout
z internetových stránek Finanční správy České republiky http://www.
ﬁnancnisprava.cz/email, kde lze najít i další užitečné informace
o této službě.
finanční odbor

Rozmístění kontejnerů na svoz
biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (BRKO)
kontejner velký natahovací 15,5 m3

stanoviště

délka doby přistavení / četnost svozu

SVČ Skřivánčí pole
(stávající hnízdo u
brány SVČ vedle
hřbitova)

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

ulice Lesní u zahrádek

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

ulice Fučíkova
(parkoviště)

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

Klokočov (u
sokolovny)

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

Zálužné (u kaple)

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

Pohostinství
„U Berana“

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

Prostřední Dvůr
(hřiště)

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

Lhotka u Vítkova
(u kaple)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

Nové Těchanovice
(u zastávky)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

ulice Selská
(u fy Rigo)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

• Janu Satkovou, tel: 556 312 273 - poplatek za psy,
• Janu Knichalovou, tel: 556 312 241 - poplatek za odpad,

parkoviště u
nemocnice

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

které vám sdělí číslo účtu, variabilní symbol, částku a další potřebné
informace.

Podhradí (parkoviště
Slezský dům)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

finanční odbor

Jelenice (u hasičské
zbrojnice)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

Klokočov (váha)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

Pro občany jsou v této vyhlášce důležité dvě věci:
1/ změna splatnosti poplatku, a to k 31. 8. 2020, přičemž výše
poplatku zůstává ve stejné výši jako v předchozím období,
2/ za důchodce (pro sníženou platbu poplatku) je považován podle
zákona každý, kdo dosáhl věku 65 let.
Během měsíce dubna 2020 obdrželi majitelé psů do svých
poštovních schránek složenky na zaplacení místního poplatku
na rok 2020. Složenky k uhrazení poplatků za odpad budou
občanům doručeny do schránek v měsíciu květnu.
Vážení občané, žádáme vás, abyste místní poplatky za psy,
komunální odpad a ostatní platby zaplatili bezhotovostně na účet
města.
V případě, že tuto možnost nemáte, plaťte v pokladně Městského
úřadu z bezpečnostních důvodů přednostně platební kartou.
SPLATNOST OBOU POPLATKŮ JE STANOVENA
DO 31. SRPNA 2020.
Pokud budete chtít zaplatit poplatek a nemáte složenku, tak se
můžete obrátit na:

Rok 2019 ve statistice
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Městského
úřadu Vítkov vybral několik zajímavých informací souvisejících
s jeho činností a vztahujících se k uplynulému roku 2019. Věříme,
že mohou být pro občany správního obvodu MěÚ Vítkov zajímavé,
a proto bychom je rádi prezentovali. Ve všech případech jsme zvolili
možnost informace porovnat také s roky minulými.
Jako první nabízíme přehled o počtu obyvatel našeho správního
obvodu, což souvisí s činností úseku ohlašovny, která přihlašuje
a eviduje trvalý pobyt občanů ve městě Vítkov a jeho místních
částech. Následuje přehled událostí, které se vztahují k ohlašovně.

včetně srovnání celkového počtu za uplynulý rok s celkovým počtem
za rok 2018 jsou uvedeny v následující tabulce.

Přehled o počtu obyvatel dle jednotlivých let

z toho

Počty živnostenských oprávnění dle druhů živností v roce 2019
Druh živnosti

FO

PO

ZFO

ZPO

Celkem
Celkem v roce
2018

Ohlašovací

1 905

354

32

2

2 293

2 294

řemeslné 633

134

11

1

779

774

vázané 118

30

0

0

148

147

1 154

190

21

1

1 366

1 373

200

82

5

0

287

281

Obec

2017

2018

2019

volná

Vítkov

4 918

4 884

4 798

Koncesované

Jelenice

85

91

91

Klokočov

468

465

467

Lhotka

72

74

71

N.Těchanovice

74

75

74

Podhradí

62

58

65

Prostřední Dvůr

89

97

106

Zálužné

54

50

52

Celkem obyvatel

5 822

5 794

5 724

FO = fyzická osoba; PO = právnická osoba; ZFO = zahraniční fyzická
osoba; ZPO = zahraniční právnická osoba
Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

JUBILANTI V ROCE 2019

Jednotlivé údaje

2017

2018

2019

Narodilo se dětí

59

62

57

Přihlásilo se občanů

143

128

104

Zemřelo občanů

84

87

64

131

167

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 jím také v roce 2019 blahopřáli starosta,
místostarosta či vybraní členové Zastupitelstva města Vítkova nebo
tajemnice Městského úřadu Vítkov, pokud s návštěvou jubilanti
předem souhlasili.
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.

10

20

Počet jubilantů v roce 2019

Údaje na úseku ohlašovny v číslech

152
Odhlásilo se občanů
Zrušeno trvalých pobytů
12
občanů

Následují informace z úseku matriky, konkrétně se jedná o přehled
vybraných úkonů prováděných na tomto úseku v roce 2019.
Údaje na úseku matriky v číslech

Roky

Ženy

Muži

Celkem

70 LET

42

22

64

80 LET

25

11

36

85 LET

11

4

15

90 LET

12

3

15

91 LET

2

4

6

Jednotlivé údaje

2017

2018

2019

Uzavření manželství

34

41

52

92 LET

3

0

3

- z toho církevních

4

5

5

93 LET

6

0

6

- z toho na jiném vhodném místě

14

15

26

94 LET

2

0

2

- z toho s cizincem

1

2

2

95 LET

1

0

1

Osvědčení k církevním sňatkům

4

5

6

96 LET

1

1

2

Právní způsobilost k sňatku v cizině 3

0

5

97 LET

0

1

1

98 LET

0

0

0

99 LET

0

0

0

100 LET

0

0

0

Závěr tohoto informačního přehledu bychom věnovali několika
zajímavým informacím z úseku živnostenského podnikání.
Na tomto úseku se mimo jiné vykonává agenda evidence podnikatelů
provozujících živnosti ohlašovací (volná, řemeslná, vázaná) a
živnosti koncesované.
K 31. 12. 2019 bylo v evidenci 2 172 podnikatelů (ke stejnému
dni v roce 2018 to bylo 2 153), z toho bylo 1 936 FO, 202 PO, 33
ZFO a 1 ZPO. Tyto osoby dohromady vlastní 2 580 živnostenských
oprávnění. Počty živnostenských oprávnění dle druhů živností

Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

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.
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. května 2020 (včetně).

