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Tříkrálová sbírka

Cena Jana Zajíce

Udílení Ceny Jana Zajíce

Za uplynulých sedmadvacet let získalo Cenu Jana Zajíce již
44 mladých lidí. V pátek 21. února k nositelům přibyli další dva
úspěšní žáci vítkovského regionu. Slavnostní ceremoniál probíhal
v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově za účasti
významných hostů - poslanců Senátu Parlamentu ČR Miroslava
Adámka, Jiřího Carbola, Jiřího Duška, Herberta Pavery, hejtmana
Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a náměstka pro sociální
oblast Jiřího Navrátila. Dále byl přítomen starosta města Šumperku,
starosta našeho partnerského města Kalety a další vážení hosté.
Cena byla v letošním roce udělena v obou kategoriích. V první, do
patnácti let, byl nominován žák 9. třídy Masarykovy základní školy
a mateřské školy v Melči Miroslav Stecker. V druhé kategorii do
dvaceti let cenu získal Alexandr Pisani, student oktávy Základní
školy a gymnázia Vítkov.
Po předání Ceny Jana Zajíce z rukou starosty města a darů od
přítomných hostů následovalo vystoupení významného kytaristy
Jana-Matěje Raka, který přednesl skladby Jaroslava Ježka.
Oběma oceněným bych chtěl popřát hodně úspěchů ve studiu
i osobním životě.
Pavel Smolka

I v loňském roce město pokračovalo ve výměně
svítidel veřejného osvětlení
Město v loňském roce navázalo na úspěšnou výměnu svítidel veřejného osvětlení v místních částech realizovanou v roce 2017
a na výměnu svítidel v části Vítkova v roce 2018. I pro rok 2019
jsme si podali žádost o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu na realizaci poslední III. etapy energetických úspor veřejného osvětlení ve Vítkově. Rovněž jsme byli úspěšní a městu
byla dotace schválena. V letních měsících proběhlo výběrové řízení na zhotovitelskou ﬁrmu. Na začátku srpna byla podepsána smlouva s vítězem – společností ReSpol s. r. o., Hlavnice a
zároveň bylo zhotoviteli předáno staveniště. Vlastní realizace výměny svítidel proběhla od srpna do října 2019.
Ze získané dotace byla provedena instalace nových LED svítidel
na sloupech veřejného osvětlení v části Vítkova, konkrétně svítidel
napojených na rozvaděče. Byla provedena výměna 336 ks starých
svítidel a doplněno 21 nových tak, aby plnila požadavky dané normami na osvětlenost pozemních komunikací z hlediska bezpečného
pohybu osob a vozidel po nich. Po rekonstrukci by mělo dojít k úspoře energií o 72,74 % oproti výchozí spotřebě.
Celkové náklady na výměnu svítidel v rámci III. etapy činily 4 027
735 Kč. Město získalo na realizaci dotaci ze státního rozpočtu
v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok
2019 (Programu EFEKT II.) ve výši 1 564 573 Kč. Dotaci bylo možné získat ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů. Zbylých 50
% způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje hradilo město
ze svého rozpočtu.
Michaela Kaspříková
odbor služeb

Akce „Energetické úspory veřejného osvětlení – III. etapa“ byla
realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2019.

Veřejné osvětlení
V poslední době docházelo docela často k výpadkům veřejného
osvětlení ve městě. Nejdříve se jednalo o technické problémy, neboť
bylo nutné vyladit propojení nových svítidel se stávajícím systémem
ovládání. Další vypínání světel bylo způsobeno silnými větry, při
kterých několikrát došlo ke kontaktu neizolovaných vodičů - vznikl
tak zkrat, který vypínal světla.
Technické služby budou na tyto dráty montovat rozpěrky, jež zabrání
jejich kontaktu. Po etapách budeme vodiče měnit za izolovaný kabel,
neboť výměna se bude týkat několika kilometrů vodičů.
Také bych rád vysvětlil, proč jsou v některých ulicích instalována žlutá
světla a v některých bílá. Výměnu veřejného osvětlení ve Vítkově
a v místních částech jsme prováděli ve třech etapách. Všechny byly

realizovány z dotačního programu EFEKT Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR. Když jsme končili poslední etapu, došlo ke změně
dotačních podmínek.
Komunikace, ve kterých mělo dojít k výměně osvětlení, byly
rozděleny podle intenzity dopravy. Na vytíženějších cestách muselo
být instalováno bílé osvětlení a na méně vytížených osvětlení žluté.
Museli jsme na tyto podmínky přistoupit, pokud jsme chtěli dotaci
získat. Rozdíl je patrný zejména tam, kde jsou světla vedle sebe.
Věříme, že to nebude způsobovat nějaké problémy.
Pavel Smolka
starosta města

Odbor sociálních služeb představuje službu mobilního hospice Strom života
Záměrem mobilního hospice je pomáhat nevyléčitelně nemocným
pacientům všech věkových kategorií a umožnit jim, aby mohli
důstojným způsobem prožít závěr svého života v domácím prostředí.
Každá rodina, jež se stará o svého nevyléčitelně nemocného člena
a která prochází těžkou zkouškou, může využít služeb mobilního
hospice Strom života (oﬁciální název je Andělé Stromu života p. s. v praxi používají pouze zkrácený název Strom života).
Mobilní hospic je službou pro pacienty s nevyléčitelnou nemocí
v posledním stádiu, u nichž už byly vyčerpány všechny možnosti
léčby. Péče vychází z přání a individuálních potřeb pacienta
a klade důraz na tlumení bolesti, kvalitu života nemocného
a na nenahraditelnost rodiny a přátel. Služba zajišťuje komplexní
paliativní péči o nemocné pacienty a o pečující osoby tak, aby
nemocní mohli dožít ve svém domácím prostředí, obklopeni věcmi
a především lidmi, které měli celý život kolem sebe. Služba nabízí
pečujícím rodinám a osobám blízkým oporu v nejtěžších chvílích
a rovněž pozůstalé doprovází. Zabezpečuje individuální podporu
a pomoc, případně možnost sdílení a setkávání ve společnosti
ostatních, kteří prošli podobnou životní zkouškou. Umírání blízkých

osob se dotýká i dětí, které ale truchlí jinak, a proto je jim věnována
speciální péče v dětském klubu Stromeček. Neméně významné jsou
pak služby odlehčovací a poradenské, které hospic poskytuje podle
individuálních potřeb klientů.
Tým pracovníků tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci,
psychoterapeuti, pastorační pracovníci, odlehčovací asistenti,
dobrovolníci a další, kteří poskytují služby klientům a jejich rodinám
v domácím prostředí. Péče je poskytována 24 hodin, 7 dní v týdnu,
lékaři a sestry zajišťují pohotovost s garantovanou dobou dojezdu
do 30 minut od nahlášení zhoršení zdravotního stavu pacienta.
Rodina, která by se ráda na Strom života obrátila, tak může učinit
prostřednictvím lékaře ošetřujícího jejich nemocného. Pro další
informace slouží kontaktní linka 553 038 016 nebo také web www.
zivotastrom.cz. Poradenství ke službě poskytne rovněž sociální
odbor městského úřadu, který mimo jiné na webu města zveřejňuje
přehled sociálních služeb.
Hana Klapetková, Jana Molková
odbor sociálních věcí

Městská policie v lednu 2020
Kolem půl jedné po půlnoci na Nový rok strážníci poskytli součinnost
při zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu
zásahu hasičů v Oderské ulici, kde došlo k požáru několika okrasných
stromů, zapálených při používání pyrotechnických výrobků.
S neuvěřitelným chováním ze strany zákonného zástupce 10letého
chlapce z Vítkova se setkali strážníci, kteří 3. ledna kolem půl páté
odpoledne na dětském hřišti v Budišovské ulici řešili poškozování
majetku města Vítkova sekáním mačetou do dřevěného hrazení
hřiště. Strážníci převzali od nezletilého chlapce mačetu, kterou
následně předali společně s dítětem zákonnému zástupci. Při
projednávání zjištěné události se otec chlapce choval vůči strážníkům
lhostejně a arogantně, místo aby se zajímal o skutečnost, že na
dětském hřišti je naprosto nevhodné, aby byla mezi dětmi jakýmkoliv
způsobem používána sečná zbraň. Strážníci zákonného zástupce
dítěte rovněž poučili o možnosti ohlášení incidentu orgánu sociálněprávní ochrany dětí MěÚ Vítkov.
Kolem jedenácté hodiny 7. ledna poskytli strážníci pomoc 50leté
ženě z Bruntálu, která byla nalezena vedle silnice před mostem
v Podhradí. Dotyčná na místě uklouzla, upadla a zřejmě si vyvrtla
kotník. Jelikož u sebe neměla mobilní telefon, byla na vlastní žádost
dopravena k jedné z chat, kde byla předána rodinným příslušníkům,
kteří ji následně převezli k lékaři.
Z přestupků nedovoleného opuštění místa dopravní nehody a jejího
neohlášení policii jsou podezřelí dva řidiči osobních vozidel, kteří
v lednu způsobili v centru města dopravní nehodu bez zranění,
kdy svým nezodpovědným chováním v silničním provozu způsobili
škodu na majetku třetích osob. V prvém případě je ze způsobení
škody na dopravním značení podezřelý 68letý muž z Vítkova,
který 9. ledna kolem půl dvanácté dopoledne svým vozidlem
narazil do dopravní značky v Lidické ulici. Dotyčný řidič se sice
pokusil značku narovnat, ale poté z místa nehody ujel. Ve druhém
případě došlo k poškození jiného vozidla na náměstí Jana Zajíce
19. ledna kolem půl druhé odpoledne, kdy 65letá řidička z Vítkova

Poděkování strážníkům
městské policie za
záchranu života
V podvečer 17. ledna se na žádost Policie České republiky
připojili strážníci městské policie k pátrání po pohřešované
osobě, která odešla v 15 hod. z Léčebny pro dlouhodobě
nemocné v Klokočově. Za mrazivého a větrného počasí
se nevrátila k večeři a nebyla nikde v léčebně ani v obci
k nalezení. Pátrání skončilo úspěšně, když se strážníkům
Janu Austovi a Radku Peterovi pohřešovanou osobu podařilo
nalézt v příkopu na okraji lesní cesty v oblasti Hadinky.
Poděkování zaslal i primář léčebny MUDr. Milan Stolička,
Ph.D., z jehož dopisu cituji: „Paní naštěstí neměla vážnějších
zdravotních následků, byla jen prochladlá a vyčerpaná.
Již druhý den byla zcela v pořádku. S ohledem na její
věk (81 let), četná přidružená onemocnění, charakter
počasí a téměř neosídlenou oblast Hadinky s minimální
pravděpodobností náhodného nálezu pacientky jinými
lidmi, by paní mrazivou noc zřejmě nepřežila. Závěrem
mi prosím dovolte touto cestou ještě jednou poděkovat
obětavým a zodpovědným příslušníkům Městské policie
Vítkov, kteří mají nemalou zásluhu na záchraně lidského
života.“
Jmenovaným strážníkům patří velké díky za dobrou práci při
záchraně člověka.
Martin Šrubař
místostarosta

