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ZA CO VŠECHNO
MŮŽE PES ...
Vážení čtenáři, můj únorový příspěvek se ponese v poněkud
osobní rovině. Poslední listopadový víkend se naše rodina rozrostla
o jednoho člena - malou roztomilou fenku. O psovi jsme uvažovali
už delší dobu, takže zpráva, že u příbuzných mají pět štěňat, jen
urychlila naše rozhodnutí. Každý, kdo má zkušenost s příchodem psa
do rodiny, ví, jak se tím změní její každodenní život. Mezi největší
změny patří zařazení pravidelných procházek do denního režimu.
Ranní a večerní jsou mojí starostí, odpolední venčení zajišťují naši
kluci. Pokud je více času, vyrážíme společně na delší procházky.
Není samozřejmě mým cílem popisovat vám, jak se změnil
s příchodem psa život v naší rodině. Ale prostřednictvím nových
aktivit získávám i nový pohled na naše město. Na procházkách
potkávám jak spoluobčany, kteří také venčí své mazlíčky, tak ty, kteří
se jen tak procházejí. S mnohými z nich se dáme do řeči. S někým
prohodím jen pár zdvořilostních frází, s někým se zdržím delší dobu.
Někdy probíráme problémy, které občany trápí. Například přímo na
místě jsem diskutoval s obyvateli bytových domů nad obchodním
domem o nově vybudovaném parkovišti. To umožňuje parkování na
plnohodnotných parkovacích místech, místo na trávě, jak tomu bylo
dřív. Na druhou stranu dopravní značení jim neumožňuje parkovat
tam, kde byli dříve zvyklí, takže ve výsledku ne všichni tuto změnu
vnímají jako zlepšení...
Téměř denně chodím přes sportovní areál, který je pěkně osvětlen,
takže na ledové ploše se dá bruslit i po setmění. Na svých večerních
procházkách jsem tam ovšem nikdy nikoho bruslit neviděl. Asi to
bylo tím, že bylo už hodně pozdě. Až jednou jsme šli s manželkou
a samozřejmě se psem přes sportovní areál a zahlédli jsme tam
postavu, jak krouží po ledě. Když jsme přišli blíž, zjistili jsme, že je to
náš soused ze Skřivánčího pole. Bavili jsme se hlavně o tom, jak je
fajn, že je na kluzišti ledová plocha. Tak nás tím navnadil, že druhý

den jsem se synem a se psem vyrazil před sedmou na bruslení.
A světe div se, nebyli jsme tam sami. Pan Matuška odhrnoval z ledu
sníh, aby byly podmínky pro bruslaře co nejlepší. Na ledě ještě byla
jedna maminka se svým synem. Na večerním bruslení jsme byli
čtyři. Nepočítám pana správce, který tam pracoval, a našeho psa...
Určitě tam budeme chodit častěji. Pokud rádi bruslíte, určitě přijďte.
Nevím sice, zda v době, kdy tyto řádky čtete, bude ještě na kluzišti
led. Ale co kdyby …
Další změna nás a našeho psíka teprve čeká. Protože sami nemáme
zkušenosti s výchovou a výcvikem psů a nechceme, aby se fenka
stala vůdcem naší rodinné „smečky“, tedy abychom poslouchali my
a ne ona. Chystáme se proto kontaktovat místní kynologický klub,
využít zkušeností jeho členů a chodit s nimi na cvičák. Předpokládám,
že se staneme členy klubu a já tak získám zase jiný úhel pohledu
na život v našem městě. Určitě se na to už teď těším.
Pavel Smolka

Městská policie v prosinci 2016
Za porušení zákazu kouření v areálu školy v Opavské ulici uložili
strážníci blokové pokuty dvěma 17letým studentům z Vítkova
a Fulneku. Strážníci oba studenty zjistili dne 1. prosince kolem
desáté hodiny ranní, když vědomě tento zákaz porušili.
2. prosince o půl druhé odpoledne přijala MP Vítkov oznámení
o volně se pohybujících psech, kteří se ocitli v prostoru jedné
z prodejen v Budišovské ulici. Strážníci oba psy odchytili a umístili
do záchytných kotců. Jako majitel psů byl ještě téhož dne zjištěn
30letý muž z Vítkova. Oba psy mu MP Vítkov vydala a přestupek
porušení povinnosti zabezpečit zvíře a učinit opatření proti úniku
zvířete v zájmovém chovu s ním vyřešila uložením blokové pokuty
ve výši 400 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že jeden ze psů byl značně
podvyživený, byla tato skutečnost oznámena krajské veterinární
správě pro podezření z porušení povinností majitele při chovu psů,
daných zákonem na ochranu zvířat proti týrání.
Krátce po půlnoci 24. prosince operátor kamerového systému
slyšel a poté i prostřednictvím kamery pozoroval skupinku osob při
odpalování pyrotechnických výrobků na náměstí Jana Zajíce. Na
místo byla vyslána hlídka MP Vítkov, která skupinku dvou mužů a
jedné ženy dostihla při parkovišti v Lidické ulici. Strážníci z důvodu
„svátečního“ času chtěli dva muže, u kterých byly pyrotechnické
výrobky zjištěny, pouze upozornit na dodržování nočního klidu
a povinnosti při manipulaci s pyrotechnickými výrobky. Ze strany
těchto občanů Vítkova ve věku 22-23 let se však setkali s takovou
arogancí a vulgaritou, že nemohli jejich počínání řešit pouze
upozorněním. Oběma mužům za přestupky proti veřejnému pořádku
a majetku - narušili noční klid, neuposlechli výzvy strážníků a porušili
povinnost používat pyrotechnické takovým způsobem, aby nedošlo
k ohrožení života, zdraví nebo majetku - hrozí u správního orgánu,
kam byla věc postoupena, pokuta až do výše 20.000 Kč.
Na protialkoholní stanici v Opavě byl 27. prosince převezen 25letý

muž z Vítkova. Strážníci v půl deváté večer přijali oznámení o muži
ležícím u jedné z provozoven v Luční ulici. Muži, který byl zjevně pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, bylo naměřeno více než
2,5 promile alkoholu v dechu. Jelikož muž nebyl schopen verbální
komunikace ani samostatné chůze, byl naložen do služebního
vozidla a po provedení nezbytných úkonů převezen na PZS. Za
přestupek proti veřejnému pořádku, spáchaný vzbuzením veřejného
pohoršení, muži hrozí u správního orgánu pokuta až do výše 10.000
Kč.
Pokuta ve výši až 5.000 Kč v blokovém řízení nebo 50.000 Kč ve
správním řízení hrozí 59leté ženě z Vítkova, která byla zachycena
fotopastí při odkládání odpadů mimo vyhrazená místa ve Fučíkově
ulici 30. prosince v dopoledních hodinách. Svým počínáním se
dopustila přestupku proti veřejnému pořádku.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VÍTKOVA
18. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

22. února 2017 od 15.30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově.
Program zasedání nalezenete na úřední desce
města Vítkova a na webových stránkách města
www.vitkov.info

Aktuálně z radnice
V lednu se konalo pouze zasedání městské
rady, a to 17. 1. 2017.
Rada města také letos schválila příspěvek
na kastraci koček ve výši 500 Kč na kočku
a 250 Kč na kocourka. Jen tak pro zajímavost,
každoročně je kastrace provedena asi u 30
koček či kocourů.
Dále bylo radou schváleno podání žádosti
o poskytnutí finančních prostředků na akce:
Údržba lokality „Pod Františkovým Dvorem“
a Ošetření památného stromu ve Vítkově.
Obě jsou z dotačního titulu MŽP Program
péče o krajinu v roce 2017.
Dopravní komise, jež je zřízena radou
města, vždy předkládá závěry a doporučení
ze svých jednání. Rada je buď vezme na
vědomí, nebo doporučí změny. Rada vzala
na vědomí beze změn závěry z dopravní
komise ze dne 7. 12. 2016.
Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti
o dotaci na realizaci projektu „Moderní úřad
Vítkov – zavádění nových technologií“ v rámci
Integrovaného regionálního operačního
programu. V rámci projektu chce město
z dotace pořídit elektronickou úřední desku,
hlasovací systém, ekonomický systém rozklikávací rozpočet a datové sklady a nový

server. Rada schválila příkazní smlouvu na
kompletní administraci tohoto projektu.

foto: Opavský deník

V roce 2001 byla nákladem 1.000 ks vydána
publikace „Vítkov – Z historie města“. Dnes
již město nedisponuje ani jedním výtiskem.
Rada města proto schválila smlouvu o dílo
na nově připravovanou publikaci, která bude
v pevné vazbě, plnobarevná, obohacená
o novou fotodokumentaci a historii města až
do konce roku 2016.
Rada také schválila možnost bezúplatného
kopírování prostřednictvím informačního
centra pro spolky a zájmová sdružení na
území města Vítkova a v jeho místních
částech. Nadále zůstala možnost bezúplatně
pořídit 150 stran černobílých kopií A4 a 50
stran barevných kopií A4.
V souvislosti s plesem města schválila
rada smlouvy o poskytnutí sponzorských
darů subjektům, které věnovaly finanční
příspěvek.
Na základě Pravidel pro udílení Ceny Jana
Zajíce jmenovala rada nezávislou komisi
pro posouzení předložených návrhů na
ocenění nejlepších žáků Vítkovska ve
složení: Isabela Hobzová, Marta Janasová
a Jaroslav Hendrich.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Zlepšujeme služby občanům
ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍCH HODIN
Městský úřad Vítkov od 1.2.2017 rozšiřuje současné dopolední provozní hodiny v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 11.30 hodin o další 2 hodiny, a to od 12.00 do 14.00 hodin u pracovišť, která jsou umístěna
v přízemí budovy č.p. 7 na náměstí Jana Zajíce.
Jedná se o tato pracoviště:
pokladna, podatelna, matrika, občanské průkazy a cestovních
doklady, evidence obyvatel, ohlašovna, registr silničních vozidel,
registr řidičských oprávnění a úsek místních poplatků.
V souvislosti s touto změnou bylo pracoviště místních poplatků přestěhováno do přízemí z 1. NP, pracovníci úseku dopravních přestupků se přemístili do přízemi budovy č.p. 4. Ostatní změny spojené
s reorganizací jsou vždy na pracovištích vyznačeny.