ZÁPIS DĚTÍ

DO
MATEŘSKÝCH
ŠKOL
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Zápis dětí do mateřských škol na
školní rok 2020/2021 proběhne
v pondělí 4. května 2020
od 9.00 do 15.00 hod.

VELKOPLOŠNÁ
DERATIZACE MĚSTA
Ve dnech 4. 5., 12. 5. a 19. 5. 2020 bude prováděna
velkoplošná deratizace města Vítkov.

JEDEME DÁL A JEŠTĚ NA VYŠŠÍ
OBRÁTKY NEŽ OBVYKLE…

I v těchto kritických chvílích jsme s našimi pacienty – jsme v terénu mezi nevyléčitelně
a dlouhodobě nemocnými lidmi. Lékaři, sestry a bratři jezdí do rodin pacientů/klientů
a poskytují zdravotní hospicové a sociální odlehčovací služby všem, kteří to právě
teď potřebují! Jsme v plné polní, i když se momentálně potýkáme s velmi omezeným
množstvím dezinfekce, roušek a respirátorů.
Tím, že vykonáváme naši činnost i za tak složité situace jako je nyní, setrvávají naši
pacienti s velkými nároky na zdravotní péči ve svých domovech. Nezabírají tak lůžka
v nemocnicích, která budou potřebná pro lidi se závažnými problémy vyplývající
z nakažení virem COVID-19. Tedy naší činností ulevujeme tak již teď přetíženým
nemocnicím.
Potřebujeme ochranné pomůcky pro naše zdravotníky také proto, abychom mohli
chránit naše pacienty. Prosíme touto cestou všechny laskavé lidi, dobrovolníky a lidi
s touhou pomoci v této složité situaci – ozvěte se, kdo máte ROUŠKY, nebo lépe
RESPIRÁTORY navíc a PROSÍM DARUJTE NÁM JE.
Pokud máte více DEZINFEKCE, než potřebujete, věnujte nám ji. Kontaktujte prosím
Petra Janíka 737 525 997, email: janik@zivotastrom.cz
Kdo nemá možnost pomoci hmotně, prosím podpořte nás ﬁnančně. V souvislosti s
pandemií koronaviru máme zvýšené náklady na ochranné pomůcky pro naše „anděly“
na cestách i rodinné příslušníky pacientů. Roušky a dezinfekce musíme používat
ve větší míře než obvykle, abychom na oslabené pacienty nepřenesli COVID-19.
Bohužel jsou dané ochranné prostředky v dnešní době násobně dražší než obvykle.
Finanční dar můžete zaslat na bankovní účet s číslem: 3925391369/0800 variabilní
symbol 111.
POMOZTE NÁM BUĎ FINANČNĚ ČI HMOTNĚ! Budeme moc vděčni za jakoukoliv
pomoc!
Multidisciplinární tým Mobilního hospice Strom života

Akci zabezpečuje ﬁrma Deratex, spol. s r. o. se
sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační
sítě, veřejných ploch a vybraných objektů.
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt
hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských
stavení, vyzýváme občany ke spolupráci při
vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace
vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky
jmenované ﬁrmy, anebo nahlaste své požadavky
na úřadovnu, aby bylo zabezpečeno komplexní
ošetření obce.
Deratex, spol. s r. o., Zlín, tel.: 605 952 716.
Kontakt pro naléhavé situace: Toxikologické
informační středisko, Klinika pracovního lékařství
VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel.:
224 919 293 a 224 915 402
Letní dětský tábor v Kamence u Vítkova

KOCOURKOV
1. 8. - 8. 8. 2020
Cena: 2.650 Kč
Asociace turistických oddílů mládeže TOM ČR
Vítkov připravila na počátek srpna letní tábor
v krásném turistickém areálu v Kamence.
Máme ještě několik volných míst, a tak uvítáme
nové táborníky - holky a kluky od 7 let.
Přihlášky si vyžádejte mailem na: dr.vanasek@
seznam.cz nebo telefonicky: 608 444 722.
Tábor se bude hradit až po rozhodnutí vlády,
že se tábory v tomto roce budou moci konat.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V DOMOVĚ VÍTKOV
Informace
o
celosvětovém
šíření
koronavirového onemocnění nás v Domově
Vítkov zasáhla plnou silou své vážnosti. Již
od počátku jsme si plně uvědomovali, že
uživatelé našich služeb, zejména domova pro
seniory a domova se zvláštním režimem, jsou
nejohroženější skupinou.
Z tohoto důvodu jsme začali ihned podnikat
veškeré kroky vedoucí k tomu, abychom
zabránili vniknutí tohoto onemocnění do našich
prostor. V současné době jsme již zrealizovali
celou řadu opatření vč. nařízení vlády, MZ
a MPSV.
Základem je zvýšená kompletní desinfekce
všech prostor virucidními prostředky. Neustále,
několikrát
denně,
desinﬁkujeme
nejen
společné prostory, ale také pokoje uživatelů.
Naše zdravotní sestry měří teplotu 1x denně
zaměstnancům a 2x denně uživatelům
a vyhodnocují další případné příznaky tak,
abychom mohli učinit vše pro zabránění
případného šíření nemoci. Pro tyto případy
máme připravené prostory pro izolaci.
Ochranná opatření však nesou i svá úskalí,
spočívající v omezení toho, co bychom rádi
zprostředkovali našim uživatelům. Těmi jsou
především návštěvy jejich nejbližších a blízký
kontakt s nimi, neboť již od počátku března
stále platí přísný zákaz návštěv.
Jsme si však vědomi, že vzájemný kontakt je pro rodiny i naše
uživatele to nejcennější, a proto ho zprostředkováváme alespoň
pomocí videohovorů (přes Skype), nebo přehráním nahraného
videa. Tato možnost je hojně využívána.
Za hezkého počasí pravidelně chodíme na zahradu, přičemž plně
dbáme pokynů vlády o dodržování bezpečné vzdálenosti osob (max.
2), nošení roušek aj. Byli jsme nuceni na základě nařízení vlády
také zrušit společné aktivity, o to více se však věnujeme uživatelům
individuálně.
Na základě rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje jsme
v polovině dubna provedli testování všech uživatelů sociálních
služeb DpS a DzR. Jsme velice rádi, že všechny testy byly negativní.
Stejně tak jsme realizovali nařízení MZ o testování všech pracovníků
v našem zařízení. I tady dopadly všechny testy, jak nejlépe mohly.
Testy zaměstnanců budeme pravidelně opakovat, dále bude záležet
na rozhodnutí MZ a hejtmana MSK.
Překonali jsme také počáteční potíže se zásobováním ochrannými
prostředky, které nám pomohli zdolat naši pracovníci a dobrovolníci
z řad občanů ušitím a darováním roušek z vlastního materiálu,
zapůjčením či darováním bezkontaktních teploměrů. Velice
děkujeme!
V současné době, za vydatné podpory zřizovatele Moravskoslezského kraje, jsme plně vybaveni ochrannými pracovními prostředky
(jednorázové roušky, respirátory, desinfekce, štíty aj.). Zásobování
již probíhá pravidelně a v potřebném množství.
Ráda bych ze srdce poděkovala také zaměstnancům za úsilí,
které vyvíjí, aby co nejlépe zvládli tuto nelehkou, emočně vypjatou
a náročnou situaci. Také si uvědomuji, že řada z nich má doma rodiny
a děti, o které se musí starat. Smekám před nimi, že nepolevují
ve svém úsilí pečovat o naše uživatele. Děkuji jim také za jejich
týmovou spolupráci, za to, že snáší současný nápor, velké vytížení
i riziko. Řada z nich také projevila velkou lidskost a loajálnost svou
ochotou v případě uzavření Domova Vítkov do karantény zůstat
14 dní 24 hodin v zařízení a nepřetržitě pečovat o naše uživatele.
K dobrovolné karanténě jsme dosud s ohledem na informace o vývoji
výskytu koronaviru na Vítkovsku, které pravidelně získáváme díky
panu starostovi, nepřistoupili. Stále ale situaci pozorně sledujeme.
Děkuji také našim uživatelům, pro které jsou všechna omezení
i opatření velice těžká, a přesto je snáší s poklidem, obrovským
respektem k této nelehké době a snaží se pomáhat, jak jen mohou.

