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- více na straně 18

Investiční aktivity se
omezily, ale nezastavily
Již několik měsíců se připravujeme na citelné dopady koronavirové krize
do rozpočtu našeho města. Na červnovém zastupitelstvu jsme ponížili
příjmy rozpočtu na letošní rok o více než 12 mil. Kč. Na druhé straně
jsme museli o stejnou částku snížit i výdaje, tedy nerealizovat či omezit
plánované akce. Protože předpokládaný propad příjmů predikovaný
ministerstvem ﬁnancí by měl být 15 mil., hledáme ještě další úspory.

Anti-COVID - Možnost nákupu prostřednictvím
Informačního centra Vítkov

MĚSTO VÍTKOV NABÍZÍ
OBČANŮM ALKOHOLOVOU
DEZINFEKCI ANTI-COVID
Tato dezinfekce je určena pro dezinfekci rukou a lze ji
použít i jako dezinfekci ploch.
Cena za 1 litr: 47 Kč (cena je včetně nádoby)
Místo prodeje: Informační centrum Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7
Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8:00 - 11:30
12:00 - 17:00 hodin
8:00 - 11:30
12:00 - 16:30 hodin
8:00 - 11:30
12:00 - 17:00 hodin
8:00 - 11:30
12:00 - 16:00 hodin
8:00 - 11:30
12:00 - 16:00 hodin
8:00 - 14:00 hodin

Upozornění:
• Dezinfekce bude prodána pouze osobě starší 18 let.
• Dezinfekci je ZAKÁZÁNO použít pro další prodej.
Bližší informace na tel. čísle 556 312 255.

Akce, které již byly vázány smlouvou nebo jejichž odklad by nebyl
žádoucí, však letos uskutečníme. Z těch větších bych uvedl rekonstrukci
Úvozní ulice, o které také píšeme na jiném místě zpravodaje. Zahájili
jsme opravu střechy v naší základní škole a gymnáziu. Tam byl také
realizován nový rozvod vody ve třídách nad školní jídelnou. Ve stejných
prostorách provedeme nové elektrorozvody tak, aby učebny od září
mohly být plnohodnotně využívány k výuce. V červnu se podařilo
dokončit rekonstrukci školního hřiště, které se už začalo využívat, byť v
omezené míře z důvodu koronakrize.

V mateřské škole v Klokočově provádí naše technické služby opravu
a odvodnění příjezdové komunikace a zahájily také rekonstrukci
přístupového schodiště k výstavní síni kulturního domu.
Na nižší příjmy našeho města se budeme muset připravit i v příštím
roce. A to bude probíhat naše největší investice za poslední léta, kterou
je oprava zatrubnění potoku Čermná v Oderské ulici před křižovatkou se
Švermovou v částce přesahující 30 mil. Kč. Tuto akci budeme realizovat
společně se Správou silnic Moravskoslezského kraje. V srpnu bude
zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud vše půjde podle
předpokladů, tak v září by měla být podepsána smlouva a práce by měly
být zahájeny ještě v tomto roce. Ukončení plánujeme do konce října
2021. Souběžně bude ve Švermově ulici položeno teplovodní potrubí
mezi domy č.p. 215 a 249. Následně bude provedena rekonstrukce
kotelny.
Pavel Smolka
starosta města

Přechod na nový standard
televizního vysílání
Vážení televizní diváci, jak jistě víte, v České republice
odstartovala druhá vlna televizní digitalizace. Přeladění na nový
digitální signál DVB-T2 se postupně dotkne všech domácností,
které přijímají vysílání pomocí venkovní či klasické antény nebo
společné antény pro bytové domy. Dotkne se tedy i velké části
obyvatel Vítkova.
Již 27. srpna 2020 vypnou své stávající vysílání ve starém
standardu DVB-T vysílače Pardubice Krásné a Jihlava - Javořice,
jejichž signál přijímá většina domácností v Pardubickém kraji a
na Vysočině. Zároveň se tentýž den deﬁnitivně na nový standard
DVB-T2 přeladí vysílač Jeseník - Praděd v Olomouckém kraji
a vysílače Ostrava - Hošťálkovice, Ostrava - Hladnov a
Frýdek-Místek - Lysá hora v kraji Moravskoslezském.
Jelikož jde o náročný proces a Česká televize je prvním
vysílatelem, jehož programy postupně ze starého signálu DVB-T
mizí, rádi bychom nabídli naši pomoc.
S jakýmikoli dotazy ohledně termínu vypínání / způsobu
přeladění nebo jiných technických problémů se mužete obrátit
na naše telefonní centrum na čísle 2 6113 61131 případně na
e-mail info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou
zároveň dostupné na webu www.digict.cz.
Pro většinu domácností je důležité mít dostatek času se na
přechod na DVB-T2 připravit. Na stránce www.digict.cz
naleznete jednoduchý informační leták.
K přechodu na nový standard DVB-T2 dochází na základě
rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod, které mají v Evropě
umožnit další rozvoj vysokorychlostního internetu. V České
televizi chceme tento velmi složitý proces využít k tomu, abychom
divákům nabídli vyšší kvalitu obrazu a zvuku a abychom mohli v
blízké budoucnosti rozšířit vysílání z jednotlivých regionů.
Věřím, že společně se nám podaří celý přechod na nový digitální
televizní signál usnadnit všem občanum České republiky.
Petr Dvořák
generální ředitel České televize

Městská policie v červnu 2020
Z přestupku v dopravě, spáchaného neohlášením dopravní nehody
policii a nedovoleným opuštěním místa dopravní nehody, je
podezřelý 62letý muž z Kružberku, který 8. června kolem půl třetí
odpoledne narazil do dopravní značky na nám. Jana Zajíce. Hlídka
MP Vítkov si poškozené značky všimla následující den během
obchůzky městem. Podle kamerových záznamů se podařilo událost
zdokumentovat a postoupit správnímu orgánu. V případě uznání
viny hrozí pachateli přestupku pokuta v rozmezí 2.500 Kč až 5.000
Kč a náhrada vzniklé škody.
15. června kolem jedné hodiny odpoledne přijala MP Vítkov oznámení
o pohybující se kachně s mláďaty v centru města. Po příjezdu na
místo strážníci zjistili kachnu s 8 káčaty ve vchodovém výklenku
jednoho z domů v ulici Oderská. Kachna společně se všemi káčaty
byla odchycena a následně vypuštěna u rybníku Pavelák, kde celá
skupinka bezpečně vyplula na vodní plochu.

Krátce po čtvrté hodině odpolední 19. června byli strážníci přivoláni
do jedné z provozoven v centru města, kde měl jeden z přítomných
hostů napadat vulgárními nadávkami ostatní přítomné v provozovně
a vyhrožovat jim fyzickým násilím. V podezřelém muži byl zjištěn
49letý občan Vítkova, kterému strážníci naměřili v dechu přes 2
promile alkoholu. Strážníci na místě celou věc zdokumentovali
a dotyčného vyzvali k opuštění provozovny, přičemž mu tam byl
zakázán další vstup. Přestupkem proti občanskému soužití se
bude zabývat správní orgán, kam byla věc postoupena. Muži hrozí
v případě uznání viny pokuta až do výše 20.000 Kč.
V odpoledních hodinách 26. června poskytli strážníci pomoc řidiči
dodávky, se kterou zapadl v rozmočeném terénu v oblasti chatoviště
v Zálužné a nemohl vyjet ven. Strážníci jej za pomocí lana
a služebního vozidla, které disponuje náhonem na všechna 4 kola,
z bahnité pasti vysvobodili a se svým vozidlem tak mohl bezpečně
z místa odjet.
V noci 28. června byla MP Vítkov požádána ze strany Policie ČR
o součinnost při prověření rvačky několika osob, která probíhala
někde mezi ulicemi Opavská a Selská. Na místě se měla údajně
nacházet i osoba v bezvědomí, což se později nepotvrdilo. Strážníci
dorazili na místo do dvou minut od přijetí oznámení, přičemž ve
Fučíkově ulici zjistili potyčku mezi třemi osobami, které od sebe
oddělili. Na místě se v danou dobu nacházelo 8 osob a po chvíli
dorazily další dvě osoby, které měly být fyzicky napadeny v Opavské
ulici. Strážníci vyzvali všechny přítomné osoby k zanechání
protiprávního jednání a snažili se přímé účastníky konﬂiktu uklidnit,
aby nedocházelo k narušování veřejného pořádku a k dalším
verbálním útokům, přičemž se snažili udržet vyhrocenou situaci pod
kontrolou do příjezdu hlídky Policie ČR, která celou věc na místě
převzala k dalšímu šetření. Jedné fyzicky napadené osobě byla
přivolána sanitka.
Do protialkoholní záchytné stanice v Opavě dopravili strážníci 29.
června 67letého muže z Opavy, který se v jedné z provozoven na nám.
Jana Zajíce choval nepřístojně. Oznámení o nevhodném chování
jednoho z hostů přijala MP Vítkov téhož dne kolem čtvrt na jednu
po poledni a záhy nato byl muž vyveden ven. Byl zjevně pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky a v dechu mu bylo naměřeno 1,90
promile alkoholu. Jelikož se jednalo o známého a problémového
muže, který nebyl schopen souvislé verbální komunikace, přičemž
hrozilo, že by ve svém jednání nadále pokračoval, bylo rozhodnuto
o jeho umístění na PZS v Opavě. Podezřením ze spáchání přestupku
proti občanskému soužití se bude zabývat správní orgán, kam byla
věc postoupena. Za uvedené jednání mu v případě uznání viny hrozí
pokuta až do výše 20.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Rekonstrukce Úvozní ulice
Městský úřad ve Vítkově oznamuje, že z důvodu
rekonstrukce vozovky místní komunikace Úvozní ve
Vítkově byly 15. července 2020 zahájeny stavební práce
na této komunikaci. Ukončení se předpokládá 20. září
2020.
Práce, které provádí společnost BERKASTAV s.r.o. Bruntál,
spočívají v celkové obnově vozovky s povrchovou úpravou
ze žulové kostky.
Po dobu rekonstrukce je pro veřejnost komunikace
uzavřena. Přístup a příjezd je umožněn pouze uživatelům
sousedních nemovitostí, a to podle pokynů zhotovitele.
Kontaktní osobou je zástupce zhotovitele prací Patrik
Berka, tel. 775 056 143 a zástupce MěÚ ve Vítkově Ing.
Marie Mikulová, tel. 556 312 244.
Jiří Grigier

Nejčastější chyby při parkování ve Vítkově
Kromě stání a zastavení v místech, která jsou označena příslušnými
dopravními značkami, např. B 29 (zákaz stání) a B 28 (zákaz
zastavení) nebo vjezdem do míst, kde je to zakázáno např. dopravní
značkou B 11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel), nejčastěji
řidiči ve Vítkově porušují pravidla o zastavení a stání na jiných
místech, která nejsou přímo označena dopravními značkami, ale
kde stání nebo zastavení zakazuje zákon o silničním provozu.
Na následujících příkladech bychom chtěli poukázat na nejčastější
dopravní situace, při kterých si řidiči mnohdy neuvědomí, že se
mohou při stání, zastavení či dokonce při parkování se svými vozidly
dopouštět přestupku v dopravě.
Všechny níže uvedené situace jsou modelové a nepřihlíží se v nich
k pravidlu, které je stanoveno pro dodržení šíře jízdního pruhu při
zastavení a stání.

