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Masopustní veselí

Udílení Ceny Jana Zajíce

SLOVO STAROSTY MĚSTA
Již tradičně se koncem února koná ve Vítkově významná událost,
kterou je udílení Ceny Jana Zajíce. V pátek 23. 2. byla cena udílena
již po čtyřiadvacáté. Doposud ji získalo 41 mladých lidí, jejichž práce
si zaslouží obdiv a uznání.
Tento počet se rozrostl o další dvě jména. V kategorii do 15 let to
byl Vítězslav Jahn z Masarykovy základní a mateřské školy v Melči.
Takto byly charakterizovány jeho aktivity: „Mezi jeho významné
úspěchy bezesporu patří 2. místo v Soutěži mladých mediálních
talentů. Ve své reportáži poutavě a neotřele zachytil nejen život
na vesnici, ale také historii školy, kterou navštěvuje. Je předsedou
školního Ekotýmu, kde se významně podílí na vedení a organizaci
ekologických aktivit školy. Od svých devíti let se aktivně zapojuje do
služeb melčské farnosti, a to formou ministrování při významných
událostech. V posledních dvou letech se díky vytříbenému přednesu
a schopnosti rozpoznat v textu nosné informace věnuje lektorování.
Ochotně pomáhá lidem v rámci celé farnosti. Svou aktivní činností
spoluvytváří tolik důležitý komunitní život v obci.“

V kategorii do 20 let Cenu získal žák maturitního ročníku Základní
školy a gymnázia ve Vítkově Gabriel Pisani. Všichni přítomní se
o jeho úspěších dozvěděli následující: „Při studiu dosahuje
výborných výsledků. Ve svém volném čase se nejraději věnuje malbě
a historii výtvarného umění. Studuje angličtinu, italštinu, němčinu
a od letošního roku i esperanto. K jeho dlouholetým zálibám patří
rovněž literatura a ﬁlozoﬁe. A právě na poli ﬁlozoﬁckém dosáhl
největších úspěchů. Ve ﬁlozoﬁcko-esejistické soutěži „Nebojme se

myslet“ se v národním kole v obrovské konkurenci umístil na 1. – 2.
místě a reprezentoval Českou republiku na Mezinárodní ﬁlozoﬁcké
olympiádě v nizozemském Rotterdamu.
Neméně úspěšný byl v celostátní esejistické soutěži „Dokážete
vytvořit zajímavý produkt nebo službu?“, kde získal 1. místo. Gabriel
úspěšně reprezentuje školu také v soutěžích z oboru informatiky.
Nejnovějším úspěchem je postup do regionálního ﬁnále projektu
„Soutěž a Podnikej“, který je určen studentům, kteří mají zájem o
inovativní řešení problémů a tvorbu svého vlastního podnikání ještě
na střední škole.
Přes své schopnosti a nadání dovede být pozorný a citlivý k těm,
kteří se v životě potýkají s nějakým handicapem a věnuje se
dobrovolnické činnosti. K velmi úspěšným aktivitám v této oblasti
patří projekty 72 hodin nebo Brána k druhým, za nějž mu byla
udělena Cena kardinála Vlka.“
Udílení Ceny se zúčastnili významní hosté. Zejména bych zmínil
pana senátora Vladimíra Plačka, dále 1. náměstka hejtmana
Moravskoslezského kraje pana Lukáše Curila, delegaci z našeho
partnerského města Kalety, kterou vedl starosta Klaudiusz Kandzia,
a další vzácní hosté. Slavnostnímu aktu byli také přítomni sourozenci
Jana Zajíce, bratr Jaroslav a sestra Marta.
Tradičně bývá tato významná akce zakončena kulturním vystoupením
umělců různých žánrů. Tentokrát jsme se mohli zaposlouchat do
písní vokálního kvintetu Ensemle Frizzante z Brna.
Pavel Smolka
starosta města

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BYL AKTUALIZOVÁN
Jednou ročně dochází k aktualizaci Akčního plánu města Vítkova na
léta 2015-2018, aby do něj bylo zapracováno plnění za uplynulý kalendářní rok a zapracovány nově vzniklé projektové záměry města.
K aktualizaci akčního plánu se dne 31. 1. 2018 sešla pracovní skupina a připravila jeho 3. aktualizaci, kterou dne 21. 2. 2018 schválilo
Zastupitelstvo města Vítkova.
3. aktualizaci akčního plánu města Vítkova na léta 2015-2018 najdete na odkaze: http://www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/dokumenty/koncepcni-dokumenty/
Z nových záměrů, které byly zahrnuty do Akčního plánu města, bych
zmínila alespoň některé:
• Vybudování chodníků v místní části Klokočov
• Vybudování přístupového chodníku od kulturního domu k asfaltovému hřišti u ZŠaG Vítkov
• Oprava přístupových chodníků a ploch mezi budovami ZŠaG Vítkov
• Domov pro seniory/domov důchodců (vyhledat vhodné budovy pro
realizaci)

• Sdílené bydlení
• Vybudování nového skateparku ve sportovním areálu
• Vybudování tréninkového zázemí pro sbor dobrovolných hasičů ve
sportovním areálu
• Rozšíření ploch pro umístění kontejnerů pro třídění komunálního
odpadu (jde o navýšení počtu sběrných míst ve městě)
• Hledat vhodné využití areálu bývalého učiliště Podhradí
• Oprava kříže na ul. Hřbitovní ve Vítkově a křížku u hasičské zbrojnice v Jelenicích
• Revitalizace návsi v Klokočově
• Oprava a rekonstrukce hřiště a dalších prostor za obchodem v Klokočově
Vzhledem k tomu, že současný Akční plán města je platný do konce
letošního roku, bude nutné na začátku roku 2019 vytvořit nový Akční plán města na období let 2019-2022 a předložit jej ke schválení
zastupitelstvu města.
Michaela Kaspříková
odbor služeb

Aktuálně z radnice
V tomto článku je zpráva pouze z jediného jednání rady města,
které proběhlo 30. ledna. V měsíci únoru sice zasedala rada
i zastupitelstvo, ale z důvodu redakční uzávěrky budete o výstupech
informováni až v následujícím zpravodaji.
Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku na nákup techniky k provedení upgrade počítačů MěÚ
Vítkov a uzavření kupní smlouvy s vítěznou ﬁrmou. Smluvní cena
je 232 tis. Kč.
Radě byla předložena zpráva o činnosti Městské policie ve Vítkově
za rok 2017, ve které je podrobně popsána její činnost, včetně
řešení případů, uložených pokut. Rada zprávu bez výhrad vzala na
vědomí.
Dalším bodem byly návrhy na přidělení individuálních dotací, které
však bude teprve schvalovat zastupitelstvo. Doporučeny byly dotace
Fokusu Opava z.s., Eurotopii Opava c.z., Středisku rané péče
Ostrava, Domovu Vítkov p.o., Středisku volného času Vítkov p.o
a Elimu Opava o.p.s. Všechny organizace buďto působí na území
našeho města, nebo naši občané jejich služeb využívají i mimo
město.
Svým příspěvkovým organizacím – Mateřské škole Vítkov, Základní
škole a gymnáziu Vítkov, Středisku volného času Vítkov, Správě
bytového fondu Vítkov a Technickým službám Vítkov rada města
schválila rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu.
Na základě jednání s MS krajem se nám podařilo získat darem
schodolez, který bude věnován postiženému občanu našeho města.
Ten jej bude používat v rámci služeb Fokusu z.s., jenž sídlí v prvním
patře budovy, kde není bezbariérový přistup.
V souvislosti s konáním již tradičního Dne města Vítkova 2018
schvalovala rada města výši vstupného, která v podstatě zůstává
zachována, např. v předprodeji zaplatí dospělý 100 Kč a na místě
150 Kč. Taktéž byly radou schváleny ceny za pronájem prodejních
ploch na této akci.
Dalším bodem bylo schválení smlouvy s agenturou, jež
zprostředkovává divadelní komedii Hexenšus, která se bude hrát 6.
března v kulturním domě. Vstupné bude činit 250 Kč.
Každoročně v měsíci únoru probíhá udělování cen Jana Zajíce.
Rada vzala na vědomí stanovisko komise, která posuzovala návrhy
a schválila je včetně ﬁnančních darů.

Veřejné schůze
Jako již každoročně, tak i letos se budou konat
v místních částech veřejné schůze, kterých se bude
účastnit vedení města, zástupci místní samosprávy
a zaměstnanci MÚ nebo TS Vítkov. Občané budou
seznámeni se závěry z minulých jednání a také
bude možnost vznést připomínky a požadavky.
Termíny:
16.4.

17.00

Klokočov

sokolovna

17.4.

17.00

Zálužné

budova HZS

18.4.

17.00

Nové
Těchanovice,
Lhotka

společenská
místnost NT

19.4.

17.00

Podhradí

Bar u vody

23.4.

17.00

Prostření Dvůr

společenská
místnost

26.4.

17.00

Jelenice

KD
Oldřich Huška
1. místostarosta

Byla také schválena smlouva se společností Textil Eco a.s, Praha,
která městu dodá celkem 19 kontejnerů na sběr textilu a bude
rovněž zajišťovat jejich vývoz. Současně daruje naší mateřské škole
částku 10 tis. Kč.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Také naše město se chce pustit do boje
proti byznysu s chudobou
Na jednání rady města v lednu 2018 se radní dohodli, že se naše město přidá
k těm, kteří se rozhodli s byznysem, který souvisí s vyplácením dávek na
bydlení, bojovat. Názor radních byl shodný - je třeba tuto situaci řešit. Jeví se
mi jako smutné, že řešení musí přijít zdola, od nás, od obcí. Jakou roli zde hraje
stát? Všichni o tom mluvíme, nadáváme, ale nikdo nic neřeší. Dle mého názoru
je poměrně snadné obchodu s chudobu zabránit. V každém městě lze určit
nájem v místě obvyklý, což je možno aplikovat také na ubytovny. Proč vyplácet
dávku na občany, kterých se nezřídka v jednom bytě zvaném „ubytovna“,
tísní více než deset, a kde úřad práce vyplatí desetkrát několik tisíc za nájem,
když by šlo prostě vyplatit majiteli objektu jen částku za metr čtvereční v místě
obvyklou? Nejedná se jen o jakýsi boj s chudobou, kdy mne některé organizace
sociálního charakteru mohou napadat, že bychom měli právě sociálně slabým
pomáhat, toto je však opak. Někdo hovoří o pomáhání, já tvrdím, že děláme
opak, vytváříme ghetta namísto toho, abychom tyto občany začlenili do
společnosti. Co je tedy správně?
Nyní se zase vrátím k jednání rady města. Usnesení znělo: rada ukládá
vypracovat postup a podklady pro vydání opatření obecné povahy, které ve
městě charakterizuje a posléze určí tzv. bezdoplatkové zóny, tedy místa, kde
se nově příchozím nebudou vyplácet doplatky na bydlení. Jedná se o úkol pro
oddělení vnitřní správy.
Než bude opatření připraveno ke schválení, musíme získat dostatek pokladů
k tomu, aby bylo právně podloženo. Od obcí, kde již platí, chceme získat
informace o tom, zda je skutečně přínosem, jaké jsou i jeho případné negativní
dopady atd. Teprve pak se rada usnese na dalším postupu.
Oldřich Huška
1. místostarosta

