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První miminko roku 
2018 v kraji je z 

Fulneku!
Výsledky 

Třikrálové sbírky
Ples města Fulneku v 

antickém stylu
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Vážení spoluobčané,
začal druhý měsíc nového roku 
a nejen dle pranostiky je každý 
den vždy o pár minut delší a delší. 
Mrazivých dní jsme tuto zimu zažili 
málo, a tak uvidíme, co nám ještě 
paní Zima připraví za překvapení.
Při zmínce překvapení je asi tím 
nejkrásnějším v životě narození 
dětí. A v letošním roce byl 
prvním miminkem narozeným v 
Moravskoslezském kraji TOMÁŠEK, 
který se tak stal i prvním občánkem 
města Fulneku. Měli jsme to potěšení 
jej přivítat se šťastnými rodiči na 
radnici a předat tak malý dárek na 
památku. Ještě jednou touto cestou 
gratuluji k tomuto nádhernému 
okamžiku a přeji to obyčejné zdraví.
S dalším překvapením bych se chtěla 
zastavit u Tříkrálové sbírky, která 
v letošním roce značně převýšila 
předešlé roky. Výše vybraných 
finančních prostředků dosáhla 
170 tisíc korun, a tak děkuji vám 
všem, kteří jste vyslechli koledníky 
a přispěli jim do kasiček a rovněž 
děkuji všem koledníkům. Věřím, že 
finanční prostředky budou využity 
především pro potřebné občany 
města Fulneku.
Poslední lednovou sobotu byl 
zvolen nový prezident naší země. 
Občané ve 2. kole prezidentských 
voleb rozhodli, že jím bude stávající 
pan prezident Miloš Zeman. 
Celorepubliková volební účast byla 
66,6%, tedy zhruba o 7% vyšší než 
v prezidentských volbách před pěti 
lety. Ve Fulneku přišlo k volbám 63,36 
% voličů. Výsledek obou kandidátů 
byl celorepublikově vyrovnaný 
a současný pan prezident získal 
51,36% hlasů, avšak u nás ve Fulneku 
zvítězil se ziskem 63,32%.
V uplynulém měsíci jsem se zúčastnila 
slavnostního vyhlášení a ocenění 
nejlepších pracovníků Policie České 
republiky Krajského ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje, 
na Územním odboru PČR v Novém 
Jičíně, kde za obvodní oddělení 
Fulnek byli mezi oceněnými celkem 
4 policisté. Byli to npor. Bc. Antonín 
Kurtin, kterému byla udělena čestná 
medaile policejního prezidenta, dále 
to byl npor. Bc. Jan Ontkoc, kterému 

byla udělena medaile 2. věrnostního 
stupně, dalším oceněným byl prap. 
Marian Zwinger, DiS., kterému taktéž 
byla udělena medaile 2. věrnostního 
stupně a pprap. Jiří Šrámek, který byl 
vyhodnocen za příkladný přístup při 
řešení záležitostí na úseku veřejného 
pořádku na našem obvodním 
oddělení ve Fulneku. 
Jsem ráda, že na území našeho města 
máme alespoň tu „státní policii“, a 
tak děkuji všem jejím příslušníkům 
za jejich nelehkou práci a oceněným 
ještě jednou gratuluji.
První měsíc v roce je vždy 
neodmyslitelně spjat s výročními 
schůzemi Sborů dobrovolných 
hasičů. Spolu s místostarostou jsme se 
těchto výročních schůzí zúčastnili ve 
všech místních částech i v samotném 
městě Fulneku. Jednotlivé sbory 
jsme postupně za uplynulé tři roky 
vybavili novými nebo použitými 
hasičskými vozy. V loňském roce byl 
pořízen nový automobilový žebřík a v 
letošním roce dojde na rekonstrukce 
dvou objektů hasičských zbrojnic. 
Nemalé finanční prostředky plynou 
nejen do provozního, ale především 
do materiálního zabezpečení. Co 
považuji za významné je, že v tomto 
hasičském odvětví se nám dařilo 
získat několik milionů korun z 
dotací.  Považuji za důležité se o tyto 
spolky řádně starat, jelikož jsou to 
právě jejich členové, kteří jsou vždy 
připraveni pomoci všem bez rozdílu, 
za což děkuji všem hasičům.
Také velmi děkuji za výbornou 
reprezentaci města Fulneku hasičům 
ze Stachovic. Jsou velice aktivní a 
přitom skromní. Asi málokdo ví, 
že se umístili na krásném 2. místě 
v hasičské Moravskoslezské lize za 
loňský rok. 
V únoru také dojde k rozdělení 
veřejné finanční podpory z rozpočtu 
města nejen hasičům, ale rovněž 
sportovcům, kde plynou docela 
vysoké finanční prostředky. Toto 
se týká i čerpání darů z rozpočtu 
města, kdy se jedná o finance do 
10 tis. Kč pro jeden subjekt, ale v 
součtu by se dalo říci, že se také 
jedná o neméně významnou finanční 
položku. Finanční prostředky se 
do volnočasové oblasti navyšují 
každoročně v řádu převyšujících 

desetiprocentní hranici.
Taktéž se nyní zabýváme na úřadě 
vyhlašováním veřejných zakázek na 
schválené investiční či neinvestiční 
akce. Dá se říci, že v posledním 
roce se více než polovina těchto 
veřejných zakázek prodlužuje a co je 
téměř nabíledni, že se nabízená cena 
vyrovnává rozpočtované ceně. Také 
neustále klesají dotace právě pro 
obce a města na investice i opravy 
majetku. I přes toto všechno se nám 
daří efektivně plánovat obnovu 
majetku, ať se jedná o budovy nebo 
chodníky a komunikace, ale daří se i 
budovat nová zařízení.
Počátek roku je také spojen s 
podáváním žádostí o dotace 
především z krajského rozpočtu, 
anebo z rozpočtů různých 
ministerstev. Využíváme každé 
možné dotace, která se pro 
město Fulnek nabízí, a tím je pak 
zabezpečeno, že se se zrealizuje více 
akcí, oprav nebo investic a zároveň 
tak šetříme peníze z rozpočtu města.
Je velice zarážející, když v těchto 
souvislostech slýchám, jak je vše 
předražené a jak málo prostředků do 
rozpočtu seženeme a jak je vlastně 
úplně všechno špatně. Věřím, že 
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Radka Krištofová
starostkaKOMENTÁŘ MÍSTOSTAROSTY 