2. Přestupek stání na silniční vegetaci (jedná se o zeleň, která je
součástí dálnice, silnice a místní komunikace).

1. Přestupek stání na chodníku v místě, kde to není povoleno
příslušnou dopravní značkou (např. IP 11g – parkoviště
s částečným podélným stáním na chodníku),

3. Přestupek stání na přechodu pro chodce ve vzdálenosti
kratší než 5 m před ním.

další způsob nedovoleného stání na chodníku.

4. Přestupek stání v místě určeném pro přecházení chodců
(označeno vodorovným dopravním značením V 7b).

další způsob nedovoleného stání na křižovatce.

6. Přestupek stání před vjezdem na pozemní komunikaci
z místa ležícího mimo pozemní komunikaci (další obdobou
tohoto přestupku je nedovolené stání před vjezdem do garáže,
zahrady a před vjezdem z polní nebo lesní cesty).
5. Přestupek stání na křižovatce (ve vzdálenosti kratší než 5 m
před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci
na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní
komunikace).

Veškerá výše vyobrazená stání, která jsou v rozporu s pravidly
silničního provozu, byla strážníky aplikována za použití výstražného
optického zařízení na služebním vozidle MP Vítkov.
Roman Mišáček

Sociální služby města Vítkova
Odbor sociálních věcí vás informuje o sociálních a pomáhajících
službách působících ve městě.
CENTRUM INKLUZE
Centrum inkluze, o.p.s. realizuje projekt OPZ „Most k porozumění“,
jehož záměrem je vytvoření komplexního systému podpory pro
ohrožené rodiny i jednotlivce žijící na Vítkovsku. Klientům je
poskytována podpora:
1. v oblasti ﬁnanční gramotnosti a při oddlužení (Dluhová
poradna v Budišově nad Budišovkou),
2. rodinám s dětmi při řešení nepříznivé nebo krizové situace.
V rámci projektu se ve Vítkově realizuje Centrum pro rodinu –
Fajta. Aktivity centra nejsou registrovanou sociální službou,
poskytují zejména podporu v oblasti výchovy, vzdělávání
a řešení vztahových problémů. Centrum nabízí služby psychologa,
terapeuta a terénních pracovníků/asistentů pro rodiny.
Adresa: Opavská 22, Vítkov, v prostorách odloučeného pracoviště
SŠ Odry (v bývalé dílně ve dvoře)
Provozní doba: pondělí až čtvrtek: 9:00 – 11:30 hodin, schůzky
mimo otvírací dobu dle individuální domluvy
Telefon: 607 817 019, e-mail: hana.ticha@centruminkluze.cz
DOMOV VÍTKOV
Domov Vítkov, příspěvková organizace, je zařízení sociálních
služeb zřizované Moravskoslezským krajem, které poskytuje tři
pobytové sociální služby, a to službu domov pro seniory, domov se
zvláštním režimem a chráněné bydlení.
Posláním pobytové služby domov pro seniory je poskytnout
seniorům takovou pomoc a podporu, aby mohli aktivně a důstojně
prožít zbytek svého života. Služba je určena převážně seniorům ve
věku 65 let a více, kteří potřebují péči, pomoc či podporu z důvodu
vyššího věku nebo zhoršeného zdravotního stavu. Služba domov
pro seniory je poskytována celkem 39 uživatelům.
Posláním pobytové služby domov se zvláštním režimem je
věnovat osobám se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy
demencí takovou pomoc a podporu, aby mohli bezpečně a důstojně
prožít zbytek svého života. Služba je určena seniorům ve věku 50
let a více, kteří potřebují péči, pomoc a podporu z důvodu snížené
soběstačnosti způsobené různými typy demencí. Cílem je udržet
a zpomalit úbytek schopností uživatele, zachovat soběstačnost,
zabránit úpadku do pasivity, udržovat a vytvářet sociální kontakty
s vnějším prostředím, zajistit bezpečné domácí prostředí. Služba je
určena celkem pro 42 uživatelů.
Posláním pobytové služby chráněné bydlení je umožnit osobám
se zdravotním postižením žít způsobem srovnatelným se životem
svých vrstevníků. Služba je určena osobám se zdravotním
postižením ve věku od 19 let, které potřebují každodenní pomoc jiné
osoby, protože nejsou schopny si samy zajistit své životní potřeby
ve svém přirozeném prostředí. Uživatelům je poskytnuta strava
nebo pomoc při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti, při
osobní hygieně, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti, Uživatelé
mají k dispozici svůj byt, který obývají s dalším uživatelem. Každý
má k dispozici svého klíčového pracovníka, který na něho dohlíží,
pomáhá s vyřizováním jeho záležitostí a spolupracuje s ním.
Adresa: Lidická 611, Vítkov
Kontakt: Bc. Hana Grodová, ředitelka Domova Vítkov, telefon: 556
312 061, mobil: 737 710 513, e -mail: reditelka@domov-vitkov.cz
Bc. Miroslav Moravec, vedoucí Chráněného bydlení, telefon: 734
790 043, e-mail: vedoucichb@domov-vitkov.cz
FOKUS – OPAVA, Z. S.
FOKUS – Opava, z. s. je nestátní nezisková organizace, která
pomáhá lidem s duševním onemocněním, mentálním a jiným
zdravotním postižením žít plnohodnotný život ve společnosti,
uspokojovat své materiální potřeby, starat se o své zdraví, léčit
se. Organizace provozuje ve Vítkově službu sociální rehabilitace

– Středisko pro osoby s duševním onemocněním, mentálním
a zdravotním postižením. Sociální rehabilitace je zaměřena na
znovuobnovování, procvičování a udržení sociálních návyků
a pracovních dovedností. Služba je určena pro osoby starší 16 let
se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci. Horní věková
hranice je stanovena na 80 let.
Adresa: Vodní 173, Vítkov
Provozní doba: pondělí, středa a pátek: 7:00 - 15:00 hodin. Mimo
provozní dobu je možná konzultace po telefonické domluvě.
Telefon: 607 107 806
E-mail: fokus.vitkov@gmail.com
CHARITA ODRY – DLUHOVÁ PORADNA
Sociální službu Odborné sociální poradenství poskytuje Charita Odry
v rámci dluhové poradny. Posláním sociální služby je poskytovat
pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci
způsobené zadlužením a špatným hospodařením. S uživateli služby
úzce spolupracuje terénní sociální pracovník odboru sociálních věcí
městského úřadu, zaměřený na dluhovou problematiku.
Poradna nabízí pomoc v těchto oblastech:
• zjištění stavu dluhů, vytipování prioritních věřitelů,
• konzultace možných způsobů splácení dluhů – splátkové kalendáře,
konsolidace dluhů, restrukturalizace úvěrů,
• sepsání návrhu na povolení oddlužení,
• sepsání odporu proti platebnímu rozkazu, návrhu na zastavení
exekuce z důvodu nemajetnosti, návrhu na vyškrtnutí věcí ze
soupisu exekuce, vylučovací žaloby apod.,
• zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory,
• sestavení domácího rozpočtu, zjišťování možností lepšího
hospodaření, odkrývání skrytých rezerv, návrh možných ﬁnančních
strategií umořování dluhů,
• právní poradenství v legislativě týkající se dluhové problematiky
(exekuce, insolvenční zákon apod.) s možností využít externího
právního konzultanta,
• řešení celkové sociální situace uživatele služby se zaměřením na
dluhovou problematiku a spolupráci s navazujícími institucemi.
Adresa: Komenského 169, Vítkov
Provozní doba: pondělí, středa: 8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 11:30 hodin
Kontakt: Bc. et Bc. Tereza Vašutová, DiS., telefon: 736 200 228,
e-mail: tereza.vasutova@odry.charita.cz
CHARITA ODRY – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Charita Odry je evidovaná církevní organizace, která byla zřízena
biskupem Ostravsko-opavské diecéze a poskytuje sociální služby.
Současně je Charita Odry evidována jako nestátní zdravotnické
zařízení, které nabízí ošetřovatelskou péči v domácnostech.
V rámci pečovatelské služby provozuje Charita Odry tzv. Senior
taxi, kdy občany za poplatek dovezou nebo odvezou od lékaře, na
úřady nebo na nákupy. Občané taktéž za poplatek mohou využít
půjčovnu kompenzačních a zdravotních pomůcek pro své potřeby.
K zapůjčení není potřeba doporučení lékaře. Charita Odry zajistí
dopravu a montáže pomůcek. Zároveň občané Vítkova mohou
navštěvovat denní stacionář pro seniory v Odrách.
Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří osoby od 11 let,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení.
Pečovatelskou službu si hradí klient sám na základě sazebníku
pečovatelských úkonů, který je součástí dohody o poskytovaných
službách. Služba je poskytována dlouhodobě, ale je možná
i jednorázová výpomoc.
Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• fakultativní služby.

práce ve Vítkově, Budišově nad Budišovkou a Čermné ve Slezsku,
a také formou ambulantní prostřednictvím poradny ve Vítkově.