Městská policie Vítkov v lednu
Před šestou hodinou večerní 15. ledna byli strážníci přivolání do
jedné z provozoven v Opavské ulici, kde došlo ke krádeži zboží
a pokusu o jeho pronesení přes pokladní zónu bez placení. Strážníci
po příjezdu na místo zjistili, že krádež tabákového výrobku v hodnotě
115 Kč má na svědomí 60letý občan Vítkova, který byl navíc pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Dotyčný ještě před
příjezdem strážníků poškodil kolek na odcizeném balení a zboží
již nebylo možné vrátit zpět do prodeje. Strážníci proto věc, která
byla získána přestupkem, odňali a zajistili pro další řízení. Záležitost
byla postoupena Policii ČR z důvodu prověření, zda-li dotyčný nebyl
v posledních třech letech odsouzen či potrestán pro přečin krádeže.
V případě potvrzení přečinu krádeže v posledních třech letech hrozí
muži v případě uznání viny odnětí svobody na šest měsíců až tři
léta. Pokud se v uvedené věci bude jednat o přestupek, pak mu
může být uložena pokuta až do výše 70.000 Kč. Stejného jednání se
v téže provozovně dopustil 54letý muž z Vítkova, který se 22. ledna
kolem sedmé hodiny večerní pokusil pronést přes pokladní zónu bez
placení klobásu v hodnotě 30 Kč.
Z přestupku proti majetku, spáchaného poškozením cizí věci, je
podezřelý muž, který 20. ledna v půl páté ráno úmyslně poškodil
odpadkový koš v centru města. MP Vítkov podle záznamu
z kamerového systému vytipovala jako osobu podezřelou občana
Vítkova ve věku 18 let. V případě uznání viny může být pachateli
tohoto přestupku uložena pokuta až do výše 50.000 Kč nebo do
výše 70.000 Kč při opakovaném jednání. Dotyčný bude muset
rovněž uhradit městu Vítkov vzniklou škodu.
Z přestupku na úseku zákona o komunikacích je podezřelá právnická
osoba z Opavy, jejíž zaměstnanec 25. ledna v dopoledních hodinách
užil bez povolení zvláštního užívání komunikace Budišovská tak, že
tam odstavil kontejner k provádění stavebních prací. Přestupkem
se bude zabývat správní orgán, který za pochybení osoby může
v případě uznání viny uložit pokutu až do výše 500.000 Kč.

Z přestupku proti občanskému soužití je podezřelý 21letý muž
z Vítkova, který 25. ledna kolem jedné hodiny odpoledne slovně
napadl ostrahu jedné z prodejen v Opavské ulici poté, co byl
upozorněn na neoprávněnou manipulaci s čistícím prostředkem.
Muž opustil prodejnu ještě předtím, než se na místo dostavili
strážníci, ale podařilo se jej usvědčit kamerovým záznamem
z prodejny a rovněž svědeckou výpovědí poškozeného. Přestupkem
se bude zabývat správní orgán, kam bude záležitost postoupena.
Muži v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 20.000 Kč nebo
do výše 30.000 Kč při opakovaném jednání.
Kolem půl druhé ranní 27. ledna byla MP Vítkov přivolána do jedné
z provozoven u autobusového nádraží. Ve vnitřních prostorách
provozovny došlo ke rvačce mezi několika mladíky. Čtyři mladíci
se vzájemně fyzicky napadali a bylo nutné je od sebe oddělit. Po
zklidnění situace byly tyto osoby vyvedeny z provozovny ven, kde
byly provedeny úkony ke zjištění totožnosti. Jednalo se o dva muže
z Vítkova ve věku 19 a 24 let a dva mladíky ve věku 17 let z Vésky
u Oder. Jelikož jeden z aktérů rvačky byl v afektu a choval se
agresivně a neadekvátně i vůči strážníkům, byla mu přiložena pouta
do doby, než strážníci provedli na místě veškeré potřebné úkony.
Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedeném případě nastalo důvodné
podezření ze spáchání přečinu výtržnictví, byla věc postoupena
Policii ČR. V případě obvinění z trestného činu a uznání viny, mohou
být všichni zúčastnění potrestáni odnětím svobody až na dvě léta.
Pokud bude právní kvaliﬁkace uvedeného jednání přehodnocena na
přestupek proti občanskému soužití, pak lze ve správním řízení uložit
pokutu až do výše 20.000 Kč, případně 30.000 Kč při opakovaném
spáchání. Společně s pokutou může správní orgán dále uložit na
dobu 1 roku i omezující opatření, které spočívá v zákazu navštěvovat
určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají sportovní,
kulturní a jiné společenské akce.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

MĚSTO VÍTKOV

vyhlašuje výběrové řízení na
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení pro rok 2018
Podmínky výběrového řízení, včetně programů, na které budou
půjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení města Vítkova.
Formuláře žádosti a bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách města Žádost o půjčku z FRB nebo u vedoucího ﬁnančního odboru Ing. René Kyšáka na Městském úřadě
ve Vítkově, IV. podlaží, blok A, dveře č. 403.
Uzávěrka přihlášek s doloženými příslušnými doklady je stanovena na 31. březen 2018.

PŘIJÍMÁME
VŠEOBECNÉ SESTRY,
PRAKTICKÉ SESTRY,
OŠETŘOVATELE
pro detašované pracoviště
ve VÍTKOVĚ
Nabízíme:
• Příjemné pracovní prostředí
• Motivující mzdu
• Vysoký náborový příspěvekĪ<ĔĬď5ĮİĨĩđ>7İ
• 5 týdnů dovolené + 3 dny volna navíc

Více informací na
nemocnicenovyjicin.agel.cz/kariera

POJĎTE DO TOHO!
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT:
Tel.
602 333 224
Email
kariera@nnj.agel.cz
Adresa Purkyňova 2138/16,
741 01 Nový Jičín

Vývoj nezaměstnanosti
na Vítkovsku v roce 2017
Podíl nezaměstnaných v roce 2017
Stav ke dni

Podíl nezaměstnaných v %
ČR

Okres Opava

Vítkovsko

31. 1. 2017

5,3

5,7

10,1

28. 2. 2017

5,1

5,5

9,9

31. 3. 2017

4,8

5,0

9,3

30. 4. 2017

4,4

4,5

8,0

31. 5. 2017

4,1

4,2

7,6

30. 6. 2017

4,0

4,0

7,6

31. 7. 2017

4,1

4,1

7,6

31. 8 .2017

4,0

4,0

7,4

30. 9. 2017

3,8

3,8

7,2

31.10.2017

3,6

3,6

6,9

30.11.2017

3,5

3,5

7,0

31.12.2017

3,8

4,1

7,9

Srovnání vývoje podílu nezaměstnaných v letech 2016-2017
podle obcí
Obec

Podíl nezaměstnaných
31.12.2016

31.12.2017

Březová

5,4

4,7

Budišov nad Budišovkou

10,7

9,2

Čermná ve Slezsku

18,3

15,4

Kružberk

19,0

12,4

Melč

6,5

4,4

Moravice

9,9

6,1

Nové Lublice

8,9

8,6

Radkov

11,5

10,8

Staré Těchanovice

8,7

8,3

Svatoňovice

11,8

13,0

Větřkovice

8,2

5,3

Vítkov

10,3

7,8

Celkem Vítkovsko

9,8

7,9

Srovnání počtu uchazečů o zaměstnání na Vítkovsku v roce
2016 a 2017
uchazeči

31.12.2016

31.12.2017

dosažitelní

877

695

celkem

903

721

Zlepšující se ekonomická situace se během roku 2017 projevila
i v regionech, které se vždy potýkaly s největším počtem nezaměstnaných a s nejhoršími ukazateli nezaměstnanosti. Vítkovsko, které
patří mezi tyto regiony, zaznamenalo již prakticky od zimních měsíců pokles podílu nezaměstnaných, který trval až do podzimních
měsíců. Na konci roku sice došlo k mírnému nárůstu podílu nezaměstnaných, ale srovnáme-li tuto hodnotu s předchozím rokem, je
téměř o 2 % nižší. Během roku byl i počet volných pracovních míst
zhruba o 1/3 vyšší než v roce 2016 a zaměstnavatelé v některých
oborech sháněli zaměstnance jen s velkými obtížemi. K výraznému
zlepšení situace na trhu práce na Vítkovsku přispělo i to, že během

roku nenahlásil žádný zaměstnavatel hromadné propouštění a žádný významnější zaměstnavatel neukončil svoji činnost. Dokonce
i většina absolventů našla své pracovní uplatnění. Během roku byl
jejich počet v evidenci stabilní, okolo 40 absolventů. Koncem roku
2017 byl celkový počet evidovaných uchazečů na Vítkovsku 721, tj.
o 182 méně než ve stejném období roku 2016.
Z celkového počtu 721 uchazečů o zaměstnání je 310 žen (43%), 40
absolventů a mladistvých (5,5 %) a 107 uchazečů – osob se zdravotním postižením, kteří se na celkové nezaměstnanosti podílejí
14,8 %.
Podle stupně dosaženého vzdělání převažují uchazeči se základním vzděláním (42,9%). Těsně za nimi jsou uchazeči se středním
odborným vzděláním. Podle typu střední školy se jedná vesměs
o uchazeče s výučním listem, kterých bylo ke konci roku evidováno
302. Evidováno je také 13 osob bez vzdělání. Málo početná skupina
uchazečů je také s nejvyšším vzděláním, tedy VŠ a absolventi gymnázií, v těchto kategoriích je vždy zhruba polovina žen.
Počet uchazečů o zaměstnání podle vzdělání
Stupeň dosaženého
vzdělání

Kontaktní pracoviště Vítkov – stav
k 31. 12. 2017
absolutně

%

Bez vzdělání

13

1,8

Základní vzdělání

309

42,9

Střední odborné (OU+OŠ)

302

41,9

Střední odborné s maturitou (SOU+SOŠ)

65

9,0

Střední všeobecné
(gymnázium)

16

2,2

vysokoškolské

16

2,2

Celkem

721

100,0

Nejvíce uchazečů setrvává v evidenci více než 2 roky (262) nebo do
3 měsíců (205), nejmenší skupinu tvoří uchazeči s dobou evidence
9-12 měsíců (42).
Volných pracovních míst bylo nejvíce v měsíci květnu (159), nejméně v prosinci (71). Koncem roku se tak o 1 volné pracovní místo
ucházelo cca 10 uchazečů. Pro srovnání – v celém okrese Opava
se o 1 volné místo ucházelo 3,9 uchazečů. 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 větší množství pracovníků ostrahy a bezpečnosti (Bohemia Marten Plus s.r.o.),
pomocných pracovníků do lesa na sázení stromků (Tetymos s.r.o.)
a šiček (Conrop, s.r.o.). U ostatních zaměstnavatelů se požadované
počty pohybují v maximálním počtu dvou osob.
V průběhu roku bylo úřadem práce organizováno 12 výběrových
řízení pro 9 zaměstnavatelů, kterých se zúčastnilo 183 uchazečů,
z nichž 31 bylo zaměstnavateli vybráno. Během roku 2017 využili
někteří zaměstnavatelé také možnost zvýšit zaměstnanost pomocí
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Například na dotované místo
v rámci projektu ESF – společensky účelná pracovní místa vyhrazená bylo umístěno celkem 22 uchazečů z Vítkovska, veřejně prospěšných prací se zúčastnilo 69 uchazečů z vítkovského regionu,
příspěvek na podporu regionální mobility obdrželo 9 uchazečů.
Jana Gebrianová
Úřad práce ČR, pobočka Vítkov

Informace pro občany za uplynulý rok 2017
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Městského
úřadu Vítkov (MěÚ Vítkov) vybral několik informací vztahujících se
k uplynulému roku 2017. Věříme, že mohou být pro občany správního obvodu MěÚ Vítkov zajímavé, a proto bychom je touto formou
rádi prezentovali. Ve všech případech jsme zvolili možnost tyto údaje z roku 2017 porovnat také s roky minulými.
Jako první nabízíme přehled o počtu obyvatel našeho správního obvodu, což souvisí s činností úseku ohlašovny, která přihlašuje a eviduje trvalý pobyt občanů ve městě Vítkov a jeho místních částech.
Posléze následuje přehled událostí, které se vztahují k ohlašovně.
Obec