Vážení občané Fulnecka, 
v minulosti byla opomíjena podpora 
některých našich přidružených obcí, 
kterých máme celkem devět. Jsme 
v našem kraji i v republice raritou, 
protože tak rozlehlé území a tolik 
vesnic nemá mnohdy daleko větší 
město, než je to naše. Jedno je však 
jisté a to, že v těchto obcích žijí lidé 
a také mají své požadavky na lepší 
bydlení.  
 Rada města v čele s paní starostkou, 
se snaží v rámci možností pomoci 
těmto mnohdy zanedbaným 
obcím třeba rozvojem kultury a 
sportu. Opravujeme budovy, kde se 
mohou lidé scházet, stavíme nové 
multifunkční hřiště k rekreačnímu 
sportu pro děti i dospělé, opravujeme 
komunikace a díky bývalému vedení 
i chodníky, když využilo nabídky 
Národní sítě Místní akční skupiny 
pod zkratkou MAS na stoprocentní 
dotaci a nechalo udělat projekt, 
který mnoho lidí odsuzuje kvůli 
„zatáčky“ u hotelu Zlatý kříž. Skoro 
nikoho nezajímá, že naštěstí využili 
momentální nabídky a tímto ušetřili 
městu mnohamilionovou investici. 
Troufám si říci, že by na tak kolosální 
projekt žádné vedení v historii 
města nenašetřilo. Udělat sjízdný 
chodník pro vozíčkáře od hřbitova 
po fotbalové hřiště, vybudovat výtah 
na škole T.G.M., městském úřadě, a 
to všechno skoro zadarmo, tak to je 
veliké poděkování i Ministerstvu pro 
místní rozvoj České republiky.
Skončily nám volby, kdy jsme si 
vybrali prezidenta a letos nás čekají 

ještě další, myslím si, že pro lidi 
ty nejdůležitější. Někteří hlavní 
kandidáti politických stran a hnutí na 
obecní úrovni se probouzejí ze tří a 
půl ročního spánku a začínají pomalu 
zbrojit proti svým oponentům, 
aby v podzimních komunálních 
volbách zaujali co nejlepší pozici. 
To znamená čelit „zaručeným 
zprávám“, obviňováním, pomluvám, 
vytrháváním z kontextů a dalšímu 
podlému chování, jelikož čestnost 
je již dávno přežitek i v té malé 
místní politice. Dokonce jsou i takoví 
„hrdinové“, kteří se schovávají za 
slabomyslné jedince a své výlevy 
nenávisti posílají e-mailem od 
těchto nic netušících dobráků, nebo 
používají i psychický nátlak na tyto 
nebožáky, aby s nimi hráli tuto podlou 
hru. V jednom televizním seriálu mě 
zaujal bonmot: „ I na čistého politika 
se dá v tomto předvolebním období 
nalít nějaká špína, však se mu po 
volbách omluvíme nějakým malým 
článkem na zadní straně našeho 
periodika“. Všichni víte sami, že 
každé křivé obvinění velice bolí a 
může být vyřčeno i nevědomky, to 
ovšem na věci nic nezmění, proto ty, 
kteří mají z takového chování radost 
upřímně lituji, ostatním děkuji, že je 
vám cizí podlé chování.
Je typické pro některé oponenty 
kritizovat cizí práci, dělník je pro 
ně něco méněcenného, závidět těm, 
co dostali přidáno, ale vůbec jim 
nevadí zdraví, a hlavně v noci velice 
aktivní lidé, na které se většina z nás 
musí finančně skládat, aby náhodou 
nemuseli pracovat.

Pokud vím, tak firmy marně shánějí 
pracovníky a z pracovních úřadů se 
stala pouze instituce pro vyplácení 
sociálních dávek a různých jiných 
vymožeností ke spokojenosti našich 
nedotknutelných spoluobčanů. 
Potom firmám nezbývá nic jiného, 
než se poohlížet v zahraničí a hlavně 
na východě naší Evropy. 
Všichni ti, kterým práce moc nevoní, 
se hájí lidskými právy, no a ta většina 
musí na ně makat.