Provozní doba: pondělí – pátek: 6:00 – 14:30 hodin, službu lze
objednávat osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Provozní doba poradny ve Vítkově:
pondělí, úterý středa: 13:30 – 15:30 hodin
čtvrtek, pátek: 8:30 – 10:30 hodin

Kontakty:
Vedoucí pečovatelské služby: Martina Hezinová, telefon: 731 075
802, e-mail: martina.hezinova@odry.charita.cz
Sociální pracovnice: Bc. Veronika Chudějová, telefon: 605 467
813, e-mail: Veronika.chudejova@odry.charita.cz
Adresa: Hranická 1110/32 (přízemí), 742 35 Odry – vedoucí
pečovatelské služby
Středisko Vítkov: kancelář pečovatelek – Lidická 608, 749 01
Vítkov
MIKASA, Z. S.
Nezisková organizace MIKASA z.s. pomáhá rodinám s dětmi
s poruchou autistického spektra (dále jen PAS). Jedná se
o duševní poruchu nervového systému, projevující se opakovanými
vzorci chování. Lidé s PAS jsou často velmi citliví na smyslové
podněty, mají problémy se sociální interakcí a sociální komunikací.
Dlouhodobě mohou mít obtíže při plnění každodenních úkolů,
vytváření a udržování vztahů i udržení zaměstnání. Průvodcovství
rodin s dětmi s PAS nabízí buď krátkodobé poradenství, nebo
kontinuální dlouhodobější provázení, které podpoří komunikaci
s dítětem i odborníky. Věk klientů není omezen, služba reaguje
na potřeby rodičů velmi malých dětí, kteří se dozvídají o možném
podezření na autismus u svého potomka. U dospělých osob služba
pomáhá při řešení volného času.
Adresa: Mikasa, z. s., 1. máje 1526/66, Ostrava
Telefon: 725 937 759, e-mail: pruvodcovstvi@mikasazs.cz
MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA
Cílem mobilního hospice je pomáhat nevyléčitelně nemocným
pacientům všech věkových kategorií, aby mohli důstojným způsobem
prožít závěr svého života v domácím prostředí. Péče vychází z přání
a individuálních potřeb pacienta a klade důraz na tlumení bolesti,
kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a přátel.
Tým pracovníků tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci,
psychoterapeuti, pastorační pracovníci, odlehčovací asistenti,
dobrovolníci a další, kteří poskytují služby klientům a jejich rodinám
v domácím prostředí. Péče je poskytována 24 hodin, 7 dní v týdnu,
lékaři a sestry zajišťují pohotovost s garantovanou dobou dojezdu
do 30 minut od nahlášení zhoršení zdravotního stavu pacienta.
Neméně významné jsou pak služby odlehčovací a poradenské,
které hospic poskytuje podle individuálních potřeb klientů.
Rodina, která by se ráda na Strom života obrátila, tak může učinit
prostřednictvím ošetřujícího lékaře svého nemocného.
Pro další informace slouží kontaktní linka 553 038 016 nebo také
web www.zivotastrom.cz.
RENARKON, O. P. S.
Renarkon, o. p. s. pomáhá lidem ohroženým alkoholovou či
nealkoholovou závislostí, patologickým hráčstvím a jejich blízkým.
Na Vítkovsku působí v rámci projektu Evropské unie pod názvem
„Terénní program Vítkovsko“.
Posláním „Terénního programu Vítkovsko“ je aktivní vyhledávání
a kontaktování uživatelů nealkoholových drog v jejich přirozeném
prostředí. Cílem je snížení zdravotních a sociálních rizik spojených
s užíváním drog a zlepšení jejich kvality života jak pro samotné
uživatele návykových látek, tak pro jejich blízké i širší veřejnost.
A zároveň je posláním i ochrana veřejnosti před negativními dopady,
které jsou spojeny se stylem života uživatelů návykových látek.
Služba je poskytována denně v pracovních dnech formou terénní

Sídlo: Opavská 133, Vítkov

Mimo provozní dobu poradny, kdy jsou pracovníci v terénu při
aktivním vyhledávání klientů, je služba dostupná na mobilních tel.
číslech od 8:00 do 16:00 hodin.
Kontaktní osoby:
Mgr. Pavlína Sponerová (vedoucí, terénní pracovnice), telefon:
744 402 451, e-mail: vedtpv@renarkon.cz
Marie Zlámalová (terénní pracovnice), telefon: 774 053 609,
e-mail: tpv@renarkon.cz
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU VÍTKOV
Středisko volného času ve Vítkově poskytuje 2 registrované sociální
služby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov je sociální
služba, která předchází rizikovým situacím, určená pro děti a mládež
ve věku 6 – 26 let. Cílem služby je vytvořit pro mladé lidi atraktivní
a přátelský prostor, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas.
Pomocí besed a přednášek působí preventivně v oblasti sociálně
patologických jevů, pomáhají dětem a mládeži při realizaci vlastních
nápadů (koncerty, ﬁlmové projekce apod.), spolupracují s dalšími
institucemi na programech a opatřeních, která by vedla k prevenci
sociálně patologických jevů a podpoře mladých lidí a informují mladé
lidi o dalších vhodných službách či institucích.
Služba je poskytována ambulantně na adrese: Dělnická 746, Vítkov,
od pondělí do čtvrtku, a to od 13:00 do 17:00 hodin.
Sociálně-aktivizační středisko pro rodiny s dětmi
Tunnel
Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen
SASRD) je bezplatné poskytování pomoci a podpory rodinám
s dětmi do 18 let, u kterých je vývoj ohrožen dlouhodobou krizovou
sociální situací (např. špatné bytové podmínky, nezaměstnanost,
dluhy apod.) a rodiny nejsou schopny bez pomoci tento krizový stav
samy překonat. Služba je poskytována terénně a ambulantně ve
Vítkově a jeho místních částech. Cílem SASRD je obnovit funkcí
rodiny a preventivně působit tak, aby děti zůstaly ve své rodině.
Pracovnice SASRD společně s rodinou stanoví cíle a plánované
kroky ke změně, poskytují poradenství, doprovázejí klienty na
jednání s institucemi.
Pracovnice SASRD nabízí pomoc při vyřizováním úředních
záležitostí a doprovod do školských zařízení, odborných poraden,
na úřady, k lékaři. Dále napomáhají při vedení domácnosti, podporují
rodiče při výchově svých dětí, jejich přípravě na školní vyučování
a při řešení výchovných potíží.
Sídlo: Dělnická 746, Vítkov
V případně zájmu o využití služby je možné kontaktovat vedoucí
služby Bc. Markétu Stuchlíkovou, telefon: 733 183 778, e-mail:
sasrd.tunnel@svc-vitkov.cz
Provozní doba:
terénní forma:
pondělí, středa: 8:00 - 12:30, 13:00 – 17:00 hodin
úterý, čtvrtek: 7:00 – 12:30, 13:00 – 17:00 hodin
ambulantní forma: pátek: 7:00 – 14:00 hodin

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. srpna 2020 (včetně).

Potřebujete opravit fasádu? Renovovat koupelnu? Vyměnit okna?
Město nabízí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Tento fond byl zřízen v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního
prostředí a vzhledu města. Nyní zastupitelstvo schválilo změny
v pravidlech tak, aby byla půjčka pro občany zajímavější.

MĚSTO VÍTKOV
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2020

Zejména:
- úrok 2 %,
- doba splatnosti až 10 let,
- maximální výše zápůjčky 300 tis. Kč,
- zápůjčka bez ručitele,
- žadateli jsou vlastníci nemovitostí,
- žádosti jsou přijímány během celého roku.
Na jaké účely můžete žádat zápůjčku?
V podstatě na vše, co se týká úprav bydlení:
- rekonstrukce domu či bytu, jeho částí (jedná se i o nástavbu,
vestavbu),
- modernizace domu či bytu, jeho částí,
- vybudování nebo výměna zařízení sloužícího k provozování domu
(např. ČOV, dešťovka, solární panely, zdroj tepla, inženýrské sítě
apod.).

Podmínky výběrového řízení, včetně účelů, na které budou
půjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití
Fondu rozvoje bydlení města Vítkova platnými od 24. 6. 2020.
(najdete na www.vitkov.info, Městský úřad-Právní předpisy
a směrnice-Směrnice – druhá stránka), jejichž součástí je
i formulář žádosti a bližší informace (https://1url.cz/Lzkud),
nebo na ﬁnančním odboru Městského úřadu Vítkov u Bc. Jany
Chorobinské nebo Jaromíra Ambrože, IV. podlaží, blok A.
Žádosti jsou přijímány do vyčerpání ﬁnančních prostředků
vedených ve fondu.

Účel schvaluje zastupitelstvo.

Fotbal - Rozlosování - podzim 2020
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

Tým

15. 8.

sobota

14:30

Václavovice

Vítkov

dorost

16. 8.

neděle

17:00

Budišov n/B

Vítkov

muži

22. 8.

sobota

17:00

Vítkov

Velké Heraltice

muži

23. 8.

neděle

9:00

Vítkov

Hlučín B

st. žáci

23. 8.

neděle

10:45

Vítkov

Hlučín B

ml. žáci

23 .8.

neděle

13:00

Vítkov

Svinov

dorost

29. 8.

sobota

10:00

Kylešovice

Vítkov

st. žáci

29. 8.

sobota

11:45

Kylešovice

Vítkov

ml. žáci

30. 8.

neděle

10:00

Zlatníky

Vítkov

muži

30. 8.

neděle

14:45

Kobeřice

Vítkov

dorost

Městská knihovna Vítkov
KNIHOVNA VE VĚTŘKOVICÍCH
V NOVÉM KABÁTĚ

V úterý 7. července byla slavnostně znovuotevřena místní knihovna
ve Větřkovicích, jejíž prostory a vybavení prošly kompletní
rekonstrukcí. Knihovna byla také vybavena novým hardwarovým
a softwarovým vybavením, díky kterému bude první automatizovanou
malou obecní knihovnou spadající pod Městskou knihovnou ve
Vítkově v rámci Regionálních funkcí knihoven.

služeb Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě PhDr. Marie
Šedá a Mgr. Petra Ševčíková a za Městkou knihovnu ve Vítkově
Mgr. Ivana Prokšová. Věříme, že rekonstruovaná knihovna bude
další dlouhá léta sloužit čtenářům tak dobře jako doposud.

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA
V KNIHOVNĚ

(1. 7. – 31. 8. 2020)
Po
Út
Stř
Čt
Pá

9.00 – 11.30
12.00 – 17.00
zavřeno
zavřeno
9.00 – 11.30
12.00 – 17.00
zavřeno

VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH

V Městské knihovně ve Vítkově bude probíhat v období od 17. srpna
do 11. září výprodej vyřazených knih, který se koná vždy v půjčovní
době. Cena: 5 Kč/ks
Seznam vyřazených knih naleznete na webových stránkách města.
Seznam nebude v průběhu výprodeje aktualizován. Knihy si nelze
předem rezervovat.