MODERNÍ KOMUNIKACE S OBČANY
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů zavádíme
v našem městě novou službu, díky které vás budeme informovat o dění v obci pomocí různých komunikačních kanálů.
Město Vítkov v minulosti ke komunikaci s občany používalo standardní postupy – informace na webu, ve zpravodaji města, popřípadě tiskové zprávy v regionálním tisku či mailovou rozesílku.
V souvislosti se snahou více oslovit mladší a střední generaci vznikl
na jaře roku 2013 nápad rozšířit komunikaci prostřednictvím sociální
sítě facebook.
V závěru loňského roku začalo město připravovat novou formu komunikace - tzv. mobilní rozhlas, jehož prostřednictvím vás budeme
informovat o dění ve městě pomocí různých komunikačních kanálů.
Jakmile si zaregistrujete své telefonní číslo a e-mail, budete zdarma dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dění v obci
- upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní,
sportovní, společenské a vzdělávací akce a mnoho dalšího. Sami

si můžete vybrat, která témata vás zajímají a o kterých chcete být
informováni (kultura, sport, informace z úřadu, odstávky a poruchy,
informace z dopravy, zdravotnictví, nalezená zvířata). Dostupná je
rovněž aplikace pro chytré telefony (iOS, Android).
Do systému se můžete registrovat prostřednictvím webových stránek vitkov.mobilnirozhlas.cz.
Pokud chcete získat více informací a pomoc při registraci, obraťte se
na oddělení kultury MěÚ Vítkov.
Šárka Petrtýlová
tajemnice

Střední Evropa postižena ptačí chřipkou
Počátkem letošního roku začala média informovat o opětovném výskytu ptačí chřipky, která se přibližně po deseti letech opět objevuje
i na území České republiky.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza ptactva a savců. Zdrojem nákazy je zpravidla trus infikovaných volně žijících ptáků, který
kontaminuje vodu, krmivo, stelivo, atd.
Ptačí chřipka subtypu H5N8 se vyskytuje v současné době téměř po
celé Evropě a byla potvrzena jak u volně žijících ptáků, tak i v chovech drůbeže. Rozšíření ptačí chřipky bylo patrně způsobeno i opožděnou migrací tažných ptáků.
Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné
savce (kočky, psi, …).
Současná forma viru je vysoce nakažlivá pro ptáky, přenos na člověka však nebyl dosud zaznamenán. Nebezpečí přenosu na člověka
nastává, pokud virus ptačí chřipky mutuje.
V Česku bylo evidováno koncem ledna 2017 deset ohnisek nákazy.
Státní veterinární správa již zlikvidovala více než deset tisíc kusů
drůbeže a tento počet nebude zdaleka konečný. Veterináři likvidují
plošně veškerou drůbež a chovné ptactvo v okolí 3 kilometrů od ohniska nákazy.
Za utracenou drůbež mohou chovatelé požadovat od státu odškodné. Musejí ale o náhradu škody požádat do šesti týdnů od likvidace
opeřenců. Ministerstvo zemědělství má na kompenzace kvůli nákazové situaci letos připraveno 31 milionů korun, v případě větších
nákladů zažádá o zvýšení svého rozpočtu.
Pokud dojde k podezřelému úhynu volně žijících ptáků na území
obce, nahlaste prosím tuto situaci krajské veterinární správě, případně místnímu veterináři, nebo Městskému úřadu Vítkov (odbor
výstavby, územního plánování a životního prostředí). Informace

Novinky v platbě daní

bude vždy předána Státní veterinární správě, která uhynulého jedince zajistí a předá k laboratornímu vyšetření. Na uhynulé jedince
ptáků pro jistotu nesahejte.
Zásady pro chovatele drůbeže:
- v období výskytů ptačí chřipky je vhodné chovat drůbež v uzavřených objektech, je-li to možné,
- slepice a krůty nedržet společně s vodní drůbeží,
- pokud tak lze učinit, zabránit kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky (zastřešení oplocených výběhů) a s dalšími domácími zvířaty,
- krmivo a vodu umisťovat uvnitř chovatelské budovy, nebo pod přístřeškem,
- nenapájet drůbež neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží,
- využívat vhodné plašiče proti volně žijícím ptákům,
- oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků
veterináři,
- je vhodné, aby chovatel používal vyčleněnou obuv a oděv pouze
v chovatelských objektech drůbeže a nepřecházel v nich mimo tyto
chovatelské objekty,
- je nutné dbát o osobní hygienu (umývání rukou po kontaktu s drůbeží).
Petr Foltis
referent odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí

Finanční příspěvek
na kastraci koček a kocourů

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající
v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail
kompletní informaci s údaji pro placení daně. Tato informace bude
obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu
daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních
platebních aplikací. Zájemce o tuto službu odevzdá nejpozději do
15. března 2017 svému správci daně Žádost ve věci zasílání údajů
pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Ke stažení také na
webu http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/moznost-zasilani-udaju-pro-placeni-dane-z-nemovitych-veci-na-e-mail.aspx

Město Vítkov bude v letošním roce opět poskytovat finanční
příspěvky na kastraci koček a kocourů. Jedná se o preventivní
opatření k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat
v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání.

Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby,
které nemají zřízenu datovou schránku. Poplatníkům, přihlášeným
k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.
Podrobné informace o službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem naleznete na internetových stránkách Finanční správy: www.financnisprava.cz, v sekci Daně a pojistné >
Daně > Daň z nemovitých věcí > Informace, stanoviska a sdělení
> 2016 >Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí e-mailem.
Kromě toho již od loňského roku je možné využít službu placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Jedná se o možnost, jak
nemít starosti s placením daně z nemovitých věcí. Poplatník podá
u příslušného správce daně oznámení (ke stažení níže), přiloží doklad o spojovacím číslu SIPO (na stávající rok do 31. 1. 2017) a více
se o placení daně nemusí starat (opět mu už nepřijde složenka).
V případě, že jsou změny v rozsahu vlastnictví k nemovitým věcem,
je povinnost podat daňové přiznání zachována.

Výše finančního příspěvku
- 500 Kč na kastraci jedné kočky,
- 250 Kč na kastraci jednoho kocoura,
- finanční příspěvek bude chovateli poskytnut maximálně pro
5 zvířat,
- bude-li cena za veterinární úkon nižší než poskytovaný finanční
příspěvek města, bude chovateli poskytnut příspěvek pouze ve výši
ceny za provedený veterinární úkon.

Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která
- je chovatelem kočky nebo kocoura,
- má trvalý pobyt ve městě Vítkově nebo jeho místních částech
(Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí,
Prostřední Dvůr, Zálužné),
- nechá svou kočku nebo kocoura v roce 2017 vykastrovat
u veterinárního lékaře.

Způsob platby
O finanční příspěvek může chovatel požádat u Městského úřadu
Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.
Předloží svůj průkaz totožnosti a doklad o zaplacení za provedenou
kastraci kočky nebo kocoura.
Možnost zapůjčení přepravky pro kočky
Přepravku pro kočky si mohou chovatelé zapůjčit po předchozí
dohodě na služebně Městské policie Vítkov, telefon 556 312 277.

Vývoj nezaměstnanosti na Vítkovsku v roce 2016
Podíl nezaměstnaných v roce 2016

Stav ke dni

Podíl nezaměstnaných v %
ČR

Okres Opava

Vítkovsko

31. 1. 2016

6,4

7,2

12,0

29. 2. 2016

6,3

7,0

11,8

31. 3. 2016

6,1

6,7

11,4

30. 4. 2016

5,7

6,0

10,3

31. 5. 2016

5,4

5,6

9,9

30. 6. 2016

5,2

5,4

9,5

31. 7. 2016

5,4

5,6

9,5

31. 8. 2016

5,3

5,5

9,2

30. 9. 2016

5,2

5,4

9,4

31.10.2016

5,0

5,1

8,9

30.11.2016

4,9

5,0

9,1

31.12.2016

5,2

5,6

9,8

Srovnání vývoje podílu nezaměstnaných v letech 2015-2016 podle obcí
Obec

Podíl nezaměstnaných
31.12.2015

31.12.2016

Březová

6,9

5,4

Budišov nad Budišovkou

13,4

10,7

Čermná ve Slezsku

21,3

18,3

Kružberk

21,1

19,0

Melč

8,1

6,5

Moravice

10,8

9,9

Nové Lublice

10,6

8,9

Radkov

11,9

11,5

Staré Těchanovice

7,7

8,7

Svatoňovice

18,8

11,8

Větřkovice

8,4

8,2

Vítkov

12,8

10,3

Celkem Vítkovsko

11,9

9,8

Srovnání počtu uchazečů o zaměstnání na Vítkovsku v roce
2015 a 2016
uchazeči

31.12.2015

31.12.2016

dosažitelní

1 088

877

celkem

1 098

903

Ekonomický růst v celé ČR s sebou v uplynulém roce přinesl výrazné zlepšení situace na trhu práce i na Vítkovsku. Od ledna až
prakticky do října se ukazatele trhu práce jen zlepšovaly. V dubnu
začaly dosahovat rekordních hodnot od roku 2013 a v červnu se již
pohybovaly v hodnotách předkrizového roku 2008. Na konci roku
2016 byl celkový počet evidovaných uchazečů na Vítkovsku 903, tj.
o 195 méně než ve stejném období roku 2015. Podíl nezaměstnaných klesl o 2,1 %, z celkem 11,9 % na konci roku 2015 na 9,8 %
v prosinci 2016.