rozumný občan těmto pomluvám 
nevěří, protože ví, že činy mluví za 
vše a činy jsou viditelné a hmatatelné. 
Nevěřte prosím nejrůznějším 
„zaručeným“ zprávám, které se 
rodí v některých našich místních 
částech. Jsou to jen cílené pomluvy 
a když budete chtít vědět informace 
o zakázkách, anebo dotacích, napište 
nám a není nic jednoduššího, než 
poskytnout informace třeba tady 
ve Zpravodaji. Je ale pravidlem, že 
po ukončení jakékoli akce je vždy 
zveřejněn článek ve Zpravodaji a 
i na webových stránkách města 
a ve většině případů je doplněn o 
fotografie.
Zde bych vás chtěla informovat, 
že došlo k významné a celkové 

rekonstrukci prostoru, který je 
určen k setkávání našim seniorům. 
Místnost je ve zcela novém kabátě, 
velmi prosvětlená a vynikl její 
prostor a domnívám se, že bylo 
zvýšeno i bezpečnostní hledisko, 
jelikož došlo k přemístění kotle na 
topení. Věřím, že naši senioři zde 
stráví spoustu příjemných chvil a 
nepochybuji o tom, že to byly správně 
vynaložené peníze za celkovou 
obnovu seniorského klubu.
Ples města se konal již po dvacáté. 
Ani v letošním roce nezklamala 
výzdoba, program a tombola. A tak 
ještě jednou děkuji všem sponzorům, 
kteří věnovali věcné ceny nebo 
finanční prostředky, a také děkuji 
všem pracovníkům Městského 

kulturního centra za organizaci a 
přípravu. A vám, kteří jste přišli, 
děkuji za dokreslení té pravé plesové 
zábavy.  

Milí spoluobčané, od plesové 
zábavy se přesouváme k tradičním 
končinám. Školou povinní již 
dostali svá vysvědčení, a někde 
byl zcela jistě důvod k radosti a 
někde zase méně. Nevěšte nikdo 
hlavu, protože většinou to bývá 
na konci roku lepší :). Pro všechny 
školou povinné jsou určeny jarní 
prázdniny. Přeji vám, abyste si ve 
zdraví užili toho nejchladnějšího 
měsíce v roce a těším se na setkání na 
některé z připravovaných kulturně 
společenských akcích.

František Schindler
místostarosta
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Fulnek je město, ve kterém je v celém 
Moravskoslezském kraji nejvíce 
místních částí. Fulnek je dvojkovou 
obcí, tzn. pověřeným obecním 
úřadem, kdy dle svěřené agendy 
se vyvíjí v některých příjmových a 
výdajových položkách jeho rozpočet.
Z tohoto je možné konstatovat, že 
je velmi důležité plánování oprav a 
investic.
Jednou z oblastí, které jsme se jako 
radní města rozhodli značně podpořit, 
je výstavba multifunkčních sportovišť 
v místních částech.

A nyní konkrétní čísla
Ve volebním období 2010-2014 bylo 
vystavěno pouze jedno multifunkční 
hřiště naproti MŠ U Sýpky, dvě hřiště 
s dětskými prvky byly obnoveny a 
byla umístěna jedna lezecká stěna u 
autobusového nádraží. Vše ve výši 
cca 3,4 mil. Kč
V současném volebním období bylo 
prozatím za tři roky proinvestováno 
cca 13,8 mil. Kč a v tomto roce je 
naplánováno v rozpočtu města 
dalších 6,8 mil. Kč

 ▪ realizované multifunkční hřiště v 
Dolejších Kunčicích, vč. dětského 
hřiště,

 ▪ realizované multifunkční hřiště v 
Jerlochovicích, vč. dětského hřiště,

 ▪ realizované multifunkční hřiště v 
Jestřábí, vč. dětského hřiště,

 ▪ realizované multifunkční hřiště v 
Děrném, vč. dětského hřiště,

 ▪ plánované v rozpočtu multifunkční 
hřiště ve Vlkovicích, vč. dětského 
hřiště,

 ▪ plánované v rozpočtu multifunkční 
hřiště ve Stachovicích, vč. dětského 
hřiště.

Realizované a plánované hřiště

RADNICE INVESTUJE DO DĚTÍ A MLÁDEŽE A BUDUJE SPORTOVIŠTĚ A DĚTSKÁ 
HŘIŠTĚ ZA MILIONY KORUN

HŘIŠTĚ DOLEJŠÍ KUNČICE

HŘIŠTĚ JERLOCHOVICE

Dokončení:  12/2015
Cena:   3.025.714,41 Kč vč. DPH
Zhotovitel:  Sportovní podlahy Zlín s.r.o.
Slavnostní zahájení: 04/2016 
Dotace:   ANO – 100%

Dokončení:  10/2015
Cena:   4.808.484,04 Kč vč. DPH
Zhotovitel:  Swietelsky stavební s.r.o
Slavnostní zahájení: 11/2015
Dotace:   ANO – 100%



5 

www.fulnek.czFulnecký zpravodaj | Únor 2018 INFORMACE Z RADNICE

Z uvedeného vyplývá, že v minulém 
volebním období byly investice pro 
děti a mládež jen ve Fulneku a to 
ve výši 3,8 mil. Kč, kdežto v tomto 
volebním období bude investováno 
pro děti a mládež v opomíjených 
místních částech zhruba 20,6 mil. 
Kč. A jelikož je ve hře i multifunkční 
hřiště v Lukavci, je pravděpodobné, 

že celková investice bude zhruba 24 
mil. Kč.
Matematika je jednoduchá – při 
srovnání minulého a současného 
vedení města bylo a bude do oblasti 
sportu, především pro děti a mládež, 
celkem investováno o 630% více.
Za vedení města bychom chtěli 

touto cestou poděkovat všem těm, 
kteří pomáhají udržovat pořádek a 
čistotu na vybudovaných sportovních 
zařízeních. Radním města velmi 
děkujeme za to, že se vlastně tato 
sportoviště nadále budují i přes to, že 
v roce 2015 skončila dotační podpora 
pro obce v této oblasti.