při couvání narazila do jiného vozidla a aniž by se přesvědčila,
co způsobila, místo nehody svévolně opustila. Obě události, kdy
nezodpovědní řidiči místo dopravní nehody opustili, byly strážníkům
nahlášeny všímavými občany. Na základě těchto oznámení byly
obě události vyhledány a zdokumentovány pomocí záznamů
z kamerového systému města. Oba řidiči se budou nyní ze svého
počínání zodpovídat u správního orgánu, kde jim v případě uznání
viny hrozí pokuta od 2.500 Kč do 5.000 Kč a navíc budou muset
uhradit škodu na cizím majetku.
Při popíjení alkoholu na autobusovém nádraží, kde je požívání
alkoholických nápojů zakázáno obecně závaznou vyhláškou, došlo
16. ledna kolem půl šesté večerní k situaci, kdy si 51letý občan
Vítkova vlivem podnapilosti způsobil při pádu na odpadkový koš
krvácející zranění v oblasti hlavy a následně upadl na zem. Přivolaní
strážníci mu zajistili lékařskou pomoc a zvedli jej ze země. Muži bylo
naměřeno téměř 3 promile alkoholu v dechu a po prvotním ošetření
na místě byl převezen k dalšímu vyšetření do Slezské nemocnice
v Opavě. Společně s 57letou ženou z Čermné ve Slezsku, se
kterou na uvedeném místě konzumoval alkoholické nápoje, byl muž
obviněn z přestupku proti pořádku v územní samosprávě, za který
oběma hrozí po projednání správním orgánem pokuta až do výše
100.000 Kč.
17. ledna ve večerních hodinách se strážníci podíleli na pátrací
akci, kdy byla od odpoledních hodin pohřešována pacientka LDN
v Klokočově, která toto zařízení svévolně opustila. Do pátrací akce
se mimo strážníků zapojilo několik policistů i psovodů. Strážníci
81letou ženu nalezli po osmé hodině večerní ležící v příkopě u lesní
cesty asi 2 km od areálu LDN směrem na Hadinku. Vyčerpanou
a podchlazenou ženu strážníci naložili do služebního vozidla
a převezli zpět do LDN, kde jí předali zdravotnickému personálu.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH
OSOB ZA ROK 2019
5. a 12. března 2020 v době od 9:00 do 16:00 hod.
budou v místnosti rady města na Městském úřadě
ve Vítkově pracovníci ﬁnančního úřadu přijímat
formuláře „Daň z příjmu fyzických osob za rok
2019“.

MĚSTO VÍTKOV
vyhlašuje

výběrové řízení na poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje
bydlení pro rok 2020
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
internetové stránce města - Žádost o půjčku z FRB nebo
u vedoucí ﬁnančního odboru Bc. Jany Chorobinské na
Městském úřadě ve Vítkově, IV. podlaží, blok A, dveře č. 403.
Uzávěrka přihlášek s doloženými příslušnými doklady je
stanovena na 31. březen 2020.

Sedmého dne odpočívej...
Vážení spoluobčané, již řadu let se potýkáme s otázkou, zda je nutné řešit vyhláškou nadměrný hluk ve sváteční dny. Vy sami jste nám
před časem prostřednictvím osadních výborů sdělovali, že až na Zálužné to nutné není, a takto jsme s touto informací v zastupitelstvu
pracovali. Ovšem časy se mění, mnozí z vás si chtějí v klidu užívat
nedělí a svátků...
Nelze vyhovět všem, vyhláška není zvláště na vesnici tím nejlepším
řešením, takže jsme se rozhodli s radními p. Mgr. J. Cihlářem a p.
Ing. V. Říčným vás, občany, oslovit jinak. Ve spolupráci s vyučujícími místní základní školy a gymnázia p. Mgr. D. Přívětivou a p. Ing.
J. Baumannem žáci zpracovali návrhy plakátů na toto téma, jejichž
ukázky vám nabízíme a s nimiž se v průběhu roku budete setkávat.

A protože i žáci zareagovali na tuto iniciativu většinou pozitivně, tak
jsme vlastně už ve škole odstartovali malou protihlukovou „kampaň“.
Samozřejmě jsou občas situace, kdy se musí i v neděli pracovat,
např. máte řemeslníky apod., ale většinou nám v neděli hlas kostelních zvonů či zpěv ptactva ruší sekačky, pily apod.
Zvykli jsme si na
přiměřený
hluk
automobilů, houkání lokomotivy,
což už je nezbytná kulisa našeho
života, daň za pokrok, ale zkusme
být ohleduplnější
a dejme si malé,
byť
kapánek
opožděné, novoroční předsevzetí,
jež určitě splníme,
na rozdíl od mnoha jiných, která
zůstanou jen slovy, neuváženě vyřčenými při novoročním přípitku...
Marie
Mikulíková

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

s doplatkem 5.000 Kč/měsíc. Po absolvování školení odborné
způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka
přiznání 7. platové třídy s následným posunem do 8. platové třídy po
zapracování a dalších příplatků v souladu s § 8 citovaného nařízení
vlády a § 131 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce v platném
znění a dalších zákonných příplatků. Náborový příspěvek ve výši
60.000 Kč po získání osvědčení a závazku setrvání v pracovním
poměru k Městu Vítkov minimálně na dobu 5 let, ﬁnanční
příspěvek k důchodovému připojištění, 5 týdnů dovolené,
možnost přidělení služebního bytu, stravenky a další beneﬁty
v péči o zaměstnance.
Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným
testům ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii a schopnosti
práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru
a lékařskému vyšetření.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo
nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá
vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.
Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu
Městského úřadu ve Vítkově nebo na adresu Městský úřad Vítkov,
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 25. května 2020, nejpozději
do 13:00 hod. v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT s uvedením jména a
adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do
výběrového řízení zařazeny.
Případné informace k výběrovému řízení podá vedoucí strážník
MP Vítkov Roman Mišáček, tel.: 556 312 278, 603 262 069, e-mail:
misacek@vitkov.info nebo místostarosta města Vítkova Mgr. Martin
Šrubař, tel.: 556 312 202, 777 331 495, e-mail: mistostarosta@
vitkov.info.

Finanční příspěvek na kastraci koček
a kocourů v roce 2020
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.
Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která:
• je chovatelem kočky nebo kocoura,
• má trvalý pobyt ve Vítkově nebo jeho místních částech (Jelenice,
Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední Dvůr,
Zálužné),
• nechá svou kočku nebo kocoura v roce 2020 vykastrovat
u veterinárního lékaře.
Výše ﬁnančního příspěvku:
• 500 Kč na kastraci jedné kočky,
• 250 Kč na kastraci jednoho kocoura,

• ﬁnanční příspěvek bude chovateli v uvedeném roce 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.
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.

Veřejné schůze 2020

I v letošním roce se budou konat v místních částech veřejné schůze, na kterých bude vedení města, zástupci místní samosprávy
a zaměstnanci MěÚ nebo TS Vítkov. Občané budou jednak seznámeni se závěry z minulých jednání a také bude možnost vznést
připomínky a požadavky týkající se vaší obce.
Termíny:
30. 3. 2020

17:00 hodin

Podhradí + Nýtek

Bar u vody

1. 4. 2020

17:00 hodin

Prostření Dvůr + Veselka

společenská místnost

2. 4. 2020

17:00 hodin

Jelenice

KD

6. 4. 2020

17:00 hodin

Klokočov

sokolovna

7. 4. 2020

17:00 hodin

Nové Těchanovice, Lhotka

Požární zbrojnice Lhotka

8. 4. 2020

17:00 hodin

Zálužné

budova HZS

Mobilní sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu v místních částech
města Vítkov
28. března 2020 proběhne mobilní sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu. Občané místních částí mají možnost obsluze sběrného vozidla odevzdat vyjmenované složky komunálního
odpadu: rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky, ledničky,
chladničky, mrazničky, vyjeté motorové oleje, plechovky od barev,
staré léky, baterie, akumulátory a televizory.
Harmonogram svozu:
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.
10.15 – 10.45 hod.
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod

Svoz objemového odpadu
z domácností - duben 2020
Přistavena
12.00 hod. –
14.00 hod.

17. 4. 2020

Odvezena
v ranních
hodinách

Místo

20. 4. 2020

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

27. 4. 2020

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

14. 4. 2020

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

Klokočov, u hřbitova
Klokočov, LDN léčebna
Klokočov, zastávka, has. zbrojnice
Klokočov, Františkův Dvůr
Zálužné, autobusová zastávka
Nové Těchanovice, autobusová
zastávka
Lhotka, hasičská zbrojnice
Jelenice – náves
Prostřední Dvůr – u společenské
místnosti
Podhradí – parkoviště u obchodu

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

24. 4. 2020

10. 4. 2020

Výběrové řízení na obsazení funkce - referent odboru výstavby

Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů

• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
FUNKCE - REFERENT ODBORU
VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VÍTKOVĚ,
NA DOBU NEURČITOU.

K přihlášce uchazeč připojí:
• životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních
činností,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně
dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky,
• telefonický kontakt a e-mail.

Druh práce: referent odboru výstavby, územního plánování
a životního prostředí Městského úřadu ve Vítkově

Platové zařazení: 10. platová třída (dle délky započitatelné praxe
v rozmezí od 21260 – 31240 Kč), v souladu s nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, možnost přiznání osobního příplatku dle zákona
262/2006 Sb., zákoník práce.

Město Vítkov
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Charakteristika práce: výkon speciálního stavebního úřadu na
pozemních komunikacích v rámci přenesené působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.
Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné
způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné
způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Místo výkonu práce: ORP Vítkov.
Předpokládaný nástup: dle dohody po výběrovém řízení.
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Jiné požadavky:
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost,
zodpovědnost,
• uživatelská znalost práce na PC (MS Oﬃce, Internet),
• řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla
při pracovních cestách),
• výhodou - praxe ve státní správě a samosprávě,
• výhodou orientace v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, zákoně
č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákoně č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákoně č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení).
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového
řízení:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným
vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Zaměstnanecké beneﬁty:
pružná pracovní doba,
v souladu s Fondem zaměstnavatele:
• stravenky,
• příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní
pojištění,
• jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání,
• jednorázový příspěvek na vitamíny,
• příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.
Uzávěrka přihlášek: do 10. března 2020, přihlášky doručené po
tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným
názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně
nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor
vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené
obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU
VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MĚÚ VÍTKOV – DOBA NEURČITÁ - NEOTVÍRAT“, s uvedením
adresy podavatele.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat
žádného uchazeče.
Bližší informace:
Ing. Miroslava Kunzová, vedoucí OVÚPŽP, tel.: 556 312 260
Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, tel.: 556 312 203

Domov Vítkov získal certiﬁkaci Pracoviště bazální stimulace
Svou činnost zaměřujeme především na oblast zvyšování kvality sociálních služeb. Jako základní cíl jsme si stanovili zavedení a rozvoj
konceptu bazální stimulace, která podporuje vnímání, komunikaci
a pohybové schopnosti člověka tak, aby se stala běžnou součástí
námi poskytované péče ve službách domova pro seniory a domova
se zvláštním režimem. Na základě úspěšného supervizního auditu
a po naplnění stanovených kritérií byl našemu domovu udělen certiﬁkát „Pracoviště bazální stimulace“ s garancí Mezinárodní asociace
bazální stimulace.