Z celkového počtu 903 uchazečů o zaměstnání je 378 žen (42%),
43 absolventů a mladistvých (5 %) a 125 uchazečů – osob se zdravotním postižením, kteří se na celkové nezaměstnanosti podílejí
13,8%.
Podle stupně dosaženého vzdělání převažují uchazeči se základním vzděláním (43,3%). Druhou nejpočetnější skupinou jsou uchazeči se středním odborným vzděláním. Podle typu střední školy se
jedná vesměs o uchazeče s výučním listem, kterých bylo ke konci
roku evidováno 380. Evidováno je také 9 osob bez vzdělání.
Počet uchazečů o zaměstnání podle vzdělání
Stupeň dosaženého
vzdělání

Kontaktní pracoviště Vítkov – stav
k 31. 12. 2016
absolutně

%

9

1,0

Základní vzdělání

391

43,3

Střední odborné (OU+OŠ)

380

42,1

Střední odborné s maturitou (SOU+SOŠ)

80

8,9

Střední všeobecné (gymnázium)

22

2,4

vysokoškolské

21

2,3

Celkem

903

100,0

Bez vzdělání

Osob – uchazečů o zaměstnání s vysokoškolským diplomem, kteří
nenašli pracovní uplatnění, a vstoupily do registru KoP Vítkov, je
celkem 21, z toho 12 žen.
V roce 2016 stagnoval počet volných pracovních míst, která výrazněji nepřibyla ani se zlepšením situace na trhu práce. V roce 2016 se
na Vítkovsku pohyboval jejich počet každý měsíc mezi 105 v květnu
a 56 v dubnu. Na poptávkové straně trhu práce bylo ke konci roku
2016 zaměstnavateli působícími ve vítkovské oblasti nahlášeno 85
volných pracovních míst (1 213 VPM za okres celkem, tj. 7%). Pro
uchazeče a zájemce o zaměstnání, kteří se o volné pracovní místo
ucházejí, ale není až tak směrodatné, na které kontaktní pracoviště
úřadu práce je místo nahlášeno, jako spíše na jejich přístupu a možnostech (zejména dopravních) za prací dojíždět mimo obec trvalého
bydliště, popř. i mimo okres.
V současné době vítkovští zaměstnavatelé poptávají nejčastěji šičky
(zaměstnavatel CONROP s.r.o. – 20 osob) a 8 pomocných pracovníků v lesnictví (zaměstnavatel Rostislav Hegar). U ostatních zaměstnavatelů se požadované počty pohybují v maximálním počtu
dvou osob.
V roce 2016 využili někteří zaměstnavatelé také možnost zvýšit zaměstnanost pomocí nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Celkem
bylo takto umístěno 160 uchazečů z vítkovského regionu, a to na
společensky účelná pracovní místa 94 a na veřejně prospěšné práce 66 uchazečů.
Příspěvek na podporu regionální mobility obdrželo 6 uchazečů vítkovského regionu.

POZEMKY K VÝSTAVBĚ
RODINNÝCH DOMŮ
Město Vítkov nabízí k prodeji pozemky k výstavbě rodinných
domků v Klokočově (cca 5 – 6 RD) a ve Vítkově (1 RD).
V kat. území Klokočov u Vítkova se jedná o tyto pozemky:
- část pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 608-164/2016 pozemek parc. č. 2250/7
trvalý travní porost o výměře 696 m2,
- parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1775 m2 (cca 2 RD),
- parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2,
- parc. č. 1038 trvalý travní porost o výměře 1287 m2, parc.
č. 1039/1 orná půda o výměře 2547 m2 a parc. č. 1044/4 ostpl.
o výměře 1112 m2 (cca 2 – 3 RD).
Základní kupní cena je stanovena dle schválených „Zásad prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova“ na
částku Kč 50,-/m2. K této ceně bude připočtena DPH + případně
náklady na vyhotovení geometrického plánu žadatelem.
V kat. území Vítkov se jedná o část pozemku parc. č. 1350/7 ostpl.
a pozemek parc. č. 1353 ostpl. o souhrnné výměře cca 920 m2.
Základní kupní cena je stanovena dle schválených „Zásad prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova“ na
částku Kč 200,-/m2. K této ceně bude připočtena DPH + případně
náklady na vyhotovení geometrického plánu žadatelem.
Žádosti o prodej konkrétního pozemku zasílejte na Městský úřad
Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
nejpozději do 9. června 2017 (včetně). Bližší informace obdržíte u p. Vyklického, IV. podlaží, kancelář č. 401, nebo telefonicky
na čísle 556 312 274.

DAŇ Z PŘÍJMU
Ve dnech 9. března a 16. března 2017 v době od
8.00 do 17.00 hod. budou pracovníci (územního
pracoviště MSK) Finančního úřadu Opava vybírat
Přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Projekt Probační a mediační služby
pomáhá obětem trestných činů
Dvacátý druhý únor byl vyhlášen v souvislosti s podpisem Charty práv obětí ve Velké Británii dne 22. 2. 1990 Evropským dnem
obětí trestných činů. Má pomoci zvýšit obecné povědomí o této
problematice včetně možné pomoci a podpory obětí.
Pokud jste se stali obětí trestného činu a kladete si otázku, proč se to
muselo stát zrovna vám, ovládají vás pocity smutku, strachu, vzteku
či nespravedlnosti a nevíte, kam přesně se s vaší tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc, tak právě pro vás je zde projekt „Proč
zrovna já? II“. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem a je realizován Probační a mediační službou ČR. „Projekt si klade za cíl působit v 55 městech naší republiky
a je zaměřen na právní i psychosociální poradenství a pomoc obětem
trestných činů. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí byť i subjektivně
obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu
či fázi trestního řízení,“ uvádí Petr Hýl, regionální konzultant projektu a dodává: „Poradenství poskytují zkušení, empatičtí a vzdělaní
poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý, diskrétní a profesionální
přístup. Každá oběť, ať závažného či bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být
velmi osobité.“
V rámci severní Moravy působí poradna také v Opavě na ulici Jaselská 16, v blízkosti zastávky linky MHD č. 218 – Městské sady, ve vile
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Poradnu
lze kontaktovat telefonicky: 727 940 191, e-mailem: makovy.pms@
gmail.com, či osobně bez objednání v rámci poradenských hodin, a to
v úterý od 14 do 18 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.
„Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci. Obětem trestného činu poskytneme informace týkající se průběhu trestního řízení a nastíníme jim možný vývoj. Podáme také informace o tom, kdy a jak mohou například uplatnit nárok na náhradu
škody, případně nabídneme možnost řešení situace s pachatelem
formou mediace. Služba je diskrétní s individuálním přístupem. Jsme
státní organizace, disponujeme kontakty na spolupracující organizace
i orgány činné v trestním řízení, naše možnosti pomoci jsou poměrně široké,“ uvádí na závěr Radek Makový, jeden z poradců pro oběti
trestných činů.

PODĚKOVÁNÍ
MP VÍTKOV
Městská policie Vítkov děkuje všem,
kdo v roce 2016 poskytli krmivo
nebo pomůcky pro psy, kteří musí
být z jakéhokoliv důvodu umístěni
v záchytných kotcích MP Vítkov. Jsme
rádi, že existují lidé, kterým nejsou
opuštění nebo zatoulaní psi lhostejní.
Zvláštní poděkování patří paní Jitce
Jakubíkové za její dlouhodobou aktivní
činnost při umísťování nalezených psů
náhradním majitelům a poskytování
další pomoci, kterou pro MP Vítkov
v souvislosti se psy umístěnými
v kotcích MP Vítkov, vykonává.
Zároveň chceme velice poděkovat
paní Michaele Hasalové, která
zorganizovala mezi žáky Základní
školy a gymnázia Vítkov sbírku krmiva, pamlsků a pomůcek pro psy v záchytných kotcích. Tuto sbírku společně se žáky předala na
služebně MP Vítkov 21. 12. 2016.
Forma takové pomoci je a bude vždy vítána! Velice děkujeme.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Ze Střední školy Odry
NA PRAŽSKÉM ŽOFÍNĚ ZÍSKAL NÁŠ KADEŘNÍK
2. MÍSTO
14. ledna 2017 se v paláci Žofín uskutečnilo finále třetího ročníku mistrovství České republiky
Koruna kreativity junior 2017. Soutěž je určena studentům středních odborných škol a středních odborných učilišť v oborech kadeřník, kosmetička, vlasová kosmetika a vizážista a jejím
cílem je zvyšování profesní úrovně začínajících kreativců.
Letošním tématem se stala oblíbená filmová sága Hunger Games v kategoriích: Dámský
společenský účes a make up, Dámský střih, Dámská foukaná, Pánský střih, Nail art, Body art.
Zpracování tohoto tématu bylo pro všechny zúčastněné určitou výzvou, ale nabízelo prostor
pro fantazii a spoustu možností zajímavého ztvárnění.
Z celkem 58 semifinálových škol postoupila do pražského finále se svým týmem i naše střední škola. V jeho čele stál student 3. ročníku oboru kadeřník Jakub Filip s modelkou Anežkou
Vavrošovou, kteří pod vedením učitelky odborného výcviku Gábiny Svobodové přivezli první
místo z Frýdku-Místku, kde se v listopadu konalo moravské semifinále.
Jakub Filip získal v Praze na Žofíně v kategorii Dámská foukaná 2. místo a prokázal své kadeřnické dovednosti, talent a estetické cítění. Jak sám řekl: „Příprava byla sice náročná, ale
získané zkušenosti a perfektní, neopakovatelný zážitek ji plně vynahradily.“ Celá škola mu
děkuje za výbornou reprezentaci a přeje mnoho dalších úspěchů v následujících soutěžích.
Jana Kellnerová
Tisková mluvčí SŠ, Odry