Radka Krištofová, starostka a František Schindler, místostarosta

HŘIŠTĚ JESTŘABÍ

HŘIŠTĚ DĚRNÉ

Dokončení:  12/2015
Cena:   2.288.842,07 Kč vč. DPH
Zhotovitel:  Sportovní podlahy Zlín s.r.o.
Slavnostní zahájení: 05/2016
Dotace:   NE

Dokončení:  11/2016
Cena:   2.683.606,03 Kč vč. DPH
Zhotovitel:  NOSTA, s.r.o.
Slavnostní zahájení: 06/2017
Dotace:   NE
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Předmětem projektu „Stavba 
bezbariérové trasy ve Fulneku“ byly 
stavební úpravy bezbariérového 
řešení I.etapy na komunikacích pro 
chodce vedoucích od centra města  
ke hřbitovu. 
V dubnu 2016 byla podána žádost o 
dotaci do Integrovaného regionálního 
operačního programu v rámci 18. 
výzvy – Podpora bezpečnosti dopravy 
a cyklodopravy. Žádost o dotaci byla 
v prosinci 2016 ze strany Ministerstva 
pro místní rozvoj akceptována.  
Na zhotovitele projektu byla 
vyhlášena veřejná zakázka a vítězným 
uchazečem byla firma Lesostavby 
Frýdek-Místek a. s. Realizace akce byla 
zahájena v červenci 2017 a ukončena v 
prosinci 2017.
Cílem projektu bylo prostřednictvím 
výstavby a rekonstrukce chodníků 
na parametry bezbariérového řešení 
vč. nasvětlení a vytvoření přechodů 

zajistit požadovaný standard oddělení 
pěší trasy od dopravy motorové.
Náklady na realizaci stavby činily 4 
298 219,75 Kč. Maximální výše dotace 

na tento projekt je 3 416 994,93 Kč. 
Projekt Stavba bezbariérové trasy 
ve Fulneku byl spolufinancován 
Evropskou unií.

vedení města

V měsících září a říjnu roku 2017 
proběhla stavební úprava sociálního 
zázemí v objektu hasičské zbrojnice 
ve Vlkovicích. 
Stavebními úpravami prošla místnost 
v sociálním zázemí s tehdejší 
nevyhovující pisoárovou stěnou, 
která je zobrazena na přiložené 
fotodokumentaci. Místnost prošla 
kompletní rekonstrukcí včetně vnitřní 
kanalizace, odvětrání kanalizace 
nad střešní plášť, rozvodů vody, 
včetně obkladů a dlažby, osazení 
plastového okna a nově osazenými 
dvěma pisoáry viz foto. V současné 
době bylo nutné vybudování nové 
venkovní kanalizace a žumpy pro 
odvádění splaškových vod objektu, 
jelikož koncem roku 2017 skončilo 
povolení vypouštění odpadních 
vod do vodoteče ze septiku, který 

se nachází pod prostory sociálního 
zázemí v budově. Žumpa byla 
osazena na pozemku za zpevněnou 

asfaltovou plochou hned naproti 
přístavby sociálního zázemí.  Náklady 
na obě akce činily cca 130.000,- Kč.

vedení města

STAVBA BEZBARIÉROVÉ TRASY VE FULNEKU

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE VE 
VLKOVICÍCH

INFORMACE Z RADNICE

Paní starostka Ing. Radka Krištofová 
s panem místostarostou Františkem 
Schindlerem přivítali první 
miminko narozené v roce 2018 
v Moravskoslezském kraji. Je to 
Tomášek, který se tak stal prvním 
občánkem města Fulneku a narodil 
se 12 minut po půlnoci v Městské 
nemocnici Ostrava. Gratulujeme 
rodičům a přejeme všem pevné 
zdraví.

vedení města

PRVNÍ MIMINKO ROKU 2018 V MS KRAJI JE Z FULNEKU!

stav před rekonstrukcí stav po rekonstrukci
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Dne 6. ledna 2018 proběhla v obci 
Jílovec výroční schůze hasičů, které 
se zúčastnili za město Fulnek paní 
starostka Ing. Radka Krištofová 
a pan místostarosta František 
Schindler a za SDH Fulnek pan Jiří 
Marek. 
Při této příležitosti byl JPO Jílovec 
předán do užívání skříňový nákladní 
automobil značky Volkswagen. 
Klíčky od hasičského automobilu 
převzal z rukou starostky města 
velitel jednotky v Jílovci pan Vlastimil 
Blaheta.
Tento automobil původně sloužil 
jednotce JPO Fulnek II, která 
však na podzim 2017 získala od 
Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje do užívání 
novější nákladní automobil skříňový 
značky Volkswagen. Věříme, že v 

Jílovci najde vozidlo využití a bude 
dobře sloužit.

vedení města

Začátkem ledna byla dokončena 
několikaměsíční rekonstrukce 
klubovny seniorů na ulici Fučíkova 
ve Fulneku. 
Slavnostní předání klubovny za 
účasti vedení města paní starostky 
Ing. Radky Krištofové a pana 
místostarosty Františka Schindlera 
proběhlo 9.1.2018. Prostory, ve kterých 
se senioři scházejí minimálně 2x 
týdně, prošly celkovou rekonstrukcí 
zahrnující výměnu plynového kotle 
a plastových oken, opravu omítek, 
snížení stropu, malování, opravu 
podlahy a novou krytinu. Opravený 
prostor byl také vybaven nově 
zabudovaným LED osvětlením, 
vkusným nábytkem a doplňky. 