Získání v pořadí již druhé certiﬁkace (v roce 2018 jsme získali certiﬁkaci Vážka udělovanou Českou alzheimerovskou společností domovům se zvláštním režimem pečujícím o osoby s demencí) je pro celý
tým a hlavně pro pracovníky v sociálních službách oceněním jejich
náročné práce, za kterou jim patří mé velké poděkování.
Hana Grodová
ředitelka Domova Vítkov

Vrchařská koruna Oderska – přijďte mezi nás!
V období od 1. 3. 2019 – 30. 11. 2019
se konal třetí ročník cykloprojektu
Vrchařská koruna Oderska. Cílem tohoto
projektu je vyjet a vyfotografovat se na
dvaceti předem určených místech, která
se každý rok obměňují.
Tento ročník dokončilo celkem 99 cyklistů
včetně dětí. Díky projektu navštívili cyklisté
z různých částí Moravy, Vysočiny a ze
Slovenska například veselskou rozhlednu,
kaštan J. G. Mendela u Emauz, Černý důl na
Vítkovsku. Účastníci si chválili rozmanitost
míst a také to, že většina z nich má, jak
říkají, „přidanou hodnotu“. To znamená, že
tato hezká a něčím zajímavá místa mají
i svůj příběh. Řada účastníků netušila, že se
na našem území nalézají břidlicové haldy,
lomy a štoly. Také o masakru v Zákřovském
Žalově málokdo věděl.
Kromě vyjížděk, které nejsou nijak
organizovány, jsme uspořádali jednu
společnou spolu s Vrchařskou korunou
Valašska na Svinec a dva pěší výšlapy
s opékáním ve spolupráci s Klubem Českých
turistů v Odrách k rozhledně Olšová, z něhož
jsme jeden zakončili v Leteckém muzeu
v Suchdole nad Odrou.
Třetí ročník byl ukončen v restauraci
Radegastovna v Novém Jičíně, kde byly
účastníkům předány medaile a certiﬁkáty.

Na letošek máme v plánu (kromě zdolávání
vrcholů)
procházku
kolem
Vítkova
s prohlídkou kostela ve Vítkově, víkendové
setkání v Mokřinkách s návštěvou Raabovy
štoly a výsadbu stromků na cyklostezce
mezi Velkou Polomí a Krásným Polem.
Mezi dvaceti letošními „fotícími“ body jsou
například tato místa: geologická expozice

hornin Nízkého Jeseníku v Odrách, kostel ve
Vítkově, lesní kaple v Bernarticích, Raabova
štola, rozhledna Šibenice, Ostrá hůrka
u Háje ve Slezsku, propustek nedokončené
železniční tratě u Lukavce a další...
Jitka Milatová

KNIHOVNA V BŘEZNU
ZDRAVÍ JE V NAŠÍ HLAVĚ
Toto je název přednášky, na kterou vás srdečně zveme. Připravila ji
pro nás paní Jarmila Mandžuková, známá česká odbornice na moderní gastronomii a zdravou výživu, autorka desítek knih týkajících
se zdraví, zdravé stravy, pozitivní mysli a všeho, co přispěje a dopomůže k naší fyzické i psychické pohodě.
V naší knihovně vám můžeme nabídnout 11 jejich titulů, mezi jinými
např. Co jíst, když…, Co pít, když…, Tajemství biologických hodin
a mnoho dalších.
Setkání s touto nesmírně zajímavou ženou proběhne v sále naší
knihovny 16. 3. 2020 v 17:30 hodin, vstupné 50 Kč.

BALI
Další z přednášek, která zapadá do našeho projektu RYNEK aneb
VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ. Část loňských prázdnin strávila Pavlína
Kubalová na ostrově Bali. Česká průvodkyně jí nabídla spoustu
výletů a míst, která opravdu stála za zhlédnutí. A Pavlína se s námi
o své dojmy z této překrásné a pohádkové země ráda podělí v úterý
3. března v 17:00 hodin. Vstupné 20 Kč.

ní jejich čtenářských kont pak vyjde na 120 Kč za rok.
Rodinné registrace jsou určeny až pro pět osob – a tady nehraje
žádnou roli věk. Podmínkou je opět život ve společné domácnosti.
Tato forma úhrady se vyplatí rodinám s dětmi, protože za celý rok
zaplatí všichni jen 150 Kč.
Chtěli bychom apelovat na ty, kteří si půjčují na babičky a tetičky
a jiné rodinné příslušníky, aby si vybrali jednu z výše uvedených
registrací.
Pevně doufáme, že se za těchto podmínek každý čtenář přizná ke
své lásce ke knihám. A že si vybere z možností tu, která mu vyhovuje.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA NAŠE
AKCE
I tady jsme se rozhodli rozšířit nabídku možností. Na plakátcích ke
konkrétní akci bude uvedeno datum, od kterého bude možné koupit
vstupenky v předprodeji na Informačním centru. Dále pak bude možno koupit lístky on-line přes stránky www.kulturavitkov.cz. A samozřejmě pak ještě v den konání přímo v naší knihovně (kdy je platba
možná pouze v hotovosti). Moc se na setkání s vámi těšíme.

NOVINKY V REGISTRACI

SEMÍNKOVNA

Od letošního roku jsme rozšířili nabídku možnosti registrací
a úhrady ročních poplatků. Klasické poplatky (děti a studenti do
26 let 50 Kč/rok, dospělí 100 Kč/rok a senioři nad 70 let zdarma) jsme doplnili o možnost registrací partnerských a rodinných.
Partnerské
registrace
jsou
určeny
dvěma
dospělým osobám, které žijí ve společné domácnosti. Sdruže-

A protože už jaro klepe na dveře, připomínáme nabídku naší Semínkovny. V knihovně si v půjčovní době můžete vybrat z desítek druhů
semínek zeleniny, květin i bylinek. Semínka jsou zdarma. A pokud
se s námi časem podělíte o své přebytky semínek z vaší zahrádky,
bude to nejlepší.

T ří k rá lo vá s b ír k a 20 20
Vážení spoluobčané,
skončila dvacátá, tedy jubilejní Tříkrálová sbírka. V této chvíli se
měsíce příprav přetavily díky koledování Tří králů a přinášení
Božího požehnání do jistoty ﬁnanční částky, kterou jste darovali.
Tato bude rozdělena podle již známého vzorce na různé potřeby
a Charitě Odry z vykoledované částky připadne 65 %. V našem
případě to činí cca 625.000 Kč. Částka bude v letošním roce použita
na obnovení autoparku Charity Odry, abychom měli dostatečný
počet spolehlivých aut pro naše služby, a mohli tak naplno a bez
obav sloužit našim klientům - vám občanům.
Zároveň bychom na tomto místě rádi poděkovali všem našim
asistentům v jednotlivých městech a obcích za zajištění organizace
tříkrálové skupinky a zabezpečení hladkého průběhu koledování.
Všem koledníkům děkujeme za jejich obětavost a nasazení. A vám
všem dárcům děkujeme za Vaši štědrost, pohostinnost a laskavé
přijetí koledníků. Nesmíme a nechceme zapomenout poděkovat také
našemu nebeskému Otci za dobré počasí a taky za to, že se nikomu
nic nestalo a vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných
stran.
Nyní nám nezbývá, než Vám popřát ještě jednou spolu s Třemi králi
„Bůh žehnej tomu domu” neboli „Bůh žehnej Vám, Vašim rodinám
a všemu, co děláte”.
S úctou
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Obec

Vybraná částka
v roce 2020

Vybraná částka
v roce 2019

Březová u Vítkova

70 731 Kč

64 951 Kč

Budišov nad Budišovkou

58 801 Kč

61 163 Kč

9 285 Kč

9 555 Kč

174 688 Kč

176 651 Kč

Heřmanice u Oder

8 390 Kč

8 643 Kč

Heřmánky

6 697 Kč

5 157 Kč

30 423 Kč

31 066 Kč

Čermná ve Slezsku
Fulnek

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Hladké Životice
Hukovice

13 258 Kč

11 934 Kč

Jakubčovice nad Odrou

15 449 Kč

13 369 Kč

Jeseník nad Odrou

60 922 Kč

56 292 Kč

Kujavy

20 811 Kč

19 104 Kč

Luboměř

20 319 Kč

16 281 Kč

Mankovice

24 146 Kč

23 183 Kč

168 736 Kč

154 404 Kč

Spálov

47 720 Kč

45 041 Kč

Suchdol nad Odrou

60 939 Kč

66 821 Kč

Větřkovice

42 236 Kč

44 335 Kč

Vítkov

98 223 Kč

101 305 Kč

Vražné

23 500 Kč

21 600 Kč

6 410 Kč

6 651 Kč

961 684 Kč

937 506 Kč

Odry

Vrchy
Celkem

Přehledy dle místních částí a další informace o Tříkrálové sbírce
naleznete během února na webu: www.odry.charita.cz
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 2020:
(tedy 65 % z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Obnovení autoparku Charity Odry pro sociální služby

Vodáci TJ Vítkov v roce 2019

Každý se občas rád vrací na místa, která
v minulosti už někdy navštívil, navíc když se
mu tam líbilo a byl tam s partou kamarádů.
Mezi taková místa z pohledu vodáka patří
i nádherné údolí tvořené řekou Oravou. Řeka
se pod Oravskou přehradou, kdy je sevřená
mezi Oravskou Magurou a Skorušínskými
vrchy, stéká přímo v centru horní Oravy ve

městě Tvrdošín s řekou Oravicí.
A tam jsme pod vyrovnávací nádrží nasedli
na vodu a vydali se na čtyřdenní plavbu
po této řece. Abychom měli jistotu, že v
řece bude po celou plavbu dostatek vody,
požádal jsem předem správce povodí Oravy
o zajištění zvýšeného průtoku – a přesně
podle našeho požadavku nám vyšli vstříc.

Následky orkánu Sabina
i v Klokočově

V úterý 11. února udeřil orkán Sabina i v Klokočově. I když
rychlost větru se podle meteorologů pohybovala v České
republice nad sto kilometrů v hodině, tak na Vítkovsku byly
největším problémem extrémně silné poryvy větru. Jeden takový
větrný náraz způsobil na dolním konci Klokočova pád stromu
na dráty elektrického vedení. Následkem toho se zlomily tři
sloupy vysokého napětí. Na místě odstraňovali následky celé
dva dny pracovníci elektrárenské společnosti a práce jim dala
opravdu zabrat. Havárií bylo v našem kraji několik a energetici
měli plné ruce práce. Naštěstí nebyl nikdo zraněn a škody na
síti elektrického vedení byly odstraněny. Na výkyvy počasí si již
zvykáme a budeme muset počítat i s extrémy.
Pavel Kučerka

Vody jsme po celou dobu strávenou na této
řece měli k bezpečnému a pohodovému
splutí dostatek.
Každý úsek této řeky je zajímavý něčím
jiným. Na prvním úseku to mimo jiné
byla vesnička Podbiel, kde se nachází
památková rezervace lidové architektury.
Na druhém to zase byl nádherný pohled
z řeky na Oravský hrad, pod kterým jsme
ten den plavbu ukončili. Odtud jsme po
ránu vyrazili na třetí etapu, řeka se rozšířila
a svižně tekla dál, tentokráte už však sevřena
mezi Malou a Velkou Fatrou. Po průjezdu,
zastávce na nákup a občerstvení v krásné
kolibě u řeky v okresním městě Dolný Kubín
nás proud řeky zanesl až do kempu. Na
čtvrtou etapu jsme vyrazili z kempu, prodrali
se polorozbořeným jezem v Istebném a po
bystré vodě lemované z jedné strany silnicí
a z druhé ostrými skálami dorazili do
Kralovan, kde se Orava stéká s Váhem,
a pod tímto soutokem jsme plavbu ve
zdraví ukončili. A protože ten den byl velmi
teplý, bylo nutné doplnit tekutiny v nádražní
restauraci „U Růženky“, aby naše hlasivky
nevyschly před večerním posezením,
probíráním zážitků a zpěvem za doprovodu
kytary.
A zase bylo pěkně ….. pěkně.
Miroslav Snášel

Středisko volného času Vítkov
V. REPREZENTAČNÍ PLES SVČ VÍTKOV

WA–TE JITSU DÓ – NOVÝ ZÁJMOVÝ
KROUŽEK POD SVČ VÍTKOV

15. února proběhl V. reprezentační ples SVČ Vítkov a byla to „pěkná
divočina“. Ples oﬁciálně zahájily mažoretky SVČ Vítkov vystoupením
batton klasik. Z taneční skupiny DanceUp vystoupilo duo Karolína
Kovarčíková a Adéla Gazdíková a poté Veronika Gazdíková
se sólem. Další taneční formace mažoretek pod vedením p. M.
Potočárové a DanceUpu pod vedením p. K. Ligocké následovaly po
prvním hudebním vstupu. Celým večerem provázela kapela Benny
Q a moderátoři Ondřej Ječmenek a David Jurosz, poté vystoupili
žongléři z Brna se světelnou show Elvis. Na plese se neočekávaně
objevil jako host známý moderátor Jirka basta, který na požádání
neváhal a zahrál dva diskotékové vstupy, čímž zpříjemnil ples řadou
hitů a skvěle pobavil návštěvníky.