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR KOMENSKÝ

Rok 2017 bude pro Smíšený pěvecký sbor Komenský z Vítkova
rokem velmi významným. Společně oslavíme čtyřicet pět let
trvání aktivní činnosti. A jak už to při takových výročích bývá, tak
se nejenom bilancuje, ale především se uvažuje o tom, co zlepšit,
doplnit, obměnit ke spokojenosti všech, tzn. zpěváků, ale hlavně
příznivců a posluchačů sborového zpěvu.
Při krátkém ohlédnutí do roku 2016 vidíme, že jsme nezaháleli.
Na dvou jarních koncertech se nám skvěle zpívalo se žákovskými
pěveckými sbory ze Suchdolu nad Odrou, Vítkova, a dokonce i z Itálie.
Vystoupení při „Otevírání turistické sezony“ v Hradci nad Moravicí
v nás posílilo vědomí, že i v přírodě se zpívá skvěle. Zúčastnili jsme
se dvou “Mezinárodních festivalů sborů“, koncertovali jsme při „Noci
kostelů“. S výborným znojemským sborem Vítězslava Nováka jsme
zpívali v kostele svatého Mikuláše ve Znojmě. Postupně jsme se
ale začali těšit (jako snad každý) na čas adventních a vánočních
koncertů. Uskutečnili jsme jich sedm, ale společný koncert

s Václavem Hudečkem a Martinem Hrochem v přeplněném kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově se nevymaže z naší paměti.
A co nás čeká? Na co se můžeme těšit? První naše veřejné
vystoupení se uskuteční 26. března 2017 v kapli Svatého Josefa ve
Fulneku.
V neděli 7. května zazpíváme společně s Mužským pěveckým
sborem z Brna a žákovským sborem ve dvoraně zámku v Hradci
nad Moravicí.
K 45. výročí založení sboru připravujeme setkání a vystoupení čtyř
pěveckých sborů i s mezinárodní účastí. V sobotu 13. května 2017
přivítá město Vítkov asi 120 zpěváků…
Pevně věříme, že i nadále zůstanete našimi příznivci a věrnými
posluchači. Všem sponzorům a přátelům sborového zpěvu děkujeme
za přízeň a těšíme se na setkání s vámi i v tomto roce.
Čurdová Marie

Přátelství a kontakty s našimi krajany v zahraničí jsou stále živé
Naše veřejnost zcela jistě ví, že město Vítkov, dříve Wigstadtl,
i okolní obce byly po dlouhá staletí osídleny v drtivé většině obyvateli
německého původu, a to až do skončení 2. světové války. Po ní
byli tito občané odsunuti do Německa, ale je třeba říci, že na svou
původní vlast nezapomněli, dokázali se sdružit a založit Vlastenecký
spolek Vítkováků se sídlem v Göppingenu. Za minulého režimu
nebylo možné uskutečňovat oboustranně žádné kontakty, to se
podařilo až po sametové revoluci. Tato myšlenka uzrávala a začala
se postupně uskutečňovat. V roce 1999 jsme poslali zdravici na sjezd
tohoto spolku zároveň s pozváním bývalých občanů do Vítkova.
K tomu však bylo třeba pochopení vedení města v čele se starostou
Ing. Pavlem Smolkou a také rady a zastupitelstva města. Rovněž
jsme nutně potřebovali spoluobčany dobře jazykově vybavené,
s potřebnými znalostmi a známostmi. A tady jsme měli štěstí v osobě
paní Alžběty Kubišové. Naše výzva byla na druhé straně hranic
přijata velice vstřícně a od té doby se tradují pravidelné kontakty.
Za ta léta je možno uvést mnoho dobrých akcí, které se podařily za
oboustranné spolupráce. Naši krajané měli a mají největší zájem
o hřbitov, kde leží jejich předkové, o kostel Nanebevzetí Panny
Marie, o svou školu v Opavské ul. a další budovy, které si vlastníma
rukama kdysi vystavěli.
Již při první návštěvě bylo založeno finanční konto „Kostel“, do
něhož přispívali členové spolku sbírkou a z něhož byly za podpory
Česko-německého fondu budoucnosti uskutečněny opravy interiéru
kostela. V roce 2001, kdy jsme vzpomínali 700 let od první písemné
zmínky o Wigstadtlu jako městě, jsme uspořádali za podpory
fondu „Setkání současných a bývalých Vítkováků“, na které přijely
dva autobusy krajanů nejen z Německa, ale i z Rakouska, USA
a Kanady. Byli jsme ve velkém očekávání, kdo to vlastně přijede.
Přijeli vesměs hodně staří lidé, ovšem i s potomky, kterým chtěli
ukázat místa, kde se narodili a kde vyrůstali. Nebyli to žádní
revanšisté, ale lidé s vlasteneckým cítěním, a proto bylo možné
pokračovat v další spolupráci na základě sblížení, oboustranného
odpuštění a respektování historických faktů, které nešlo přestoupit.
Je třeba říci, že i my jsme vyšli krajanům v mnoha případech vstříc.
Postavili jsme kříž v lese za městem na uctění památky jejich
ubitých spoluobčanů, zhotovili jsme dvojjazyčné historické tabule

Vážení spoluobčané, při letošní Tříkrálové sbírce jste přes
Charitu Odry darovali částku 832.162 Kč, což na první pohled
vypadá v porovnání s loňským rokem o dost méně (o 197.719
Kč), tento pokles je však způsoben předáním části kolednického
území Bruntálska nově vzniklé Charitě sv. Martina, pokud ale
srovnáme výsledky na stejném kolednickém území, zjistíme, že
se vykoledovalo dokonce o 51.526 více než loni! Za tuto štědrost
všem dárcům velice děkujeme! Také všem koledníkům patří velký
dík, že se na toto novoroční a letos obzvláště mrazivé, putování
s námi vydali.
Vážení spoluobčané, Vaše dobrota a velkorysost, kterou jste
projevili, nás naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto
prostředky využít co nejlépe dle našeho uvážení, aby se naše
služby rozvíjely a byli vám ku prospěchu.
Ještě jednou vám za vaši přízeň a podporu děkujeme a zůstáváme
s úctou.
Jiří Rosenstein a Petr Kučerka
Charita Odry

a umístili je u vchodu do kostela. Vyšli jsme jim vstříc také při
úpravách hrobových míst na hřbitově, kdy jsme připravovali nová
místa, ale zároveň jsme citlivě uložili jejich pomníky v dolní části
hřbitova, kam si oni rovněž umístili dvojjazyčnou pamětní desku.
Tento čin je mezinárodně velice uznávaným aktem a mnohá města
a obce teprve nyní o podobném postupu uvažují nebo ho
i uskutečňují.
Mohl bych toho uvést ještě hodně, ale pokročme raději dále, do
dnešních dnů. Vloni se uskutečnily dvě návštěvy krajanů u nás. Ta
první byla spíše turistického rázu, přijelo několik rodin a dokonce
jedna babička přivezla své dva vnuky až z Kanady, aby se podívali
na její rodiště. Samozřejmě se vždy při těchto příležitostech koná
i přátelské setkání představitelů města s krajany a já jim chci za tyto
iniciativy moc poděkovat.
Další návštěva byla již oficiálnější, neboť spolu s čestnou předsedkyní
spolku paní Losertovou přijel i pověřený garant z německé strany,
který má na starosti celou oblast Opavska a jeho úkolem je budovat
takovéto vztahy, o které má německá strana značný zájem. Znovu
jsme se sešli na jednání, ze kterého jsme si odnesli zajímavý dojem.
Domníváme se, že dotyčný pracovník přijel na „výzvědy“, jak se tyto
kontakty mají vlastně navazovat, jak je rozvíjet a udržovat. Téměř
jako bychom měli být příkladem i pro ostatní. Těší nás to a já osobně
musím za mnohaletou pomoc a spolupráci poděkovat těm našim
občanům, kteří se o to zasloužili a vyjádřit přání, aby byli nápomocni
i v dalších letech. Kromě již uvedeného pana starosty Ing. Pavla
Smolky je to především paní Alžběta Kubišová, bez které si tyto
aktivity nedovedu ani představit, dále pan MUDr. Eduard Zimola
a pan Bohumil Dostál.
Na závěr bych ještě rád vyzdvihl význam Česko-německého
fondu budoucnosti, ze kterého jsme již v minulosti získali finanční
prostředky pro naše potřeby, vždy však s podmínkou podpory
a doporučení z druhé strany, tzn. od našich krajanů a jejich spolku.
I v loňském roce byly podány žádosti, a to na opravy vítkovských
soch a na obnovu pamětní desky na hradě Vikštejně.
Oldřich Vícha

Výsledky za Vítkov a místní části
Vítkov
68 243 Kč
Klokočov
13 071 Kč
Prostřední Dvůr
880 Kč
Lhotka
1 099 Kč
Celkem
83 293 Kč
Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65% výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit
15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
10% výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do
zahraničí
5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká
republika
5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2017:
(tedy 65% z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Podpora péče o seniory a handicapované osoby
2. Psychologická a duchovní podpora v závěru života
3. Zavedení nových informačních technologií ve službách

Středisko volného času Vítkov, p. o., Bezručova 585, hledá

EXTERNÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

na vedení zájmových kroužků pro děti a mládež v oblasti
estetické, sportovní a technické. Kroužky probíhají vždy
v odpoledních hodinách od pondělí do pátku a trvají 2 hodiny.
Finanční odměna za 1 hodinu vedení kroužku je 89 Kč.
Vedení zájmových kroužků:
Taneční - Karate - Programování - Automodelářský - Lezení
na umělé stěně - Stolní tenis
Zájemci se mohou přihlásit na tel. č.: 556 300 362, 553 038
200 anebo osobně u ředitelky SVČ Vítkov p. o., Ing. Šárky
Medunové.