OBALOVÁNÍ UČEBNIC

Při slavnostním otevření pásku společně přestřihli starosta obce
Miroslav Černoch a paní knihovnice Eva Vernerová. Slavnostního
otevření se rovněž účastnily za Centrum vzdělávání a regionálních

Knihovna ve Vítkově upozorňuje žáky a studenty, že v době letních
prázdnin mají možnost nosit do knihovny učebnice na obalování.
V září nebudeme učebnice z provozních důvodů obalovat na
počkání.
Děkujeme za pochopení.

OUTDOOR ANEB ZA HUMNY JE TAK KRÁSNĚ
Prázdninová toulání II
Prázdniny se nám pomalu přehouply do
druhé poloviny a s ní i náš letní seriál
o vycházkách po okolí.
A jako bonus k vašim cestovatelským
zážitkům pro vás máme v IC připraven
malý dárek – praktickou turistickou
jednorázovou pláštěnku, která se na
výletech vždycky hodí.
Jak ji získáte?
Přineste důkaz o návštěvě alespoň jednoho místa (např. vyfoťte se
u některého z rozcestníků, na kamenném mostě nebo před budovou
muzea v Budišově nad Budišovkou, na Vikštejně, otiskněte do
svého turistického deníku nebo na kousek papíru turistické razítko
nebo razítko z restaurace apod.).

Pěšky a vláčkem Krajinou břidlice
Délka trasy – pěšky: 16 km
Popis trasy
Start – náměstí Jana Zajíce (parkování
zdarma)

*

18. století, která patří mezi památkově chráněné stavby. Muzeum
mapuje nejen zajímavou historii města, ale především se zaměřuje
na vznik, zpracování a využití břidlice, která je pro naši oblast
charakteristická.
Otevírací dobu, kontakty a podrobné informace najdete na webových
stránkách Krajiny břidlice (www.krajinabridlice.cz).
Jestli budete po cestě z Vítkova do Budišova stále ještě čiperní,
zastavte se na discgolfovém nebo minigolfovém hřišti, obě jsou
v blízkosti autokempu.

Hurá na hrad a za romantikou
malebného údolí Moravice
Popis trasy
Start – náměstí Jana Zajíce (parkování
zdarma)
0,5 km

Vítkov - bus

3,5 km

Podhradí – bus

4,5 km

Vikštejn – zřícenina hradu

7,5 km

Radkov – bus

9,5 km

Žabí údolí

0,5 km

Vítkov (u ŽST)

12 km

Nad Melčským údolím

6,5 km

Čermná ve Slezsku

18 km

Podhradí – bus

9,5 km

Čermenský mlýn

21 km

Vítkov – náměstí

16 km

Budišov nad Budišovkou

* Z Vítkova od železniční stanice do Čermné ve Slezsku se vydejte po
místní cyklotrase č. 6133. Zpět se vracíte vlakem nebo autobusem
z Budišova nad Budišovkou. Aktuální jízdní řády najdete na www.
idos.cz.
Muzeum břidlice, založené v roce 1996, je svým charakterem na
našem území ojedinělé. Sídlí v budově bývalého mlýna z 1. pol.

Z Podhradí se můžete vrátit autobusem. Aktuální jízdní řády najdete
na www.idos.cz.
Cíl výletu, hrad Vikštejn, byl založen patrně ve druhé polovině 13.
století. Z kdysi hrdé pevnosti se do dnešních časů zachovaly jen
části vysokých hradeb se slepými okny, vlhké sklepní místnosti
a vyhlídková věžička s nádherným výhledem na lesy Nízkého
Jeseníku a do údolí řeky Moravice.

Toulejte se s námi
Napadlo vás někdy spočítat lípy v aleji mezi Dubovou
a Radkovem nebo schody vedoucí na vrchol rozhledny
ve Starých Těchanovicích?
Pokud ne, zastavte se do vítkovského informačního centra
a vyzvedněte si průvodce „Na toulkách Vítkovskem“. Najdete
v něm další všetečné otázky k zajímavým místům ve městě
i okolí.
Abyste správné odpovědi nezapomněli, přiložili jsme
i propisku, takže vše si hned zaznamenejte.
Pro úspěšné hledače správných odpovědí bude v IC připraven
dáreček.
Užijte si krásné léto plné zážitků, poznání a dobrodružství.
Daniela Olbertová
ved. oddělení kultury

Tento projekt vznikl
za ﬁnanční podpory
Moravskoslezského kraje.

Léto plné zážitků v Krajině břidlice
V červnu se město stalo členem spolku Krajina břidlice. Těší nás, že naše zastupitelstvo dalo
tomuto projektu zelenou a my tak společně s Odrami a Budišovem nad Budišovkou můžeme
pokračovat v započaté práci.
Před začátkem prázdnin pracovníci oddělení
kultury natřeli veškerý mobiliář naučné stezky Dědictví břidlice, technické služby pokosily
cestičky, které za letošního deštivého počasí
neuvěřitelně rychle zarůstají. Takže jste srdečně zváni. Výchozím místem je Bílá holubice
v Mokřinkách, kde můžete nejen zaparkovat
auto, ale také se občerstvit. Imaginárium je letos uzavřeno. Omlouváme se, ale snad už další
sezónu bude opět v provozu.
Novinkou letošního léta je nově zpřístupněný
Flascharův důl nedaleko Oder, který je výjimečný především svojí geologickou skladbou
v podobě uložení břidlice. Střídají se v něm šikmá a ležatá ložiska, do podzemního prostoru
vystupují nevytěžené, avšak odhalené ohyby
vrás. Podzemí proto bylo v minulosti vyztuženo
mnoha mohutnými zdmi vystavěnými nasucho.
Vytěženými komorami vyplněnými zakládkou
Slavnostního otevření Flascharova
prochází klenuté chodby a komíny, stavby, které
dolu se zúčastnili také zástupci města
tu ponechali předváleční horníci.
Vítkova – starosta města Ing. Pavel
K dolu vede naučná stezka věnována hornictví,
Smolka a místostarosta Mgr. Martin
lesnictví a dalším vlastivědným zajímavostem
Šrubař.
Oderska. Na trase o délce cca
3,5 km jsou informace prezentovány na 15 zastaveních. Stezka nabízí výhledy do Moravské brány a Oderské kotliny, je
vedena důlní lokalitou Nový Svět, ve které se nachází sedm
starých důlních děl.
Na prohlídku dolu je třeba se objednat (https://www.ﬂascharuvdul.cz).

UŽÍVEJTE SI LÉTO SE
SENIOR PASEM
Léto je v plném proudu a všichni bez ohledu na věk vyrážíme za poznáním,
odpočinkem i dobrodružstvím.
Cestování vám může zpříjemnit právě nabídka karty Senior Pas, která je
určena všem osobám nad 55 let.
Senior Pas není však určen jen cestovatelům. Přináší celoroční slevy v
rozsahu 5 – 50% také v oblastech zdravotnictví, lázeňství, vzdělávání nebo
spotřebních nákupů v rámci celé České republiky.
Už o jeho pořízení začínáte uvažovat? Tak se ještě podívejte na webové
stránky www.seniorpasy.cz, kde si můžete stáhnout mobilní aplikaci
katalogu slev a jste-li příznivci sociálních sítí, pak určitě nakoukněte na
https://www.facebook.com/seniorpasy, jsou tam úžasné tipy na výlety.
V našem Senior Pointu vám rádi poskytneme každý čtvrtek od 7.00 do
15.00 hodin další informace k tomuto skvělému produktu.
Těší se na vás Alena a Marie

Zprávy z novojičínské nemocnice
Těžké úrazy se nevyhýbají ani dětem,
v Nemocnici Nový Jičín jich léčí ročně
stovky. Mnoho z nich o letních prázdninách

republika více než dvojnásobnou dětskou úrazovost,“ dodává na
závěr primářka dětského oddělení Nemocnice Nový Jičín MUDr.
Andrea Kudělková.

S příchodem letních prázdnin nastává nejrizikovější období pro
děti a mládež. Ročně hospitalizujeme stovky malých pacientů v
důsledku úrazů a značné procento z nich připadá na červenec a
srpen. Nejčastěji se jedná o poranění hlavy, zlomeniny končetin,
výjimkou nejsou bohužel ani popáleniny či otravy.

Ministerstvo
potvrdilo
Komplexnímu
onkologickému centru Nemocnice Nový
Jičín statut špičkového pracoviště

Je to pár týdnů, co rychlá zdravotní služba přivezla na dětské
oddělení novojičínské nemocnice patnáctiletého chlapce, kterému
při jízdě na kole praskla v plné rychlosti pneumatika. Spadnul
nekontrolovaně na silnici a upadnul do bezvědomí. „Po příjezdu
na dětské oddělení hoch zvracel, na nic si nepamatoval, po celém
těle měl četné odřeniny, na tváři velké tržné rány. Při vyšetření mu
byla zjištěna zlomenina dolní čelisti. K vážnějšímu poranění hlavy
naštěstí nedošlo, a to díky použití ochranné přilby,“ popsala jeden
z dětských úrazů MUDr. Andrea Kudělková, primářka dětského
oddělení Nemocnice Nový Jičín. Celá příhoda nakonec měla šťastný
konec a mladý cyklista se po sedmi dnech strávených v nemocnici
mohl vrátit domů.
Zdaleka ne všechny případy ale dopadají stejně. V roce 2019

novojičínská nemocnice hospitalizovala po úrazech 300 dětí.
„Nejčastější příčinou hospitalizace jsou úrazy hlavy, zejména
u malých dětí. Kojenci a batolata jsou rizikovou skupinou, kde i malý
úraz může způsobit vážná poranění,“ upozorňuje primářka s tím,
že úraz hlavy tvořil třetinu všech případů. Zatímco kojenci se zraní
nejčastěji při pádu z postele, přebalovacího pultu či ze schodů, starší
děti utrpí poranění hlavy především po pádu na kole, na bruslích,
na koloběžce či při různých sportech. Jedná se v dominantní míře
o venkovní letní aktivity, proto by se v žádném případě neměla
podceňovat prevence. „Je nesmírně důležité při sportu vždy nosit
vhodné a nepoškozené ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle,
přilba, záchranná vesta a chrániče. Rodiče s nejmenšími dětmi pak
musí dostatečně zabezpečit domácnosti,“ zdůrazňuje MUDr. Andrea
Kudělková.
K letním prázdninám také neodmyslitelně patří nejrůznější venkovní
kulturní a společenské akce a s tím spojená konzumace alkoholických
nápojů, které se nevyhýbá ani mládež do 18 let. Nemocnice Nový
Jičín loni hospitalizovala 12 dětí s otravou alkoholem a výjimkou
nebyly hodnoty převyšující 2 promile. Nezanedbatelné jsou také
případy demonstrativních pokusů o sebevraždu, zejména pak
intoxikace léky a sebepoškozování. V roce 2019 jich novojičínská
nemocnice evidovala deset a všechny tyto děti následně vyžadovaly
intenzivní psychologickou a psychiatrickou péči.
„Dětí s úrazem přibývá tak, jak přibývají možnosti trávení volného
času a sportovních aktivit. Bohužel se opakovaně stávají zbytečné
úrazy, kterým šlo předejít důslednou prevencí. V České republice
jsou úrazy nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých dospělých. Ve
srovnání se státy, kde je rozvinutá úrazová prevence, má Česká