4 976

4 944

4 918

Jelenice

87

86

85

Klokočov

465

473

468

Lhotka

70

71

72

N.Těchanovice

76

77

74

Podhradí

60

63

62

Prostřední Dvůr

97

90

89

Zálužné

50

52

54

Celkem obyvatel

5 871

5 856

5 822

Údaje na úseku ohlašovny v číslech
Počet v roce Počet v roce Počet v roce
2015
2017
2016

Narodilo se dětí

58

56

59

Přihlásilo se občanů

171

133

143

Zemřelo občanů

78

80

84

Odhlásilo se občanů

128

124

152

Zrušeno trvalých pobytů
občanů

40

26

12

Počet v roce Počet v roce Počet v roce
2015
2016
2017

Jednotlivé údaje

Počet v roce Počet v roce Počet v roce
2015
2016
2017

Vítkov

Jednotlivé údaje

Údaje na úseku matriky v číslech

Uzavření manželství

21

40

34

- z toho církevních

3

2

4

- z toho na jiném
vhodném místě

8

17

14

- z toho s cizincem

0

1

1

3

2

4

1

0

3

Osvědčení k církevním
sňatkům
Právní způsobilost k
sňatku v cizině

Závěr tohoto přehledu bychom věnovali informacím z úseku registrace a evidence živnostenského podnikání.
Na tomto úseku se mimo jiné vykonává agenda evidence podnikatelů provozujících živnosti ohlašovací (volná, řemeslná, vázaná)
a živnosti koncesované. K 31. 12. 2017 bylo v této evidenci 2 139
podnikatelů (ke stejnému dni v roce 2016 to bylo 2 133 podnikatelů),
z toho bylo 1 917 FO, 196 PO a 26 ZFO. Tyto osoby dohromady vlastní 3 337 živnostenských oprávnění. Počty živnostenských oprávnění
dle druhů živností, včetně srovnání celkového počtu za uplynulý rok
s celkovým počtem za rok 2016, jsou uvedeny v následující tabulce.
Počty živnostenských oprávnění dle druhů živností v roce 2017
Celkem
Druh živnosti
FO
PO
ZFO
Celkem v roce
2016
Ohlašovací

z toho

2 613

344

37

2 994

3 015

řemeslné

869

130

13

1 012

1 001

vázané

150

29

0

179

244

volná

1 594

185

24

1 803

1 770

262

75

6

343

335

Koncesované

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

Následují informace z úseku matriky, konkrétně se jedná o přehled
vybraných úkonů prováděných na tomto úseku v roce 2017.

Michal Bensch
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Novinky v nabídce fondu prevence
•
•
•
•
•

Nově příspěvky na sportovní aktivity pro všechny
Rozšířený program pro dárce krve
Možnost postoupení příspěvku z rodiče na dítě
2 týdny ve vysokohorském prostředí pro chronicky nemocné děti
Podpora odvykání kouření

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí od 1. ledna
do 31. března, mezi našimi spokojenými pojištěnci vás přivítáme
od 1. července stávajícího roku.
Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.zpmvcr.cz

na pronájem části nebytových prostor budovy Klokočov č.79
o velikosti 180 m2 na
p.č.89 v k.ú. Klokočov za účelem provozování obchodu
s potravinami a smíšeným zbožím, pošty a hostinské činnosti. Možnost pronájmu od 1.4.2018.

ZÁMĚR

V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis využití nebytového prostoru provozování obchodu potravin a smíšeného zboží, pošty a hostinské činnosti.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
VÍTKOVA – POSLEDNÍ
MOŽNOST PODÁNÍ PODNĚTU
Nový územní plán Vítkova platí od 1.8.2014. Je zpracován pro
město Vítkov včetně všech jeho místních částí - Klokočov,
Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice a Jelenice.

2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem a Městem Vítkovem (např. doba pronájmu, výše nájemného, jiné
podmínky či návrhy nájemce).
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných
aktivitách.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem NP-obchod Klokočov, do 13.3.2018, 10.00 hodin na podatelnu na
Městském úřadu Vítkov, odbor služeb, Ing. Zdeněk Kuboň, kde
je také možno dohodnout prohlídku NP (tel. 556 312 240).
Připomínáme, že výběr bude prováděn Radou města ve Vítkově na základě předložených písemných návrhů na schůzi
13.3.2018. Podané návrhy jsou ze strany města považovány
za důvěrné. Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny
návrhy.

JUBILANTI V ROCE 2017
Město Vítkov prostřednictvím Sboru pro občanské záležitosti
(SPOZ) nezapomíná na své starší obyvatele, kteří se dožívají významných životních jubileí (70 let, 80 let, 85 let, 90 let a více). Při
těchto příležitostech jim blahopřejí členové SPOZu, starosta či místostarostové města Vítkova nebo tajemnice Městského úřadu Vítkov, pokud s návštěvou jubilanti předem souhlasí.
Vzhledem k tomu, že zákon ve vztahu k ochraně osobních údajů
neumožňuje zveřejňování osobních údajů, které by mohlo mít za
následek neoprávněné zasahování do soukromého života subjektů
údajů, uvádíme následující informace, vztahující se k uvedené problematice, alespoň v číslech.
Počet jubilantů v roce 2017
Roky
70 LET
80 LET
85 LET
90 LET
91 LET
92 LET
93 LET
94 LET
95 LET
96 LET

Ženy
40
22
15
6
6
3
4
1
0
1

Muži
36
13
6
2
0
0
0
2
1
0

Celkem
76
35
21
8
6
3
4
3
1
1

Michal Bensch
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

DAŇ Z PŘÍJMU ZA
ROK 2017
Ve dnech 8. a 15. března v době od 9.00 do 16.00 hodin
budou na Městském úřadě ve Vítkově (místnost rady města)
zaměstnanci FÚ Opava vybírat daňová přiznání fyzických osob
za rok 2017.

V letošním roce bude zastupitelstvu města předložena zpráva
o uplatňování územního plánu za uplynulé období, která může obsahovat pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu.
Tato zpráva se předkládá zastupitelstvu města v intervalu jednou
za 4 roky.
V případě, že zastupitelstvo města schválí pořízení změny územního plánu, bude její projednávání zahájeno již v letošním roce.
Občané města, nebo vlastníci pozemků a staveb, mají tedy poslední
možnost podat nové podněty a požadavky k zapracování do územního plánu. Lhůta pro podání návrhu je stanovena do 31.3.2018.
Chtěli bychom upozornit, že územní plán je základním podkladem
pro územní rozhodování. Občané by měli před jakýmkoliv záměrem
výstavby, změny užívání stavby, změny využití území či koupí pozemku za účelem výstavby, nahlédnout do územního plánu, zda je
záměr dle územního plánu vůbec možný.
Do územního plánu města Vítkova lze nahlédnout do interaktivní
mapy „Územní plán města Vítkova“ na webových stránkách města Vítkova, která se nachází v levé dolní části webových stránek:
http://cz-mu-vitkov.tmapserver.cz/mapa/uzemni-plan/?lb=osmll&ly=hr%2Cad%2Cpa%2Cupd-vitkov-hl%2Cfp-up-melc&lbo=1&lyo=&c=-508887%3A-1104760&z=4
V této aplikaci je možné zjistit k jednotlivým plochám a pozemkům
podmínky pro využití plochy, kde je uvedeno hlavní využití, přípustné a nepřípustné využití dané plochy.
Při kliknutí ukazatelem na pozemek nebo plochu se v pravé části
objeví tabulka „Identiﬁkace“. Pod odkazem „Podmínky pro využití
plochy“ lze načíst podmínky možnosti umístění staveb nebo opatření v jednotlivých plochách.
V případě požadavku na změnu územního plánu je nutné požadavek předložit na předepsaném formuláři „Návrh na pořízení změny
územního plánu“, včetně vyplnění všech povinných údajů. Formulář se nachází na internetových stránkách města http://www.vitkov.
info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/odbor-vystavby-uzemniho-planovani-a-zivotniho-prostredi-1/uzemni-planovani/.
Jakékoliv informace o územním plánu vám rádi podáme na odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského
úřadu. O vyjádření k využití stavby nebo pozemku je rovněž možné
požádat písemně, formulář žádosti o vyjádření je také na internetových stránkách města:
http://www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/odbor-vystavby-uzemniho-planovani-a-zivotniho-prostredi-1/uzemni-planovani/.

Svoz objemového odpadu
z domácností - duben 2018
Vlečka
přistavena
12.00 hod. –
14.00 hod.

Odvezena
v ranních
hodinách

06. 04.

20. 04.

27. 04.

Bude se rušit škola
na náměstí?

Místo

09. 04.

Klokočov – Františkův Dvůr
Klokočov – u p. Urbánka
Prostřední Dvůr – u pumpy + Veselka

23. 04.

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

30. 04.

Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové zastávky
Zálužné – pod autobusovou zastávkou
Nové Těchanovice

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu v místních částech města Vítkova
31. 3. 2018 proběhne v místních částech města Vítkova mobilní sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané místních částí města Vítkova dle § 17 odst. 3 z.č. 185/2001 Sb. o odpadech,
v platném znění mají možnost na čelo sběrného vozidla odevzdat
vyjmenované složky komunálního odpadu: rozpouštědla, kyseliny,
zásady, pesticidy, zářivky, ledničky, chladničky, mrazničky, vyjeté
motorové oleje, plechovky od barev, staré léky, baterie a akumulátory, televizory.
Harmonogram svozu:
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.
10.15 – 10.45 hod.

Klokočov, u hřbitova
Klokočov, LDN léčebna
Klokočov, zastávka, has. zbrojnice
Klokočov, Františkův Dvůr

08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.

Zálužné, autobusová zastávka
Nové Těchanovice, autobusová zast.
Lhotka, hasičská zbrojnice

08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod

Jelenice – náves
Prostřední Dvůr – kulturní dům
Podhradí – parkoviště obchod

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené
době pouze vyjmenované složky komunálního odpadu!!!