Právě pro tyto ctnostné lidské vlastnosti jsme se připojili ke svítícím
srdcím. To naše jsme zavěsili na nejvyšší okno naší budovy tak,
aby svítilo pro všechny občany města. Svítí pro všechny rodinné
příslušníky a přátele našich uživatelů. Svítí na lepší časy, které určitě
zase brzy nastanou.
V neposlední řadě patří mé poděkování i rodinným přílušníkům
našich uživatelů za respektování, dodržování a pochopení všech
preventivních opatření a omezení.
Ujišťuji vás, že v přijatých opatřeních nepolevíme a za vydatné
podpory Krajského úřadu Moravskoslezské kraje, Krajské hygienické
stanice, vlády ČR, MPSV, MZ, APSS a Městského úřadu ve Vítkově
uděláme vše, abychom tuto náročnou situaci zvládli.
Věřím, že toto nelehké období brzy pomine a my zase společně
budeme moci usilovat o to, co je pro nás nejdůležitější, a tím je
maximální spokojenost našich uživatelů.
Hana Grodová
ředitelka
„SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!“

Nemocnice Nový Jičín
STARTUJE PYLOVÁ SEZÓNA
V Nemocnici Nový Jičín se o malé i velké
alergiky pečlivě postarají

Zhluboka se nadechnout v období pylových alergií bude odteď až do
poloviny září pro alergiky často nelehký úkol. Na startující pylovou
sezónu a vyšší nápor pacientů jsou připraveni zdravotníci Nemocnice
Nový Jičín, člena skupiny AGEL. Díky nezvykle teplému lednu letos
jarní pylová sezóna začala dříve. Zpozornit by měli také ti, koho
trápí symptomy podobné nachlazení, které může mít na svědomí
alergie způsobující postupně i závažnější potíže. Následkem pak
může být i hospitalizace.
Pomyslné žezlo kralující alergie přechází s koncem zimy z roztočů
na pyly a nejčastěji se projevuje alergickou rýmou. „Vyznačuje
se tím, že je vodová a nepřechází v hnisavou rýmu a trvá několik
týdnů či měsíců. Snadněji lze alergii identiﬁkovat i tehdy, pokud se
obtíže objevují pravidelně v dané části roku. Nejčastějším pylovým
alergenem tohoto období jsou vrba jíva, líska, olše a zanedlouho
i bříza, jejichž pyl způsobuje první alergické projevy, jako jsou
podráždění, svědění očí, vodnatá rýma, ucpaný nos a u někoho
i dechové potíže,“ upozorňuje MUDr. Andrea Kudělková, primářka
dětského oddělení Nemocnice Nový Jičín a dodává: „Stává se,
že rodiče přijdou s dítětem k praktickému lékaři v domnění, že má
alergii a nakonec si oddechnou, že jde jen o virové onemocnění.
To spolu však úzce souvisí, virus může být spouštěčem prvních
alergických projevů a naopak alergici a astmatici jsou náchylnější
na virová onemocnění. Čím dál častěji se také projevuje astma
u dospívajících dětí.“
Při podezření na alergii se mohou rodiče s dítětem, nejlépe
s žádankou od praktického lékaře, ale i přímo, objednat
v alergologické ambulanci Nemocnice Nový Jičín. Děti mají
k dispozici i dětskou plicní ambulanci, která je vybavena moderními
přístroji k vyšetření plicních funkcí jak astmatiků, tak dětí s dechovými
potížemi, které nemusejí být alergického původu.

Alergenových zdrojů existuje nespočet, od běžných pylů, plísní,
roztočů, srsti zvířat až po jed blanokřídlého hmyzu a různé druhy
potravin. Více než 160 druhů alergenů dokáže identiﬁkovat
nejmodernější, komplexní test ALEX, který poskytují Laboratoře
AGEL sídlící v Novém Jičíně. Na základě výsledků tohoto krevního
testu nebo testování alergenů na kůži lze pak vybrat i konkrétní
vakcínu, která dokáže pacienta připravit na sezónu alergenu
a zmírnit průběh alergie.

INFORMACE PRO DÁRCE KRVE

Vážení dárci, od 20. 4. 2020 se obnovují odběry plné krve na
transfuzním oddělení v Nemocnici Nový Jičín. Objednávejte se
prosím přes online objednávkový systém, počet míst je ale omezený.
Prvodárce prosíme, aby se zatím na odběry nepřihlašovali. Odběry
plazmy a červených krvinek jsou také stále v omezeném množství.
Děkujeme za pochopení.