Martina Víchová
geodetické práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil:
777 613 477
E-mail:
martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
St 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:

- Geometrické plány - vytyčení hranice pozemku

VODÁCI TJ VÍTKOV V ROCE 2016
Oddíl vodní turistiky je součástí TJ Vítkov. Další naše aktivity jsou
zaměřeny na pěší turistiku, cyklistiku a pokud jsou příhodné sněhové
podmínky, vyrážíme na společné výjezdy na běžkách.
V uplynulém roce jsme mimo pravidelné akce na řekách v našem
regionu uskutečnili od 22.7. do 31.7. zájezd na chorvatské řeky, kam
jsme zavítali po pětileté pauze již podruhé. V řekách byl dostatek
vody, a tak naše plavba byla velmi zajímavá a plná nečekaných
zážitků. Překvapilo nás však množství vodáků na řekách. Před pěti
lety jsme si připadali jako objevitelé míst, kam lidská noha často
nevkročí, tentokrát ale byly na některých úsecích spousty lodí
s posádkami z celé Evropy.
Na lodích jsme propluli kaňony řeky Mrežnice, kde nám plavbu
zpříjemňovaly mnohé krasové stupně, převisy a vodopády, z nichž
ten největší měřil deset metrů. Odvážlivci měli možnost skákat do
průzračných lagun pod vodopády a převisy a také si vyzkoušet
přírodní vodní skluzavky.
Naše další volba padla na kaňony řeky Zrmanji, v jejímž okolí se
svého času natáčely filmy o Vinnetouovi. Opět čarokrásná řeka
s průzračnou vodou, plná přírodních krasových převisů, vodopádů
a pro vodáky zajímavých peřejí. Však také mnohé naše posádky
si prověřily své plavecké dovednosti, když nechtěně opustily svou
kanoi. Pod hladinou se proháněla hejna ryb a z houští na břehu
na nás pokukovaly zvědavé želvy, které svým kamenným výrazem
sledovaly naše počínání na řece. Na další plánované úseky nás
nepustila místní policie, protože ve stejnou dobu v této oblasti
probíhal mezinárodní hudební festival, obdoba technoparty,
a účastníci z celé Evropy ucpali svými auty úzké přístupové cesty
kolem řeky v délce několika kilometrů. Nasládlá vůně z dýmek míru
se táhla celým kaňonem, a tak není divu, že jsme pozorovali okolní
kopce, zda se neobjeví kouřové signály z indiánských ohňů.
Unavení, ale spokojení s prožitky na vodě, jsme si jeli odpočinout

k Jadranskému moři do Zadaru. Aby lenošení nebylo mnoho,
vyšlápli jsme si na prohlídku přírodní rezervace Paklenica. Večery
jsme trávili pospolu, vyprávěli zážitky z vody a samozřejmě zpívali,
doprovázeni kytarami a tentokráte i flétnou.
A zase bylo pěkně … pěkně.
Vodácká sezóna končí tradičním pochováním pádla, vyhlášením
„Čochtana roku“ a vánočním posezením s „přespolní“ částí našeho
oddílu ve Fulneku.
Miroslav Snášel

MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ V ŠACHU
Mariánské Lázně (18. 11. – 1. 12. 2016)
Mnozí jezdí do lázní za léčebnými procedurami a relaxací, jiné zase
třeba těší, že si tam zasednou k šachovému stolku. Jedním z nich
je i náš spoluobčan pan Antonín Vlček. Jako vášnivý šachista se
zúčastnil MS seniorů v šachu, které se historicky poprvé uskutečnilo
v naší republice - v Mariánských Lázních. Šampionátu se zúčastnilo
rekordních téměř pět set hráčů z 54 zemí všech kontinentů. Soutěž
se hrála ve čtyřech kategoriích – muži: věk 50+, 65+ a ženy: věk 50+
a 65+. Ve své kategorii usiloval pan Vlček (64let) společně se 161
hráči o co nejlepší výsledek. Na nejvyšší stupně sice nedosáhl, ale
zahrál si s nadšením a nakonec obsadil 135. místo. Nutno dodat, že
pouhý start a atmosféra na vrcholové soutěži ve společnosti zkušených šachových velmistrů a mistrů mu byly odměnou a vrcholným
zážitkem, který se někomu přihodí třeba jen jednou za život.
Panu Vlčkovi jsme položili několik otázek:
Co vás vedlo k tomu, že jste se přihlásil na MS seniorů v šachu?
Byl to můj sen zúčastnit se jednou v životě MS a poměřit síly s mezinárodními hráči. Když jsem se dozvěděl, že se šampionát odehraje
poprvé u nás, což bylo pro mne i finančně dostupnější, tak jsem ani
minutu neváhal a přihlásil jsem se.
Účastnil jste se už dříve nějakých šachových soutěží?
Jako člen vítkovského šachového oddílu i jako hostující hráč budišovského klubu jezdím pravidelně na zápasy okresních přeborů
a krajských soutěží. Účastním se i open turnajů, např. Ostravský
koník nebo Olomoucké léto.
Připravoval jste se nějak speciálně?
Ne. Ostatně, šachy hraji každý den. Na počítači nebo sám si na
šachovnici přehrávám a analyzuji různé partie. Používám k tomu
dostupnou literaturu a časopisy. Každou středu se také setkávám
a trénuji s ostatními členy vítkovského šachového oddílu.
Jak dlouho se věnujete šachu?
Hrát šachy jsem se naučil sám s pomocí literatury v páté třídě základní školy. Mezitím přišly i delší přestávky, kdy jsem musel dát

přednost vojenské službě, taky jsem se více věnoval rodině nebo
fotbalu. Chvíli jsem se věnoval i korespondenčnímu šachu, ale na
vyšší úrovni jsem šachy začal hrát až ve svých padesáti letech.
Čím vás šachy tak zaujaly? Co vás na této hře tolik přitahuje?
Je to v podstatě hra, u které mohu rozvíjet logické uvažování a vymýšlet různé strategie. Šachy mi dodávají potřebný klid i energii. Ať
už vyhraji nebo prohraji, vždy mám velkou radost z toho, že se mi
podařilo zahrát si krásnou partii. Díky šachům také potkávám nové
lidi a rád je poznávám.
Jaké je vaše přání pro rok 2017? A nejen to šachové, samozřejmě.
Především si ve zdraví dopřát co nejvíce šachových partií, nejlépe
těch vítězných. Jinak bych byl moc rád, kdyby se do šachového dění
zapojilo více dětí a mládeže.
MM, AZ

KRUŽBERSKÁ HRÁZ ZŮSTÁVÁ
I NADÁLE UZAVŘENA
Tisková zpráva zhotovitele stavby VD Kružberk k prodloužení
uzávěry koruny hráze do 31. 3. 2017
Žádost o prodloužení uzávěry komunikace na koruně hráze do 31.
3. 2017 je nutná z důvodů dlouhodobých nepříznivých klimatických
podmínek s teplotami pod -10°C v místě stavby, které brání rychlému
postupu dokončovacích prací.
V rámci této činností se jedná především o dokončení betonáží
dilatačních klínů, tmelení dilatačních spár a dokončování lokálních

nátěrů. Kompletuje se betonové prefabrikované zábradlí v rozsahu
provádění zálivek cementovou směsí, osazování madel a instalace
osvětlení do zábradlí.
Tyto práce vyžadují teploty minimálně 0°C, a z toho důvodu
byla přijata zimní opatření, především zakrývání a temperování
konstrukcí, které dovolují provádění prací v požadované kvalitě.
Postup prací je však těmito opatřeními významně zpomalen.
V tomto období, s ohledem na již provedené práce, současně
zahajujeme legislativní kroky pro umožnění provozu na hrázi
v rámci předčasného užívání díla v dřívějším termínu.
Josef Bezděk
stavbyvedoucí

SDH Vítkov informuje
145 let od založení SDH Vítkov

Od založení SDH Vítkov uplynulo již 145 let. Na oslavy tohoto významného výročí jsme pozvali hasiče z partnerského polského
města Kalety. Po příjezdu a přivítání provedl velitel jednotky Pavel Vašátko polské kolegy hasičskou zbrojnicí a seznámil je s naší
hasičskou technikou. Také polští hasiči nás poctili ukázkou svého
zásahového vozidla a předvedli veškeré vybavení. Poté jsme našim hostům předali dárkové předměty a trofeje. Starostka Martina

Krejčí za SDH Vítkov převzala upomínkový pohár. Přátelské setkání
pokračovalo na Bílé holubici, kde byla pro naše hosty přichystána
večeře. Pomocí projekční techniky se hosté seznámili s historií sboru. Poté následoval taneční večer. Na druhý den jsme se s kolegy
rozloučili. Těšíme se na další příjemná setkání.

SDH Vítkov se radovalo z trojnásobného
vítězství mladých hasičů

17. prosince 2016 se mladí hasiči z Vítkova zúčastnili uzlových závodů v Odrách. Soutěžilo se v kategoriích mladších a starších žáků,
a to jak ve družstvech, tak v jednotlivcích. Pětičlenná družstva měla
za úkol v co nejkratším čase uvázat dohromady pět uzlů (zkracovačka, plochá spojka, lodní uzel, tesařský a úvaz na proudnici).
V druhé části závodů soutěžili jednotlivci, kdy musel každý sám v co
nejkratším čase uvázat bezchybně všech pět uzlů. Ve vypjatém souboji byli naši mladí hasiči velmi úspěšní. V kategorii družstev mladší žáci (Radim Kugler, Jiří Kostka, Filip Matuška, Jana Burdíková
a Zlata Řehulková) obsadili z deseti týmů skvělé 1. místo! Starší žáci
(Zuzana Krejčí, Adam Faldýn, Adam Bryndač, David Kloss a Gabriela Přečková) byli také neporazitelní a rovněž zvítězili. Následovala
kategorie jednotlivců, ve které starší žáci výborně zabodovali. Soutěžilo 86 mladých hasičů, z nichž Adam Faldýn vybojoval 2. místo
a Zuzka Krejčí s nejlepším časem vyhrála. Tento skvělý výsledek
přinesl velkou radost nejen soutěžícím dětem, které si vezly zlaté
medaile, ale také nám, vedoucím.
Martina Krejčí
SDH Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

SPOLEČNĚ NA HORY

V prosinci 2016 jsme získali dotaci na projekt z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO
ve výši 19.825,91 EUR předložený v rámci Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia. Finanční prostředky využijeme
v projektu „SPOLEČNĚ NA HORY“, který bude realizován v březnu 2017. Do projektu bude aktivně zapojeno 88 žáků a 12 pedagogů
základních škol a gymnázia z Vítkova a Kalet.
Jana Kravčíková