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín, která
patří do skupiny AGEL, získalo od Ministerstva zdravotnictví
České republiky na dalších pět let statut vysoce specializovaného
onkologického centra, které ročně ošetří desetitisíce pacientů
a kontinuálně zavádí nové léčebné postupy a techniky.
„Samotnou akreditací jsme prošli bez jakýchkoliv problémů
a i s poměrně velkou rezervou splnili všechny požadavky
ministerstva,“ těší doc. MUDr. Davida Vránu, Ph.D., vedoucího
Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín. Každé
zařízení, které se uchází o statut Komplexního onkologického centra
(centra vysoce specializované onkologické péče), musí splnit velmi
přísná kritéria nejen personální (adekvátní počet atestovaných lékařů
a stejně tak kvaliﬁkovaného středního zdravotního personálu), ale
i přístrojová (minimálně dva kompatibilní lineární urychlovače atd.).
Současně musí léčit dostatečné počty onkologických pacientů.
Na základě statutu pak mohou odborná pracoviště nadále
poskytovat nejnáročnější léčbu onkologicky nemocných pomocí
špičkových odborníků a technologií. „Centralizace péče o pacienty
s onkologickým onemocněním do vysoce specializovaných center,
ve kterých je zajištěna trvalá přítomnost a dostatečná zkušenost
členů multidisciplinárního týmu, vede k zajištění dostupnosti
a nejlepší možné kvality a efektivity zdravotní péče o pacienty trpící
tímto onemocněním,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch .
Vlastní akreditace má zajistit, že novojičínské onkologické centrum
je schopno komplexně léčit nádorová onemocnění dospělého věku
v plném rozsahu diagnóz a současně vychovávat mladé lékaře. „Je
třeba zdůraznit, že naše centrum nezahrnuje pouze onkologii, ale
všechny obory, které se zabývají diagnostikou a léčbou nádorových
onemocnění, tedy chirurgické obory, radiodiagnostiku, patologii,
genetiku a další,“ pokračuje dále docent David Vrána.
V rámci Komplexního onkologického centra je v novojičínské
nemocnici ročně ošetřeno desetitisíce pacientů a jejich počet
neustále stoupá. „Je to bohužel trend v rámci celé České republiky,“
přiznává vedoucí špičkového pracoviště, které aplikuje nové
a efektivní léčebné postupy i techniky. V minulém roce byla
například zavedena nová technika radioterapie tzv. stereotaktická
radioterapie, jež umožňuje výrazně navýšit dávku do nádorového
ložiska při současném maximálním šetření okolních zdravých tkání.
„Dále byla například zavedena v rámci radioterapie technika
NanoKnife, která dále posouvá možnosti léčby recidiv nádorů
prostaty. Abychom zabezpečili pro naše pacienty tu nejlepší péči
i ze strany léčby systémové, biologické, otevřeli jsme několik
nových klinických studií. Pacienti tak mají možnost se dostat k léčbě
molekulami, které v tuto chvíli nejsou dostupné v běžné klinické praxi
a současně vykazují velmi slibné klinické výsledky,“ říká doc. MUDr.
David Vrána, Ph.D. a vzápětí dodává: „Rádi bychom v horizontu
několika měsíců tuto činnost v rámci klinických studií centralizovali
a založili v našem KOC Centrum klinických studií.“
Přestože počet nádorů v české populaci stále roste, daří se
v mnohem větší míře jejich výskyt odhalit v nižším stádiu onemocnění.
Právě včasná diagnostika výrazně zvyšuje šance na úspěšnou léčbu
pacienta. „Jedním z faktorů, které tento pozitivní trend umožnily, je
velmi dobře fungující systém preventivních vyšetření nádorových
onemocnění v České republice,“ vysvětluje docent Vrána. Nůžky
mezi incidencí (nově se objevujícími případy) a mortalitou (pacienti
zemřelí na nádorová onemocnění) se tak čím dál více rozevírají,
zejména pak u karcinomu prsu a prostaty.

„Bohužel se stále objevují pacienti, kteří přicházejí pozdě a naše
možnosti jsou v takové situaci značně omezené. Proto bych velmi
rád zdůraznil význam preventivních vyšetření, která probíhají
v ambulancích praktických lékařů,“ apeluje vedoucí novojičínského
Komplexního onkologického centra na širokou veřejnost.
V současnosti probíhají v České republice programy preventivních
vyšetření zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku či
děložního čípku
Předseda představenstva Nemocnice Nový Jičín, MUDr. Jan Káňa,
k obhajobě statutu vysoce specializovaného onkologického centra
dodává: „Úspěšná akreditace je potvrzením vysoké úrovně kvality
poskytované péče a také toho, že máme nakročeno správným
směrem. Samozřejmě, že z toho těží v prvé řadě pacienti v našem
regionu. Ti se pochopitelně chtějí kvalitně léčit, především tam,
kde je k dispozici špičkový personál, vybavení a zkušenosti. Nejen
pro pacienty, ale i pro naši nemocnici má obhajoba tohoto statutu
význam a přínos.“
Statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé
byl udělen ministerstvem zdravotnictví Komplexnímu onkologickému
centru Nemocnice Nový Jičín do konce roku 2025. Je jedním ze
dvou Komplexních onkologických center v Moravskoslezském
kraji a zabývá se léčbou všech typů solidních nádorů i léčbou
hematoonkologických onemocnění.
„Zvýšená odbornost personálu, příležitosti k nadstandartnímu
profesnímu rozvoji, přístup k mnohdy unikátním diagnostickým
a léčebným metodám, či špičkovému vybavení, jako například
chirurgický robotický systém Da Vinci XI, nám také pomáhají na trhu
práce při náboru šikovných lékařů a sestřiček. Nejen jim, ale všem,
kteří se na úspěšné obhajobě akreditace podíleli, proto patří naše
poděkování,“ uzavírá MUDr. Jan Káňa.

Dětští diabetici z novojičínské nemocnice
dosáhli v celorepublikovém srovnání
mimořádných výsledků
Mimořádných výsledků, a to konkrétně zlepšení o dvacet příček,
dosáhly děti z naší diabetologické ambulance ve statistikách
České národní dětské diabetické databáze, porovnávající data
z kontrol pacientů z jednotlivých ambulancí napříč celou zemí.
Nemocnice se rozhodla úsilí dětí odměnit a nejšikovnější
z nich za jejich snahu mít onemocnění pod kontrolou odměnila
koloběžkami a outdoorovými kamerami.
Pět dětí s dětskou cukrovkou si došlo do zrekonstruované herny
dětského oddělení novojičínské nemocnice pro pět krásných cen.
Koloběžku si z rukou zdejších zdravotnic odnesli dva chlapci a tři dívky
pak sportovní outodoorové kamery. „Jedná se o děti s cukrovkou
prvního stupně. Je to cukrovka, která je závislá na aplikaci inzulínu.

Děti si musí několikrát denně pravidelně píchat inzulin, aby jejich
onemocnění bylo v kompenzovaném stavu a mohly fungovat jako
normální zdravé děti,“ vysvětlila MUDr. Andrea Kudělková, primářka
dětského oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín a jedním dechem
dodala: „Děti se v poslední době tolik zlepšily, že nám to nedalo
a nejšikovnější z nich jsme za jejich snahu držet své onemocnění
pod kontrolou, odměnili.“ Hodnotné ceny zakoupilo dětské oddělení
již podruhé ze sponzorského daru od Okresního sdružení České
lékařské komory Nový Jičín, jehož členy unikátní projekt v loňském
roce oslovil.
Výbornou spolupráci zdravotníků z diabetologické ambulance
Nemocnice AGEL Nový Jičín s malými pacienty dokládají také
oﬁciální statistiky České diabetologické společnosti. Ta vede
Českou národní dětskou diabetickou databázi, nazvanou ČENDA,
porovnávající data z kontrol pacientů z jednotlivých ambulancí napříč
celou zemí. „V rámci republiky jsme předběhli dvacet ambulancí
a zlepšili jsme se opravdu výrazně. Děti z naší ambulance poskočily
ze 41. místa na 21. místo, což považujeme za velký úspěch. Je to
i díky novým technologiím. Pro děti jsou díky navýšeným úhradám
zdravotních pojišťoven dostupnější speciální senzory, které
kontinuálně monitorují u pacientů glukózu v těle v průběhu celého
dne. Tento ročník, monitorující data z roku 2019, nebyl postaven
jako soutěž, ale děti byly ještě šikovnější než v předchozím roce.
Ocenili jsme letos pět dětí ve třech kategoriích (do 10 let, od 10 do 18
let, Skokan roku). Neznamená to ale, že ty ostatní šikovné nejsou,“
sdělila Radka Barošová, dětská sestra diabetologické ambulance
a autorka motivační soutěže.
Neskrývanou radost ze získání ceny měl Adam Chaloupka, který
dětskou koloběžku vyzkoušel přímo na chodbě dětského oddělení.
Přiznal, že občas má pořádnou chuť na kofolu, ale správnou
životosprávu se snaží co nejvíce dodržovat. Cenu získala i Markéta
Rusnoková a s novou kamerou v ruce připomněla, v čem cukrovka
její život nejvíce omezuje: „Nemám jíst sladké, musím si to hlídat.
Sestřičky i paní doktorky mi v tom hodně pomáhají a moc jim za to
děkuji.“
Diabetologická ambulance Nemocnice AGEL Nový Jičín aktuálně
sleduje 33 dětí, které si musí v pravidelných dávkách aplikovat
inzulín. Jak přiznala MUDr. Andrea Kudělková, jejich počet narůstá.
Na kontroly docházejí děti s diabetem pravidelně čtyřikrát ročně,
pokud to jejich zdravotní stav nevyžaduje jinak. „Dětská cukrovka
je částečně genetické onemocnění. U geneticky citlivých lidí pak
nástup diabetu může být spuštěn jedním nebo více faktory, ale
přesná příčina dosud nebyla objasněna. Velkou skupinu tvoří
děti, kde v rodině nikdo cukrovku tohoto typu nemá a najednou se
onemocnění objeví. Za možné spouštěče se považují některé běžné
virózy, například chřipka,“ doplňuje primářka dětského oddělení
novojičínské nemocnice.

stmelil a umožnil velkorysé plánování. Historikové odhadují, že do
Vítkova přišlo na 250 německých kolonistů.
Zdroje: Rychlík, J., Penčev, V. Od minulosti k dnešku. Seidel, F.
Německo a Češi.