Věříme, že v upravených prostorách 
se budou senioři z Fulneku a okolí 
příjemně cítit a rádi scházet. Přejeme 

jim zde mnoho nezapomenutelných a 
společně strávených okamžiků.

vedení města

Koncem loňského roku byly na základě 
požadavku fulneckých hasičů vyčleněny 
v rozpočtu města finanční prostředky na 
rekonstrukci podlahy v šatnách a na chodbě 
hasičské zbrojnice ve Fulneku. 
Původní podlaha byla kluzká, a když záleží 
na každé minutě, tak je důležitá i bezpečnost 
těch, kteří zachraňují životy a majetek. Na 
základě cenové nabídky byla vybrána firma z 
Kujav, která zajistila kompletní opravu včetně 
dodání, pokládky protiskluzové dlažby, 
vyspárování a montáže lišt ve výši 94 tis. 
Kč. Jsme rádi, že i přes časovou náročnost se 
podařilo celou akci zrealizovat před koncem 
roku.

vedení města

HASIČI V JÍLOVCI DOSTALI HASIČSKÉ VOZIDLO

KLUBOVNA PRO SENIORY V NOVÉM KABÁTĚ

NOVÁ PODLAHA V HASIČSKÉ 
ZBROJNICI VE FULNEKU
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abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v %

Okrsek č. 1 - Jerlochovice 476 257 53,99 251 98,05 7 2,78 20 7,96 17 6,77 1 0,39 1 0,39 0 0,00 138 54,98 21 8,36 46 18,32

Okrsek č. 2 - Fulnek - 
Hasičská zbrojnice 865 468 54,10 468 100,00 17 3,63 31 6,62 28 5,98 7 1,49 3 0,64 1 0,21 253 54,05 35 7,47 93 19,87

Okrsek č. 3 - Fulnek  + 
Jestřabí 708 277 39,12 276 99,64 8 2,89 21 7,60 16 5,79 3 1,08 0 0,00 0 0,00 154 55,79 27 9,78 47 17,02

Okrsek č. 4 - Fulnek - MKCF 478 311 65,06 310 99,68 10 3,22 27 8,70 30 9,67 3 0,96 1 0,32 0 0,00 125 40,32 38 12,25 76 24,51

Okrsek č. 5 - Fulnek - ZŠ a 
MŠ T. G. Masaryka 595 372 62,52 371 99,73 15 4,04 40 10,78 38 10,24 4 1,07 2 0,53 1 0,26 173 46,63 24 6,46 74 19,94

Okrsek č. 6 - Jílovec, 
Pohořílky 96 65 67,71 65 100,00 5 7,69 4 6,15 3 4,61 1 1,53 0 0,00 0 0,00 40 61,53 1 1,53 11 16,92

Okrsek č. 7 - Děrné 363 265 73,00 264 99,62 6 2,27 16 6,06 45 17,04 2 0,75 2 0,75 0 0,00 117 44,31 21 7,95 55 20,83

Okrsek č. 8 - Vlkovice 245 127 51,84 126 99,21 3 2,38 6 4,76 12 9,52 0 0,00 0 0,00 1 0,79 76 60,31 5 3,96 23 18,25

Okrsek č. 9 - Dolejší Kunčice 104 60 57,69 59 98,33 0 0,00 2 3,38 5 8,47 1 1,69 1 1,69 0 0,00 38 64,40 1 1,69 11 18,64

Okrsek č. 10 - Stachovice 365 253 69,32 253 100,00 11 4,34 17 6,71 19 7,50 6 2,37 1 0,39 3 1,18 123 48,61 13 5,13 60 23,71

Okrsek č. 11 - Lukavec 310 210 67,74 210 100,00 10 4,76 12 5,71 49 23,33 2 0,95 0 0,00 1 0,47 55 26,19 23 10,95 58 27,61

Celkem 4 605 2 665 57,87 2 653 99,59 92 3,46 196 7,38 262 9,87 30 1,13 11 0,41 7 0,26 1 292 48,69 209 7,87 554 20,88

Ve Fulneku v prvním kole volby prezidenta, které se uskutečnilo 12. a 13. ledna 2018, se na 1. místě s počtem platných hlasů 1292 umístil Ing. Miloš Zeman 
a na 2. místě prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. s počtem platných hlasů 554.

Z celkových výsledků volby prezidenta republiky do 2. kola postupují Ing. Miloš Zeman a prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc, dr.h.c.

HlasyHlasy

Mgr. Pavel 
Fischer

RNDr. Jiří 
Hynek

Volební okrsky
Počet voličů 

(dle 
seznamu)

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Ing. Vratislav 
Kulhánek, Dr. h. 

c.

Ing. Mirek 
Topolánek

Hlasy Hlasy Hlasy Hlasy

Mgr. Petr 
Hannig

Mgr. Michal 
Horáček, Ph.D.

Platné 
hlasy

Výsledky I. kola volby prezidenta České republiky 

% 
platných 

hlasů

Ing. Miloš 
Zeman

Hlasy

MUDr. Bc. 
Marek Hilšer, 

Ph.D.

konané ve dnech 12.-13.01.2018 

Hlasy

prof. Ing. Jiří 
Drahoš, DrSc., 

dr. h. c. 

Hlasy

abs. v % abs. v %

Okrsek č. 1 - Jerlochovice 470 286 60,85 286 100,00 202 70,62 84 29,37

Okrsek č. 2 - Fulnek - Hasičská zbrojnice 849 495 58,30 493 99,60 364 73,83 129 26,16

Okrsek č. 3 - Fulnek + Jestřabí, budova MěÚ 709 338 47,67 337 99,70 251 74,48 86 25,51

Okrsek č. 4 - Fulnek - MKCF 474 331 69,83 326 98,49 166 50,92 160 49,07

Okrsek č. 5 - Fulnek - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 587 381 64,91 379 99,48 218 57,51 161 42,48

Okrsek č. 6 - Jílovec a Pohořílky 97 76 78,35 76 100,00 53 69,73 23 30,26

Okrsek č. 7 - Děrné a Kostelec 369 279 75,61 277 99,28 155 55,95 122 44,04

Okrsek č. 8 - Vlkovice 243 148 60,91 147 99,32 104 70,74 43 29,25

Okrsek č. 9 - Dolejší Kunčice 107 72 67,29 72 100,00 52 72,22 20 27,77

Okrsek č. 10 - Stachovice 366 275 75,14 275 100,00 173 62,90 102 37,09

Okrsek č. 11 - Lukavec 312 223 71,47 222 99,55 92 41,44 130 58,55

Celkem 4 583 2 904 63,36 2 890 99,52 1 830 63,32 1 060 36,67

Ve Fulneku v druhém kole volby prezidenta republiky, které se uskutečnilo 26. a 27. ledna 2018, 
se na 1. místě s počtem 1 830 platných hlasů umístil Ing. Miloš Zeman 
a na 2. místě s počtem 1 060 platných hlasů prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc, dr.h.c..