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Zápis dětí proběhne ve středu 2. května 2018 od 9,00 do 15,00 hod.
V průběhu měsíce dubna si mohou rodiče vyzvednout v jednotlivých
mateřských školách „Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“,
nebo si žádost stáhnout z webových stránek www.vitkovms.cz. Na
zadní straně přihlášky je nutno doplnit vyjádření dětského lékaře.
Vyplněnou žádost donesou rodiče do jednotlivých mateřských škol v
době zápisu, tj. 2.5.2018.
V MŠ JE STANOVENA POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA OD
1.9.2017.
29.05.2018 – v 15,30 hod. proběhne na MŠ Husova informativní
schůzka s novými rodiči.
30.05.2018 – v 15,30 hod. proběhne na MŠ Opavská informativní
schůzka s novými rodiči.
Pro adaptaci nových dětí na MŠ Opavská a MŠ Husova budou
určeny adaptační hodiny v těchto termínech:

Základní školu na náměstí J. Zajíce ve Vítkově v současnosti
navštěvuje asi 100 žáků.
V posledních měsících se často stává, že nás na ulici zastavují lidé
a ptají se, zda se tato škola bude zavírat. Rozhodli jsme se vysvětlit,
co se vlastně díky změnám ve školské legislativě stalo.
Škola na náměstí se zavírat nebude. Ale pravda je, že změny
v zákonech ovlivnily nejen přijímání nových, ale i setrvání stávajících
žáků v této škole.
1. V letošním školním roce jsme neotevřeli přípravnou třídu –
„školku“, protože od 1. září 2017 je přípravná třída určena pouze
pro děti s odkladem povinné školní docházky, nikoliv pro děti od
5 let, jak tomu bylo dosud. Pro otevření přípravné třídy je potřeba
deset dětí s odkladem školní docházky, kterým je v PPP návštěva
této třídy doporučena. V žádném případě není určena jen romským
dětem, ani výhradně těm, které chtějí nastoupit do 1. ročníku na
naší škole. Přípravná třída je určena všem dětem s odloženou školní
docházkou.
2. Základní škola Vítkov, náměstí Jana Zajíce č.1 se neruší
a děti nikam přecházet nemusí. Opět je to na rodičích, ale situace
je komplikovanější v tom, že nová legislativa zvýšila četnost
požadovaných vyšetření a doporučení, která jsou potřebná pro
vřazení či prodloužení vzdělávání v naší škole. Bez odborných
doporučení a posudků nemůžeme do naší školy přijmout žádné dítě,
a to ani na výslovnou žádost zákonných zástupců.
Dnešním trendem je integrace všech dětí s nejrůznějšími
vzdělávacími obtížemi do hlavního vzdělávacího proudu – do
běžné základní školy, kde jsou jim poskytována podpůrná opatření.
Teprve po selhání těchto opatření je dětem odborným poradenským
zařízením doporučeno vzdělávání pod vedením speciálních
pedagogů ve škole našeho typu.
Odborná vyšetření a následná doporučení zajištují poradenská
zařízení, jako je např. Speciálně pedagogické centrum Srdce
v Opavě, nebo Pedagogicko-psychologická poradna ve Vítkově.
Věříme, že tyto informace alespoň trochu pomohly objasnit vzniklou
situaci.
Takže závěrem ještě jednou – škola na náměstí se zavírat nebude
v případě, že bude dostatek dětí, které mají doporučení odborných
poradenských zařízení pro vzdělávání ve škole samostatně zřízené
podle § 16, odst. 9 školského zákona. Rozhodně se přílivu nových
dětí nebráníme, ale jako všichni a všude, musíme dodržovat zákonné
normy, i když se s nimi zcela neztotožňujeme.
Kolektiv zaměstnanců školy
07.5., 14.05., 21.05., 28.05. 2018 v době od 15.30 do 16.30 hod. (za
doprovodu rodičů se budou děti seznamovat s prostředím mateřské
školy, vezměte dětem přezůvky).
Na odloučených pracovištích MŠ Klokočov, MŠ Radkov a MŠ
Čermná se domluví rodiče na adaptaci dětí přímo s učitelkami na
jednotlivých školách.
Miluše Špoková
ředitelka MŠ
Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková
organizace zve všechny rodiče s dětmi a širokou veřejnost do
mateřských škol na

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
v úterý 13. března 2018 od 9.30 – 15.00 hodin.

Přijďte se podívat, co se změnilo v mateřských školách.
Srdečně zvou pracovníci MŠ.

PROJEKT SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI A NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ TUNNEL VÍTKOV, REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772

Projekt navazuje na priority Strategického plánu sociálního
začleňování 2017 – 2019 – Vítkov, Budišov n. Budišovkou, Čermná
ve Slezsku (dále SPSZ), jehož cílem je rozšíření sociálních služeb
zaměřených na rodiny a mládež, které nejsou dostatečné a poptávka
po nich převyšuje kapacitu i nabídku. Aktivity projektu přispějí tedy
ke splnění cílů strategického plánu oblasti A. Rozvoj komunitního
života a sociálních souvisejících služeb, zejména cílů obsažených
v III. Prioritě – Podpora a rozvoj sociálních a souvisejících služeb
pro rodiny s dětmi.
Projekt se zaměřuje na řešení nepříznivé sociální situace uživatelů
v lokalitách, kde je nejčastěji vysoká nezaměstnanost, nedostatečná
kompetence získat si práci, špatná ﬁnanční situace, zadlužení, nízká
ﬁnanční gramotnost, neschopnost hospodařit s ﬁnancemi, překážky
v komunikaci s institucemi, potíže při vyjednávání si oprávněných
záležitostí v zájmu rodiny a zdraví, řešení výchovných problémů,
apod.
Sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi (dále SASRD)
a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel (dále NZDM), jež
budou z tohoto projektu podporovány, pomáhají klientům překonat,
zmírnit či zastavit prohlubování nepříznivé sociální situace.
Ve Vítkově již projekt funguje od 1. 1. 2018, zázemí pro Budišov nad
Budišovkou a Čermnou ve Slezsku se teprve připravuje. Otevření
předpokládáme v únoru 2018. Cílové skupiny budou podporovat
4 noví pracovníci.

Otevírací doba:
Po:
8:00 - 18:00
Út:
7:30 - 16:00
St:
7:00 - 18:00
Čt:
7:30 - 15:00
Pá:
7:00 - 14:30
SASRD Tunnel Čermná ve Slezsku
bude od února v Čermné ve Slezsku 71, v budově naproti
prodejně smíšeného zboží. Mobil: 703 145 707, e-mail: nzdm.
jureckovaveronika@gmail.com

V případě zájmu nás můžete kontaktovat:
SASRD Tunnel Vítkov
Dělnická 746, 749 01 Vítkov. Mobil: 730 517 216, 703 145 708, tel.:
553 038 227, e-mail: sasrd.tunnel@gmail.com
Otevírací doba:
Po:
8:00 – 17:00
Út:
7:00 – 17:00
St:
8:00 – 17:00
Čt:
7:00 – 14:00
Pá:
7:00 – 12:00

Otevírací doba:
Po:
7:30 – 17:00
Út:
7:30 – 15:30
St:
7:30 – 11:30

ODŠKODNĚNÍ POŠKOZENÉHO
ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ
Měli jste dopravní nehodu, pracovní úraz nebo jiný typ
úrazu? Víte, že jako zraněný - poškozený máte nárok na
vysoké ﬁnanční částky?
NZDM Tunnel Vítkov
Dělnická 746, 749 01 Vítkov. Mobil: 773 183 778, tel.: 553 038 227,
e-mail: sasrd.tunnel@gmail.com
Otevírací doba:
Po, Út: 13:00 – 17:00 pro 6 – 13 let
St, Čt: 13:00 – 17:00 pro 14 – 26 let
SASRD Tunnel Budišov nad Budišovkou
bude od února v Partyzánské ulici 229, budově městského úřadu
v 1. patře. Mobil: 703 145 706, e-mail: nzdm.kubickova@gmail.com

Zařídíme Vám plné odškodnění újmy na zdraví u těchto
typů odškodnění:
• Odškodnění dopravních nehod
• Odškodnění pracovních úrazů
• Odškodnění úrazů dětí ve školských zařízeních
• Odškodnění úrazů při organizované sportovní činnosti
Uplatňujeme maximum možného!

ZDARMA POSOUDÍME VAŠE NÁROKY!
Kontaktujte prosím a.strakosova@seznam.cz

PRO ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM MĚSTĚ
60 let. První část proběhne ve Vítkově, druhá v Kaletách. Obě mají
společné téma bezpečnost a aktivní život seniorů.
A jaký program naše seniory čeká? Návštěva stanice HZS MSK
v Opavě, kde se dozví vše o požární prevenci, získají informaci
nejen o tom, jak požárům předcházet, ale také jak chránit své
zdraví v případě ohrožení, prohlédnou si techniku. Odpoledne bude
věnováno osobní bezpečnosti.
V Kaletách bude do programu zařazeno cvičení, trénování paměti
a své síly senioři poměří v soutěžích družstev.
Podrobný program je umístěn na webu města. Zájemci se mohou
informovat v IC, kde přijímáme přihlášky.
Vystoupej na svůj vrchol
V polovině března se dozvíme, zda jsme uspěli se žádostí
o poskytnutí ﬁnančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, programu na podporu zdravého stárnutí, na projekt Vystoupej
na svůj vrchol.
Rozhodli jsme se nečekat a první aktivity projektu zahájit už od
1. března, kdy vyrazíme na kondiční vycházky po okolí Vítkova.
Další aktivitou bude cvičení v parku a vrcholem
projektu budou výstupy na nejvyšší hory
Beskyd a Jeseníků. Dobrou zimní přípravu
určitě všichni zúročí při letním cestování
a poznávání nových míst.
Maminky s kočárky cvičí v parku
Každý čtvrtek se vítkovské maminky scházejí
ve velkém parku, kde pod vedením paní
Ladislavy Sobolové cvičí s kočárky.
Cvičení přispívá nejen k dobré fyzické kondici
maminek, ale děti se přirozeným způsobem
otužují a posilují svůj imunitní systém.

60+ ... Startujeme projekty pro seniory
V rámci mezinárodní spolupráce s partnerským městem Kalety
proběhne v měsíci březnu dvoudenní projekt určen seniorům starším

Klokočovský masopust
Před čtvrtstoletím se znovu obnovil klokočovský masopust,
který tehdy navázal na dávnou tradici vodění medvěda. I letos
se pořádal v sobotu 10. února a během průvodu se u domů a na
cestách objevilo kolem padesáti masek. Jako tradičně se u chalup
medvěd zhostil své funkce a zatančil si s paní domu, na cestě si
zatančily i některé řidičky. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu
jsme na masopustní průvod upozornili ručně vyrobenou tabulí
s vyobrazením a textem “Pozor medvěd“. Letos nás poprvé vítaly
i domy, jejichž obyvatelé si krásně vyzdobili branky, a to nejen
hrníčky, soškami, fáborky, ale i výbornými pochutinami, mezi něž
patřily jitrničky, klobásy a cukrovinky. Obdivuhodná je vždy paleta
stále nových masek vlastní výroby. Máme v Klokočově opravdu
kreativní lidi, masky byly nádherné. Celý průvod nás doprovázel
povoz s koňmi a zkušeným kočím Lukášem. Do průvodu se zapojily
i novopečené maminky se svými ratolestmi v kočárku, které si
buď nazdobily kočárky nebo se samy oblékly za masky. Některé
vydržely až dokonce a jejich děti si tak užily spoustu čistého
a čerstvého klokočovského vzduchu. Průvod jsme ukončili kolem
páté hodiny a spěchali jsme se domů umýt, převléknout, odpočinout
si a zároveň se nachystat na večerní pochování basy. Večerní
zábava byla obohacena o skvělé vystoupení tanečního páru
Hedviky a Miroslava Fridrichových z Ostravy. Do půlnoci se tančilo,
promítaly se fotky z masopustního průvodu a o půlnoci byla basa
řádně pochována. Myslím, že letošní masopust se opravdu povedl
a za to patří poděkování všem maskám, lidem, kteří přišli pomoci

nachystat a na konci i uklidit sokolovnu, všem sponzorům, hudbě,
Vítkovské zemědělské s.r.o. za zapůjčení koní i těm, kteří se starali
o pití a občerstvení. Velké poděkování a uznání patří i obyvatelům,
kteří nás pohostili slivovičkou či úžasnými pochoutkami a otevřeli
nám své dveře. Tak zase za rok…
Šárka Petrtýlová

Domov Vítkov, příspěvková organizace obsazuje pozice:
pracovník(ce) v sociálních službách
– přímá obslužná péče

všeobecná zdravotní sestra

Požadavky:
Vzdělání: základní vzdělání,
kvaliﬁkační kurz pracovníka v sociálních službách dle zák.
č. 108/2006 Sb., je výhodou, není podmínkou.

Požadavky:
Vzdělání: ÚSO s maturitní zkouškou, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry podle zákona č. 96/2004 Sb.,
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Praxe: možno i absolventi
Dále:
občanská bezúhonnost, loajalita, empatické cítění
Náplň činnosti: poskytování přímé obslužné péče

na dobu určitou s možností prodloužení

Praxe:
Dále:

není podmínkou
občanská bezúhonnost, loajalita

Nabízíme:

možnost profesního růstu

Termín nástupu: dle dohody, platové podmínky dle NV č.
564/2006 Sb., příplatky, trvalé + SO, NE, NOC, osobní příplatek,
příspěvek FKSP v platném znění, 4. platová třída.