Nemocnice Vítkov informuje
Obecné informace k provozu nemocnice

Vstup do areálu je s ohledem na epidemiologická opatření ke
koronaviru možný pouze přes hlavní bránu, kde probíhá kontrola
tělesné teploty personálem zdravotnického zařízení a vstupující
bude dotázán na důvody k návštěvě nemocnice. Parkování je
možné pouze na vyhrazeném parkovišti před areálem nemocnice.
Vjezd do areálu je umožněn pouze pro zaměstnance, sanitní vozy
a osoby se zdravotním postižením. Žádáme pacienty s nachlazením,
příznaky infekčního onemocnění, respiračními potížemi či nařízenou
karanténou, aby zrušili, či odložili návštěvu nemocnice. Vstup do
areálu nemocnice je možný pouze s rouškou nebo jinou ochranou
úst a nosu.

Provoz jednotlivých pracovišť

POHOTOVOST - OD 16. 3. 2020 DOČASNĚ ZRUŠENA.
Interní a diabetologická ambulance Vítkov - běžné kontroly
odvolány, akutní případy přijímáme s výjimkou pacientů
s podezřením na COVID 19. Recepty zasíláme po telefonu,
v nutných a nezbytných případech možno po předchozí telefonické
dohodě vyzvednout osobně.
Léčebné a rehabilitační centrum (LDN) - standardní provoz, platí
zákaz návštěv.
Rehabilitace - provoz dočasně uzavřen.
Rentgen - provoz dle objednávek + akutní případy.
Oční ambulance - provoz dočasně uzavřen. Veškeré ambulance se
budou postupně zprovozňovat v souladu s vývojem epidemiologické
situace.

Novinky z Nemocnice Vítkov

Odborné vyšetření trvá asi 45 minut. „U pacienta odebereme
celkovou anamnézu, zjišťujeme, jak často se alergie projevuje
a s jakými symptomy, následně určíme pracovní diagnózu, kterou
si ještě ověříme pomocí kožních a krevních testů. Výsledky kožních
testů víme ihned, na ty krevní čekáme 14 dní. Pokud je nástup
alergického onemocnění dramatický a rychlý, je nutné pacienta
hospitalizovat i v rámci pohotovosti během noci či víkendu,“ říká
MUDr. Andrea Kudělková a uvádí, že nejtypičtějším příkladem
rychlého projevu alergie je bodnutí hmyzem či alergie na potraviny
v podobě kopřivky, otoků nebo dušnosti.
Přibližně 20 procent dětí trpí alergiemi a často je právě dětský věk
obdobím, kdy se alergie u daného jedince poprvé projeví. Postupně
však mohou alergické projevy vymizet, třeba jako alergie na kravské
mléko. Daleko více alergiemi trpí dospělí, a to až 35 procent
populace.

I přes nepříznivou situaci s epidemií koronaviru jsou průběžně
zútulňovány prostory nemocnice. Nové výmalby ve svěžích
jarních barvách se tak dočkaly prostory interních a rehabilitačních
ambulancí. Pacientské pokoje budou nově vybaveny televizory.
Aktuálně dokončujeme jejich instalaci. Zdravotníci i pacienti
Nemocnice Vítkov srdečně děkují všem dobrovolníkům za neustálou
podporu a dary (např. ručně vyráběné roušky apod.).

Přijmeme zdravotní sestru a lékaře/ku
- nabízíme služební byt

Všeobecnou nebo praktickou zdravotní sestru přijme léčebné
a rehabilitační centrum. Pro lékaře tamtéž požadujeme ukončené
VŠ vzdělání lékařského směru a odbornou způsobilost dle zák.
č. 95/2004 Sb. Na pozici lékaře nabízíme služební byt a mnoho
dalších zaměstnaneckých výhod. Více informací naleznete na
webových stránkách Nemocnice Nový Jičín, v sekci kariéra, nebo
na telefonu: 601 321 661 (Bc. Lenka Sokolovská).
Martin Janík

I V DOBĚ PANDEMIE MUSÍME BÝT OBEZŘETNÍ,
ANEB PŘED ČÍM VÁS ROUŠKA NEOCHRÁNÍ...
I v době koronavirové pandemie, kdy většina slušných lidí řeší,
jak seniorům pomoci, ať už s nákupy, šitím roušek nebo jinou
pomocí, se najdou bohužel někteří, kteří současné situace
zneužívají. Neštítí se např. přes telefon balamutit a manipulovat
s lidmi, vyvolávat strach nebo slibovat nesplnitelné. Častými
jsou např. telefonáty týkající se nabídek k zajištění „zaručeně
výhodných“ dodávek energií – elektřiny a plynu. Od volajícího
se tak můžete např. dozvědět, že po skončení krize vám váš
dodavatel určitě zvýší neúměrně cenu energií a vy se o tom ani
nedozvíte.
S podobnou zkušeností se na nás obrátila emailem spotřebitelka,
paní Jana, které v posledních dnech opakovaně volali z neexistujícího
úřadu. Volající se prý představil jako pracovník „úřadu pro stabilizaci
cen energií“. Tento úřad jí údajně, jako jediný, může zaručit stabilní
cenu energie po celou dobu platnosti smlouvy.
Paní Jana se ale nenechala nachytat a zachovala se velmi
duchapřítomně. Před tím, než cokoliv přes telefon odsouhlasila, si
začala informace, které dostala, ověřovat: „Existuje vůbec podobný
úřad, který je oprávněn zmrazit ceny energií po celou dobu trvání
smlouvy? Může takové telefonické nabídce důvěřovat?“ zněl její
dotaz na naši poradnu.
SOS MaS, z.s. všechny spotřebitele upozorňuje, že jediným úřadem,
který se zabývá regulací cen energií, je Energetický regulační
úřad, jako ústřední orgán státní správy. Je zcela vyloučeno, že by
kdokoliv ze zaměstnanců tohoto úřadu obvolával občany a nabízel
jim podobnou službu. S pravděpodobností hraničící s jistotou se
tak jednalo o telefonát obsahující klamavou praktiku, kterou na
spotřebitele zkouší použít, buď přímo některá z dodavatelských
společností obchodujících s energiemi nebo ještě pravděpodobněji
některá ze zprostředkovatelských společností, které spotřebitelům
zprostředkovávají změnu dodavatelů energií.
Před takovými telefonáty SOS MaS, z. s. spotřebitele důrazně
varuje. Mnohdy i pouhý projevený zájem může znamenat velkou
nepříjemnost do budoucna. Je potřeba si uvědomit, že v případě
telefonických nabídek skutečně často nevíte, zda vám opravdu volá
ten, za koho se vydává, a zda jsou jeho líbivé argumenty pravdivé.
Volající se snaží pod různými záminkami vetřít do přízně lidí
a následně toho využít. V tomto konkrétním případě se volající
pokusil spotřebitelku seniorského věku dokonce uvézt v omyl
a přimět ji tak k souhlasu s přijetím nabídky služeb. Podobné
telefonáty často končí uzavřením smluv zcela závazných, ačkoliv se
původní nabídka tvářila pouze jako nevinná a k ničemu nezavazující.
Spotřebitelé jsou pak často zaskočeni např. nemalými sankcemi za
nedodržení smluv.
Přestože se stále dokola v mediích varuje před souhlasem daným
při telefonickém hovoru, stejně jako před tím, aby si zejména senioři
zvali do svých domovů neznámé lidi, stále se najdou tací, kteří
neodolají lákavé nabídce. Často se na nás obracejí spotřebitelé,
kteří tímto způsobem již změnili dodavatele energií nebo své
odběrné místo na dálku přihlásili do tzv. aukcí energií. V obou
případech se pak spotřebitel zavazuje k plnění podmínek, se kterými
po telefonu nebyl zcela srozumitelně a jasně seznámen, nebo mu
bylo účelově zamlčeno mnoho důležitých informací, které by ho za
jiných okolností mohly varovat.
Doporučujeme být maximálně obezřetní, pořádně se po jejím
doručení pořádně seznámit s celou smlouvou včetně textu
psaného malým písmem, případně obsah takových dokumentů co
nejdříve konzultovat s těmi, kterým věříte – s někým z rodiny nebo
nezainteresovaným odborníkem, např. poradcem ve spotřebitelské
poradně, který Vás upozorní na možná úskalí. Ověřujte si informace,
stejně jako paní Jana. Pokud se vám ve smlouvě něco nezdá,
něčemu nerozumíte a zástupce společnosti začne být netrpělivý
a zvyšuje na vás tlak k uzavření smlouvy, pak je to varovný signál
k tomu, že něco nebude v pořádku. V takovém případě důrazně
nabídku odmítněte.