Platné hlasy % platných 
hlasů

Ing. Miloš Zeman prof. Ing. Jiří Drahoš, 
DrSc., dr. h. c. 

Hlasy Hlasy

Výsledky II. kola volby prezidenta České republiky 
konané ve dnech 26.-27.01.2018 

Volební okrsky Počet voličů 
(dle seznamu) Vydané obálky Volební účast 

v %

VÝSLEDKY I. A II. KOLA VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
I. KOLO KONANÉ VE DNECH 12. - 13. 1.2018 

II. KOLO KONANÉ VE DNECH 26. - 27. 1.2018 
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V sobotu 20. ledna jsme se v sále 
Městského kulturního centra ve 
Fulneku přenesli do dob antických a 
užili si tak společně výroční dvacátý 
ročník plesu města Fulneku. 
Při příchodu vítala paní starostka Ing. 
Radka Krištofová a pan místostarosta 
František Schindler všechny 
návštěvníky welcome drinkem a pro 
každou dámu byla navíc připravena 
památeční spona do vlasů ve stylu, 
který k antice patří /zlatý vavřín/. 
Večer zahájili žongléři, kteří nás svým 
vstupem naladili do pohodového 
večera. Moderátor MuDr. Pavel 
Hanzelka, který nás doprovázel 
celým večerem, řekl na úvod pár 
informací k plesu a poté vyzval paní 
starostku Ing. Radku Krištofovou 
a pana místostarostu Františka 
Schindlera, aby přivítali všechny 
hosty a tím odstartovali celý večer 
plný zábavy. Kapela Kvatro, která 
hrála až do ranních hodin, vystřídala 
snad všechny druhy hudebních 
žánrů, a tak si přišli na své všichni 
návštěvníci plesu. Po druhém vstupu 
žonglérů odstartoval prodej losů, 
které se mrknutím oka vyprodaly. 
Není divu, protože díky sponzorům 
byla tombola opět bohatá a každá z 
cen byla lákavá. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípravě 
této akce, návštěvníkům za jejich 
podporu a také hlavně sponzorům, 
díky kterým byla tombola opravdu 
krásná a bohatá.

Sponzoři této akce: město Fulnek, 
Mgr. Ludmila Mariánková, Pars 
Komponenty s.r.o., ERLEN s.r.o., R-FIN 
s.r.o., PROPLYN Fulnek, kominictví – 
Josef Körösi, Autodoprava – Martin 
Fajmon, Stavebniny Velman, Mrg. 
Iva Mročková, Ing. Richard Marek, 
Klempířství Jiří Marek, SHARP 
CENTRUM Ostrava s.r.o., MASO 
V+W s.r.o., NORDIC STEEL s.r.o., 
Pinďova oční optika, uzenářství – 
Karel Kocián, cyklocentrum – Radek 
Košárek, Betrim s.r.o., Fotbal Fulnek 
z.s., JUDr. Richard Pustějovský, 
MAXIMA Krčmář, SWIETELSKY 
stavební s.r.o., E & S Trade s.r.o., 
galanterie Katka, MONTCOLOR 
ZAVADIL s.r.o., dárková síň – Dana 
Liberdová, malířství – Drahomír 
Kurečka, Pavel Ševčík, Mgr. Miloslava 
Paseková, Astorka Horse s.r.o., 
ASOMPO a.s., Autoservis – Josef 
Pavlík s.r.o., SVA-NI velkoobchod 

s.r.o., elektro – Lumír Šrom, Hospoda 
U Fojtíků, Vladimíra Godišová, OZO 
Ostrava s.r.o., uzenářství Lubomír 
Hluchý, Relaxko Fulnek, Jaromír 
Jakubík – STIHL, TOP drogerie ČR 
s.r.o., ELEKTRO ZEMAN s.r.o., 
zlatnictví – Drahomíra Rozsívalová, 
Rockertova kavárna, Plzeňský 

Prazdroj a.s., Můj obchod - Van He 
Nguyen, Ing. Josef Dubec, solárium 
– Marie Kurečková, kadeřnictví 
Veronika – Ludmila Kurečková, 
Podlahy Zlámal, INTERSNACK a.s., 
Kofola a.s., Pekařství Illík spol. s.r.o., 
kominictví – Pavel Adamus, Nábytek 
Libuše Stavjařová.

MKC Fulnek, p.o.

PLES MĚSTA FULNEKU V ANTICKÉM STYLU
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VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ 
MZDA
Od 1. ledna se zvyšuje minimální 
mzda a to z 11 000 Kč na 12 200 Kč 
za měsíc. Minimální hodinová mzda 
vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. 

VYŠŠÍ DŮCHODY
Důchody starobní, invalidní, vdovské, 
vdovecké a sirotčí přiznané před 
1. lednem 2018 se zvýší od splátky 
důchodu splatné po 31. prosinci 2017 
tak, že se základní výměra zvyšuje o 
150 Kč na 2 700 Kč a procentní výměra 
se zvyšuje o 3,5 % procentní výměry, 
která náleží ke dni, od něhož se 
procentní výměra zvyšuje. Důchody 
se tak zvýší v průměru o 475 Kč. 