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI NAJDI
SVÉHO VETERÁNA

V prosinci jsem měl možnost díky účasti v soutěži Najdi svého
veterána navštívit Ministerstvo obrany ČR (dále jen MO ČR). Mým
soutěžním úkolem bylo vyhledat člověka, který patří k veteránům
některé ze světových válek, nebo působil v některé zahraniční misi
Armády ČR. Vybral jsem si vojáka z Vyškova, se kterým jsem udělal
rozhovor o jeho působení v zahraniční misi.
Na MO ČR nás čekal Radek Zíta z odboru komunikace, který nám
po celou dobu prohlídky společně s plk. gšt. PhDr. Eduardem
Stehlíkem odpovídal na naše dotazy. Pan Stehlík je jedním
z našich nejlepších vojenských historiků, který se zabývá především
novodobými válečnými dějinami. A bylo to znát. Podal nám velmi
užitečné informace a také skvělé rady do života.

zdokonalovat své znalosti v oblasti ICT a získávat schopnost je
předávat dále, např. na své vrstevníky, ale jsou také kompetentní být
pravou rukou pedagogům při výuce ICT. V prvním roce se studenti
intenzivně učí aplikace Microsoft Office, a to především formou
online školení. Pro osvědčení svých nadstandardních ICT znalostí
mohou studenti absolvovat zkoušku Microsoft Office Specialist
(MOS). Při úspěšném složení zkoušek získávají certifikát MOS,
který je mezinárodně uznávaným dokladem ICT znalostí.
Saša patří mezi třicet úspěšných finalistů, výjimečných studentů,
které vybrala společnost Microsoft, s.r.o. ze 175 žáků středních
škol a které bude připravovat jako budoucí specialisty a vedoucí
pracovníky se zaměřením na informační technologie.
Blahopřejeme a držíme palce!
Dana Kajzarová

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI SLEZSKÉ
UNIVERZITY

V říjnu vyhlásila Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská
fakulta v Karviné, v rámci projektu „Marketing a propagace Slezské
univerzity“ soutěž pro studenty středních škol. Zájemci si měli
možnost vybrat některé ze tří vyhlášených témat z oblasti financí,
marketingu a sociálního managementu.
Porota složená z odborníků vybrala v každé oblasti vítěze
jednotlivých kategorií. Naši školu zastupovaly tři práce a dvě z nich
se umístily na vítězných příčkách.
V tematické oblasti „Dokážete vytvořit zajímavý produkt nebo
službu?“ se na 1. místě umístil Gabriel Pisani. V oblasti „Mělo by
se na vysoké škole platit školné?“ pak porota rozhodla o udělení
3. místa Kateřině Kanické.
Oběma žákům septimy blahopřejeme.
Miroslav Bučánek
Během prohlídky a při přebírání ocenění jsem se setkal také s řadou
dalších osobností, např. státním tajemníkem Ing. Petrem Vančurou,
Mgr. Janem Peškem, ředitelem odboru komunikace a propagace,
i s MgA. Martinem Stropnickým, ministrem obrany.
Pak v salónu Praha následoval oběd a také společná debata na
téma šikana, kyberšikana, povinné odvody v následujících letech
apod.

MILÝ BUDOUCÍ
PRVŇÁČKU,
srdečně zveme Tebe i Tvé rodiče
k zápisu do první třídy,

Patrik Lamatschek
kvinta

který se uskuteční v prostorách školy v budově 1. stupně v pátek
7. dubna 2017 v době od 13.00 do 18.00 hod.

ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍM FINÁLE

S sebou je nutno vzít rodný list dítěte, průkaz totožnosti rodičů
nebo zákonného zástupce, vyplněný Zápisní list, Žádost
o přijetí, Dohodu ve věci přijetí dítěte a v případě podání Žádosti
o odklad také doporučení školského poradenského zařízení
a doporučení odborného lékaře.

Studentského trenérského centra Microsoft
Alexandr Pisani, žák kvinty, postoupil do republikového výběrového
kola studentského trenérského centra, které se konalo 20. 12. 2016
v sídle společnosti Microsoft Česká republika.
STC je program pro středoškolské studenty, kteří mají zájem

Těšíme se na vaši návštěvu.

Přijímací řízení ke studiu na Základní škole a gymnáziu Vítkov,
příspěvkové organizaci, pro školní rok 2017/2018
Ředitelka školy vyhlašuje přijímací řízení ke studiu na Základní škole a gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci, do prvních ročníků ve školním roce 2017/2018 na tyto obory denního studia:
- čtyřleté gymnázium: 79-41-K/41 Gymnázium
- osmileté gymnázium: 79-41-K/81 Gymnázium
Žáci konají jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace formou písemného testu.
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky včetně náhradních termínů:
1. řádný termín

2. řádný termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

Čtyřleté studium

12. dubna

19. dubna

11. května

12. května

Osmileté studium

18. dubna

20. dubna

11. května

12. května

MAŠKARNÍ PLES SE VYDAŘIL

Tradiční akcí, pořádanou naší školou a Zapsaným spolkem Klub
rodičů, je bezesporu Dětský maškarní ples. I v letošním roce nás
velmi mile překvapila obrovská účast. Sál vítkovského kulturního
domu se 14. 1. 2017 kolem druhé hodiny odpolední začal plnit
rodiči, hosty, ale především dětmi. Nápaditost v tvoření masek
a kostýmů rok co rok stoupá, a tak i vyhlášení 20 nejlepších
masek byl pro porotu nadlidský výkon. Děti na pódiu přivítala
ředitelka školy Blanka Váňová, která úvodním slovem zahájila
karnevalový rej. A pak už patřilo pódium Hurvínkovi, Máničce
a Stáni Kalinové, která přijela se svou opičkou Olinkou a rozjela
naši HOLA HEJ zábavu. Nechybělo ani taneční vystoupení
žákyň naší školy. V malém sále se rozjelo kolo štěstí, děti se
mohly nechat zkrášlit malováním na obličej a ve fotokoutku pana
Duška bylo také stále plno. Díky sponzorům měli všichni radost
z bohaté tomboly. K tanci nám hrála hranická kapela OK BAND
a smích, jásot a dobrá nálada nás provázely po celé odpoledne.
Těšíme se na příští maškarní ples a už teď jsme zvědaví, jaké
kostýmy rodiče svým dětem vymyslí.
Karína Kopecká

JM servis

Revize, servis a oprava kotlů

Revize – kontrola kotlů na tuhá paliva
Revize – kontrola krbů s výměníkem
Revize, servis a oprava plynových kotlů
Roční servisní prohlídky
Uvádění do provozu plynových a automat.kotlů
Výměna plynových kotlů
Výměna kotlů na tuhá paliva
Výměna kotlů na kotlíkové dotace
Montáž kotlů na biomasu
Topenářské a vodoinstalatérské práce
Jindřich Mrovec
Radkov
603 320 892

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ ZO VĚTŘKOVICE PŘIPRAVUJE

TANEČNÍ KURZ
PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
TERMÍN: ŘÍJEN – PROSINEC 2017 (vždy v pátek 19 – 21 hod.)
MÍSTO:

SÁL KULTURNÍHO DOMU VE VĚTŘKOVICÍCH

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PŘI NAPLNĚNÍ KURZU

2.000,-/PÁR

Bližší informace podá a závazné přihlášky do 28.2.2017 příjme
p.KAMILA KUBESOVÁ, tel: 608 266 748
e-mail: kamcakub@seznam.cz

Konec starého a začátek nového roku v Klokočově
V Klokočově je živo i v době, kdy se den již krátí a sluneční aktivita
klesá. O tom svědčí i akce, které jsme pořádali ke konci roku. Nejdříve zmíním ty sportovní a poté kulturní.

II. ROČNÍK – BOXING TURNAJ ŽEN

19. listopadu byla v klokočovské sokolovně napjatá atmosféra, neboť zde probíhal II. ročník turnaje v ženském boxu. Akci za město
Vítkov také přijeli podpořit místostarostové Lenka Sonnková a Oldřich Huška. V 17 zápasech se utkalo 34 boxerek. Mezi soutěžícími excelovala Češka Lenka Kardová, která porazila dvojnásobnou
mistryni Polska. Akce se zúčastnil i sekretář boxu pan Václav Chocholoušek, šéf moravskoslezského svazu Ivo Dvořák a státní trenéři Jiří Kotiba a Roman Nevrla. Organizaci zaštítil Miroslav Špálek
a předseda TJ Klokočov Petr Hlavna. Všechny ženy odvedly výborné výkony. Nejen díky těmto turnajům se začíná stávat box nedílnou
součástí klokočovského sportovního portfolia.
Toho dne se další klokočovští sportovci zúčastnili volejbalového turnaje ve vítkovské sokolovně, kde skončili z 5 družstev na krásném
2. místě.

hrály na třech stolech, aby měli diváci dostatečný prostor pro sledování hry těch nejlepších. Hráči bojovali o každý bod a zápasy byly
dramatické až do samého konce. Soutěž mužů svojí vyrovnaností
zaskočila všechny přítomné, neboť soutěžící se bili jako lvi. Bylo se
zkrátka na co dívat. Turnaj byl velkou motivací do dalších tréninků
místní mládeže, která se schází dvakrát týdně v sokolovně. Možnost
zahrát si i s kvalitními hráči odjinud je velmi prospěšná. Úroveň celého turnaje se opět zvýšila a již nyní uvažujeme, jak ji příští rok zase
o něco zvednout. Ať již si jdou hráči pro výhru nebo se jen protáhnout po svátečním hodování, pingpongový turnaj je velmi úspěšná
akce, na kterou se za rok zase těšíme. Velký dík za organizaci patří
Pavlu Kučerkovi a Luďku Topiářovi.
A nyní jména těch nejlepších:
muži - 1. Válek Jiří, 2. Borunský Pavel, 3. Bouchala Jan
ženy - 1. Kazimírova Anna, 2. Ditrichová Veronika, 3. Halušková
Sára
mládež - 1. Leher Filip, 2. Dobocký Pavel
děti - 1. Kučerková Rút, 2. Riedlová Martina, 3. Riedlová Marie