Co dělat v případě, že jste nevýhodnou smlouvu již uzavřeli?
Ještě není vše ztraceno, ale musíte jednat rychle. Od smlouvy
uzavřené po telefonu lze odstoupit bez sankce do 14ti dnů od
jejího uzavření, resp. od doručení řádného poučení o právu na
odstoupení. Přestože to zákon nepřikazuje, doporučujeme i u těchto
smluv odstoupit písemně, doporučeným dopisem.
U smluv uzavřených na dálku či při podomním prodeji přímo
s dodavateli energií (smlouvy o sdružených službách dodávek
energií) má spotřebitel právo podat výpověď takové smlouvy bez
sankce ještě do 15-ti dnů od zahájení dodávky podle ustanovení
energetického zákona. Výpovědní doba pak činí 15 dnů a běží od
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Z důvodu usnesení vlády České republiky ze dne 15. března
2020 č. 215 o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ a v souvislosti
s usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým byl
vyhlášen nouzový stav, uzavřel Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z. s. od 16. března své osobní spotřebitelské
poradny. V důsledku rozvolňování těchto opatření se Sdružení
obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. rozhodl od 20.
dubna pro objednané klienty začíná postupně jednotlivá
poradenská místa opět zpřístupňovat za daných hygienických
podmínek. Bližší informace k možnosti návštěvy a otevření
jednotlivých poraden naleznete na http://www.sos-msk.cz/
dulezite-upozorneni-k-znovuotevreni/.
Spotřebitelé mohou v případě potřeby pokládat dotazy
a konzultovat své problémy s našimi poradci na dálku,
prostřednictvím poradenského emailu poradna@sos-msk.cz,
nebo vložením dotazu na webu http://www.sos-msk.cz/onlinedotazy/ Bez omezení je možné využívat poradenskou linku 608
722 582 v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin. Tato
poradenská linka bude po dobu uzavření poraden posílena o
další tři telefonické linky. Volat můžete také na čísla 607 398 511,
606 382 280 a 602 722 584. Volání na výše uvedená telefonní
čísla nejsou zpoplatněna žádným zvláštním tarifem, spotřebitel
za hovor zaplatí podle svého aktuálního mobilního tarifu.

Středisko volného času Vítkov
SVČ v době COVIDu

Od 11. března všem vstoupil do životů rázně COVID-19 a nám se
změnil celý chod organizace. Děti přestaly chodit do školy, přestaly
chodit do kroužků, zrušily se akce. Ve středisku se začaly dít zcela
jiné věci. Začali jsme šít roušky, tisknout na 3D tiskárně pomůcky
k šití roušek a dohánět činnosti, na které nemáme běžně dost času.
Hlavně jsme začali vymýšlet, jak se dostaneme k dětem, abychom
jim mohli zpříjemnit chvíle nouzového stavu.

Začali jsme sázet rostliny a natáčet videa. Paní ředitelka vedla přes
messenger členy Klubu KaMeRa při natáčení snímku COVID-19
očima mladých, kolega Oldřich Sladkovský se s dětmi i jejich rodiči
spojil prostřednictvím YouTube a ve videích vysvětluje a učí vázání
uzlů: ambulantní, UIAA, dvojitá rybářská spojka a osmičkový uzel.
Všechny vyzývá k SOUTĚŽI o nejrychlejší čas a nejsprávnější
uzlování, odměnou bude pizza i s donáškou domů. Na těchto
odkazech YouTube SVČ Vítkov či na našich FB stránkách se můžete
o uzlech vše dovědět.
https://1url.cz/2z2Kb
https://1url.cz/cz2K9
https://1url.cz/dz2KP
https://1url.cz/Az2Kc

kategoriích. Letos opět vznikal soutěžní snímek, avšak COVID-19
jeho dokončení přerušil v celé ČR a organizátoři následně posunuli
termín odevzdání snímků na konec května 2020.
Proč však zahálet? Starší členové Klubu KaMeRa – Ondra, Dan
a David - natočili ze svých pokojíčků za použití chytrých telefonů
videa, která následně sestříhali. Vznikl snímek doby pod názvem
„COVID-19 očima mladých“. A teď je čas se trochu pochlubit…
Snímek jsme zaslali pořadatelům AFF a doufali jsme, že jej budeme
moci do soutěže přihlásit, byť jsme si byli vědomi, že kvalita obrazu,
zvuku i střihu tzv. na koleně není nic moc. O to větší bylo naše
překvapení, když náš snímek pořadatelé zveřejnili na svých FB
stránkách Antifetfest - amatérská ﬁlmová soutěž a vyzvali ostatní
žáky, mládež ČR, aby zkusili natočit, jak prožívají dnešní dny oni,
aby natočili vzkazy ostatním a poslali linky nebo videa na pořadatele.
Vyhlásili tím na základě našeho snímku soutěž!