RYCHLEJŠÍ ČERPÁNÍ 
RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU A 
VYŠŠÍ PŘÍDAVEK NA DÍTĚ
Díky novele zákona o státní sociální 
podpoře dojde k rychlejšímu čerpání 
rodičovského příspěvku. Celkovou 
částku příspěvku ve výši 220 000 
korun bude tak možné vyčerpat 
mnohem rychleji.
• Bude umožněno čerpat dávku 

až ve výši odpovídající peněžité 
pomoci v mateřství (až 32 640 
Kč). Celá částka rodičovského 
příspěvku tedy bude moci být 
vyčerpána za kratší dobu než v 
současnosti (až 6 měsíců). 

• Ti, kteří v současnosti nemají 
nárok na peněžitou pomoc v 
mateřství, a čerpají rodičovský 
příspěvek v pevných částkách 
bez možnosti volby až do čtyř 
let věku dítěte, budou moci nově 
volit čerpání až do výše 7 600 
Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu 
čerpání až na tři roky. Jedná se 
o především o studenty, OSVČ 
bez nemocenského pojištění a 
nezaměstnané.

• Rodiče dvojčat a vícerčat budou 
moci čerpat vyšší rodičovský 
příspěvek, namísto současných 
220 000 korun půjde nově o 330 
000 korun, což se týká i rodičů 
dětí narozených před 1.1.2018, 
kterým ještě nejsou čtyři roky. 
Musí ale podat novou žádost o 
rodičovský příspěvek.

• Dále se zvyšují částky přídavku 
na 2,7 násobek životního minima 
o 300 korun pro děti pracujících 
rodičů. Nově tak budou činit 800, 
910 a 1 000 korun měsíčně podle 
věku dítěte.

VYŠŠÍ PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU
Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 
400 Kč na 550 Kč měsíčně, poskytuje 
se těm, kteří mají nárok na průkaz 
osoby se zdravotním postižením ZTP 
nebo ZTP/P.

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ, 
zavádí se s účinností od 1. června 2018
Dlouhodobé ošetřovné pomůže v 
době bezprostředně po propuštění 
ošetřovaného blízkého z nemocnice, 
například po vážném úrazu nebo 
nemoci.
• u ošetřovaného muselo dojít k 

náhlému zhoršení zdravotního 
stavu, který vyžadoval alespoň 
sedmidenní hospitalizaci v 
nemocnici a v den propuštění 
bude potvrzeno, že potřeba 
celodenní péče bude trvat 
nejméně dalších 30 dnů,

• ošetřovaný musí dát písemný 
souhlas k ošetřování konkrétní 
osobě,

• po splnění podmínek na 
dávku bude ošetřovné náležet 
nejen nejbližším příbuzným 
ošetřovaného (rodičům, 
prarodičům, dětem, sourozencům 
a jejich manželům nebo druhům), 
ale například strýci nebo 
manželce synovce,

• ošetřující osoba nesmí po dobu 
ošetřování vykonávat žádnou 
výdělečnou činnost,

• dávky budou náležet ve 
výši 60 % redukovaného 
denního vyměřovacího 
základu maximálně po dobu 
90 kalendářních dnů ode dne 
propuštění z nemocnice.

zdroj: www.mpsv.cz

CO SE MĚNÍ V ROCE 2018?
NOVINKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
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Jako každý rok jsme i letos přijali 
pozvání na vánoční koncert dětí a 
učitelů ZUŠ Fulnek, který se konal 
18. prosince 2017. 
Naše malé děti z mateřské školy se tak 
nenásilnou formou učí poznávat na 
vlastní oči i uši nejrůznější hudební 
nástroje – klavír, housle, kytaru, 
akordeon, flétnu, lesní roh a dokonce 
i obrovskou tubu.
Jsme rádi, že jsme se mohli s dětmi 
vánočně naladit a děkujeme všem 
účinkujícím i organizátorům za pěkně 
strávené dopoledne.
 
kolektiv dětí a učitelek z MŠ U Sýpky Fulnek

Od září letošního roku se naše škola 
zapojila do dalších nových projektů. 
Díky poskytnutí dotace MŠMT na 
projekt s názvem Šablony na ZŠ a MŠ 
T. G. Masaryka Fulnek máme možnost 
uskutečňovat různé vzdělávací činnosti, 
jedna z nich - tandemová výuka, není na 
základních školách běžná.  
Naši žáci na vyšším stupni tak mohli prožít 
netradiční formu výuky. Jde o to, že dva 
učitelé odlišných předmětů vytvoří 
„tandem“, tedy dvojici, která se podílí 
rovnoměrně na přípravě dvouhodinové 
výuky. Do přípravy promítají své profesní 
i lidské vědomosti a nadání, v hodinách 
jsou spolu, tvoří tým a žáky učí společně. 
Výhodou tohoto neobvyklého vyučování 
je nejen spolupráce kolegů a jejich profesní 
obohacování, ale i možnost seznamovat 
žáky s netradičními metodami výuky a s 
různými pohledy na zadané téma. V těchto 
hodinách jsme totiž byli obohaceni všichni, 
o čemž svědčí reakce našich žáků, které 
proběhly v rámci reflexe a sebehodnocení 
při jedné z „tandemovek.“
„Dvouhodinovka se mi líbila, protože byla 
zábavná, srozumitelná a nebyla nudná“. Martin
„Líbilo se mi všechno, protože jsem se nenudila, 
hodně jsme toho stihli, rychle to uteklo, protože 
to bylo super!“ Natálka
„Překvapilo mě, že mě učení tak bavilo, bylo 
to dobře zpracované a hodně jsme se nasmáli!“ 
Terka
„Bylo to dnes lepší, než jen psát do sešitu, 
zajímavé a zábavné úkoly.“ Vašek
„Bylo to dnes super, protože jsme se něco 
dozvěděli i jiným způsobem a hezky jsme 
spolupracovali“. Tereza