Tradiční bojové umění Wa -Te Jitsu Dó má za sebou první úspěšný
půlrok ve spolupráci se SVČ Vítkov. Co se vše událo? Otevřeli jsme
Dojo ve Vítkově, Melči i Březové, do nichž se přihlásilo a aktivně
cvičí více než 30 dětí.
Podzim byl velmi náročný, proběhlo společné soustředění na
turistické základně v Klokočově, koncem listopadu pak pro žáky,
jejich rodiče i veřejnost proběhl seminář Watejitsu s jeho zakladateli
Hanshi Janem Vasilenkem a Kyoshi Janou Riplovou (oba
několikanásobní mistři světa i Evropy a držitelé mnoha ocenění jako
třeba členové síně slávy ČUBU).

Zakoupením lístku do tomboly přispěli hosté na nový herní prvek. „Od
loňského roku se tombolou vybírá na dětskou skluzavku v hodnotě
cca 100.000 Kč, v letošním roce činil výtěžek z tomboly, kterou pro
nás pořádá obecně prospěšná společnost Vítkovské Ympulsy, 23
800 Kč. Až bude dostatek ﬁnancí, herní prvek zakoupíme a umístíme
v areálu střediska. Je důležité poděkovat všem sponzorům, kteří
do tomboly přispěli“, řekla na závěr ředitelka SVČ Vítkov Šárka
Medunová.

Nejvyšším zadostiučiněním pak bylo v lednu 2020 pro mnohé žáky
to, že proběhly jejich první zkoušky na bílý pás (8.kyu). Z patnácti
připravených žáků úspěšně zkoušky složilo všech patnáct bojovníků.
Závěrem bych rád poděkoval mým dvěma nejdéle sloužícím
„studentům“ - Natalii Holíkové a Jiřímu Tomáškovi za pomoc při
trénincích a přeji jim mnoho úspěchů na jejich prvním turnaji Dragon
Cup, který proběhne koncem května v Karviné.
V případě zájmu o náš kroužek neváhejte kontaktovat SVČ Vítkov,
p. o.
Radek Fleischer
externí pedagog SVČ Vítkov

JARNÍ PRÁZDNINY SE SVČ
Od pondělí do pátku jsme v prvním únorovém týdnu, tedy týdnu
jarních prázdnin, připravili aktivity pro co největší skupinu dětí.
V pondělí jsme se v zahradnictví Bártek stali zahradníky, v úterý
z nás byli umělci v krásném prostředí ﬁrmy Optys v Opavě a ve
středu nás zcela vyčerpal parkour v Ostravě. Ve čtvrtek vyrazilo 12
lyžařů do skiareálu Karlov, kde několik dní před akcí napadl sníh.
Děti si vyzkoušely nejen legraci na svahu, ale i základy carvingového
oblouku, jízdu na jedné lyži i volné lyžování. Počasí přálo - sníh,
slunce a modré nebe. U pátečních X-BOX games ze sebe děti
vydaly poslední zbytek sil a přes víkend už jen vzpomínaly na bezva
jarní prázdniny se SVČ.
pedagogové SVČ Vítkov
Doufáme, že se Vám ples líbil a těšíme se na Vás příští rok.
Daniel Cáb, Ondřej Ječmenek a David Jurosz
členové Klubu KaMeRa SVČ Vítkov

Kudy tudy na odpady
V rámci projektu Kudy tudy na odpady jsme zahájili
první aktivity.
Základní škola a gymnázium ve Vítkově a Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kaletach instalovaly ve svých objektech
nádoby na tříděný odpad – sklo, papír, plast. Žáci budou odpad
nejen třídit, ale také vážit, aby bylo možné výsledky obou škol
porovnat.

autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná
skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
(Čerpáno z https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratceo-trideni-odpadu)

A VY VÍTE „KAM S NÍM“?
Žlutý kontejner – ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Žlutý kontejner – NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.
Modrý kontejner – ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými
okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí
ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy
oddělí.
Modrý kontejner – NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Zelený kontejner – ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například
lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od
kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken
a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Zelený kontejner – NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani

FOTOKNIHA ZA ROK 2019

Letopisecká komise oznamuje, že shromažďuje fotograﬁe z aktivit
organizací a spolků v roce 2019. Uzávěrka je 1. 4. 2020. Fotograﬁe
lze zasílat na: duskda56@seznam.cz

PŘEHLED KULTURNÍCH,
SPOLEČENSKÝCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ NA DUBEN

Pořádáte ve Vítkově nebo v jeho místních částech kulturní,
společenskou nebo sportovní akci a chcete ji zveřejnit ve
společném měsíčním přehledu akcí?
Pošlete nám do 10. března na adresu dusek@vitkov.info název
akce, datum a čas konání, stručnou charakteristiku (např. divadelní
představení pro děti, šachový turnaj), kontakt na webové stránky
nebo jiný kontakt na pořadatele.
Přehled akcí je každý měsíc zdarma distribuován do všech
domácností ve Vítkově a místních částech.

INFORMAČNÍ CENTRUM
NEJEN UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY

Vítkovské informační centrum slouží nejen návštěvníkům města, ale i
potřebám občanů. Mimo nákup vstupenek na kulturní a společenské
akce ve městě, jízdenek na RegioJet a Leo Express si tam můžete
pořídit také hezké dárky pro své přátelé a blízké. V nabídce máme
publikace mapující historii Vítkova i okolních obcí, hezkou knížku
o přírodě Vítkovska a koncem loňského roku jsme vydali brožovanou
knihu „Osobnosti Vítkovska“, kterou si můžete prolistovat také na
webu města.
Dámy určitě potěší hezká svíčka nebo ručně vyráběné levandulové
mýdlo se siluetou velkého kostela, děti pak píšťalka, pexeso,
magnetka nebo přívěsek na klíče.
A až budete psát svým přátelům, zkuste opustit svět SMS a pište
jako kdysi na hezký pohled. V našem informačním centru si určitě
vyberete.

DEN MĚSTA - VÍTKOV 2020

6. ČERVNA OD 13 HODIN - SPORTOVNÍ AREÁL
V programu letošního Dne města vystoupí: Míša Růžičková (pro
děti), Základní umělecká škola Vítkov, KOFE-IN, Th!s, skupina
BSP, Special Band.
Kdo se postará o vaši dobrou zábavu?
Pop-rocková kapela KOFE-IN vznikla v roce 2006 a debutovala
o tři roky později deskou Osobní vesmír. Videoklipy KOFE-IN se
opakovaně těšily úspěchu v hitparádách České či TV Óčko.
Koncem roku 2018 kapela odehrála akustický koncert ve
vyprodaném Slezském divadle v Opavě. V roce 2019 kapela vydala
singl a videoklip s názvem Bouře a na jaře roku 2020 vydává EP
s názvem Ať to trvá věčně.
Th!s: pražská root - rocková kapela, která se zvukově a hudebně
inspiruje americkým sedmdesátkovým hard rockem. Hraje
v klasickém složení - dvě kytary, basa, bicí a zpěv.

Hudební skupina B.S.P. o sobě dala poprvé vědět v roce 1992
vydáním alba, které bylo celé v angličtině stejně jako nejznámější
singl z něj. O dva roky později vydala skupina další úspěšné album
tentokrát s texty v českém jazyce, z nějž se nejvíce proslavila píseň
Země vzdálená.
Členy skupiny jsou Ota Balage (klávesy), Kamil Střihavka (zpěv)
a Michal Pavlíček (kytara).
A program uzavře všem dobře známá skupina Special Band.
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. dubna
prostřednictvím informačního centra a webových
stránek www.kulturavitkov.cz.

REKONSTRUKCE V NOVOJIČÍNSKÉ PORODNICI
PŘINESLA NĚKOLIK NOVINEK
Kompletně zrekonstruovaný zákrokový sál pro operační porody,
komfortně dovybavené porodní boxy, nové lékařské vybavení
a mnohé další nabízí zrekonstruované gynekologicko-porodnické
oddělení Nemocnice Nový Jičín, která je členem skupiny AGEL.
Cílem investice, která přesáhla 4 milióny korun, bylo zajistit rodičkám
a jejich novorozencům větší komfort a ještě kvalitnější péči.

V rámci tříměsíční rekonstrukce byl v původních prostorách nově
upraven porodní zákrokový sál a navazující prostory zázemí pro
novorozence i zdravotníky, které se dočkaly podhledového LED
osvětlení, nových antistatických podlah a keramických či kovových
obkladů stěn, nových kovových automaticky posuvných dveří či
novorozeneckého resuscitátoru. Změn doznaly i samotné porodní
boxy, kde může rodička i s doprovodem využít nově hydromasážní
vanu, nový sprchový kout s hydromasážní hlavicí, gymnastické
a relaxační pomůcky. „Chtěli bychom poděkovat všem pacientům,
jejich rodinným příslušníkům i zaměstnancům za trpělivost
a shovívavost, kterou během rekonstrukce projevili,“ uvedl
primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Pavel Bartoš,
Ph.D., MMED.
V loňském roce porodníci v novojičínské nemocnici přivedli na svět
651 miminek, kdy se narodilo 349 chlapců a 302 děvčat. Porodnice
Nemocnice Nový Jičín patří mezi regionálně vyhledávaná zařízení.
Rodit tam přijíždějí ženy nejen z Novojičínska, ale mnohdy i ze
vzdálenějších míst z celého kraje. Porodnice se specializuje na
diagnostiku vrozených vývojových vad ve 2. trimestru těhotenství.
V uplynulých letech investovala porodnice do modernizace interiéru
i nového vybavení, mezi které patří například nová porodní lůžka
nebo kojicí polštáře.
Pro ženy před porodem pořádá porodní oddělení nemocnice
předporodní kurzy. V porodnici funguje systém rooming-in, pro
širokou veřejnost je k dispozici laktační poradna a novorozenecké
oddělení také zapůjčuje maminkám monitory dechu.
Radka Miloševská
tisková mluvčí

Na co se těšit do kina
Měsíc březen je obdobím, kdy se po zimě probouzí nejen příroda, ale také tvůrci ﬁlmů, aby nabídli divákům nové osudy
a příběhy. Na tři takové ﬁlmy bych vás tímto rád pozval.
O osudovém setkání samotářského dobrodruha Johna Thorntona v podání charismatického
Harrisona Forda a psa Bucka,
který byl unesen z prosluněné
Kalifornie na Yukon během vrcholící zlaté horečky, vypravuje dobrodružný ﬁlm VOLÁNÍ
DIVOČINY. Film promítneme
v sobotu 7. března od 16:30 hodin. Tento rodinný ﬁlm nabídne
mimo silného příběhu také krásné scenérie drsného kanadského severu.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Husova ulice
LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA

Také letos se děti zúčastnily lyžařské školičky, která se konala 10.
- 14. 2. 2020 na Vaňkově kopci u Ostravy. Na tuto akci se přihlásily
děti, které už zkušenosti s lyžováním měly, ale i ty, které ještě nikdy
na lyžích nestály.
Výuka lyžování probíhala v dětském lyžařském parku s lanovým
vlekem, a to ve skupinkách, do kterých byly děti zařazeny dle jejich
dovedností a věku. Lyžaři začátečníci museli začít od základů. Během
týdne se naučili lyže obouvat, s lyžemi manipulovat a osvojili si základy
lyžování. Pokročilí lyžaři si pod vedením instruktorů upevňovali
a vylepšovali lyžařskou techniku. Poslední den kurzu proběhl
lyžařský závod, který byl přizpůsoben aktuálním dovednostem dětí.
Každý závodník byl za svůj výkon odměněn medailí a diplomem.