Jsem hrdá na členy Klubu KaMeRa! Z jejich aktivit je zřejmé nadšení
pro kroužek a činnosti s ním spojené, které jsou mnohdy na úkor
jejich volného času o sobotách a nedělích. Děkuji!
Odkaz ke zhlédnutí videa: https://1url.cz/xz2rz
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

Také jsem se zapojila a natočila video, v němž vás naučím, jak
skládat papírové tulipány. Tulipány, které se mohou hodit k jakékoliv
slavnostní příležitosti nebo jen tak k výzdobě pokoje.
https://1url.cz/Oz2Kn
Chystáme i další aktivity, proto nás sledujte a zapojujte se. Dnešní
situace je pro všechny neobvyklá a pro mnohé náročná, doufáme,
že dětem i vám alespoň trochu pomůžeme ze stereotypu či nudy.
Pavlína Steschnerová
pedagog volného času

ANTIFETFEST 2020 s Klubem KaMeRa

Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst
ČR vyhlásila letos v polovině ledna 2. ročník celostátního kola
Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2020.
Co je to ANTIFETFEST (AFF)? Soutěžní festival amatérských ﬁlmů
s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze
školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež
s registrovanou ochrannou známkou. Vlastníkem této známky včetně
loga je městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na
svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský
charakter, od roku 2018 městská část Praha 12 ve spolupráci
s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního
města a mohou se jí účastnit děti a mládež ze školských zařízení
a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky.
Antifetfest tak získal celorepublikový charakter.
Klub KaMeRa (zájmový kroužek SVČ Vítkov) se festivalu zúčastnil
již 2x a vždy získal krásné druhé místo v různých ﬁlmových

Koncepce rozvoje sportovního areálu ve
Vítkově

Sportovní areál (dále jen SA) byl částečně od 1. 7. 2013 a následně
od 1. 1. 2014 celý převeden do správy SVČ Vítkov. Každý, kdo SA
pravidelně navštěvuje, určitě zhodnotí, že se celý areál nejen udržuje,
ale také opravuje. Z těch větších oprav a investic lze jmenovat:
vybudování workoutového hřiště, venkovních ﬁtness prvků, výměnu
povrchu hřiště s umělým povrchem, zatravnění škvárového hřiště,
výměnu střechy tribuny a ve spolupráci s SDH vybudování zázemí
pro nácvik hasičského sportu.
Někomu se může zdát, že je to málo, někdo rád ocení i to málo,
které je vždy vázáno na ﬁnanční možnosti správce (SVČ) nebo
spíš zřizovatele. Protože jsme chtěli podpořit koncepční rozvoj
sportovního areálu, který by mohly využívat všechny věkové
kategorie, vypracovalo SVČ Vítkov za podpory sportovního výboru
Koncepci rozvoje sportovního areálu. Do koncepce byla zahrnuta
všechna sportoviště SA, která byla popsána z pohledu současného
technického stavu a z pohledu možného stavu a vzhledu budoucího.
Do doby předložení koncepce probíhala jednání s ﬁrmami, které
se zabývají rekonstrukcemi a opravami sportovišť, vznikaly dílčí
cenové nabídky na zpracování projektových dokumentací, jednali
jsme s uživateli sportovišť, navštívili jsme některá sportoviště
v jiných městech. Členové sportovního výboru koncepci doporučili
ke schválení zastupitelům i se stanovením priorit, tzn. vznikl
návrh, která sportoviště by se měla či mohla opravit dříve
a která později. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby se rekonstruovalo
a opravovalo vše najednou. Celková výše předpokládaných oprav se
však vyšplhala na neuvěřitelných 56 miliónů, což městský rozpočet
nepojme a ani žádný dotační titul, který by umožnil zaﬁnancovat
všechna sportoviště najednou.

Koncepce rozvoje SA byla na prosincovém zastupitelstvu schválena,
zastupitelé vzali na vědomí priority oprav a v rozpočtu roku 2020
byla schválena částka 300 000 Kč na zpracování projektových
dokumentací. V seznamu priorit je na prvním místě minigolf,
a to hlavně z důvodu využitelnosti všemi věkovými kategoriemi.
Počátkem letošního roku byl vyhlášen záměr na pronájem
občerstvení minigolfu i minigolfových prvků. Přihlásil se jediný
zájemce, pan David Krása, se záměrem pronájmu a provedení
výstavby (vlastní investice) zázemí občerstvení tak, aby dispozice,
stav a vybavení nebytových prostor plně odpovídaly požadavkům
a potřebám provozování občerstvení pro zázemí minigolfového
hřiště a se záměrem pronájmu minigolfového hřiště s tím, že město
provede rekonstrukci minigolfového hřiště, herních prvků, oplocení
a kamerového systému minigolfu. S nájemcem byla podepsána

smlouva a stanoveny další postupy pro realizaci rekonstrukce
zázemí minigolfu. Pokud současná situace umožní novému nájemci
prodej občerstvení, je ochoten ho zahájit v provizorních podmínkách
od května.
Minigolf je jen první vlaštovka z celého areálu, která se bude
realizovat za podpory města. Doufáme, že se najdou i vhodné
dotační tituly, které nám umožní brzkou realizaci oprav i ostatních
sportovišť.
Koncepce rozvoje sportovního areálu je zveřejněna na webových
stránkách SVČ (www.svc-vitkov.cz).
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI O CENU DĚKANA
NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
V září 2019 byla
vyhlášena
soutěž
o cenu děkana Národohospodářské
fakulty Vysoké školy
ekonomické v Praze (dále jen VŠE)
o
nejlepší
středoškolskou
práci
v oblasti ekonomie
určenou studentům
třetích a čtvrtých
ročníků
středních
škol. Soutěžící měli
do března 2020 napsat práci z oblasti
ekonomie v délce
12 - 30 normostran.
Došlé práce pak vyhodnocovala komise složená z akademických pracovníků
VŠE a o umístění
bylo 10 nejúspěšnějších studentů informováno 15. dubna e-mailem. Naši
školu reprezentoval Alexandr Pisani z oktávy, kterému blahopřejeme
k úspěchu.
„V rámci soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké
školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti
ekonomie jsem psal esej s názvem Venezuela, socialismus, nebo
smrt, kde jsem se snažil přiblížit příčiny a okolnosti současné ekonomické krize této jihoamerické země skrze shrnutí historického vývoje moderních hospodářských dějin. V práci jsem poukázal na nebezpečí závislosti na nerostných surovinách, dlouhodobou inklinaci
Venezuely k socialismu, vliv této tendence na současnou politiku
a chybné kroky presidentů Hugo Cháveze a Nicoláse Madura, jež
dovedly zemi do nezáviděníhodného současného stavu.
K mému překvapení jsem se umístil na 1. místě a kromě ﬁnanční
odměny je příjemným beneﬁtem rovněž přijetí na tuto fakultu bez
příjímacích zkoušek.“
Alexandr Pisani (oktáva)
Miroslav Bučánek (třídní učitel)

PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři Vítkovského zpravodaje, chtěl bych touto cestou
poděkovat svým kolegům, ale i žákům a jejich zákonným zástupcům
za práci, kterou v této nelehké době odvádějí.
Nečekaná opatření nás všechny dostala do situací, které jsou nové
a mnohdy stresující. Učitelé se museli naučit používat nástroje
distančního vzdělávání, s nimiž jsme do té doby příliš nemuseli
pracovat. Od zadávání učiva přes Bakaláře a roztříštěné komunikace
po telefonech, e-mailech a messengerech v prvních týdnech
karanténních opatření jsme s kolegy postupně přešli k výuce přes
Skype a ke komunikaci přes google účty, classroomy a meety.
Vše bylo nové a neobešlo se bez komplikací. Z počátku jsme nebyli
schopni odhadnout množství zadávaného učiva a úkolů pro naše
žáky. Někdy jsme vyžadovali takové technické zázemí, které prostě
v rodinách nebylo k dispozici.
Pevně však věřím, že díky vzájemné komunikaci se podařilo největší
problémy vychytat a zajistit tak alespoň základní vzdělávání našich
žáků, vašich dětí.

Ačkoliv je (v okamžiku, kdy
píši tento příspěvek) otevření
školy zatím v nedohlednu,
věřím, že se nám společně
podaří díky další komunikaci
toto
obtížné
období
překlenout a naši žáci budou
i přes výpadek v „klasické“
výuce ve svých osobních i profesních životech úspěšní. Doufám
také, že si současná generace žáků a studentů o to více bude vážit
vzdělání, učitelů, ale také svých rodičů...
Všem děkuji za odváděnou práci a přeji pevné zdraví.
Miroslav Bučánek
ředitel školy

OKRESNÍ KOLO STŘEDOŠKOLSKÉ
ODBORNÉ ČINNOSTI ONLINE
Ve čtvrtek 16. dubna proběhlo online okresní kolo Středoškolské
odborné činnosti, kde naši školu reprezentovali 3 soutěžící ve dvou
soutěžních oborech.
Aby vše mohlo proběhnout, museli soutěžící do 14. dubna do 12 hodin
nahrát obhajobu své práce v podobě videa do YouTube. Následně si
museli vyzkoušet připojit se do Teams, v němž ve čtvrtek probíhala
vlastní přehlídka. Jednotlivé poroty se postupně dle harmonogramu
do systému připojovaly a soutěžící tu měli porotcům zodpovědět
otázky, které jim byly předem zaslány. Poté, co se „sočkaři“ odpojili,
porota se poradila o výsledném pořadí soutěžících.
Naši zástupci uspěli následovně:
V oboru 06 Zdravotnictví se na 4. - 6. místě umístil Jiří Zwesper ze
septimy (práce Nikotin, největší vrah v historii lidstva), který soutěžil
v konkurenci osmi soutěžících.
V oboru 16 Historie soutěžily dvě práce, obě z naší školy. 1. místo
získala Dita Baraňáková ze septimy (práce Radim Gaudentius, první
arcibiskup polský z rodu Slavníkovců) a 2. místo Eliška Halamíčková
ze sexty (práce Zaniklá obec Barnov a život rodiny Jakelovy).
Obě práce postupují do krajského kola. Blahopřejeme!
Miroslav Bučánek
ředitel školy

VÍTKOVSKÁ NEMOCNICE NÁM JIŽ SLOUŽÍ 115 LET
Tak dlouhou dobu nám pomáhají lékaři, setry a ostatní
zdravotnický personál při nemocech, problémech a zachraňování
života ve vítkovské nemocnici. Do dnešní doby jsou pacientům
poskytovány základní služby a blízkost tohoto zařízení je pro
občany důležitým prvkem pro život. Kdo z nás by neznal prostory
chirurgické ambulance, rentgenu, interny a vlastně celého areálu.
Nezapomenutelní jsou i lékaři, kteří tady působili v minulosti a i ti
v současné době. Mnozí zanechali nesmazatelnou stopu v naší
paměti a je důležité si připomenout celou historii od začátku včetně
těch, kteří tam pracovali. Před patnácti roky byl vytisknut bulletin
k 100 letům vítkovské nemocnice, který napsal MUDr. Eduard
Zimola. Je to velmi zajímavé a poučné čtení, které je nyní k dispozici
na webových stránkách města: www.vitkov.info. Díky všem, kdo
pokračují v péči o naše zdraví. Nemocnici přejeme do dalších let
perspektivu a rozvoj.
Pavel Kučerka