Termín nástupu: ihned nebo dohodou, platové podmínky dle
NV. č. 564/06 Sb. v platném znění, 10. platová třída.

Písemně zašlete: Strukturovaný životopis včetně základní charakteristiky vykonávaných činností zasílejte na adresu Domova
Vítkov, Lidická 611, 749 01 Vítkov, nebo e-mailem na adresu
reditelka@domov-vitkov.cz. Tel. pro informace 737 710 513,
p. Grodová.

Písemně zašlete: Strukturovaný životopis včetně základní charakteristiky vykonávaných činností zasílejte na adresu Domova
Vítkov, Lidická 611, 749 01 Vítkov, nebo e-mailem na adresu
reditelka@domov-vitkov.cz. Tel. pro informace 737 710 513,
p. Grodová.

Masopust v Domově Vítkov
Jakýmsi
předělem mezi zimním
časem a časem,
kdy se probouzí
příroda, je masopustní období. Lidové zvyky včetně
pochovávání basy
už přijaly dnes
malinko jiný význam, ale je moc
dobře, že se stále udržují. Veselý
masopust ukončený pochováním
basy, kterou jsme
nazvali „Barbora“,
u nás proběhl 15.
února. Masopustní čas jsme věnovali tradicím, jak
jen to šlo. Při besedách naši uživatelé zavzpomínali na staré časy, na to, jak probíhal
masopust v minulosti. V klubu vaření jsme připravovali různé ochutnávky pokrmů,
jako o Tučném čtvrtku, kdy se hodovalo. V klubu jsme vyrobili výzdobu do našeho
„sálu“, a také obálky na losy, neboť na tombolu se všichni těšili. Uživatelé ze svých
šatníků vytáhli a oprášili sváteční šaty a zaměstnanci si připravili veselé masopustní
masky. Za doprovodu smuteční hudby průvod vstoupil do sálu, kde jako první kráčel
farář, který pokropil všechny účastníky veselice. Pak šly masky, které nesly basu „Barboru“. Dál vykračoval soudce, jeptišky, klauni, nevěsta se ženichem, cikánka a celý
průvod zakončoval medvěd s medvědářem. Po humorném, modlícím ceremoniálu
a rozloučení s basou „Barborou“, která přečkala i kruté chvíle rekonstrukce Domova,
začal soud s hříšníky. Ti byli vybíráni z řad uživatelů. Soud byl neúprosný i k panu starostovi, který byl na tuto veselici přizván jako host. Po potrestání hříšníků následoval
tanec a masopustní pohoštění. Za doprovodu hudby se zpívalo a masky zvaly k tanci.
Před ukončením veselice se tahaly losy. A závěrečná? Ta patřila ještě hudbě a veselému tanci. Konec masopustu se opravdu vydařil. A naši uživatelé? Ti budou ještě
dlouho vzpomínat, někteří dokonce podotkli, že tak pěkný masopust nezažili ani za
svého mládí. A to je ta nejpěknější odměna pro nás, pořádající.
Ludmila Grossmannová

DEN MĚSTA
VÍTKOV 2018
2. června 2018
sportovní areál Vítkov
Sebastian
Zrní
Cimbálová muzika Háj
Bez hluku
Sto zvířat
Zpíváme a tančíme s Míšou
Více informací přineseme
v následujících týdnech na
http://denmesta.vitkov.eu

65 let Základní umělecké školy ve Vítkově

V lednu 2018 uplynulo již 65 let od okamžiku, kdy byla uvedena
do provozu Hudební škola ve Vítkově (dnešní Základní umělecká
škola). Její zaměření není třeba snad ani představovat a během
uplynulých let se nezměnilo. Původně jednooborová hudební škola
se časem rozrostla o výtvarný i taneční obor. Učitelé po celou dobu
existence této školy nejen učili své žáky hrát na hudební nástroje,
základům různých tanců nebo výtvarných technik, ale předávali
jim své zkušenosti a rady, vedli je k lásce k umění, rozvíjeli v nich
schopnosti komunikace a odpovědnosti při tvorbě společného
díla. Mnohé z nich připravili na soutěže a soutěžní přehlídky, kde
se umisťovali na předních místech nejen v rámci okresu a kraje,
ale i celostátní a mezinárodní úrovně. Řadu svých žáků učitelé
ovlivnili také natolik, že pokračovali ve studiu na středních školách
uměleckého zaměření, a dnes z nich jsou profesionální umělci nebo
pedagogové na uměleckých školách.
Dovolte mi připomenout také jednotlivé ředitele hudební školy,
kteří se během uplynulých let vystřídali u pomyslného „kormidla“
a svým způsobem ovlivňovali dění ve škole i ve městě. Prvním
ředitelem nově založené školy byl Petr Hrubiš, jenž po měsíci
odešel do Příbora a na jeho místo nastoupil František Škapa, za
jehož působení proběhla generální oprava školní budovy (zavedení

BLAHOPŘEJEME
A DĚKUJEME!
Dlouholetý člen Smíšeného pěveckého sboru Komenský MUDr. Jaroslav
ANTONÍN oslaví 28. března 2018 významné životní jubileum – 80 let.
Narodil se v Brně, kde se po dobu
studia na obecné, střední škole,
a poté Lékařské fakultě Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně aktivně věnuje
zpěvu. Již v devíti letech se stává
členem dětského sboru při Janáčkově
opeře a jako sborista účinkuje v operách
Carmen, Jakobín, Prodaná nevěsta…
Jako statista si „osahal“ i prkna v dalším
brněnském divadle Redutě. Členem
vynikajícího Lýskova dětského sboru byl
od roku 1950.
Po ukončení vysoké školy nastupuje do
vítkovské nemocnice na gynekologickoporodnické oddělení. Postupně se stává uznávaným
a vyhledávaným lékařem. Získává obdiv a úctu nejenom jako

ústředního topení, nová okna, střecha, modernější učebny). V letech
1973 – 1982 vykonával funkci ředitele školy Jan Vočka, který stál
za druhou zásadní přestavbou budovy (přístavba části budovy,
v níž se nachází učebny hudebního oboru, výtvarného oboru
a koncertní sál). Po tragické smrti Jana Vočky v roce 1982 byl do
funkce ředitele školy jmenován René Adámek, jenž se velkou měrou
podílel na rozvoji kulturního života ve městě (např. koncertní činnost
klavírního dua René Adámek a Petr Hanousek, účinkování studentů
z ostravské konzervatoře, Komorního orchestru Leoše Janáčka
apod.). V roce 1993 byl jmenován do funkce ředitele školy Leoš
Váňa, který zahájil spolupráci s některými zahraničními uměleckými
školami a institucemi, rozšířil místa poskytovaného vzdělávání
a zasloužil se o prezentaci školního dechového orchestru na
soutěžích a přehlídkách v řadě evropských zemí. Byl také jedním
z hlavních organizátorů mezinárodních festivalů dechových hudeb
ve Vítkově. Nelze opomenout také zapojování školy do projektů –
OPVK a Comenius. V srpnu 2013 byla do funkce ředitelky školy
jmenována Lenka Šimerová.
Půlkulaté výročí založení školy si připomeneme především na dvou
významných akcích – 20. 3. 2018 v 17 hodin na Mezinárodním
koncertě žáků a 15. 5. 2018 v 17.00 hodin na Okresním koncertě
učitelů. Do dalších let přeji „oslavenkyni“ nejen talentované a pilné
žáky, ale také nadšené, ochotné a obětavé učitele a podporující
a chápající rodiče. Jedině tak bude i nadále v tak „skvělé kondici“
jako doposud.
Lenka Šimerová
ředitelka školy

Základní umělecká škola ve Vítkově a SRPŠ ZUŠ Vítkov

MEZINÁRODNÍ KONCERT ŽÁKŮ
K 65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
ÚTERÝ 20. BŘEZNA V 17 HODIN
KONCERTNÍ SÁL ŠKOLY
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

skvělý lékař, ale také jako skromný,
ochotný a všestranně nadaný člověk.
Zpěv ale nepřestal být jeho koníčkem.
Stává
se
zakládajícím
členem
Smíšeného
pěveckého
sboru
Komenský. Svým nezaměnitelným
a nepřehlédnutelným hlasem se
nemalou měrou zasloužil o úspěchy
a získaná ocenění celého sboru.
V sólových vystoupeních uchvacuje
posluchače svým perfektním pěveckým
projevem, za který získal četná ocenění
(Zlatý odznak Unie českých pěveckých
sborů).
Písní umí pohladit, potěšit, dodat
sílu a optimismus …, a proto my,
zpěváci Smíšeného pěveckého sboru
Komenský, našemu milému oslavenci
děkujeme za vše, co pro sbor udělal,
a do dalších let přejeme pevné zdraví,
životní optimismus a nezapomenutelný
hlas …
SPS Komenský
Čurdová Marie

STŘEDNÍ ŠKOLA ODRY
BUDOUCÍ PODNIKATELÉ SOUTĚŽILI…

Ve dnech 13. - 15. 2. 2018 pořádala Střední průmyslová škola
a Střední odborné učiliště Pelhřimov 2. ročník mezinárodní soutěže
o Nejlepší podnikatelský záměr. Cílem projektu je podpora zájmu
o podnikání a podnikatelské aktivity studentů, tvorba nových pracovních míst, veřejné ocenění nápadu a iniciativy účastníků.
Průběh soutěže začal předložením písemné práce, vlastního podnikatelského záměru, šestičlenné porotě, poté následovala prezentace v PowerPointu, jež musela být doplněna výkladem, vysvětlením
a obhajobou nápadu. Na celé předvedení i s komentářem byl stanoven časový limit 5 až 10 minut, za jehož nedodržení se udělovaly
trestné body. Nakonec komise položila doplňující otázky, které měly
otestovat reakce a pohotovost soutěžících.
Hodnotily se především originalita, inovační potenciál, úroveň zpracování a také reálnost nápadu.
Naši školu reprezentovali žáci 2. ročníku nástavbového oboru Podnikání: Františka Rýdlová, Tina Vlčková a Dominik Nguyen, kteří ve
stejném pořadí získali 2., 3. a 4. místo. Mladé podnikatelky si jako
absolventky oboru Kadeřnice vybraly za záměr Kadeřnický salón
a Dominik prezentoval obchod se zvířaty, takový atraktivní zverimex.
Všech tří jsem se zeptala, co pro ně bylo nejtěžší a jak se jim líbil
pobyt:
Františka: Nejhorší byla tréma, než jsem předstoupila
před porotu, třepala se mi
kolena a stěží jsem popadala
dech. A taky samotné vytvoření a zpracování písemné
části, prezentace pro mě tak
těžká nebyla. Z pobytu mám
výborný pocit, nachystali nám
zábavu na celou dobu, super
ubytování i jídlo, k tomu jsem
si dovezla stříbro, tak na co
bych si mohla stěžovat…
Tina: Celkové vypracování
záměru byla „fuška“, ale nejhorší bylo postavit se před
komisi. Ani jsem nevnímala,
co říkám, ale asi se to celkem
povedlo. A pobyt? Ten byl
úplně úžasný. Připravili nám parádní program, který začal masopustním průvodem a vyvrcholil samotnou soutěží.
Dominik: Neměl jsem problémy s přípravou, také nás výborně vedly
naše paní učitelky, avšak já se prostě „trochu stydím“. Vystupování
před lidmi pro mě není zrovna příjemná záležitost, takže pro mě byla
nejtěžší komunikace s porotci. Na pobytu se mi nejvíce líbila prohlídka pivovaru, jenž vznikl na základě podnikatelského záměru, to
bylo dost dobré.
Všem třem děkujeme, protože jejich úspěch je naše nejlepší reklama!