Očekávané pokračování série
z názvem 3BOBULE nás znovu zavede na vinohrady jižní
Moravy, kde se Honza (Kryštof
Hádek) a Klára (Tereza Ramba) stali rodiči dvojčat a majiteli
vinařství. Žijí však odděleně
a další pohromy (Jirka alias Lukáš Langmajer) se na ně řítí.
Zdá se, že jejich vztah deﬁnitivně končí. Na novou českou komedii se můžete těšit v premiéře
ve čtvrtek 12. března od 19:00
hodin.

Posledním
tipem
je
ŠARLATÁN. Strhující životopisné drama líčí příběh výjimečného muže obdařeného
léčitelskými schopnostmi na
pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými
osudy léčitele Jana Mikoláška,
na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech
společenských vrstev včetně
nejvýznamnějších
osobností
politického i kulturního života.
V hlavní roli se představí držitel
několika Českých lvů a dalších
ocenění - Ivan Trojan. Vedle něj
se představí jeho syn Josef Trojan, uvidíte také Martina Myšičku, Tomáše Jeřábka, Martina Sittu,
Jana Budaře, Jana Vlasáka a další. Režie se ujala polská režisérka
Agnieszka Holland, která je českým divákům známa především trilogií Hořící keř (ocenění Český lev 2013, cena České ﬁlmové kritiky), vypovídající o osudech Jana Palacha a Jana Zajíce. Scénář
k ﬁlmu napsal Marek Epstein, který má na kontě ﬁlmy jako Václav,
Grandhotel, Roming, Ve stínu, Anděl páně 2 a další. Na ﬁlm Šarlatán se můžete těšit ve čtvrtek 28. března od 19:00 hodin.
A dalších 9 ﬁlmů a dvě cestovatelské přednášky pro vás na měsíc
březen v kině Panorama Vítkov připravuje tým oddělení kultury.
František Smýkal

Prodej letních
pneumatik 2020
Rozměr

Název

Cena
s DPH

Rozměr

Název

Cena
s DPH

155/70 R13

Kingstar SK70 75T

738 Kč

195/65 R15

Nokian Iline 91H

1 180Kč

165/70 R13

Lassa Greenways 79T

925 Kč

195/65 R15

Hankook K125 Ventus Prime 3 91H

1 260Kč

165/70 R14

Barum Brillantis 2 81T

1 039 Kč

195/65 R15

Nokian WetProof 91H

1 195 Kč

165/70 R14

Nokian Iline 81T

1 110 Kč

205/55 R16

Sailun Atrezzo Elite 91V

1 010 Kč

165/70 R14

Sailun Atrezzo Eco 81T

836 Kč

205/55 R16

Hankook K125 Ventus Prime 3 91V

1 410 Kč

165/70 R14

Lassa Greenways 81T

1 016 Kč

205/55 R16

Sailun Atrezzo ZSR 91W

1 555 Kč

165/70 R14

Kingstar SK70 81T

884 Kč

205/55 R16

Lassa Driveways 91V

1 377 Kč

165/70 R14

General Tire Altimax Comfort 82H

1 006 Kč

205/55 R16

General Tire Altimax One S 91V

1 314 Kč

165/70 R14

Matador MP47 Hectorra 3 82H

992 Kč

205/55 R16

Lassa Driveways 94W XL

1 578 Kč

185/60 R14

Sailun Atrezzo Eco 82H

899 Kč

205/55 R16

General Tire Altimax Sport 91H

1 303 Kč

185/60 R14

Kingstar SK70 82H

943 Kč

205/55 R16

Hankook K125 Ventus Prime 3 91V

1 410 Kč

185/60 R14

Lassa Greenways 82H

1 076 Kč

205/55 R16

Nokian Iline 91H

1 339 Kč

185/60 R14

Matador MP47 Hectorra 3 82T

1 053 Kč

225/45 R17

Sailun Atrezzo ZSR 94W XL

1 268 Kč

185/60 R14

Barum Brillantis 2 82T

1 094 Kč

225/45 R17

Kingstar SK10 94W XL

1 246 Kč

185/60 R14

General Tire Altimax Comfort 82H

1 079 Kč

225/45 R17

Lassa Driveways 91W

1 615 Kč

185/60 R14

Nokian Iline 82H

1 141 Kč

225/45 R17

Nokian PowerProof FR 91Y

1 729 Kč

185/65 R15

Hankook K435 Kinergy Eco2 88T

1 420 Kč

225/45 R17

1 499 Kč

185/65 R15

Barum Bravuris 5HM 88T

1 136 Kč

General Tire Altimax One s FR 94Y
XL

225/45 R17

Lassa Driveways sport 94Y XL

1 798 Kč

185/65 R15

Matador MP47 Hectorra 3 88T

1 114 Kč

225/45 R17

Hankook K117 S1 Evo2 91Y

1 928 Kč

185/65 R15

General Tire Altimax One 88T

1 277 Kč

195/80 R14C

General Tire Eurovan 2 106/104Q

1 686 Kč

185/65 R15

Sailun Atrezzo Eco 88H

927 Kč

195/70 R15C

Saetta Van 104/102R

1 162 Kč

185/65 R15

Lassa Greenways 88H

1 183 Kč

205/75 R16C

Lassa Transway 2 113/111Q

2 050 Kč

185/65 R15

Nokian Iline 88T

1 225 Kč

205/75 R16C

General Tire Eurovan 2 110R

1 908 Kč

195/65 R15

Sailun Atrezzo Elite 91H

998 Kč

225/65 R16C

Lassa Transway 2 112R

2 215 Kč

195/65 R15

Lassa Greenways 91H

1 122 Kč

225/65 R16C

Saetta Van 112/110R

1 886 Kč

195/65 R15

Kingstar Sk70 91H

1 041 Kč

225/75 R16C

Lassa Transway 2 118/116R

2 240 Kč

195/65 R15

Barum Bravuris 5HM 91T

1 169 Kč

225/75 R16C

Nokian Cargo 121/120R

2 910 Kč

195/65 R15

Matador MP47 Hectorra 3 91T

1 145 Kč

235/65 R16C

General Tire Eurovan 2 115/113R

2 460 Kč

195/65 R15

General Tire Altimax One 91T

1 149 Kč

235/65 R16C

Lassa Transway 115R

2 275 Kč

PLATÍ DO VYPRODANÍ ZÁSOB.
Místo prodeje - Budišovská 908, Vítkov.
V případě zájmu volejte na číslo 602 105 205.

Magický klokočovský masopust - 22. 2. 2020

Rekordních 77 masek se zúčastnilo letošního masopustního průvodu!

Chybička se vloudila i strážcům bezpečnosti silničního provozu při
Upíří rodinka se umístila na 3. místě v hodnocení masek.
masopustním průvodu.

Příprava na velkou vodu v nejvyšším bodě Oderských vrchů.

Masopustní porada o zadržování vody v krajině se sprchovými
kouty.

Uzlové závody ve Vítkově
V sobotu 25. ledna uspořádalo SDH Vítkov
ve spolupráci se SVČ Vítkov 9. ročník
uzlových závodů. Vítkovské uzlové závody
jsou součástí uzavřené „Ligy 4 okrsků“ vítkovského, hradeckého, březovského
a budišovského. Zasoutěžit si o hezké ceny
však mohla přijet i mimoligová družstva.
Výsledky se nepočítaly do ligové tabulky.
Ve vítkovské sokolovně se tak utkalo přes
100 mladých hasičů, a to z Budišova nad
Budišovkou, Březové, Dolních Životic, Jančí,
Leskovce, Louček a Vítkova. Soutěžilo se
v kategoriích mladších a starších žáků
a také v dorostu. Soutěž probíhala
v družstvech i v jednotlivcích. Pětičlenná
družstva musela v co nejkratším čase
uvázat dohromady pět uzlů (zkracovačka,
plochá spojka, lodní uzel, tesařský a úvaz na
proudnici). Ve druhé části závodů soutěžili
jednotlivci a tady musel každý sám za sebe
co nejrychleji uvázat bezchybně všech
pět uzlů. V kategorii družstev mladší žáci
z Vítkova (Jakub Anders, Petr Kostka, Ondřej
Jochec, Daniel Mokruš a Sabastian Přikryl)
obsadili 2. místo. Jelikož zvítězilo družstvo
z Louček, které se do ligy nepočítá, posunulo
se naše družstvo v tabulce na první příčku
a přineslo tak 10 bodů. V soutěži mladších
jednotlivců vybojoval Jakub Anders 3. místo.
V kategorii starších družstev Vítkov (Vojtěch
Vašátko, Gabriela Přečková, Daniel Cáb,
Ondřej Lhotský a Filip Matuška) obsadil
1. místo. V jednotlivcích Gabriela Přečková
získala 2. místo a Vojtěch Vašátko zvítězil.
V dorostové kategorii vítkovské družstvo
(Zuzana Krejčí, David Kloss, Adam Bryndač,

Adam Faldýn, Gabriela Přečková) také
zvítězilo. Za jednotlivce v dorostu vybojoval
Adam Bryndač 3. místo a David Kloss
2. místo. Všechny vítkovské týmy tak
přinesly do tabulky po deseti bodech. Na
závěr proběhla soutěž v kategorii vedoucích
mládeže, kteří museli ukázat, jak zvládnou
uvázat všechny uzly poslepu a tady Martina
Krejčí za SDH Vítkov vybojovala 2. místo.
Tento ročník se nám díky skvělé organizaci
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. Velké poděkování
patří sponzorům – Štěpán Hutník s. r. o.,
inSPORTline a Simply You. S jejich podporou
jsme mohli odměnit všechny soutěžící týmy.
Martina Krejčí
vedoucí mládeže SDH Vítkov