VELKÁ KOLONIZACE VE 13. STOLETÍ

Minulé číslo Vítkovského zpravodaje bylo věnováno největšímu
lokátorovi
našeho kraje olomouckému biskupu Brunovi ze
Schauenburku, který údajně založil celkem 121 vsí a měst. Je to
výkon hodný obdivu.
13. století je doba velikých společenských proměn. V západní
Evropě již byly konsolidované velké územní celky. Panství
měla organizovanou společenskou strukturu a rozvíjely se tržní
vztahy, řemesla, zemědělství, těžba kovů, peněžnictví a právní
systém. Velkým impulsem bylo lenní právo. Ve středověku se
takto označovalo podmíněné držení půdy, nebo úřadu na základě
smlouvy. Hlavním vlastníkem půdy v zemi byl panovník, který
uděloval pozemky a úřady věrným rytířům své družiny, šlechticům,
klášterům a biskupstvím. Brzy si šlechta vymohla dědičnost z otce
na syna. Léno sloužilo k zajištění obživy vrchnosti, ale i poddaných,
kteří pozemky obdělávali. Kromě roboty museli odevzdávat část
své vlastní úrody tzv. rentu v naturáliích. Později převládla peněžní
renta. Pro šlechtu bylo výhodné se chovat jako panovník a část
svých držav dále propůjčit a získávat tak rentu pro sebe.

ZALOŽENÍ MĚSTA

Městečko bylo založeno jako jednotná aglomerace tvořená vlastním
Vítkovem a ze severní strany navazující Horní Vsí, jižní stranu tvoří
Dolní Ves nacházející se v ose potoka Čermná. V obou případech
se jedná o lánové vsi, jejichž vznik lze klást do 13. století. Horní
Ves navazuje na vlastní město a sahá až k rozvodí řek Odry
a Moravice. Urbanistická koncepce středověkého Vítkova se
omezila na velké obdélníkové náměstí, z jehož rohů vybíhají ulice.
Hlavní komunikační osa probíhá východní stranou náměstí. Pouze
oba východní rohy náměstí disponují dvojicemi vybíhajících ulic,
zatímco na jeho západní straně vybíhá z každého rohu jen jedna
ulice a rovněž osídlení západně od náměstí bylo méně intenzivní.
Obě vsi představovaly zemědělské doplnění městského sídla.
Osídlení Dolní Vsi bylo zřejmě daleko starší než Vítkova, a to
z několika důvodů.
Již od počátku městského osídlení stál ve Vítkově jako symbol
církevní správy kostel. Pokud vznikalo město takzvaně „ na zeleném
drnu“, vždy byl součástí lokace také farní kostel. Dnešní starý
vítkovský kostel Nanebevzetí Panny Marie se hřbitovem stojí mimo
centrum původního města. Z této mimořádné topograﬁcké polohy
vyvozoval Adolf Turek, že osídlení Dolní Vsi bylo starší než později
založené město. Mělo se tady nacházet centrum slovanského
osídlení pro celé okolí.
Zdroj: Dorko, B., Kravar, Z. Vítkov – Z historie města.
Pavel Kučerka

O rozvoj vzdělanosti se starali mniši v klášterech. Církevní řády
rozvíjely ruční práce a agrární techniky. Tyto změny včetně
příznivého vývoje klimatu (průměrná teplota stoupla o 2°C) způsobily
skokový růst počtu obyvatel a přelidnění některých oblastí. Na
území dnešního Německa žilo na počátku 13. století 6 – 7 milionů
obyvatel a v českém království něco přes jeden milión. Bylo
potřeba zvětšit vyživovací základnu. V zemědělství došlo k velkým
inovacím - vynálezu koňského chomoutu, nové techniky zápřahu,
asymetrického pluhu – radlice, bylo zefektivněno hospodaření
a žňový výnos se i díky střídavému trojpolnímu systému zvýšil 2 3krát. Vzrostla také produkce železa.
Šlechta přešla od válečnických dobrodružství do ekonomického
podnikání a podporovala růst počtu obyvatelstva. Nejvíce příležitostí
k zbohatnutí bylo na zalesněném východě Evropy. Pro mnohé
chudé, ale podnikavé lidi, to byla životní šance, neboť tady u nás bylo
hodně půdy na vyklučení (kácení lesů) a k tomu mohli být odměněni
rychtářským úřadem, nebo velkými podíly na půdě. Koncem 12.
století se v první vlně přestěhovalo na východ od Labe asi 200 000
obyvatel a v polovině 13. století se stejný počet lidí vydal kolonizovat
naši oblast. Transfer byť nevelké skupiny osídlenců společenství

BAXI - KOVARSON
• Servis, montáže, pravidelné roční kontroly (revize)
plynových kotlů BAXI a KOVARSON
• Montáže a servis tepelných čerpadel Kovarson
Marek Španiel
- servisní technik značky Baxi, Kovarson.
Tel: +420 776 812 356

OCENĚNÍ KE DNI UČITELŮ 2020

Rada kraje schválila návrh pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů
na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku
škol a školských zařízení ke Dni učitelů v roce 2020 a vybrala
z 95 navrhovaných pedagogů celkem 20. V kategorii „Ocenění
za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“ byla oceněna také
ředitelka MŠ Vítkov Mgr. Miluše Špoková. Předávání ocenění však
bylo posunuto díky Covid-19 až na 29. 6. 2020, kdy byli ocenění
pedagogové pozváni na Krajský úřad k převzetí ocenění z rukou
zástupců Moravskoslezského kraje v čele s hejtmanem prof. Ing. Ivo
Vondrákem, CSc.
Paní ředitelka Mgr. Miluše Špoková je výraznou osobností mateřské
školy již 42 let, je osobou zainteresovanou na stálém zlepšování
výsledků vzdělávání a materiálních podmínek. Jedenáct let vedla

Mateřskou školu Opavská 34 ve Vítkově a po sloučení mateřských
škol a zřízení právního subjektu působí jako ředitelka Mateřské školy
Vítkov, Husova 629, 749 01, okres Opava a vede čtyři odloučená
pracoviště – MŠ Opavská ve Vítkově, MŠ Klokočov, MŠ Radkov
a MŠ Čermná ve Slezsku. Je svědomitá a profesionální. Dokáže řídit
tým lidí, vytvářet a udržovat pozitivní energii. Během své vedoucí
pedagogické činnosti se jí daří renovovat a modernizovat budovy
škol i jejich interiérů. Podařilo se jí získat dotační program z Fondu
životního prostředí na rekonstrukce tří školních zahrad. Děti tak
mohou využívat plně vybavené venkovní prostředí s herními prvky,
které jsou v souladu s ekologickými požadavky. Zřídila na mateřské
škole logopedickou třídu pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami, ve které také působí jako učitelka speciální logopedické
třídy. Modernizuje výuku v mateřské škole – zajištění interaktivní
Smart tabule do tříd mateřských škol, podporuje zavádění
polytechnických činností v programu školy zprostředkováním
seminářů, doplňováním pomůcek. Je také otevřená alternativním
metodám výuky. V roce 2016 zajistila vzdělávání pedagogických
pracovníků ve vzdělávacím programu „Začít spolu“, kterého se také
účastnila. Poté se jí podařilo vhodným a nenásilným způsobem včlenit
prvky programu „Začít spolu“ do vzdělávání na našich mateřských
školách. Zajistila vybavení tříd tzv. centry aktivit a dále metodicky
vedla pedagogický i nepedagogický tým v uplatňování těchto prvků.
Paní ředitelka dlouhodobě vytváří reálnou koncepci rozvoje školy,
kterou se jí daří naplňovat. Pravidelným setkáváním s dětmi, rodiči
i zaměstnanci školy získává přehled o aktuálních okolnostech, za
kterých vzdělávání probíhá. Úspěšně metodicky vede pedagogy,
vytváří evaluační tým, spolupracuje s Klubem rodičů a tak vytváří
partnerství mezi zákonnými zástupci a školou. Je nekonﬂiktní,
vždy hledá cesty řešení jak se svými zaměstnanci, s rodiči, tak i se
zřizovatelem. Je vstřícná, empatická. Bere na vědomí i osobní životy
pedagogů a vytváří tak vhodné podmínky pro skloubení s profesním
životem.
MŠ Vítkov

Letní setkání
Vzhledem k tomu, že jsme letos nemohli oslavit 1. máj, zorganizovala
základní organizace KSČM ve Vítkově malé „Letní setkání“. Konalo
se v sobotu 11. července, tentokrát v restauraci U Berana. Našimi
hosty byli i zástupci základních organizací z Budišova nad Budišovkou
a Fulneku. Vystoupily vítkovské mažoretky a zahrál nám Hájecký
šraml. I přes nepřízeň počasí jsme si posezení užili, zazpívali si
známé písničky a domluvili se na dalším setkání na konci prázdnin.