65. VÝROČÍ VE ŽLUTÉ…

V únoru oslavila naše škola 65. výročí svého založení. Protože se
jedná, jak se říká, pouze o půlkulatiny, tak jsme zvolili jen dvě netradiční aktivity: žáky jsme vzali do kina na ﬁlm Kráska a zvíře a všichni
měli přijít ve žlutém oblečení, případně s doplňkem této barvy, která
je symbolem naší školy.
Začátek existence oderské školy se datuje do roku 1953, kdy v Odrách vznikla učňovská škola místního hospodářství. Vyučovaly se
zde obory: zedník, tesař, kamnář, obkladač, kominík, zámečník,
dlaždič, elektroinstalatér, malíř pokojů, natěrač a lakýrník, holič
a kadeřník. Obory byly často a rychle měněny, svá studentská léta
v našem městě strávilo množství gumařů a plastikářů, silničářů, tkalců, nástrojářů a provozních elektromontérů a krejčových.
Zlomovým rokem pro vývoj oderského středního školství byl rok
1993, kdy se SOU přestěhovalo do budov na Sokolovské ulici. Škola
tehdy připravovala studenty na povolání: krejčí, kadeřník a zedník,

ten byl ale v roce 1997 přesunut na SOU do Šenova. My jsme ho
ještě v tomtéž roce nahradili obory Kosmetička a Podnikání. Zvelebování jednotlivých budov bylo pozvolné, postupně jsme pro naše
studenty otevřeli ﬁnskou saunu, posilovnu a hernu stolního tenisu.
Pozadu jsme nezůstali ani v rozvoji kreativity, neboť roku 1999 se
poprvé otevřely dveře oderského Dělnického domu soutěží mladých
kadeřníků, kosmetiček, Ateliér fantazie, jenž dal naší škole nové
možnosti navázat vztahy s jinými podobně orientovanými školami.
Následující léta byla otevřena, upravena a vybavena odloučená pracoviště v Odrách, Kopřivnici, Novém Jičíně a Frenštátě pod Radhoštěm, kde naši studenti mají praxi.
Zásadní změnou ve vzdělávání bylo získání třetí budovy v Odrách
na Slunečné ulici, která slouží k teoretické výuce maturitních oborů: Kosmetička a Podnikání. Od tohoto roku, 2004, jsou všechny
oderské budovy neustále modernizovány a zkrášlovány k potřebám
našich žáků. Škola se samozřejmě účastnila a účastní řady projektů
jako např. Zelená škola, EU – peníze školám, Pojďme na to nově,
Podpora komunitních škol, Leonardo da Vinci - Mobility, Mobilní škola interkulturního učení, jež pomáhají nejen žákům, ale i pedagogům
v jejich profesním rozvoji, proběhla též celková rekonstrukce Domova mládeže a pro maséry jsme získali budovu na ulici Komenského
2/517. Atraktivní jsou také pracovně vzdělávací stáže ve Španělsku,
Anglii a příští rok plánujeme odjezd do Itálie.
Důležitým mezníkem byl rok 2015, kdy se naše škola sloučila se
Střední školou Vítkov-Podhradí. Tehdy došlo k optimalizaci vyučovaných oborů a nyní škola nabízí obory: Kadeřník, Kuchař-číšník,
Prodavač, Masér, Kosmetička, Automechanik a nástavbové
Podnikání.
V každém případě můžeme říci, že oderská škola prosperuje, a my
doufáme, že tomu tak bude i v následujících letech.

PODPOŘTE NÁS!
HODINA ZEMĚ
V sobotu 24. 3. 2018 od 20:30
do 21:30 proběhne ve Vítkově
celosvětová akce s názvem Hodina Země, která má za cíl podpořit
povědomí občanů města o klimatické změně. Cílem akce je
symbolické zhasnutí veřejného osvětlení i osvětlení v domácnostech
jako vyjádření podpory ochraně klimatu. Zapojit se může opravdu
každý – obce, ﬁrmy i jednotlivci. Přispějete tak na snížení
uhlíkové stopy a upozorníte na možnost používání obnovitelných
zdrojů energie. Ekokomisaři ze Základní školy a gymnázia ve
Vítkově s ochranou životního prostředí už začali. Zapojili se do
celorepublikového ekologického projektu CO2 liga. Prostřednictvím
prvků projektového vyučování zpracovávají každý měsíc téma
s problematikou stavu životního prostředí v České republice.
Úkoly vycházejí z praxe a kladou velký důraz na rozvoj klíčových
kompetencí žáků. Žáci se věnují těmto okruhům: ovzduší, doprava,
jídlo, energie, voda a klimatická změna. V průběhu jednotlivých
etap bádají, počítají, měří, zhotovují řadu prezentací, anket, videí
a myšlenkových map.
Akci Hodina Země vyjádřil podporu i starosta města Ing. Pavel
Smolka, který ve spolupráci s technickými službami přislíbil zhasnutí
veřejného osvětlení ve Vítkově.
Pokud jste se rozhodli tuto akci podpořit, registrujte se na http://
www.veronica.cz/hodinazeme/
I malé změny dokážou velké věci – stačí jen chtít a mít odvahu
udělat první krok na cestě k lepší a zelenější budoucnosti.

ochotným, kteří neváhali nabídnout malým žáčkům pomocnou ruku
při přenášení lyžařského vybavení od autobusů do školy. Sportu
a lyžování zdar!

A jen o pár dnů později odjeli na lyžařský kurz na Dolní Moravu
žáci sekundy a sedmých tříd. Jejich pobyt byl rovněž skvělý, žáci i
pedagogové spokojeni …
Tento kurz podpořilo město Vítkov částkou 2500 Kč na žáka.
Lenka Schleiderová

PRVNÍ KOLO SOUTĚŽE NEBOJME SE
MYSLET!
Na Katedře ﬁlosoﬁe Filozoﬁcké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci proběhlo první kolo 8. ročníku soutěže Nebojme se
myslet! s cílem podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů
středních škol.
Naši školu reprezentovali: Adéla Kalužová, Adriana Štěpánková,
Lenka Miková, Michaela Skřehotová, Klára Sucháčková (septima),
Jan Juroška a Sára Poloučková (oktáva).
Nejúspěšnější byla Sára Poloučková, která se dostala mezi
jednadvacet soutěžících, kteří postupují do druhého kola soutěže,
jenž se uskutečnilo 9. února na FF UPOL. Účastníci tentokrát
psali eseje v angličtině. Dva vítězové, kteří vzejdou z tohoto kola,
budou reprezentovat ČR na Mezinárodní ﬁlozoﬁcké olympiádě
v černohorském Baru.
Miroslav Bučánek

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM
A ANGLICKÉM JAZYCE 2018
Tým Ekokomisaři: Lucie Pšenicová, Ivona Marie Repková, Anežka
Šrubařová, Alexandr Pisani Jan Kundrát, Patrik Lamatschek - žáci
sexty

LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA
Ve dnech 22. – 26. 1. 2018 jsme pro žáky 1. – 5. ročníků uspořádali
lyžařskou školičku v areálu Vaňkův kopec. Celé akce se zúčastnila
více než stovka dětí, které byly rozděleny do družstev podle
lyžařských schopností. Na svahu byl dostatek instruktorů. Během
celého týdne byly výborné sněhové podmínky. Novinkou letošní
školičky bylo i vzpomínkové focení. V pátek celá akce vyvrcholila
závodem ve slalomu, vyhodnocením, rozdáním diplomů a medailí a
pro všechny děti byl pod sjezdovkou připraven zdravý ovocný raut.
Některé děti měly pro své instruktory připravena malá překvapení,
a tak na tvářích všech byl vidět spokojený úsměv. Děkujeme všem

29. ledna proběhlo v Opavě okresní kolo Olympíády v českém
jazyce.
Za naši školu vyjely zápolit se soupeři čtyři dívky: Eliška Cihlářová
(8.C), Eliška Halamíčková (kvarta), Adéla Filipová (kvinta)
a Ivona Marie Repková (sexta). V obou kategoriích srovnávaly své
vědomosti asi s padesátkou soupeřů.
Nejlepšího výsledku nakonec dosáhla Eliška Halamíčková z kvarty,
která na výsledkové listině obsadila velmi pěkné třetí místo. Tímto
umístěním si vysloužila také účast v krajském kole, které proběhne
v prvním dubnovém týdnu. Přejeme jí tedy, ať v silné konkurenci
obstojí i tentokrát.
Veronika Trlicová
Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce v kategorii B se konalo
15. února. Krásné třetí místo získala Martina Kristiánová (sekunda)
a čtvrté místo obsadila Karolína Haasová (sekunda).
Michaela Hasalová

Linaset, a.s.
Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou
výrobce vstřikovacích forem, technických plastových dílů pro automobilový a elektrotechnický
průmysl a domácích spotřebičů,
hledá muže nebo ženu na pozici

MĚROVÝ TECHNIK
Náplň práce, okruh činností:
• zajištění procesů Měření a zkoušení produktů
Požadujeme:
• US vzdělání v oboru strojírenství
• VÝHODOU ZNALOST A PRAXE S 3D MĚŘÍCÍMI PŘÍSTROJI
• možnost a schopnost pracovat v nepřetržitém režimu
• znalost měření komunálními měřidly
• znalost čtení konstrukční dokumentace
• výhodou - znalost anglického jazyka slovem a písmem na
komunikativní úrovni
• znalost MS OFFICE
• ŘP skupiny B
• samostatnost, důslednost, časová ﬂexibilita
Nabízíme:
• zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost
• platové ohodnocení dle dohody
• výkonnostní odměny k základnímu platu dle prémiových
ukazatelů
• zaměstnanecké výhody: dovolená v délce 4 týdnů - po 1. roce
navýšení dovolené o 1 týden, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání u
mobilního operátora
Místo výkonu práce:
Termín nástupu:

Budišov nad Budišovkou
dohodou

OBCHODNÍK
Náplň práce, okruh činností:
• řízení a rozvoj obchodních vztahů se zákazníky v rámci daného
obchodního portfolia
• smluvní zajištění obchodních vztahů
• zodpovědnost za ziskovost obchodního portfolia
• organizace a vedení pracovních schůzek se zahraničními a
tuzemskými klienty
• komunikace s obchodními partnery v anglickém jazyce (slovem
i písmem)
• četné vícedenní služební cesty
Požadujeme:
• střední nebo VŠ vzdělání
• dobré organizační a komunikační schopnosti
• samostatnost, profesionální vystupování, důslednost, časová
ﬂexibilita
• znalost anglického jazyka slovem a písmem na komunikační
úrovni

• praxe a základní technické znalosti o zpracování plastů nebo
strojírenství výhodou
• ŘP sk. B
Nabízíme:
• zajímavá a perspektivní práce pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost
• platové ohodnocení dle dohody
• výkonnostní odměny k základnímu platu dle prémiových
ukazatelů
• zaměstnanecké výhody: dovolená v délce 4 týdnů - po 1. roce
navýšení dovolené o 1 týden, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání u
mobilního operátora
Místo výkonu práce:
Termín nástupu:

Budišov nad Budišovkou
dohodou

REFERENT NÁKUPU
Náplň práce, okruh činností:
• dle požadavků navrhuje, oceňuje, testuje a schvaluje vhodná
dodavatelská a zákaznická balení
• aktivně komunikuje s dodavateli a zákazníky ohledně
problematiky balení
• evidence a skladování obalového materiálů
• zajišťování, řízení a vyhodnocování výběrových řízení
dodavatelů
• komplexní zajištění smluvního ujednání vybraných dodavatelů
Požadujeme:
• ÚS vzdělání, technický nebo strojírenský směr výhodou
• komunikativní znalost AJ
• pokročilá znalost práce s PC (MS Oﬃce)
• organizační a komunikační schopnosti, profesionální vystupování
• svědomitost, pečlivost, samostatnost, důslednost, spolehlivost,
časová ﬂexibilita
• výhodou - praxe na pozici s obdobnou náplní práce
• výhodou - orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů
• výhodou - znalost práce v systému AXAPTA
• ŘP skup. B
Nabízíme:
• zajímavá a perspektivní práce pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost
• důkladné odborné zaučení, další odborné a jazykové vzdělávání
• měsíční odměny ve výši až 25% ze základní mzdy
• zaměstnanecké výhody: dovolená v délce 4 týdnů - po 1. roce
navýšení dovolené o 1 týden, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání u
mobilního operátora
Místo výkonu práce:
Termín nástupu:

Další informace poskytne: Zdeněk Hellebrand, 556 317 444, hellebrand@linaset.cz
Zájemci mohou zaslat svůj životopis:
na adresu personalistika@linaset.cz nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/kariera

Budišov nad Budišovkou
dohodou

Životní
podmínky 2018 výběrové šetření
v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu
se zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve
znění pozdějších předpisů,
každoroční výběrové šetření
o životních podmínkách domácností v české republice
pod názvem „Životní podmínky 2018“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky
tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34
evropských zemích. Dalším
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé české republiky v 11
575 domácnostech, z nichž
se 6 825 zúčastnilo šetření již
v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného
počítačem.
Vlastní šetření proběhne
v době od 3. února do 27.
května 2018 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které
mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast
občanů na tomto významném
statistickém šetření a jejich
ochota spolupracovat s ČSÚ
je pro nás nesmírně důležitá
a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným
způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele
a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky a které jim vydá Krajská
správa ČSÚ, popř. průkazem
zaměstnance ČSÚ. Ve všech
fázích zpracování je zaručena
anonymita zjištěných údajů a
získaná data jsou důsledně
chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995
Sb. o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů,
a podle zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a proce-
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su zpracování dat jsou vázáni
mlčenlivostí o všech šetřených
skutečnostech ve smyslu §16
zmiňovaného zákona o státní
statistické službě.
Prosím, abyste případné dotazy
občanů, kteří budou osloveni našimi zaměstnanci, zodpověděli
ve smyslu tohoto dopisu nebo je
odkázali na pracovníka Krajské
správy ČSÚ pověřeného řízením
šetření Životní podmínky 2018
Mgr. Zlatuše Gazdová
Krajská sprava ČSÚ v Ostravě

www.semperitgroup.com

Martina Víchová
geodetické práce
Wolkerova 485, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po
9.00 - 16.00
Čt
9.00 - 16.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:

- geometrické plány - vytyčení hranice pozemku

N OVÁ SLUŽBA PRO OBČANY
K PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace
Zápis do 1. třídy se uskuteční v
prostorách školy v budově 1. stupně v
pátek 6. dubna 2018 v době od 13,00 do
18,00 hodin.

Víte, že i Vy, pokud stále k úhradě
daně z nemovitých věcí používáte klasickou složenku, máte možnost přihlásit se do 15. března 2018 k novému
a výhodnému placení této daně?
Výhody z přihlášení ke službě zasílání
údajů pro placení daně z nemovitých
věcí e-mailem:
Veškeré potřebné údaje vám budou
zasílány elektronicky (e-mailem), budete tak mít perfektní přehled a informace vždy na jednom místě. Zaslaný
e-mail obsahuje shodné informace
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jako tištěná daňová složenka
+ speciﬁcký QR kód.
Zabráníte vzniku chyb při přepisování údajů z daňové složenky – velká část poplatníků
si nechává zasílat tištěnou
daňovou složenku jen proto,
aby měli k dispozici údaje pro
bezhotovostní příkaz k úhradě. Elektronická forma vyúčtování je pro ně výhodnější,
protože odpadá nutnost „ručního“ přepisování údajů. Stačí
údaje jednoduše zkopírovat
do internetového bankovnictví, nebo použít unikátní QR
kód, který po načtení mobilní
platební aplikací jednoznačně identiﬁkuje a odvede Vaši
platbu.
V případě neuhrazení daně
v zákonné lhůtě vám bude
ﬁnančním úřadem zaslán
e-mail s upozorněním na nedoplatek. Tuto službu správce
daně v jiných případech neposkytuje.
Aktivace služby je zcela zdarma. Stačí na územním pracovišti ﬁnančního úřadu podat
vyplněnou „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí e-mailem“
(formulář je dostupný na www.
ﬁnancnisprava.cz pod záložkou „daňové tiskopisy“).
Aktivací této služby se vlastník nemovitosti nezavazuje
ani neomezuje ve způsobu
placení. Zůstává na vašem
rozhodnutí, zda daň uhradíte
bezhotovostním převodem,
prostřednictvím internetového
bankovnictví, nebo pomocí
mobilní platební aplikace –
načtení QR kódu.
Přihlášením k této službě také
prospějete životnímu prostředí, protože nebude potřeba
tisknout papírovou složenku.
Bližší informace jsou zveřejněny na http://www.ﬁnancnisprava.cz/cs/dane/dane/
dan-z-nemovitych-veci/dzn-Zasilani-udaju-pro-placeni-dane-emailem
Výše uvedené se netýká
poplatníků, kteří platí daň
prostřednictvím SIPO, nebo
kterým jsou údaje o placení
daně z nemovitých věcí
doručovány do jejich datových
schránek.
Pokud žádost nestihnete podat do 15. března 2018, bude
vám služba aktivována pro
následující zdaňovací období,
tj. pro daň z nemovitých věcí
na rok 2019.

Vodáci TJ Vítkov v roce 2017
Jako každý rok, tak i v roce 2017 jsme povětšinou využívali možností
splouvat řeky v našem okolí. Povodí Odry s.p. jako správce toku
řeky Moravice však v tomto roce výrazně omezil vypouštění vody
z kružberské přehrady s odůvodněním, že v korytě řeky probíhají
úpravy.
I přes tuto skutečnost jsme využili těch několik málo splavných dnů
a užili si krás, které nám sama řeka i její okolí nabízejí.
Tradičně se v letních měsících vydáváme na několikadenní akci
na vybrané řece, tentokrát padla volba na řeku Dyji. Na této klidné,
mírně tekoucí řece jsme projížděli místy, kam se za minulého režimu
dostali jen strážci hranic. K našemu překvapení byly všechny jezy
na splouvaných úsecích upraveny dřevěnými „šuplíky“, aby se co
nejvíce zajistil bezpečný průjezd těmito místy. V místech, která jsme
proplouvali, byla vidět v čisté vodě hejna ryb a svým zpěvem nás
doprovázelo nepřeberné množství ptáků.
Sluneční paprsky nám spalovaly vše, co jsme jim vystavili. Někdo
měl silně opálenou kůži na hlavě, někdo na zádech a jiní na jiných
částech těla. Abychom ochladili naše rozpálená těla navedl jsem
naše vodáky na nejnáročnější část této výpravy. Ta spočívala
v návštěvě vinného sklepa, kde nás přivítali velmi příjemní majitelé.
A protože byli zhruba stejného věku jako my, tak od prvního
okamžiku bylo jasné, že tato pohodová zastávka nebude krátká.
Paní majitelka přichystala pochoutky typu – škvarková pomazánka,
sýry, uzené, klobásy a v neposlední řadě vynikající domácí chléb.
Pan majitel mezitím natahoval do koštýře další a další odrůdy vína
a po krátkém čase jsme měli jasno – pili jsme červené, růžové
a bílé.
Další příjemné překvapení nás čekalo v kempu. Stany jsme měli
rozestaveny kolem hřiště, kam v podvečer zavítala skupina mladých
dívek a maminek. Měly tam cvičení zumby. Asi nepočítaly s tím, že
se k nim přidají rozjaření vodáci a předvedou, jak dokážou rozvlnit
svá léty okrášlená těla. V závěru jsme zase my dívkám předvedli
country tance. Příjemné bylo konstatování účastnic, že se ještě
nesetkaly s takovou partou a tak vstřícným přijetím.

V průběhu roku jsme dokončili nástavbu vleku na přepravu lodí
a tak jsme schopni přepravovat nejen lodě, ale po výměně konstrukce
i kola. Při této příležitosti bych rád poděkoval všem, kteří ve svém
volném čase pomohli při zhotovení této nástavby.
Rok 2017 byl pro náš oddíl významný – oslavili jsme třicáté výročí
jeho trvání.
Na oslavy tohoto výročí byli pozváni všichni současní i bývalí
členové oddílu. Minutou ticha jsme uctili památku těch, jejichž
poslední sjížděnou řekou byla Lethé s převozníkem Charónem.
Při listování v naší kronice všichni zavzpomínali na společné akce
a jsem přesvědčený, že nikdo těch společně strávených chvil
nelitoval.
A zase bylo – a věřím, že ještě bude – pěkně, ….., pěkně.
Miroslav Snášel
Vedoucí oddílu TJ Vítkov

Uzlové závody ve Vítkově
27. ledna uspořádalo SDH Vítkov 7. ročník uzlových závodů,
které jsou již druhým rokem součásti uzavřené „Ligy 4 okrsků“ vítkovského, hradeckého, březovského a budišovského. Zasoutěžit
o hezké ceny si však mohla přijet i neligová družstva (ta ovšem nebodovala do ligové tabulky). Ve vítkovské sokolovně se tak utkalo
přes 100 mladých hasičů, a to z Budišova nad Budišovkou, Březové,
Dolních Životic, Hrabství, Jančí, Leskovce, Louček a Vítkova. Soutěžilo se v kategoriích mladších a starších žáků, jak v družstvech,
tak v jednotlivcích. Letos byla do soutěže nově zařazena kategorie
jednotlivci dorostu. Pětičlenná družstva měla za úkol v co nejkratším
čase uvázat dohromady pět uzlů (zkracovačka, plochá spojka, lodní
uzel, tesařský a úvaz na proudnici). Ve druhé části závodů soutěžili
jednotlivci, kdy musel každý sám za sebe v co nejkratším čase uvázat bezchybně všech pět uzlů. V kategorii družstev mladší žáci z Vítkova (Radim Kugler, Jiří Kostka, Petr Kostka, Filip Matuška a Jana
Burdíková) obsadili skvělé 1. místo a do ligové tabulky si tak přinesli
10 bodů! V soutěži mladších jednotlivců ze 49 závodníků vybojovala Arleta Dragonová 3. místo a Filip Matuška 1. místo! V kategorii
starších družstev se Vítkov II (Samuel Ontkóc, Markéta Kudelová,
Daniel Cáb, Ondřej Lhotský) umístilo na 2. místě a Vítkov I (Zuzana Krejčí, Gabriela Přečková, David Kloss, Adam Faldýn a Vojtěch
Vašátko) na 3. místě. Zvítězilo družstvo z Dolních Životic, jež se do
ligy nepočítá. Tak se družstvo starších žáků z Vítkova posunulo na
1. místo a do ligové tabulky si také přineslo 10 bodů. V kategorii
jednotlivců získal David Kloss z celkového počtu 37 soutěžících
3. místo, Gabriela Přečková 2. místo a Zuzana Krejčí v jednotlivcích
absolutně zvítězila! Na závěr proběhla soutěž v kategorii vedoucích
mládeže a Martina Krejčí za SDH Vítkov vybojovala 1. místo. V průběžném hodnocení v ligové tabulce jsou mladší žáci na 3. místě
a starší žáci na 1. místě.