O EPIDEMIÍCH VE VÍTKOVĚ
Zdrojem cenných informací o minulosti našeho města jsou dvě
knihy, Vítkov - Z historie města (Branislav Dorko, Zdeněk Kravar,
2017) a Historie města Vítkova - Gesichte der Stadt Wigstadtl (Josef
Ullrich,1933). Obě publikace se o epidemiích zmiňují a každá uvádí
jiné velmi zajímavé doplňující informace. V 16. a 17. století prošlo
tímto krajem asi 10 morových nákaz a patrně všechny souvisely
s nějakým válečným konﬂiktem. V letech 1851, 1855 a 1866 postihly
město epidemie cholery a břišního tyfu. Obzvlášť krutý byl rok 1855,
kdy zemřelo celkem 198 občanů na zmíněné nemoci a ještě se
k tomu přidala plicní tuberkulóza. Pro nemocné byl v tomto roce
zřízen v domě Františka Esslera za peníze z nemocničního fondu
špitál, který město založilo v roce 1845. Počet mrtvých v roce 1866
nebyl vysoký, ale obyvatelstvo mělo z nemoci velký strach. Proto
byly od poloviny srpna na tři měsíce uzavřeny všechny hospody.
Smutným letopočtem je rok 1885. Více jak 200 vítkovských dětí
onemocnělo spalničkami a 80 jich na tuto infekční chorobu zemřelo.
Žádná z kronik nic nepíše o španělské chřipce z let 1918 až 1920.
Známe však počet narozených a zemřelých v roce 1920. Narodilo
se 112 dětí a zemřelých bylo 78. Tyto údaje vedou k domněnce, že
epidemie se Vítkovu pravděpodobně vyhnula, na rozdíl od jiných
měst v okolí, kde byl počet mrtvých vyšší. Pro potřebu nemocných
byla v roce 1863 otevřena první lékárna. Přebudováním vítkovského
zámku na nemocnici a jejího uvedení do provozu se občané města
dočkali až 31. 5. 1905. Roku 1861 byla z popudu obce na náměstí
instalována socha svatého Marka, která se dnes nachází u kostela.
Ta měla obyvatele Vítkova chránit před podobným neštěstím, jakým

byla epidemie cholery a břišního tyfu v roce 1855. Vtírá se mi
myšlenka, jak se bude jednou v budoucnosti popisovat současná
světová pandemie koronaviru a zda v ní obstojíme.
Hannelore Anderl a Pavel Kučerka
Zdroje: Branislav Dorko, Zdeněk Kravar, Vítkov. Z historie města
Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl

Snížení DPH mění od 1. května výši vodného a stočného
Vodné a stočné bude nově činit 85,37 korun za metr krychlový včetně 10% DPH, tedy o téměř čtyři koruny méně než doposud.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zohledňují snížení sazby daně z přidané hodnoty o pět procentních bodů, které vstupuje
v platnost 1. května 2020. Novela zákona o DPH přeřazuje úpravu a rozvod vody prostřednictvím sítí a také odvádění a čištění odpadní vody
včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi z první snížené sazby daně do druhé, tedy z 15 % na 10 %.
Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 45,21 korun
za metr krychlový včetně 10% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod (stočné) bude nově 40,16 korun včetně DPH. U vodného
představuje snížení oproti současné výši 2,06 koruny, u stočného 1,83 koruny. Souhrnně jde o pokles o 3,89 koruny včetně 10% DPH.
Souhrnně činí nové vodné a stočné 85,37 korun včetně 10% DPH.
„Reﬂektujeme změnu legislativního prostředí od prvního května a v dané souvislosti upravujeme výslednou úroveň solidární ceny
vodného a stočného pro region, kde působíme. Logicky se také mění sazby pro oblasti, kde provozujeme vodárenskou infrastrukturu,
která není v našem majetku, na základě smluvních vztahů. Naše politika udržuje dlouhodobě výši vodného a stočného několik korun pod
celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené
ceny,“ říká generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Fotbalový oddíl TJ Vítkov

ÚSPĚCH TJ VÍTKOV
1. března se v hale Kovony Karviná uskutečnilo krajské ﬁnále Poháru
předsedy MSKFS v kategorii mladšího dorostu v halové kopané.
Do tohoto ﬁnále postoupil i Vítkov s hráči ročníku 2003 a mladšími.
Cesta do ﬁnále vedla přes vítězství v okresním kole (bez prohry),
druhým místem v krajském semiﬁnále (jedna prohra za jistého
postupu). Hráči TJ Vítkov ve ﬁnálovém turnaji za sebou nechali
Rýmařov, Vítkovice-Svinov, Kopřivnici, Vřesinu, Vlčovice-Mniší opět
bez jediné prohry a mohli tak nad hlavu zvednout pohár za 1. místo.
Úspěch Vítkova byl podtržen získáním ocenění pro nejlepšího hráče
– Patrika Moravce a pro nejlepšího brankáře – Tomáše Šustka.
Vítkov v těchto turnajích reprezentovali hráči: Tomáš Šustek, Patrik
Moravec, Matěj Bek, Adam Faldýn, Ondřej Moravec, Daniel Fabík,
Filip Kudla, Vojtěch Ondřej, Patrik Kašpar, Dominik Špalek, Viktor
Sychra. Realizační tým: Josef Jakubec, Daniel Moravec.
FO TJ Vítkov děkuje nejen všem zúčastněným, ale i jejich rodičům,
kteří jim vytvořili zázemí pro úspěšnou reprezentaci.

Fotbalová asociace České republiky v souladu s nařízením vlády
a současnou situací zrušila všechny amatérské soutěže, což
znamená, že tabulky po zimní části jsou konečné bez sestupů

a postupů. V současné době je omezen pohyb osob na veřejných
sportovištích, což znamená, že fotbalová příprava (tréninky) může
začít od 8. června, od kdy jsou povoleny hromadné akce do 50 osob.
Následující soutěžní ročník 2020 – 2021 by mohl začít v polovině
srpna, ovšem bez zrušení omezení počtu osob budou utkání
s největší pravděpodobností bez diváků, protože počet osob
zúčastněných při utkání v jednom týmu je 17, krát dva týmy = 34,
plus 3 rozhodčí, plus 8 členů pořadatelské služby je dohromady
45 osob. Pro diváky zůstane 5 míst, při derby utkání s Budišovem
by mohla nastat tragikomická situace, že bude vpuštěno pět osob
a na zbývajících 200 bude před tribunou dohlížet policie, aby se
neshlukovali. Tragikomická situace proto, že kilometr od stadionu
budou u marketů plná parkoviště a stejně tak bude plno i uvnitř.
U jednotlivých kategorií se nic podstatného nezmění, dojde jen
k posunům končících ročníků do vyšších věkových kategorie. Ročník
2001 z dorostu do mužů, 2005 ze starších žáků do dorostu, 2007
z mladších do starších žáků, k stejnému posunu dojde i v kategorii
přípravek.
U mužů hrajících 1. B třídu došlo v kádru ke změnám poněkud
výraznějším, vrátili se hráči po zranění a také přišli hráči z jiných
oddílů, což povede k výsledkové stabilizaci.
TJ Vítkov přeje všem hlavně zdraví a těší se na podzimní utkání za
přítomnosti diváků, protože fotbal by se měl hrát hlavně pro ně.
Josef Jakubec, TJ Vítkov

Uzávěrka příštího čísla: 18
18.. k v ě t n a 2020 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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