Alena Grosová
zastupitelka MSK za KSČM

Středisko volného
času Vítkov

TÁBOR JUMANJI
11. – 18. července

Děti byly v našem táboře rozděleny do tří týmů – Modří žraloci,
Rudí panteři a Písečná bouře. Každý tým měl svou vlajku a vlastnoručně vyzdobené týmové tričko. Před vstupem do Jumanji se
děti napily nápoje odvahy a síly. Po zasunutí kazety do starého
herního přístroje začalo všechno blikat a za zvuku bubnů je hra
vtáhla dovnitř. Každý dostal tři životy na tričko, kartičku s novou
identitou postavy v Jumanji a vylosoval si přednosti a slabiny. Následovala smršť her, např. bystré oko, malware, hlad, zlato, avast,
fotograf atd.

Informace o ﬁnančních příspěvcích
na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v nestátních lesích za rok
2019
20. července 2020 Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.
Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky
pro poskytování ﬁnančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v nestátních lesích za rok 2019 (čj. 33707/2020-MZE-16221
ze dne 21. července 2020).
Příjem žádostí je spuštěn od 21. července 2020 do 18. září 2020.
Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace
(modulu) pro žadatele zveřejněného na stránkách Ministerstva
zemědělství (formulář žádosti o příspěvek Ln.2020).
Pro dotazy žadatelů slouží kontaktní e-mail prispevky-kurovec@mze.
cz. Žadatelům je také k dispozici podpora na telefonu 221 815 031
(v provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 hod).
Znění zásad pro poskytování příspěvku, vzor formuláře žádosti
a stručná příručka pro žadatele jsou k dispozici v souvisejících
dokumentech ke stažení.

Děti také jely na výlet do zámku v Hradci nad Moravicí, kde si prohlédly zámecký areál, proběhla hra „boj o vlajku“, posléze také
turnaje v přehazované, ringu a magic ballu. Na závěr týmy odstartovaly do závěrečné hry – klenot Jumanji. Byla to cesta po šifrách
a po místech určených mapou Jumanji až k místu s velkým dřevěným křížem a dvěma stromy, kde děti pověsily svítící klenot Jumanji a tím jej zachránily před kletbou. V závěru proběhla diskotéka.
Tábor se vydařil a dětem se ani nechtělo domů.
Oldřich Sladkovský
hlavní vedoucí, pedagog SVČ Vítkov

Středisko volného času Vítkov, p.o.

Zájmové kroužky pro školní rok 2020 - 2021
Název zájmového kroužku

věk

místo

jméno vedoucího

1. Florbal I. (děvčata)

8 - 15 let

ZŠaG - velká tělocvična

Petr Molek

2. Florbal II. (kluci)

8 - 15 let

ZŠaG - velká tělocvična

Petr Molek

3. Rybářský

9 - 15 let

Sokolovna - klubovna

Martina Janečková

4. Horolezecký dospělí

18 let a více

ZŠaG - malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

5. Horolezecký SPIDER I.

9 - 15 let začátečníci

ZŠaG - malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

6. Horolezecký SPIDER II.

9 - 15 let pokročilí

ZŠaG - malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

7. Nerﬂiga

7 - 15 let

Sokolovna - tělocvična

Oldřich Sladkovský

8. Baseball

9 - 15 let

Sokolovna - tělocvična

Oldřich Sladkovský

9. Baseball Březová

9 - 15 let

ZŠ Březová

Oldřich Sladkovský

10. Wa-te jitsu dó

9 - 15 let

Sokolovna - malý sál

Radek Fleischer

11. Wa-te jitsu dó

9 - 15 let

ZŠ Březová

Radek Fleischer

12. Stolní tenis Větřkovice

6 - 15 let

Kulturní dům Větřkovice

Holáň

13. Mladí hasiči I.

6 - 15 let

Sokolovna - tělocvična

Martina Krejčí (723 980 888)

14. Mladí hasiči II.

6 - 15 let

Sokolovna - tělocvična

15. Dramatický Březová

7 - 15 let

ZŠ Březová

Jana Hrbáčová

16. Sportovní hry Březová

7 - 15 let

ZŠ Březová

Radek Čech

17. Chytrá hlavička Březová

7 - 15 let

ZŠ Březová

Jitka Víchová

18. Instruktor

14 - 22 let

SVČ Vítkov

pedagogové SVČ

19. Lukostřelba

7 - 15 let

Sokolovna - tělocvična

Michal Matuška

20. Střelecký

7 - 15 let

Sokolovna - tělocvična

Michal Matuška

21. Volejbal

9 - 22 let

Sokolovna - tělocvična

Pavlína Steschnerová

22. Keramika Větřkovice

6 - 11 let

ZŠ Větřkovice

Pavlína Steschnerová

23. Keramika pro MŠ

5 - 7 let

SVČ - keramická dílna

Pavlína Steschnerová

24. Keramika dospělí

18 let a více

SVČ - keramická dílna

Pavlína Steschnerová

25. Malý výtvarník

5 - 9 let

SVČ - klubovna výtvarky

Pavlína Steschnerová

26. EVO - přírodovědecký

7 - 12 let

SVČ - učebna

Pavlína Steschnerová

27. Mažoretky mladší

6 - 10 let

ZŠaG - tělocvična

Marie Potočárová

28. Mažoretky starší

10 - 15 let

ZŠaG - tělocvična

Marie Potočárová

29. Taneční - Mixed Dance I.

začátečníci 5 - 7 let

Sokolovna - malý sál

Klára Ligocká

30. Taneční - Mixed Dance II.

začátečníci 7 - 11 let

Sokolovna - malý sál

Kamila Orlíková

31. Dance up

pokročilí

Sokolovna - tělocvična

Klára Ligocká

32. Vaření, pečení Vítkov

co 14 dní

SVČ Vítkov

Šárka Medunová

33. Klub KaMeRa

11 - 18 let

SVČ - multimediální učebna

Šárka Medunová

34. Programování a tisk v 3D

7 - 15 let

SVČ - multimediální učebna

35. Robotika

7 - 15 let

SVČ - klubovna

Kristýna Koldušková

36. Automodelářský

8 - 19 let

TZ Klokočov

Jaromír Býma

37. Sportovní Melč

7 - 15 let

ZŠ Melč

Lenka Lebedová

38. Volejbal Melč

7 - 15 let

ZŠ Melč

Anna Schindlerová

Oddíl boxu Tělovýchovné jednoty Klokočov
Vážení spoluobčané, jsme rádi, že
vás můžeme v krátkosti informovat
o tom, co bylo, je a co se chystá
v klokočovském boxerském oddílu.
Po ukončení zákazu shromažďování se naplno rozběhly tréninky
a příprava na druhou polovinu
roku, kdy se všichni budou snažit
dohnat ztracený čas. Ani my jsme
nespali a jako jedni z prvních jsme
zorganizovali 13. června společný
trénink, tzv. sparingy, kdy se boxeři utkávají spolu, ale nejsou to
oﬁciální zápasy a slouží pro porovnání současné výkonnosti. Do Klokočova tak dorazili boxeři osmi klubů
z moravskoslezského a olomouckého kraje. Byl to výborný test pro naše
sportovce, kteří se připravují na podzimní soutěže.
Jen pro ilustraci představujeme program naší Elišky Cihlářové (účastnice ME 2018 v Bulharsku, mistryně
ČR 2018, 3. místo na mistrovství ČR
2019, vítězka mezinárodních turnajů
v Karviné, polském Rybniku a slovenské Nitře), která byla nominována od r. 2020 do úzké reprezentace
ČR jako kadetka ve váze do 57 kg.
Je to obrovský úspěch a přejeme jí i
jejímu trenérovi jen a jen další takové úspěchy. Zaslouží si to.
5. - 7. 7. 2020 – absolvovala kontrolní testy v Prostějově
14. - 16. 8. 2020 – sparingy v Polsku – klub GUKS CARBO GLIWICE
29. 8. 2020 – sraz reprezentace – výstupní testy
30. 8 – 6. 9. 2020 – mezinárodní turnaj v Polsku – Gliwice
12. - 13. 9. 2020 – Mezinárodní turnaj v boxu žen a dívek – Klokočov
(přesun z května)

25. - 27. 9. 2020 – mistrovství ČR kadetek Třeboň
2. - 4. 10. 2020 – Mezinárodní turnaj olympijských nadějí – Ústí nad
Labem
9. – 11. 10. 2020 – sparingy Slovensko - Bratislava
23. – 25. 10. 2020 – sraz reprezentace v Prostějově
Filip Holiš, další naděje oddílu, se ve
dnech 23. - 27. 9. 2020 zúčastní ve
své těžké váze Memoriálu Julia Tormy v Praze.
Od září 2020 pak budou připraveni na ostatní soutěže a boxerskou
ligu níže uvedení sportovci našeho
oddílu: Eliška Cihlářová a Michaela
Matyášová (2 kadetky), Lukáš Pekárek, Petr Smolka, Filip Holiš a Tomáš
Valenta (4 dorostenci), Kamil Valenta
a Šimon Kučerka (2 muži).
Oddíl vede Petr Hlavna, dále se
o provoz oddílu starají trenéři Václav Hrbáč, Dušan Lustig a Miroslav
Špálek
Jsme velmi rádi, že vám můžeme
s hrdostí podat zprávu o výsledcích dlouhodobé práce převážně
s mládeží v našem oddíle.
Přejeme vám všem jen to nejlepší a těšíme se na vaši návštěvu
hlavně ve dnech 12. a 13. 9. 2020 na již 6. ročníku turnaje, který se
stal již tradicí, je velmi dobře hodnocen vlastními sportovci a je jediným svého druhu v ČR. Přijďte povzbudit a podpořit naše sportovce.