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
FANTAZIE BEZ HRANIC

Již více než dvě desetiletí pořádá naše škola celorepublikovou
soutěž v tvůrčích dovednostech. Letos doznala tato tradiční
akce několika změn. Nejenže se změnil název, ale také
některá pravidla, způsob realizace a hodnocení. Jednou ze
změn je i zavedení školního kola soutěže, které proběhlo
koncem ledna.
Jedna ze tříd se 28. ledna 2020 proměnila v kadeřnický
salón s více než desítkou zrcadel. Soutěžní týmy ze všech
kadeřnických pracovišť (Kopřivnice, Nový Jičín, Odry,
Vítkov) a ze všech tří ročníků byly v Odrách velmi časně,
aby stihly předsoutěžní přípravu do zahájení akce v 8 hodin.
Úkolem týmu, který se skládal z modelky, kadeřnice
a „kosmetičky“ bylo nejen vytvořit odpovídající účes, ale
zvolit také vhodný kostým a celkový dojem doladit správným
líčením. Tématem školního kola byla „Rocková princezna“
a porota, ve které zasedla zkušená kadeřnice paní
L. Kurečková, učitelka odborného výcviku paní J. Vavrošová
a učitelka výtvarné výchovy paní L. Tymráková to neměla
vůbec snadné. Týmy předvedly velmi vyrovnané výkony na
vysoké úrovni a o konečném pořadí nakonec rozhodovaly
jen jednotlivé body. O těsných výsledcích svědčí i udělená
dvě třetí místa.
Na stupních vítězů se umístily:1. místo: Veronika Chovancová a Markéta Molková (3. ročník), 2. místo: Kamila Horváthová a Klára
Bartončíková (1. ročník), 3. místo: Nikola Czyžová a Kristýna Baselová (1. ročník), Natálie Sikorová a Adéla Petrová (2. ročník). Těšíme se
na celorepublikové kolo, které proběhne v dubnu, a jsme moc zvědaví na výkony všech soutěžících.

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 ženy na pozice

MĚROVÝ TECHNIK
STROJNÍ VÝROBY
Náplň práce, okruh činností:
• zodpovědnost za průběh a efektivitu procesů Měření
a zkoušení produktů z SV
• udržování stanovených záznamů o kvalitě produktů
a procesech ve výrobě
Požadujeme:
• US vzdělání v oboru strojírenství
• VÝHODOU ZNALOST A PRAXE S 3D MĚŘÍCÍMI PŘÍSTROJI
• znalost měření komunálními měřidly
• znalost čtení konstrukční dokumentace
• 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
• práce v jednosměnném pracovním režimu
• zaměstnanecké výhody: měsíční odměny ve výši až 25% ze
základní mzdy, dovolená v délce 4 týdnů - po 1. roce navýšení
dovolené o 1 týden, možnost výplaty příspěvku na dopravu,
očkování proti chřipce, zvýhodněné volání u mobilního
operátora

MISTR VSTŘIKOVNY
TERMOSETŮ
Náplň práce, okruh činností:
• řízení (kontrola, vyhodnocení a přijímání nápravných
a preventivních opatření) a organizace výrobního procesu
vstřikovny termosetů z hlediska zajištění výrobních
termínů podle plánu, produktivity a kvality, nákladovosti dle
technologických a kontrolních postupů
• řízení práce seřizovačů, manipulačních dělníků a výrobních
operátorů střediska
• zodpovědnost za realizaci metod štíhlé výroby na řízeném
středisku
• zodpovědnost za přesnou a úplnou identiﬁkaci a zpětnou
sledovatelnost rozpracované výroby a za skladování
a manipulaci s rozpracovanými výrobky
• úzká spolupráce s ostatními odbornými pracovišti společnosti
Požadujeme:
• US vzdělání technického, strojírenského nebo plastikářského
směru
• praxe na pozici s obdobnou náplní práce výhodou
• praxe v řízení týmu cca 60 zaměstnanců
• časová ﬂexibilita, organizační, řídící a komunikační schopnosti,
pečlivost, zodpovědnost, smysl pro detail
• pokročilá znalost MS Oﬃce
• ŘP sk. B
Nabízíme:
• zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost

• důkladné odborné zaučení
• práce v jednosměnném pracovním režimu
• zaměstnanecké výhody: měsíční odměny ve výši až 25%
ze základní mzdy, možnost výplaty příspěvku na dopravu,
dovolená v délce 4 týdnů - po 1. roce navýšení dovolené
o 1 týden, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání
u mobilního operátora

OPERÁTOR/KA
VÝROBY
Náplň práce:
• obsluha lisu, opracování a vizuální kontrola výlisků
• balení výlisků do krabic
Požadujeme:
• základní vzdělání
• manuální zručnost
• schopnost a možnost pracovat v třísměnném pracovním
režimu (týden ranní, týden noční, týden odpolední)
• zodpovědný přístup k práci, bezproblémovou a včasnou
docházku na směny
Nabízíme:
• náborový příspěvek ve výši 6 000 Kč (vyplácen
postupně)
• práci na pracovní smlouvu v třísměnném pracovním režimu
• zaměstnanecké výhody: měsíční odměny ve výši až 25% ze
základní mzdy, dovolená v délce 4 týdnů - po 1. roce
navýšení dovolené o 1 týden, možnost výplaty příspěvku
na dopravu, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání
u mobilního operátora

OPERÁTOR/KA
MONTÁŽNÍ LINKY
Náplň práce:
• montáž výlisků, kompletování výrobků, kontrola a balení
Požadujeme:
• základní vzdělání
• manuální zručnost
• schopnost a možnost pracovat ve třísměnném pracovním
režimu (pondělí – pátek, víkendy volné) s následujícím
střídáním směn: 3 týdny ranní, 1 týden odpolední, 1 týden
noční
• zodpovědný přístup k práci, bezproblémovou a včasnou
docházku na směny
Nabízíme:
• náborový příspěvek 6 000 Kč (vyplacen postupně)
• práci na pracovní smlouvu ve třísměnném pracovním režimu
• zaměstnanecké výhody: měsíční odměny ve výši až 25% ze
základní mzdy, dovolená v délce 4 týdnů - po 1. roce
navýšení dovolené o 1 týden, možnost výplaty příspěvku
na dopravu, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání
u mobilního operátora

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 ženy na pozice

PROVOZNÍ
ELEKTRIKÁŘ
Náplň práce:
• provádění instalace elektrotechnických zařízení dle
výkresové dokumentace
• odstraňování závad na elektrotechnických zařízeních
• provádění prohlídek a oprav na základě vypracovaných
plánů
Požadujeme:
• min. stupeň vzdělání - vyučení v oboru elektro
• činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb., min. § 6
• slaboproud výhodou
• ŘP skup. B
Nabízíme:
• zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní
a rozvíjející se společnost
• důkladné odborné zaučení
• práce v dvousměnném pracovním režimu
• zajímavé platové ohodnocení, poskytování všech příplatků
a mzdových zvýhodnění plynoucích z dvousměnného
pracovního režimu
• zaměstnanecké výhody: měsíční odměny ve výši až 25% ze
základní mzdy, náborový příspěvek ve výši 6 000 Kč
(vyplácen postupně), možnost výplaty příspěvku na
dopravu, dovolená v délce 4 týdnů - po 1. roce navýšení
dovolené o 1 týden, očkování proti chřipce, zvýhodněné
volání u mobilního operátora

SEŘIZOVAČ
VSTŘIKOVNY
TERMOSETŮ
Náplň práce:
• upnutí lisovacích nástrojů dle technologických parametrů
• doplňování lisovacích materiálů do lisů
• drobné opravy lisovacích nástrojů
Požadujeme:
• vzdělání ÚSO s technickým zaměřením
• schopnost pracovat v nepřetržitém provozu
• základní orientace v technické a výkresové dokumentaci
• pečlivost, spolehlivost, důslednost, samostatnost, příjemné
vystupování
• uživatelská znalost práce na PC
• řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
• důkladné odborné zaučení a zaškolení, pozice je vhodná
pro absolventy nebo uchazeče vyučené v technickém/
strojírenském oboru a bez praxe
• práci na pracovní smlouvu v nepřetržitém pracovním režimu
• zajímavé platové ohodnocení
• zaměstnanecké výhody: měsíční odměny ve výši až 25% ze
základní mzdy, náborový příspěvek ve výši 6 000 Kč
(vyplácen postupně), možnost výplaty příspěvku na
dopravu, dovolená v délce 4 týdnů - po 1. roce navýšení
dovolené o 1 týden, očkování proti chřipce, zvýhodněné
volání u mobilního operátora

Místo výkonu práce:
Budišov nad Budišovkou
Termín nástupu:
dohodou
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

Moravskoslezský kraj pomůže včelařům.
Přispěje i na včelařský veletrh
Moravskoslezští včelaři si rozdělí 2 miliony korun z krajského
rozpočtu na obnovu včelích úlů, pořízení včelařského zařízení nebo
na podporu vzdělávání, výchovy a osvěty. Rozhodli o tom krajští
radní, kteří vyhlásili dotační program.

včelaři a včelařské spolky. „Letos není dotace určena pro
začínající včelaře. Nastavení dotačního programu zohledňuje
aktuální potřeby včelařů v kraji tak, jak je prezentovali jejich
zástupci v diskuzi nad výsledky dosaženými krajskou podporou
včelařství v minulých letech,“ vysvětila náměstkyně hejtmana
Jarmila Uvírová.

„Každoročním poskytováním prostředků z krajského rozpočtu
se Moravskoslezský kraj snaží podpořit rozvoj včelařství coby
významného odvětví zemědělství. Zájem včelařů o příspěvky
v minulých letech je důkazem, že podpora včelařství v našem
kraji jde správným směrem,“ uvedla náměstkyně hejtmana MSK
pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová s tím, že dotační
program je v letošním roce zaměřen na podporu stávajících včelařů,
stabilizaci a zvýšení stavů kvalitních včelstev i na opatření zlepšující
zdravotní stav včel a rozvoj odborného vzdělávání včelařů.

Dodala, že Moravskoslezský kraj ﬁnančně podpoří i veletrh Včela,
který se bude v půlce března konat na ostravské Černé louce. Záštitu
nad druhým ročníkem tohoto jarního setkání včelařů, milovníků včel
a odborníků má opět moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Na
náklady spojené s realizací této akce, kterou pořádá Černá louka
s. r. o. a Včelařský spolek Moravy a Slezska, z.s., přispěje kraj 100
tis. Kč.

Žádosti bude možné podávat od 16. března do vyčerpání alokace,
nejpozději však do 9. dubna. O dotaci mohou požádat stávající

Žádosti o dotaci bude možné podávat prostřednictvím elektronického
systému.

OLYMPIÁDA
Z JAZYKA ČESKÉHO
Již v měsíci listopadu se na naší
škole uskutečnila školní kola
olympiády z jazyka českého. Ve
dnech 20. a 21. ledna 2020 proběhla okresní kola v Opavě.
II. kategorie, která je určena žákům středních škol, se uskutečnila
na půdě Slezského gymnázia v Opavě 20. ledna 2020. Naši školu
reprezentovala Ivona Marie Repková (8. G), která se umístila na
4. místě, bohužel nepostupovém do krajského kola, a Eliška
Halamíčková (6. G), která se dělila o 6. - 7. místo.
Všem děkujeme za účast a blahopřejeme k jejich umístění.
Michaela Škrabalová

BRÁNA K DRUHÝM
Účastníci školního klubu se v letošním roce přihlásili do soutěže
„Brána k druhým“.
Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další
vzdělávání ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat,
ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti,
na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.
Náš tým se přihlásil s projektem „Klubáci dětem“. Již řadu let šijeme
hračky pro děti hospitalizované v nemocnicích, ale také pro malé
pacienty v pediatrických či odborných ambulancích. Malí pacienti
tak mají díky našim výrobkům motivaci překonat případný strach
z lékařů či lékařských výkonů. Každoročně organizujeme šicí dílnu,
kde jsou zváni lékaři obdarovaných ambulancí i nemocnic. Další
tradiční dobrovolnickou aktivitou je pravidelná návštěva Základní
školy pro tělesně postižené v Opavě. Tam jezdí naše skupina na
vánoční, velikonoční dílny a nově také na projektový den týkající se
ﬁnanční gramotnosti.