Tento ročník se nám díky skvělé práci všech členů SDH Vítkov velmi
vydařil. Pravidelné tréninky se zúročily a výsledek přinesl velkou radost nejen dětem, ale i vedoucím našich mladých hasičů.
Závěrem bych chtěla poděkovat městu Vítkov za ﬁnanční podporu,
díky níž se mohla soutěž uskutečnit.
Martina Krejčí
Vedoucí mládeže SDH Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
1. 3. – 3. 5.

VYSTOUPEJ NA SVŮJ VRCHOL
Kondiční vycházky pro seniory starší 60 let.
Pravidelně 1 x týdně.
Nutno se předem přihlásit v IC Vítkov.

6. 3.
19.00 hod.

HEXENŠUS
Ani nemusí být pátek třináctého, všechny černé
kočky mohou ležet klidně za kamny a přece
zafunguje zákon schválnosti – snad jediný
popsaný daleko před Murphym. Prostě jste sama
doma a rozhodnete se trochu si užít. Manžel je
pryč, ať žije milenec. Avšak ouha… Hrají: M.
Bittnerová, L. Langmajer, D. Rous, H. Čížková a
další. Předprodej vstupenek v IC Vítkov.
Kulturní dům ve Vítkově

24. 3.
8.00 – 12.00 h.

DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL –
VELIKONOCE
Výroba velikonočních ozdob
Kulturní dům Vítkov

26. 3.
19.00 hod.

MŮJ ŽIVOT REPORTÉRA
Klubový pořad známého reportéra Josefa Klímy.
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 100 Kč
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov

27. 3.
15.00 hod.

TURNAJ V LUKOSTŘELBĚ
Zveme všechny holky a kluky bez ohledu na věk,
aby si přišli vyzkoušet svou střeleckou mušku na
turnaji v lukostřelbě. Všichni účastníci budou
sladce odměněni. S sebou obuv se světlou
podrážkou. Sokolovna Vítkov

5. 4.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Městská knihovna ve Vítkově

6. - 8. 4.

MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽEN A JUNIOREK
V BOXU
Sokolovna Klokočov

11. 4.
17.00 hod.

TOP 10
Veřejné fórum Zdravého města
Kulturní dům Vítkov

13. 4.

MEZINÁRODNÍ KONCERT ŽÁKŮ
Vstupné dobrovolné
Koncertní sál ZUŠ

EVANGELIUM PODLE HOUSLÍ S
HRADIŠŤANEM
ZŠG Vítkov pořádá jarní zájezd na koncert do
Ostravy.

27. 4.

NOC S ANDERSENEM
Pohádkové nocování v knihovně pro zvané dětské
čtenáře.
Městská knihovna ve Vítkově

ŠKOLNÍ AKADEMIE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠAG
VÍTKOV
Téma – Před kamerou, za kamerou.
Kulturní dům Vítkov

11. 5.

ŠKOLNÍ AKADEMIE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ A
GYMNÁZIA ZŠAG VÍTKOV
Téma – Letem světem.
Kulturní dům Vítkov

2. 6.

DEN MĚSTA - VÍTKOV 2018
Kapely: Sebastian, Zrní, Cimbálová muzika Háj,
Bez hluku, Sto zvířat. Doporovodný program:
Zpíváme a tančíme s Míšou

4. - 11. 8.

LETNÍ TÁBOR V KAMÉNCE
Pořádá Asociace turistických oddílů ČR Vítkov
Určeno pro holky a kluky od 8 let.
Tábor je v krásném turistickém areálu Kaménka.
Cena tábora: 2400 Kč (8 dní)
Přihlášky si vyžádejte mailem na adrese:
dr.vanasek@seznam.cz nebo telefonicky 608 444
722

13. 3.
17.00 hod.

SEBEPOZNÁNÍ JE CESTA K SAMOLÉČBĚ
Přednáška Kamily Kokešové
Vstupné: 20 Kč
Městská knihovna ve Vítkově

14. – 15. 3.

60+
Bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana majetku,
cvičení, trénovaní paměti a mnoho dalšího
zažijete ve společném česko-polském projektu
určeném pro seniory. Přihlášky v IC Vítkov.
Vítkov, Kalety

16. 3.
20.00 hod.

PLES SPORTOVCŮ
Hraje skupina Sága
Vstupné: 120 Kč. Předprodej vstupenek v
Informačním centru Městského úřadu ve Vítkově.
Kulturní dům ve Vítkově

17. 3.

20. 3.
17.00 hod.
23. 3.
17.00 hod.

23. 3.
17. 00 hod.

ale přerostlo autorku, která díky se dlouhému
času strávenému přípravou a komunikací s
fotografem, rozhodla pro intimnější sondu do
jeho života. Po skončení ﬁlmu proběhne beseda
s fotografem Jindřichem Štreitem.
Vstupné: 80 Kč
Předprodej vstupenek v IC Vítkov
Kulturní dům Vítkov

TURNAJ V BADMINTONU V ODRÁCH
Turnaje se zúčastní děti ZÚ Badmintonu III.
Sraz na vlak. nádraží v 9.40 hod. ve Vítkově. S
sebou: sportovní oděv a obuv, pití a jídlo, děti
starší 10 let průkazku s fotkou pro slevu na
jízdném. Příjezd do Vítkova v 16.00 hod.

EXPEDIČNÍ KAMERA
Promítání adrenalinových TOP ﬁlmů na téma
cestování, divoká příroda, dobrodružství, odvaha.
Pro zájemce od 15 let. Občerstvení zajištěno,
losování o ceny. Vstupné: 50 Kč
Velká klubovna Střediska volného času Vítkov

23. 3.
17.00 hod.

LIDÉ VÍTKOVSKA
Výstava fotograﬁí Jindřicha Štreita.
Kulturní dům Vítkov – výstavní síň

23. 3.
18.00 hod.

NA TĚLO
Celovečerní snímek NA TĚLO odhaluje osobní
nastavení a životní ﬁlozoﬁi fotografa Jindřicha
Štreita. Původně byl zamýšlen jako pocta k jeho
sedmdesátinám v roce 2016 a jeho hlavním
tématem mělo být sepětí fotografa s krajinou
Sudet a jejími lidmi, kde Štreit celý život žije. Téma

KALENDÁŘ AKCÍ
JARNÍ PRÁZDNINY SVČ VÍTKOV PRO DĚTI 1.TŘ.– 5.TŘ.
OD 5. 3. – 9. 3. 2018
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).
PONDĚLÍ: Zájezd do Aqua centra v Bohumíně.
Sraz: V SVČ od 7.00 hod. – 8.00 hod. S sebou jídlo a pití na celý
den, plavky, ne bermudy, ručník, 10 Kč na šat. skříňku, v případě
deštivého počasí pláštěnku – jenom nepromokavá bunda nestačí.
Cena: 270 Kč. Příjezd na vlakové nádraží v 18. 00 hod., kde si děti
převezmete.
ÚTERÝ: Malý kuchtík
Budeme vařit celý den. Co si uvaříme, to si sníme (svačinky, oběd a
něco sladkého,..) S sebou jenom pití a přezůvky. Cena: 75 Kč
STŘEDA: Výlet na obří trampolíny do Ostravy
Možnost přivést i dítě na vlak. nádraží v 9.40 hod. Do batohu jídlo
a pití, sportovní oděv, obuv není nutná, na trampolínách budou děti
bosé. Příjezd na vlakové nádraží do Vítkova v 16.00 hod. Cena 300
Kč

15. 7. – 21. 7. Hledači pokladů – TZ v Klokočově. Cena: 2 250 Kč
5. 8. – 15. 8. Zážitková bomba 4 Česko - slovenský tábor.
TZ Vrbno pod Pradědem. Cena: 2 500 Kč
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV:
9. 7. – 13. 7. Hravý týden I. Cena: 550 Kč
23. 7. – 27. 7. Hravý týden II. Cena: 550 Kč
30. 7. – 3. 8. Hravý týden III. Cena: 550 Kč
20. 8. – 24. 8. Hravý týden IV. Cena: 550 Kč
Podrobné informace o táborech budou upřesněny na našich
webových stránkách.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ŠKOLNÍ DRUŽINY
A ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠG VÍTKOV NA LÉTO 2018
9. 7. – 13. 7.

NETRADIČNĚ -TRADIČNÍ – SPORTOVNÍ
Tábor s noclehem je určen žákům 5. – 9. ročníků

9. 7. – 13. 7.

KOUZELNICKÝ
Tábor bude probíhat v době od 8.00 do 16.00
hodin a je určen žákům 1. – 5. ročníků

16. 7. – 20. 7.

ANGLICKÝ – ACTIVE ENGLISH WEEK
Tábor s anglickým i českým lektorem, bude
probíhat v době od 8.00 do 16.00 hodin a bude
rozdělen do dvou skupin: pro žáky 1. – 3. ročníků
a pro žáky 4. – 5. ročníků

23. 7. – 27. 7.

STŘEDOVĚKÝ TÁBOR
Tábor bude probíhat v době od 8.00 do 16.00
hodin a je určen žákům 1. – 5. ročníků

20. 8. – 24. 8.

BUDU PRVŇÁČKEM
Tábor bude probíhat v době od 8.00 do 16.00
hodin a je určen budoucím prvňáčkům

ČTVRTEK: Detektivové na stopě
Budeme pátrat a hledat tajné zprávy, které nás přivedou ke
ztracenému pokladu po loupeživém rytíři Pancíři. Oběd bude
zajištěn v SVČ. Cena: 55 Kč
PÁTEK: Návštěva kina Cinema v Opavě - Ferdinand
Možnost přivést dítě na autob. nádraží v 8.35 hod. S sebou jídlo a
pití, pláštěnku – jenom nepromokavá bunda nestačí. Cena: 140 Kč
Ukončení akce v 16.00 hod. v SVČ
Kontakt: tel. 553 038 200, 732 607 373
PLÁN NZDM TUNNEL NA BŘEZEN
STARŠÍ DĚTI
7. 3.
MDŽ - TANEČNÍ ZÁBAVA
8. 3.
FILMOVÉ ODPOLEDNE - TEORIE TYGRA
14. 3. SVĚTOVÝ DEN MOZKU
21. 3. TURNAJ / VENKOVNÍ BOJOVÁ HRA
28. 3. PREVENCE VZNIKU DLOUHODOBÉ
NEZAMĚSTNANOSTI
MLADŠÍ DĚTI
5. 3.
MDŽ - TVOŘIVÉ DÍLNY
6. 3.
TURNAJ - SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLO
12. 3. SVĚTOVÝ DEN MOZKU
19. 3. PRVNÍ JARNÍ DEN - JARNÍ PROBUZENÍ
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV:
8. 7. – 14. 7. Bohové Olympu -TZ Klokočov. Cena: 2 300 Kč

Jezdíš rád na kole? Pojeď s námi druhý ročník
VRCHAŘSKÉ KORUNY ODERSKA.
Základní myšlenkou akce je zdolat v období od 1. března do 30.
listopadu všechny předepsané vrcholy, které se každý rok obměňují.
O co ve VKO jde? Zdolat na kole 20 předepsaných vrcholů, děti
do 15 let 10 vrcholů, děti do 10 let 7 vrcholů. Na každém vrcholu
pořídit dokumentační fotograﬁi, na které jsi ty, kolo i identiﬁkovatelný
bod vrcholu. Poté celý komplet odeslat pořadateli. Účast na této
akci není nijak zpoplatněna, ani není třeba žádná registrace. Vše je
založeno na důvěře a poctivosti sportovců.
Co za to? Největší odměnou za pot a dřinu při zodolávání vrcholů,
je dobrý pocit z vlastního výkonu, pohybu v nádherné přírodě a
poznávání krásných míst. Staň se i ty součástí projektu na Odersku.
Bližší info na: https://vko-bike8.webnode.cz/
https://www.facebook.com/VrcharskaKorunaOderska

Uzávěrka příštího čísla je 1 9 . b ř e z n a 2018 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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