TJ Vítkov - box klub
Poslední ligové kolo se konalo ve Vítkově a nikdo netušil, že
další se dlouho kvůli covidu-19 konat nebude. Po uvolnění
možností opět trénovat se schází oddíly na společné sparingy.
I oddíl Vítkov uskutečnil tuto akci 27. června, účast byla skvělá
dostavilo se 7 oddílů, přijelo tolik mladých boxerů, jako by se konala
liga SM oblasti. Sešli jsme se všichni v ZŠaG Vítkov. V pěkné hale
se všem líbilo, jak sportovcům, tak i trenérům. Je velice dobře, že
tyto akce probíhají a že udržujeme mládež v činnosti, jak nejlépe
můžeme. Posunuli nám konání MČR na 6. až 8 září a pokud vše
vyjde, chceme se zúčastnit MČR v České Kamenici.
Začaly prázdniny a přesto se s dětmi scházíme, tentokrát máme
možnost trénovat v sokolovně. Děkujeme ředitelce paní Medunové
ze SVČ, vedení ZŠaG Vítkov za možnosti, které nám poskytují
během školního roku. Děkuji spolutrenérům Ivovi Deszkásovi
a Pavlu Chromkovi za činnost v oddíle a našim sponzorům
Romanu Koštálovi, Štepánu Hutníkovi a Karlu Jakubíkovi. Chtěl
bych připomenout, že po prázdninách se opět budeme scházet
v ZŠaG Vítkov a budeme se těšit na nové členy. Přijďte mezi nás,
rádi vás uvítáme.
Ivan Deszkasz
předseda oddílu

Petr Hlavna
předseda TJ Klokočov

KALENDÁŘ AKCÍ
Pondělí 3. 8. v 17:30 hodin
JÓGA POD ŠIRÝM NEBEM
Deku a karimatku s sebou.
Vstupné: 30 Kč
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově
Středa 5. 8. v 17:30 hodin
JÓGA POD ŠIRÝM NEBEM
Pod vedením Lenky Bednaříkové Kudělové
Deku a karimatku s sebou.
Vstupné: 30 Kč
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově
Čtvrtek 6. 8., 11:00 - 16:00 hodin
VÝSTAVA ZDRAVÍ
Nabízené aktivity: test dlouhověkosti, test životního stylu, masáž
šije, zdravotní poradenství lékařem, index viscerálního tuku, BMI,
měření krevního tlaku a kondice srdce, analýza kostí, hydratace
svalů, tuku a metabolismu. Plus dárek pro zdraví - VŠE ZDARMA
V čase od 17:00 hodin vás zveme na následnou přednášku
do Kulturního domu Vítkov, Dělnická 746 (učebna) s názvem
„PREVENCE JE LEPŠÍ NEŽ LÉČBA“, přednášet bude MUDr.
Milan Moskala.
Organizuje Institut preventivní péče o zdraví.
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově
Čtvrtek 6. 8. v 19:00 hodin
KONCERT SKUPINY DESPERÁDO
Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 70 Kč
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově
Pátek 7. 8. v 17:30 hodin
JÓGA POD ŠIRÝM NEBEM
Pod vedením Petry Kostruhové
Deku a karimatku s sebou.
Vstupné: 30 Kč
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově
Pátek 7. 8. ve 21:00 hodin
LETNÍ KINO – VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
Říkáte si, co nás to popadlo? Nebojte, jedná se o americkou
romantickou komedii. Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 50 Kč (do 15
let – prokázání platným identiﬁkačním průkazem, který obsahuje:
jméno, příjmení a datum narození). Občerstvení zajištěno.
Středisko volného času Vítkov
Čtvrtek 13. 8. v 19:00 hodin
V SÍTI 18+
Necenzurovaná verze V síti 18+ divákům velmi věrně
zprostředkovává zkušenosti a pocity dětí zneužívaných na internetu.
Zakryté totiž zůstávají pouze tváře predátorů. Tři dospělé herečky s
dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu
prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online.
Dokument
Země původu: Česko
👨 18+ ⏰ 100 min
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 15. 8. v 10:00 hodin
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY
Velký hnědý medvěd Brum-Brum si žije svůj spokojený život do té
doby, kdy mu jednoho dne popletený čáp nedoručí omylem zvláštní
zásilku – malou pandu. Jako všechna mláďata, i tato panda je
roztomilá, ale hodně pláče, a rozhodně nepatří do Brum-Brumova
lesa. Nezůstává mu nic jiného, než s pomocí kamarádů najít pandě
správný domov.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
Země původu: USA / Rusko

👨 Přístupný ⏰ 84 min. Český dabing
Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 15. 8. v 19:00 hodin
KOUŘ
Protagonistou vyprávění je idealistický mladý inženýr Miroslav Čáp
(Jan Slovák), který nastupuje do prvního zaměstnání s úmyslem co
nejlépe vykonávat své pracovní povinnosti. Mirkovi noví kolegové
se však prací nezatěžují. Zato mezi nimi bují udavačství, protekce,
intriky, podvody, alkoholismus a promiskuita. Mirek odmítá na hru
přistoupit a mimoděk tak iniciuje vzpouru proti nekompetentnímu
vedení.
Komedie / Muzikál
Režie: Tomáš Vorel st.
Hrají: Jan Slovák, Lucie Zedníčková, Eva Holubová, David Vávra,
Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtníček
👨 Přístupný ⏰ 89 min.
Vstupné: 70 Kč
Kino Panorama Vítkov
17. 8. – 11. 9.
VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
Vždy v půjčovní době knihovny, cena 5 Kč za knihu.
Knihovna Vítkov – multifunkční sál
Čtvrtek 20. 8. v 19:00 hodin - čtvrteční premiéra
JESKYNĚ
Film inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály v Thajsku
v létě roku 2018. Dvanáctičlenný chlapecký fotbalový tým v čele
s trenérem se tehdy vydal na procházku do jeskynního komplexu
Tham Luang v oblasti Chiang Rai na severu země. Náhlý prudký
déšť zvedl hladinu vody, která zaplavila přístupovou cestu a uvěznila
všech 13 chlapců ve svých útrobách.
Drama / Dobrodružný
Země původu: Thajsko / Irsko
👨 12+ ⏰ 104 min. Titulky
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 21. 8. ve 21:00 hodin
LETNÍ KINO – AVE, CAESAR!
Hvězdné obsazení mysteriózní komedie AVE, Caesar! Vstupné:
dospělí 80 Kč, děti 50 Kč (do 15 let – prokázání platným
identiﬁkačním průkazem, který obsahuje: jméno, příjmení a datum
narození). Občerstvení zajištěno.
Středisko volného času Vítkov
Sobota 22. 8. od 14:00 hodin
ZA PLOTEM
Město Vítkov vás zve na tradiční akci pro všechny malé i velké
zahrádkáře, kutily, hospodyňky, příznivce dobrého jídla a skvělé
zábavy pod širým nebem.
Podrobný program uvnitř zpravodaje.
Park za kulturním domem
Čtvrtek 27. 8. v 19:00 hodin
CASTING NA LÁSKU
Ústřední postavou romantické komedie Casting na lásku je
neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou
zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrácí angažmá
v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Po kariérním
neúspěchu přichází i osobní – manžel jí začne podvádět a ani se to
nijak moc nesnaží skrývat. S porážkou od života se ale Stela nemíní
smířit a rozhodně se nevzdá bez boje.
Komedie
Hrají: Tereza Petrášková, Martin Sitta, Jan Řezníček, Igor Bareš,
Milan Šteindler
Režie: Eva Toulová
👨 12+ ⏰ 85 min.

KALENDÁŘ AKCÍ
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 28. 8. ve 21:00 hodin
LETNÍ KINO – SNĚŽNÝ KLUK
Trochu se zchladit v letních dnech není nikdy na škodu. Vezměte
s sebou děti a užijte si animovanou dobrodružnou komedii.
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 50 Kč (do 15 let – prokázání platným
identiﬁkačním průkazem, který obsahuje: jméno, příjmení a datum
narození). Občerstvení zajištěno.
Středisko volného času Vítkov
Sobota 29. 8. v 10:00 hodin
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném
prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji
to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou
zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka.
Animovaný / Komedie
Země původu: USA
🕶 3D 👨 Přístupný ⏰ 91 min. Český dabing
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 29. 8. ve 14:00 hodin
OLYMPIJSKÉ ČTVERCE – VÍTKOV 2020
Zrušili olympiádu v Tokiu? Nevadí, my Vítkováci si uděláme svoji.
Zahajovací ceremoniál, olympijský oheň, taneční kreace a týmové
soutěže. Netradiční soutěžní disciplíny k pobavení soutěžících i
publika v různých kategoriích (hod vajíčkem, štafeta na kole, sekání
klády atd.). Soutěže budou nejen pro týmy, ale i pro rodiče s dětmi či
jednotlivce. Nebojte se, vaše výkony budou ohodnoceny.
Stadion ve Vítkově
Sobota 29. 8. v 16:30 hodin
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka
je, jak... Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou
nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější
návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný
loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici
dveře do velkého světa neomezených možností.
Komedie
👨 Přístupný ⏰ 99 min.
Vstupné: 130 Kč
Země původu: Česko
Kino Panorama Vítkov
Sobota 29. 8. 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. Je přesvědčená, že tito mladí lidé představují nebezpečí
sami sobě a celé společnosti. Má je neustále na očích a snaží se je
naučit ovládat jejich mutantí schopnosti. Když se však osazenstvo
rozroste o Danielle „Dani“ Moonstarovou (Blu Hunt), začnou se v
nemocnici dít zvláštní věci.
Horor / Sci-Fi / Akční
Země původu: USA
Režie: Josh Boone
👨 12+ ⏰ 95 min. Český dabing
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
PROGRAM NZDM TUNNEL - SRPEN 2020 – FINANCE
Mladší 6 – 14 let
3. 8.
Nová dlouhodobá hra klubu
10. 8. Den profesí – pantomima
17. 8. Veselá věda
18. 8. Pojďme nakupovat!
25. 8. Kolik mi zbylo? (penízkový systém)
31. 8. Hola, hola, škola volá
Starší 15 – 26 let
5. 8.
Nová dlouhodobá hra klubu
13. 8. Zkušebna + hudební odpoledne
19. 8. Beseda s příslušníky PČR
20. 8. Pojďme nakupovat
26. 8. Film – Velký Gatsby
Všechny akce se konají za aktuálních podmínek a nařízení
ochrany zdraví. Vlivem měnících se opatření může nastat
situace, že plánovaná akce či ﬁlm se neuskuteční (z důvodů
nařízení orgánů, rozhodnutí pořadatele, distributora apod.).
Pro aktuální přehled akcí sledujte webové stránky, facebook či
volejte informační centrum - tel. 556 312 255.
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková
organizace

nabízí
pro školní rok 2020/2021
poslední volná místa

ve výtvarném a tanečním oboru, ve hře na zobcovou
ﬂétnu a dechové nástroje, housle,
klavír, akordeon, keyboard.
V případě zájmu kontaktujte vedení školy: telefon 604 258 275
e-mail: info@zus-vitkov.cz

Uzávěrka příštího čísla: 2 1 . s r p n a 2020 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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