Výsledky: ZŠaG Vítkov – ZŠ Kylešovice 2:6; ZŠ Englišova, Opava
3:3; ZŠ Hlučín, Rovniny 4:1; ZŠ Oldřišov 3:1; ZŠ E. Beneše, Opava
3:4.
Reprezentovali nás: Jakub a Šimon Hučíkovi, Jiří Šustr, Julius
Horvát, Vojtěch Soukup (7. B), Lukáš Lamatschek (2. G), Vojtěch
Erben (6. B), Kristián Tomáš (2. G), Matěj Mikloš (7. C).
Školská futsalová liga, III.kat., krajské semiﬁnále (16. leden, hala
Stars, Třinec)
Fotbalová asociace FAČR pořádá celostátní futsalový turnaj v rámci
projektu „Fotbal ANO, drogy NE“, kterého se pravidelně účastníme.
Se stejným týmem jsme se probojovali do krajského semiﬁnále (přes
dvě okresní kola), které proběhlo v krásné sportovní hale Stars
v Třinci. V prvním zápase hoši jasně přehráli ZŠ Město Albrechtice
4:0. Ve druhém utkání podlehli domácímu Třinci po vyrovnaném boji
2:3. V posledním utkání se ZŠ Gen. Píky, Ostrava jsme potřebovali
nutně vyhrát, abychom postoupili. Po poločase jsme prohrávali 1:3.
V posledních patnácti minutách předvedli naši borci přímo heroický
výkon a zápas otočili na 4:3. Tento výsledek nám zajistil postup do
krajského ﬁnále z druhého místa!
Ivo Hasala

LYŽAŘSKÝ KURZ DOLNÍ MORAVA
19. – 24. 1. 2020
Stejně jako vloni jsme i pro letošní lyžařský kurz žáků sedmých
tříd a sekundy zvolili hotel Sněžník na Dolní Moravě. Po příjezdu
jsme si šli prohlédnout lyžařský areál. I když v našich podmínkách
zatím moc sněhové nadílky nenapadlo, sjezdovky byly zasněžené
a nachystané pro výcvik našich nedočkavých žáků. Na sjezdovkách
jsme strávili čtyři dny. Ve středu jedna malá skupina vyrazila na
stezku v oblacích a větší část kurzu šla vyzkoušet novou bobovou
dráhu. Žáky neodradila ani velká zima. Myslím, že si všichni lyžařský
kurz užili, někteří se naučili lyžovat a snowboardovat, ti, kteří to už
uměli, se určitě zdokonalili. Nezbývá než účastníky lyžařského kurzu
pochválit, protože nám dělali radost. Takže nic nebrání tomu, aby se
žáci nynějších šestých tříd mohli začít těšit na lyžařský kurz na Dolní
Moravě v příštím školním roce.

Koncem prosince 2019 vyhodnotila devítičlenná porota týmy, které
se s největším počtem bodů zúčastnily slavnostního setkání v Praze.
V kategorii dětí do 18 let bylo přihlášeno celkem 62 týmů. Náš tým
„klubáků“ obsadil v celkovém hodnocení 19. místo.
Karína Kopecká
vedoucí vychovatelka

SPORTOVNÍ AKCE – LEDEN 2020
Halová kopaná, III. kategorie hoši, okresní ﬁnále (14. leden, hala
SFC Opava)
Již v prosinci jsme odehráli okrskové kolo v halové kopané, které
bylo organizováno ve sportovní hale SFC Opava. Okrskové kolo
jsme vyhráli a ve stejné hale v lednu absolvovali okresní ﬁnále za
účasti šesti nejlepších škol. Hoši vybojovali pěkné čtvrté místo.

Děkujeme městu Vítkov za příspěvek 2000 Kč na žáka.
Zuzana Peterová Drimajová

POHÁDKOVÉ KRESLENÍ
Smích, radost a skvělá zábava…tato slova vystihují vystoupení
ilustrátora dětských knížek pana Adolfa Dudka, který 21. ledna
navštívil naše prvňáčky. Tato interaktivní show, která byla zaměřena
na rozvoj čtenářské gramotnosti, proběhla v rámci projektu MAP
Vítkovsko II.

ŠIFRA JANA ÁMOSE 2020
Dne 21. ledna se žáci 5. ročníků z Vítkova a okolí zúčastnili soutěže
Šifra Jana Ámose. Cílem tohoto klání je mimo jiné to, aby páťáci
poznali zázemí a pedagogy našeho gymnázia. Děti soutěžily ve
čtyř- až pětičlenných týmech, kterých bylo celkem šest. Na osmi
stanovištích plnily zajímavé úkoly. Během soutěže si prověřily
schopnost komunikace, kooperace, strategického myšlení, pohybové
či hudební nadání, ale také znalosti z nejrůznějších vědních oborů.
Všichni účastníci nelehké úkoly zvládli a za svou snahu obdrželi
kromě pamětního listu i sladkou odměnu.
Michaela Hasalová, Andrea Mášová

Pan Adolf Dudek představil dětem netradiční formou některé
klasické pohádky - O řepě, O Šípkové Růžence, O Koblížkovi,
O perníkové chaloupce. Žáci si společně s ním pohádky vyprávěli,
tvořili pohádkové bytosti, kreslili na keramickou tabuli obrázky
z pohádkových knížek.
Pan ilustrátor vtipným, nápaditým
a spontánním způsobem dokázal děti vtáhnout do programu. Děti
vesele reagovaly a ani chvíli se nenudily. Z každé pohádky si odnesly
i ponaučení, která jsou stále aktuální.
Děkujeme za zábavné a poučné vystoupení.
Jana Hanušová

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková
organizace
Komenského 754, 749 01 Vítkov

Milý budoucí
prvňáčku,
srdečně zveme Tebe i Tvé rodiče k zápisu do první třídy,
který se uskuteční v prostorách školy v budově 1. stupně
v pátek 3. dubna 2020 v době
od 13.00 do 18.00 hod.
V upomínku na tento den si odneseš fotograﬁi a první
vysvědčení.
Vezměte s sebou 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.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

KALENDÁŘ AKCÍ
Úterý 3. 3. v 17:00 hodin
BALI
Přednáší Pavlína Kubalová
Vstupné: 20 Kč
Městská knihovna ve Vítkově
Čtvrtek 5. 3. ve 14:30 hodin
KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Městská knihovna ve Vítkově
Čtvrtek 5. 3. v 16:30 hodin
AMUNDSEN
Celovečerní snímek Amundsen ukazuje nejen výpravy do
neprozkoumaných ledových pustin a oceánů a polární lety
vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost legendárního objevitele,
včetně řady méně známých skutečností, jako byl jeho vztah
s bratrem nebo milostné aféry.
Drama / Dobrodružný / Životopisný. Norsko / Švédsko / Česko
👨 12+
⏰ 125 min. Titulky. Hodnocení ČSFD: 64%
Vstupné: 60 Kč. Klub Senior.
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 5. 3. v 19:00 hodin
NEVIDITELNÝ
Čtvrteční premiéra
Chorobně žárlivý a panovačný přítel jí po rozchodu řekl, že ho už
nikdy neuvidí. Asi by se jí ulevilo, kdyby jedním dechem nedodal,
že jí ten rozchod bude bolet. I to, co nevidíte, vám může ublížit.
Vynalézavě a strašlivě.
Horor / Thriller / Sci-Fi. USA. 👨 15+ ⏰ 125 min. Titulky.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 6. 3. v 17:00 hodin
EXPEDIČNÍ KAMERA
Přijďte se podívat na mezinárodní ﬁlmový festival, který již od roku
2009 přináší divákům ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné ﬁlmy.
Filmy: Tieň Jaguara. Surf Cuba. Boy Nomad. Sary Jaz. B7.
Více informací na: www.expedicnikamera.cz/promitani_ek/vitkov/
⏰ 180 min.
Vstupné: 50 Kč, děti do 15 let zdarma.
Kino Panorama Vítkov
Sobota 7. 3. od 8:00 hodin
LIGA BOXU SEVEROMORAVSKÉ OBLASTI - II. KOLO
Kategorie: školní mládež, kasdeti, junioři, senioři. Vážení a lékařské
prohlídky od 8:00 hodin, začátek turnaje v 10:00 hodin.
Pořádá: TJ Vítkov, box-club
Vstupné: 30 Kč
Kulturní dům Vítkov
Sobota 7. 3. v 10:00 hodin
FRČÍME
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí
dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby
zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.
Animovaný / Komedie / Rodinný / Fantasy. USA.
👨 Přístupný ⏰ 112 min. Dabing.
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 7. 3. v 16:30 hodin
VOLÁNÍ DIVOČINY
Volání divočiny vypráví příběh Bucka, psa hýčkaného svým pánem
i jeho rodinou. Jeho život se však rázem změní ve chvíli, kdy je
ze svého domova v prosluněné Kalifornii unesen obchodníky se
psy, kteří jej prodají do mrazivé divočiny kanadského Yukonu
během vrcholící zlaté horečky na Klondiku. Zde je svými novými
pány nucen ve psím spřežení tahat hlubokým sněhem těžké sáně.

Díky své nezlomné vůli dokáže Buck v těchto drsných podmínkách
přežít. Naštěstí se mu nakonec podaří uniknout a najít nového
přítele, samotářského dobrodruha Johna Thorntona (Harrison
Ford). Po jeho boku zjistí, že díky svým přirozeným psím instinktům
dokáže v nehostinné divočině nejen přežít, dokonce v tomto novém
a svobodném životě nachází i zalíbení.
Dobrodružný / Rodinný. USA.
👨 Přístupný ⏰ 104 min. Titulky.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 8. 3.
SPOLEČNĚ OKOLO VÍTKOVA
Vrchařská koruna Oderska
Zveme vás na nenáročnou vycházku Čermná - Černý důl - Vítkov.
Pohodovým tempem nejen pro „véčkaře“. Trasa nenáročná, pouhých
11 km, vhodná i pro děti. Špekáčky a dobrou náladu s sebou. Ve
Vítkově domluvena prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie vrchol VKO 2020. Odjezd vlakem z Vítkova v 10:02 do Čermné.
Ukončení vycházky plánováno před 16. hodinou ve Vítkově.
Pondělí 9. 3. v 15:00 hodin
PŘEDCHÁZENÍ NEMOCEM V SENIORSKÉM VĚKU
Jak o sebe pečovat, když už nám není 20?
Témata přednášky: stárnutí, co jíst, neduhy a nemoci, sport ve
vyšším věku, léky, co vzít s sebou k lékaři.
Kulturní dům Vítkov
Čtvrtek 12. 3. v 16:30 hodin
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
V záplavě kriminálních příběhů nastal ideální čas se všem těm
hrdinům a klišé krimižánru pořádně vysmát… A tak nastupuje major
Prubner! Pohledná, v kolektivu oblíbená vyděračka byla zavražděna.
Arogantní náčelník kriminálky svěří případ majoru Prubnerovi,
kterého nemá rád. Proto vyhlásí ultimatum – pokud nebude případ
vyřešený do 168 hodin, Prubner bude degradován … Nečekané
situace vytvářejí skvělé pozadí kriminálního příběhu inspirovaného
známými detektivkami, které skvěle paroduje a utahuje si z nich.
Krimi / Komedie. Česko.
Hrají: David Novotný, Hana Vagnerová, Martin Pechlát, Lukáš
Příkazký, Miroslav Táborský, Milan Šteindler, ...
👨 12+
⏰ 95 min. České znění.
Vstupné: 60 Kč. Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 12. 3. v 19:00 hodin
3BOBULE
Čtvrteční premiéra
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza
Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je
však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance
jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy.
👨 Přístupný ⏰ 103 min. České znění.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 13. 3. v 15:00 hodin
WORKSHOP - KERAMIKA
Keramika pro každého, bez omezení věku. Rádi byste si něco
vyrobili? Dárek? Dekoraci na VELIKONOCE? Zkrášlili svůj dům
či zahradu vlastním výrobkem? Přijďte s návrhem, co vyrobit
a společně to zrealizujeme. S sebou si doneste pouze pracovní
oděv k práci. Cena workshopu je 100 Kč.
Pořádá: SVČ Vítkov
Středisko volného času Vítkov
Sobota 14. 3.
TŘÍDÍME V KOUPELNĚ
Města Vítkov a Kalety vás zvou v rámci projektu „Kudy tudy na
odpady“ na společnou aktivitu.