VÍTÁNÍ ADVENTNÍHO ČASU

PÁTÝ ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE
VE STOLNÍM TENISU V KLOKOČOVĚ

Jak už je dobrým zvykem, klokočovští občané se pravidelně mezi
svátky či na konci roku scházejí v sokolovně, aby změřili své síly
u pingpongových stolů. Letos se stolní tenisté utkali 30. 12. Protože
je o tento turnaj trvale velký zájem, soutěží se ve čtyřech kategoriích – děti, mládež, ženy a muži. Soutěžili nejen místní, ale také
borci z Vítkova, Čermné a Ostravy. Celkově se o výhru popralo 37
hráčů. Základní část se hrála na šesti stolech, závěrečné zápasy se

Z oblasti kultury musím zmínit již tradiční vánoční dílnu, která probíhala první adventní neděli. Již tradičně jsme pro děti připravili
program s vánoční tematikou, kterou pro naše děti zajistila Staňa
Kalinová. Ta děti více než hodinu bavila krásným nebesko - pekelným tématem. Zároveň v sokolovně probíhala dílna, kde se nenudili
dospělí ani děti. Všichni měli možnost vyrobit si adventní výzdobu,
naučit se malovat vánoční ozdoby, upéct vánočku, nazdobit perníčky, vyrýt si cokoliv do skla, zabalit krásně vánoční dárek, vyrobit si
nádherné sněhuláčky nebo vánoční dárkové tašky. K tomu ti šikovní mohli ukázat své umění nejen při šití vánočních postaviček, ale
i při pečení cukroví, výrobě medových výrobků, keramiky, vánočních
výzdob, při přípravě úžasných bylinkových čajů a sirupů. A to vše
za doprovodu ženského sboru, který zpíval vánoční koledy. Jakmile
byly všechny výrobky dokončeny, úplně se setmělo a všichni utíkali
ven, kde jsme za společného zpěvu koled již potřetí rozsvítili vánoční stromeček. Ten byl dominantou obce až do Tří králů.
Týden po vánoční dílně nastal čas zúčtování. Mikuláš s andělem
a dvěma čerty chodili dům od domu a obdarovávali hodné děti. Takže u poslední chalupy již v andělském koši nezbylo nic.
Velký dík za sportovní i kulturní akce patří těm, kteří se všemi akcemi pomohli, a to nejen místním, ale i přespolním. Závěrem zveme
všechny příznivce klokočovských akcí na 25. 2. 2017, kdy propukne
ve vsi masopustní veselí.
Šárka Petrtýlová

Informace z Domova Vítkov
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ VE
VÍTKOVĚ POD ORGANIZACÍ
DOMOV VÍTKOV

Od 1. 1. 2017 je organizace Domov Vítkov p.
o. také poskytovatelem sociální služby Chráněné bydlení ve Vítkově. Službu převzala od
organizace Zámek Dolní Životice p. o. Tato
služba je určena osobám se zdravotním
postižením v celkové kapacitě 12 uživatelů
a je poskytována na třech adresách ve městě.

AKTUALITY Z PROBÍHAJÍCÍ
REKONSTRUKCE DOMOVA
VÍTKOV

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás
touto cestou seznámil s probíhající rekonstrukcí objektu Domova Vítkov p. o. a s plánovaným vývojem v roce 2017.
Na přelomu září a října 2016 jsme ukončili I. etapu rekonstrukce a přestěhovali
jsme naše uživatele z náhradních prostor
v místní nemocnici do nově upravených
prostorů našeho Domova v Lidické ulici. Následně proběhlo stěhování uživatelů z budovy A, která se začala v rámci II. etapy rekonstruovat, do náhradních prostor. Do konce
listopadu probíhaly bourací práce uvnitř
objektu a začala vnitřní výstavba. Realizace
prací probíhá dle harmonogramu stanoveného zhotovitelem - fy Zlínstav a.s.
Tímto se dodatečně omlouvám všem občanům, kteří bydlí v blízkosti stavby, za
případné komplikace způsobené hlukem
a zvýšenou prašností v uplynulých měsících.
V současné době užíváme budovu B, jež
slouží pouze pro ubytování našich uživatelů, budovu C, která prošla nadstavbou
a ve které jsou umístěny kanceláře personálu i pracovna lékaře, a budovu D, kde máme
technické zázemí objektu (stravovací provoz
a prádelna).
Ukončení rekonstrukce objektu Domova Vítkov p. o. a kolaudace stavby je naplánována
na konec měsíce května 2017. Poté bude
opět následovat stěhování našich uživatelů
a personálu z náhradních prostor v nemocnici a jejich postupné zabydlování a aklimatizace v nových prostorách. Doufám, že

v letošním létě budou již naši uživatelé
moci využít společnou zahradu s pergolami
a venkovním krbem pro relaxaci a procházky. Pobytové služby budeme poskytovat
v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
s vlastním soc. zařízením nebo se soc. zařízením společným pro 2 - 3 pokoje. Zároveň
vzroste podlahová plocha jednotlivých
pokojů.
Po rekonstrukci objektu Domova Vítkov
bude kapacita poskytovaných sociálních
služeb v Lidické ulici 81 uživatelů, z toho

služba domova se zvláštním režimem bude
mít kapacitu 42 uživatelů a služba domova
pro seniory kapacitu 39 uživatelů.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem uživatelům a zaměstnancům, že trpělivě zvládají
obtížné podmínky související s celkovou rekonstrukcí Domova Vítkov. Ta se totiž realizuje za plného provozu organizace.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
S GRAFIKOU DO
ZPRAVODAJE

Jan Seidler
ředitel

Chtěli bychom tímto upozornit přispěvatele do Vítkovského
zpravodaje, že veškerou grafi ku (fotografie, loga apod.) je
třeba zaslat jako samostatnou grafi ckou přílohu v běžných
formátech (JPEG, TIFF, GIF, PNG).
Grafika a fotografi e vložené například do dokumentů
Wordu apod. nejsou použitelné, neboť vložením do těchto
souborů dochází k nevratnému snížení jejich kvality. Aby
grafi ka a fotografi e v tisku vypadaly co nejlépe, je třeba
tuto skutečnost respektovat a zaslat je v co nejvyšší kvalitě.
Minimální rozměr je 1200 x 800 px při rozlišení 300 DPI.
V případě, že si nejste jisti, zda je vámi zvolený formát
vyhovující, obraťte se na pracovníka oddělení kultury Jana
Duška (tel. 556 312 256, e-mail: dusek@vitkov.info).

Pozvání do knihovny
CIZÍ SVĚTY VE VESMÍRU
Pro mnohé jistě téma zavánějící tajemnem, očekáváním, zvědavostí. A navozující řadu otázek: Existují ve vesmíru planety obíhající
cizí hvězdy? Může někde ve vesmíru existovat život podobný tomu
našemu?
Odpovědi nám přednese člověk z nejpovolanějších – Mgr. Marek
Skarka, Ph.D., který po studiu na vítkovském gymnáziu pokračoval
na astrofyzice v Brně a v současnosti pracuje v Maďarské akademii
věd v Budapešti, kde se zabývá hvězdnými pulzacemi a zpracováním družicových dat.
Několikrát také měřil ve velkých světových observatořích v Chile
a v JAR, pravidelně publikuje v prestižních světových astronomických časopisech, je administrátorem světově uznávané Exoplanet
transit database.
A abych ho aspoň trošičku přiblížila nám, obyčejným smrtelníkům,
podotýkám, že miluje basketbal, rockovou hudbu a hru na kytaru.
Tento mladý vědec, narozený v roce 1982, nás provede světem vesmíru s pochopením a vše odborné bude popisovat na situacích, které každý zná z normálního života.

TÝDEN ČTENÍ
aneb ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Po roční přestávce, která byla způsobena rekonstrukcí Domova Vítkov, jsme se rozhodli opět vrátit k akci, jejímž výsledkem byly po dva
roky spousty spokojených čtenářů a posluchačů.
O tom, že čtení opravdu sluší každému, jistě není třeba vést žádné
složité polemiky. To je prostě fakt. Kniha je nedílnou součástí našich
životů, motivuje, uklidňuje, informuje, baví, nutí k zamyšlení, učí…
Ale ne každý má možnost číst si sám. A ne každému je čtení o samotě nejbližší formou, jak přijmout text…
Proto se opět obracíme na širokou veřejnost s velikou prosbou.

Prosíme: není-li vám lhostejný osud mnohých klientů Domova Vítkov (tedy těch, kterým už mnohdy jejich síly či zdravotní možnosti
nedovolují číst), chcete-li přispět svou troškou k jejich pocitu štěstí,
neváhejte a přidejte se k nám. Bude vás to stát pár desítek minut…
V týdnu od 13. do 17. března 2017 uvítáme všechny dobrovolníky,
kteří se (vyzbrojení pochopením, dobrou náladou a knihou) vydají za
seniory k jejich lůžkům a stráví s nimi pár chvil nad krásnou knihou.
Pro lepší organizaci je vhodné se předem přihlásit, domluvit konkrétní den a přesný čas – a to nejpozději do 9. března 2017 v naší
knihovně. Možností pro přihlášení je více – buď osobně v půjčovní
době, mailem (sosta@vitkov.eu), či telefonicky (556 300 190).
Věříme, že stejně jako v uplynulých letech bude výsledkem této
akce sblížení a chvíle radosti na obou stranách…

KDE ŽENY VLÁDNOU
V rámci cestopisné projekce, která proběhne v úterý 21.2.2017
v 17:00 hod., se nás bude její organizátorka Kateřina Karásková
snažit přesvědčit, že amazonky ještě zdaleka nevymřely! Že na světě je naopak ještě více míst, kde ženy opravdu vládnou – ať už jsou
to např. Khásíové v Indii, kde muži tvrdě bojují za rovnoprávnost, Minangkabauové v Indonésii, kde je v současné době jediný muslimský matriarchát, či Zapotékové v Mexiku, kde jsou ženy považovány
za inteligentnější než muži.
Fotky, malby, videa a hudba dokreslí atmosféru občas až bizarních
setkání s místními lidmi.
Více o této mladé malířce, spisovatelce, humanitární pracovnici
a cestovatelce, která se narodila v Pelhřimově, naleznete na www.
katerinakaraskova.cz