KALENDÁŘ AKCÍ
Program: správné třídění a ukládání odpadů vzniklých v souvislosti
s úklidem domácnosti a osobní hygienou. Ukázky líčení, účesů,
správného ošetřování rukou a nohou.
Odjezd z Vítkova v 7:00 hodin od kulturního domu ve Vítkově (nutno
se předem přihlásit v IC Vítkov).
Dom kultury v Kaletách (PL)
Sobota 14. 3. v 16:30 hodin
ZAPOMENUTÝ PRINC
Všechno v Djibiho životě se točí kolem jeho milované sedmileté
dcerky Soﬁe. Oddaný otec samoživitel nikdy nepřijde pozdě na
jejich večerní pohádku. Každou noc, když Soﬁa usíná, ji bere do
“Pohádkolandu”, smyšleného ﬁlmového studia, kde se stávají
hlavními hrdiny světoznámých dobrodružných ﬁlmů, v nichž má
Djibi hlavní roli prince Krasoně. O pět let později se ze Soﬁe pomalu
stává puberťačka, příběhy jejího otce jí už tak neberou a Djibi je ve
své roli prince vyměněn. Protože se jeho postavení ve skutečném
světě i v “Pohádkolandu” mění, Djibi musí vymyslet, jak v životě
zůstat důležitou postavou.
Dobrodružný / Komedie / Fantasy / Rodinný. Francie
👨 Přístupný ⏰ 102 min. Dabing.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 14. 3. v 19:00 hodin
BLOODSHOT
Ve snímku podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin Diesel
vojáka Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen korporací
RST jako superhrdina Bloodshot. Nanotechnologie v jeho žilách
z něj činní nezastavitelného bojovníka obdařeného nadlidskou
silou a schopností okamžitě se uzdravovat. Korporace RST však
neovládá pouze Bloodshotovo tělo, ale i jeho mysl a vzpomínky.
Ray neví, co je skutečné a co je lež, a tak se rozhodne to zjistit.
Akční / Drama / Fantasy / Sci-Fi. USA
👨 12+
⏰ 110 min. Titulky.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pondělí 16. 3. v 17:30 hodin
ZDRAVÍ JE V NAŠÍ HLAVĚ
Přednáší Jarmila Mandžuková
Vstupné: 50 Kč
Městská knihovna ve Vítkově
Čtvrtek 19. 3. v 18:00 hodin
JIŘÍ KOLBABA: NEPÁL
– HIMALÁJSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Ještě nedávno putovali Himálajem pouze poutníci a pašeráci.
Nyní je tradiční asijská země otevřená všem sportovně naladěným
srdcařům. Přijměte pozvání na náročný vysokohorský trek přes
Horní Dolpo k pohádkovému jezeru Poksundo. Poznáme mnoho
přírodních skvostů, úžasně pohostinné a inspirativní lidi i dech
beroucí tradice. Káthmándú, Kagbeni, Pashupatinath, Bagmatí,
Ganga, Pokara, Jomson, Muktinath, Saldang, Juphal, Lumbini,
Baktapur...
⏰ 120 min.
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 21. 3. v 16:00 hodin
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Znáte z TV Šlágr ... Stolová úprava, občerstvení zajištěno. Vstupné:
250 Kč. Předprodej a rezervace vstupenek: davidkopal20@gmail.
com, tel.: 608 748 881.
Kulturní dům Vítkov
Úterý 24. 3. v 17:00 hodin
JARNÍ KONCERT ZUŠ VÍTKOV
Srdečně zvou pořadatelé.
Koncertní sál ZUŠ Vítkov

Čtvrtek 26. 3. v 16:30 hodin
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! boural kina po celém
světě. Jen u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 tisíc diváků,
kteří od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně
dlouho, zato v pokračování Mamma Mia! Here We Go Again
dostanete hned dva příběhy v jednom! S tím prvním se vrátíme
do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep a Lily James) čerstvou
absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že brzy
narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov
a totálně se jí změní život.
Hrají: Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep, Colin Firth, Pierce
Brosnan, Stellan Skarsgård, ...
Muzikál / Romantický / Komedie. USA
👨 MP
⏰ 114 min. Titulky.
Vstupné: 50 Kč.
Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 26. 3. v 19:00 hodin
AFRIKOU NA PIONÝRU
Čtvrteční premiéra
První slovenská road movie na motorkách! Zažijte nekonečný pocit
svobody, ale také spoustu náročných a nebezpečných situací.
Zamrzlou Evropou se přenesete až do Afriky, kde na vás bude čekat
45stupňové peklo v Súdánu, nekonečné pouště bez paliva, tlačení
motorek do vysokých hor v Etiopii, nádherné pláže Mosambiku, ale
i nebezpečný boj s malárií, na niž v Africe ročně umírá půl milionu
lidí.
Dokumentární / Road movie. Slovensko
👨 12+ ⏰ 104 min. Slovenské znění.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 27. 3.
9:00 - 12:30 a 14:00 - 15:30 hodin
POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ
Výstava soutěžních prací a fotograﬁí z výtvarné soutěže žáků
základních škol a gymnázií z opavského regionu. Vítězné práce
budou poté vystaveny celý měsíc duben ve vestibulu u KB
Kontakt: sps.vitkov@seznam.cz, web: http://www.vimejaknato.
estranky.cz
Tělocvična ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce 1
Sobota 28. 3., 8:00 - 12:00 hodin
DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL - VELIKONOCE
Výroba jarních a velikonočních dekorací, kraslic, pletení pomlázky,
velikonoční pečení.
Kulturní dům Vítkov
Sobota 28. 3.
LEZENÍ V OSTRAVĚ
Akce je učena pro děti z horolezeckého kroužku Spider. Na lezecké
zdi Tendon Hlubina v Ostravě si děti nejen zalozí až do výšky 25
m, ale také budou plnit znalosti stříbrného stupně Spider. Odjezd z
Vítkova v 10:00 hodin. Cena: 300 Kč
Pořádá: SVČ Vítkov
Sobota 28. 3. v 16:30 hodin
MULAN
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit
v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua
Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého
nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun
nástrahy na každém kroku své cesty a učí se využívat své vnitřní
síly a přijímat svůj skutečný potenciál.
Dobrodružný / Drama / Rodinný. USA
👨 Přístupný. Dabing.
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Sobota 28. 3. v 19:00 hodin
ŠARLATÁN
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného
léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je
inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se
v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí
ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností
politického i kulturního života.
Životopisný / Drama. Česko / Irsko / Polsko / Slovensko
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Martin
Myšička, Miroslav Hanuš, Jiří Černý, Tomáš Jeřábek, Jan Budař,
Martin Sitta, Jan Vlasák, ...
👨 Přístupný ⏰ 118 min. České znění.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pondělí 30. 3. v 18:00 hodin
NEWSTART - MY A ROVNÍKOVÁ AFRIKA
Cestopis, ve kterém vás lektorka zavede k lidem do několika vesnic
v Tanzánii. Společně porovnáme jejich a naše šance žít zdravým
životním stylem podle jednotlivých bodů programu NEWSTART.
Přednáší: PaedDr. Bronia Gill. Součástí přednášky bude i zdravá
ochutnávka.
Pořádá: Život a zdraví, z.s., www.klubyzdravi.cz
Kulturní dům Vítkov (učebna)
Pátek 3. 4., 13:00 - 16:00 hodin
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A DO
PŘÍPRAVNÉ PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDY
Přineste s sebou rodný list dítěte!
Kontakt:http://www.vimejaknato.estranky.cz/, tel.: 556 300 643, 739
35 567, e-mail: sps.vitkov@seznam.cz
ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce 1
Pátek 3. 4., 13:00 - 18:00 hodin
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A GYMNÁZIA VÍTKOV
Vezměte s sebou 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.
Základní škola a gymnázium Vítkov

3. - 5. 4.
JARNÍ VÍKENDOVÝ POBYT PRO DĚTI
Stalo se tradicí, že začátkem dubna s dětmi vyrazíme na jarní víkend
plný her a soutěží. Ideální pro děti od 7 let. Vhodné také pro ty, kteří
by se chtěli zúčastnit letního táboru. Přihlášky si vyžádejte mailem
na adrese: dr.vanasek@seznam.cz nebo telefonicky: P. Vaňásek,
tel. 608 444 722. Cena: 490 Kč.
Turistický areál Kamenka u Vítkova
PROGRAM NZDM TUNNEL NA BŘEZEN 2020
– SLUŠNÉ CHOVÁNÍ
MLADŠÍ 6 - 14 LET
2. 3. Přenášení balonu v kruhu
10. 3. Zkušebna / Zodpovědné chování na síti
16. 3. Turnaj ve stolním fotbale
23. 3. Umíš se omluvit? - Modelové situace
24. 3. Veselá věda – pokusy
STARŠÍ
5. 3.
11. 3.
18. 3.
19. 3.

15 - 26 LET
Druhy šikany - nástěnky
Sociální sítě - rizika + prezentace
Turnaj ve stolním fotbale
Film

ZUŠ Vítkov
v a SRPŠ při ZUŠ Vítkov
Vás srdečně
ně zvou na

JARNÍ KONCERT
Koná se 24. 3. 2020 v 17.00 hodin
ním sále ZUŠ
v koncertním

Vstupné
dobrovolné
é

PRONAJMU RESTAURACI NA BALATONĚ

Mám zájem o
nemovitost ve vaší obci.

SEZÓNNÍ PRÁCE OD DUBNA DO
ŘÍJNA, VŠE NACHYSTÁNO
NA ZAHÁJENÍ PROVOZU.
VÍCE INFORMACÍ NA TEL.: 603 574 812,
MICHAELA DOBOCKÁ

Kontakt na tel.: 603 539 999

Uzávěrka příštího čísla: 20
20.. b ř e z n a 2020 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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