CONROP, s.r.o.
provozovna Vítkov, Wolkerova 465
přijímá do pracovního poměru muže a ženy do provozů a profesí:
¾ TKALCOVNA
¾ EXTRUZNÍ LINKA
¾ TVAROVACÍ LINKA

¾ ÚDRŽBÁŘ

(třísměnný a nepřetržitý provoz)
Požadujeme:

x

vyučení v jakémkoliv oboru
dobrý zdravotní stav

x
x

¾ SEŘIZOVAČ
(dvousměnný, třísměnný a nepřetržitý

provoz)
Požadujeme:

vyučení v oboru
mechanik-seřizovač nebo jiném
strojním oboru
dobrý zdravotní stav

x

x

¾ NA ŠITÍ

VELKOOBJEMOVÝCH VAKŮ
(dvousměnný provoz)
Požadujeme:

min. základní vzdělání
dobrý zdravotní stav

x
x

(jednosměnný provoz)

Požadujeme:

x

vyučení v oboru zámečník nebo
jiném strojním oboru
dobrý zdravotní stav

¾ ELEKTRIKÁŘ
(jednosměnný provoz)
Požadujeme:
x
x
x

vyučení v elektro oboru
platné osvědčení z vyhlášky
50/1978Sb., § 6
dobrý zdravotní stav

¾ SKLADNÍK
(dvousměnný provoz)
Požadujeme:
x
x
x

vyučení v jakémkoliv oboru
platný průkaz k obsluze VZV
dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
x
x
x
x
x
x
x

nástup co nejdříve
zajímavou mzdu
příplatky za práci v odpolední a noční směně,
příplatek za práci v sobotu a v neděli
příspěvek na závodní stravování,
21 dnů dovolené + 4 dny pracovního volna,
příspěvek na penzijní připojištění

Výběrové pohovory po telefonické domluvě, s prohlídkou pracoviště.
Kontakt: p. Eva Holaňová, personalistka, tel. 553 751 266,
e-mail: personalistika@conrop.com, www.conrop.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
2. 2.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

2. 2.
15.30 hod.

ŠIFRA JANA ÁMOSE
ZŠaG Vítkov zve na soutěž pro žákovské týmy
5. ročníků, která se koná v budově školy.

3. 2.

HRAJEME A SPORTUJEME CELÝ DEN
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Sraz: 7.00 – 7.30 hod. ve Středisku volného
času Vítkov. Ukončení v 16.00 hod.
S sebou: jídlo a pití na celý den, sportovní
oblečení, sportovní obuv (se světlou podrážkou).
Cena: 35 Kč

7. 2.
17.00 hod.

CIZÍ SVĚTY VE VESMÍRU
Přednáška Marka Skarky
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

9. 2.
16.00 hod.

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
Pořádá ZŠaG Vítkov - Klub pro rodiče

11. 2.
19.00 hod.

II. REPREZENTAČNÍ PLES SVČ VÍTKOV
K tanci a poslechu bude hrát kapela Klasik,
vystoupí mažoretky SVČ Vítkov, taneční klub
SVČ Odry, SŠTAS Karviná předvede cvičení
s vlastní váhou. Celý večer moderuje Honza
Gavelčik. Vstupné: 150 Kč. Ke vstupence lze
zakoupit večeři: bramborový salát s řízkem nebo
guláš s chlebem za 90 Kč. Je připravena bohatá

tombola. Hlavní cena – divočák.
Kulturní dům Vítkov
17. 2.
13.30 hod.

TURNAJ V BADMINTONU V SOKOLOVNĚ
Turnaje se mohou zúčastnit děvčata a chlapci ve
věku 11 – 15 let, kteří mají rádi tento
dynamický raketový sport a nenavštěvují
zájmový kroužek badminton. S sebou sportovní
obuv se světlou podrážkou, sportovní oděv a pití.
Pro vítěze pohár a pro všechny sladké odměny.

17. 2.
15.00 hod.

FRIENDS CLUB V SVČ VÍTKOV
Pro všechny holky od 2 - 5 třídy. Budeme se
zabývat všemi holčičími věcmi. S sebou šátek,
naučíme se uvazovat originální uzly.

18. 2.
14.00 hod.

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
Město Vítkov pořádá tradiční maškarní ples pro
děti a jejich rodiče
Vstupné: 40 Kč dospělí, 30 Kč dítě bez masky,
20 Kč dítě s maskou

21. 2.
17.00 hod.

KDE ŽENY VLÁDNOU
Cestovatelská přednáška Kateřiny Karáskové.
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

24. 2.

OKRSKOVÉ KOLO DĚTSKÉ RECITACE
Pro žáky ze základních škol a gymnázia.
Prezentace v 11.45 hod. ve Středisku volného
času Vítkov.

KALENDÁŘ AKCÍ
24. 2.
15.30 hod.

DEN SOUROZENCŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
ZŠaG Vítkov.

24. 2.
15.00 hod.

UDÍLENÍ CENY JANA ZAJÍCE
Setkání s autory výstavy „The Magic school
PORG Ostrava“
Kulturní dům Vítkov – velká výstavní síň
Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce
Městský hřbitov ve Vítkově
Udílení Ceny Jana Zajíce
Slavnostní koncert
Sál Městského úřadu ve Vítkově
Účinkuje Doležalovo kvarteto
Předprodej vstupenek v IC Vítkov.

16.30 hod.
17.00 hod.

25. 2.
MASOPUST V KLOKOČOVĚ
8.30 - 9.00 hod. Sraz masek v sokolovně
20.00
Masopustní zábava
3. 3.
18.00 hod.

RALLY SRDCEM!
Vernisáž - výstava autorských fotografií Jana
Duška z rally.
Velká výstavní síň KD Vítkov
Výstava bude otvřena po celý březen každou
středu od 16 do 17 hodin, nebo na základě tel.
domluvy (604 502 354).

Nástup do SVČ Vítkov denně od 7. 00 – 8.00 hod. (pokud není uvedeno jinak). Odchod ze SVČ Vítkov od 16.00 hod. (pokud není uvedeno jinak).
27. 2.

Hravé dopoledne v SVČ, hry dle výběru dětí, kolektivní hry.
Hry v parku, hledání zpráv. Cena i s obědem: 80 Kč

28. 2.

Hry, výtvarné dopoledne, sportovní olympiáda v
sokolovně (s sebou sportovní obuv do tělocvičny, ne s
tmavou podrážkou). Cena i s obědem: 80 Kč

1.3.

NÁVŠTĚVA KINA CINEMA OPAVA, S sebou pití a jídlo na
celý den. Příjezd do Vítkova na autob. nádraží v 15.00 hod.
(možnost vyzvednutí dítěte). Cena: 150 Kč

2.3.

Sportovní dopoledne v sokolovně (s sebou sportovní obuv
do tělocvičny, ne s tmavou podrážkou). Odpoledne se
hledá počítačový přeborník – CASTING. Plnění zábavných
úkolů - bobřík informatiky, úprava fotek, hádanky a kvizy.
Cena i s obědem: 80 Kč

3. 3.

Hry dle výběru dětí, NÁVŠTĚVA AQUACENTRA V
BOHUMÍNĚ. S sebou plavky, ne bermudy, 10 Kč do šatny,
jídlo a pití na celý den, není zajištěný oběd ve školní
jídelně. Příjezd do Vítkova na vlak. nádraží v 18.00 hod.
Cena: 240 Kč

10. 3.
EXPEDIČNÍ KAMERA
17.00 – 22.00 h. Promítání adrenalinových TOP filmů na téma
cestování, divoká příroda, dobrodružství, odvaha
Vstupné: 50 Kč, občerstvení zajištěno.
Knihovna Vítkov – Multifunkční sál

V pondělí, v úterý a ve čtvrtek budeme chodit na obědy do školní
jídelny. Obědy ve školní jídelně nahlásíme a zaplatíme my. V tyto
dny si musí děti donést s sebou dopolední a odpolední svačinu, pití
a přezůvky. Své dítě můžete přihlásit i na jednotlivé dny. Přihlášení dítěte a zaplacení musí být provedeno nejpozději do 22. 2. 2017
v SVČ Vítkov.

17. 3.
20.00 hod.

Kontakt: 553 038 200, 732 607 373, email: svc.skurkova@gmail.
com

PLES SPORTOVCŮ
KD Vítkov
Předprodej vstupenek v Informačním centru

PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR 2017 V NZDM TUNNEL
Téma: Závislostní chování - TABÁK
1.2.
6.2
8.2
9.2
14. 2.
15.2
16.2
21.2
22.2
23.2
28.2

Filmové odpoledne – na přání
Beseda „ O škodlivosti kouření“
Filmové odpoledne - Co možná ještě nevíte o kouření
Turnaj stolní fotbal
Valentýn
Filmové odpoledne – na přání
Beseda „vodní dýmka – sladký kouř pro mladé“
Kuřácký dotazník aneb co jsme pochytili
filmové odpoledne – na přání
Turnaj ping - pong
Beseda Odvykání kouření

JARNÍ PRÁZDNINY SVČ PRO DĚTI
27. 2. – 3. 3. 2017

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV:
9. 7. – 15. 7.
Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla koně -TZ Klokočov.
Cena: 2 300 Kč
9. 7. – 15. 7.
Vodácký tábor Hobit – nekonečná cesta, Věřňovice u Bohumína.
Cena: 2 200 Kč
16. 7. – 22. 7.
Pevnost Boyard – TZ v Klokočově. Cena: 2 250 Kč
30. 7. – 6. 8.
Zážitková bomba - 3. Česko - slovenský tábor. TZ Klokočov.
Cena: 2 200 Kč
SVČ připravuje příměstské tábory na celý měsíc červenec! Informace ještě upřesníme v březnovém zpravodaji a na našich webových
stránkách.

Uzávěrka příštího čísla je 20. února 2017 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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