Lenka Mužná a Lucie Palatová, ZŠ a MŠ TGM 
Fulnek

VÁNOČNÍ KONCERT V ZUŠ FULNEK

TANDEMOVÁ VÝUKA NA ZŠ  
A MŠ TGM FULNEK

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 

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:  Budišov nad Budišovkou 

           Termín nástupu:   dohodou 
 
    Další informace poskytne:  Zdeněk Hellebrand, 556 317 444, personalistika@linaset.cz 

Zájemci mohou zaslat svůj životopis: 
na adresu personalistika@linaset.cz nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/nabidka-prace 

 

MĚROVÝ TECHNIK

 

inzerce 1/4
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Poslední den prázdnin jsme vyjeli 
na lyže do Velkých Karlovic. Počasí 
nám sice moc nepřálo, ale my jsme 
se nenechali odradit a užili jsme si 
každý den na svahu i uvnitř.
Ráno hned po snídani jsme se sešli před 
penzionem, vzali si lyže a vydali se na 
kopec po kluzkých schodech. Po dvou 
hodinách výcviku, s všemožnými 
manévry jako letadlo nebo rybička, 
vydechneme a s prázdnými žaludky 
se vracíme na oběd. To nám vždy 
zvedne náladu. Po jídle a odpočinku 
hurá zase ven a pro lyže. Přišlo i pár 
pádů a nepovedených jízd, ale to se 
stává. Celodenní námahu ukončíme 
večeří a společnou hodinou zábavy 
v jídelně. Čekají nás deskové hry, 
ping-pongový turnaj a další. Hrami 
a fotkami ze svahu den ukončíme 
a jdeme spát. Výjimkou byl čtvrtek, 
to jsme běžkovali, ale spíše na blátě 
než na sněhu. Dalším výjimečným 
dnem byla sobota. Náš poslední den 
na svahu! Pořádně jsme to využili a 
svištěli každou chvíli nahoru a dolů. 
Paní učitelky nám daly volno a taky 
se projely. Užili jsme si to, ale rádi si 

už odpočineme v penzionu. Druhou 
polovinu dne jsme se rozhodli strávit 
vycházkou po Velkých Karlovicích 
a opět hrami a zábavou na pokojích. 
Prodloužená večerka přišla vhod a 
začali jsme se balit a uklízet.
Týden uběhl, lyžák je za námi a už 
je tu neděle. Skvělý týden jsme tak 

završili snídaní a byl čas odjet domů.  
Strávili jsme společně super týden, 
na který budeme často vzpomínat. 
Děkujeme učitelům – S. Gewinnerové, 
P. Bergerové, B. Kelnarovi – za vše, co 
pro nás během týdne udělali, vedení 
školy za podporu těchto aktivit.

M. Zelinková, N. Nováčiková, M. Egertová, E. Bartková, ZŠ JAK Fulnek

LYŽAŘSKÝ KURZ VE VELKÝCH KARLOVICÍCH
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I. stupeň a speciální třídy ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku 
vás zvou na 

MMAAŠŠKKAARRNNÍÍ  PPLLEESS  
16. února 2018 v 15:00 hodin  

ve školní jídelně (vchod i zadním vchodem) 
 

PROGRAMEM PROVÁZÍ PEPÍNO PRCEK 
Promenáda masek 

 Hry a soutěže 
Diskotéka 
Tombola 

Bufet 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
 

Těšíme se na vás 
a budeme vděční za každý příspěvek do tomboly. 

1. stupeň ZŠ J. A. Komenského  
ve Fulneku Vás srdečně zve na 12. ročník 

 
 
 
 
 
 
 

Přines si autíčko na dálkové ovládání a zdolej naši 
dráhu! 

Rodiče vítáni   
 
 

  
 

ve středu 28. února 2018 v 15 hodin 
ve velké tělocvičně naší školy – vstup vchodem u 

hřiště i hlavním vchodem 
 
 
 
 

!! Přezůvky s sebou !! 
Občerstvení zajištěno 
Vstupné dobrovolné 

 
 
 

Těšíme se na vás! 

inzerce 1/2
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Vánoce jsou kouzelným obdobím 
a my si je s našimi žáky chceme 
každoročně pořádně užít. Proto jsme 
pro ně i letos připravili zajímavé 
aktivity plné koled, vánočních 
básniček, výletů, tvoření. 
V pondělí a úterý jsme si udělali 
tvořivé dílničky, ve kterých si děti 
vyrobily dárečky pro své blízké a při 
nich si notovaly krásné české koledy. 
Ve středu jsme vlakem vyrazili do 
Nového Jičína, kde jsme si prošli 
vánoční jarmark a nakoupili si 
malé dárečky. Poté jsme se povozili 
vánočním vláčkem a šli se vyfotit se 
sympatickými sněhuláky. Nikdo z 
nás neodolal krásným písničkám, 
které zněly z pódia a které zpívaly a 
hrály děti základních škol z Nového 
Jičína. Po návratu z výletu jsme si 
na čtvrtek připravili náš speciální 
bramborový salát. Ve čtvrtek jsme 
se nejprve zúčastnili sportovního 
dopoledne s žáky prvního stupně, 
které se nám moc líbilo. Potom jsme 
si vánočně vyzdobili třídu, nachystali 
cukroví našich maminek, také jablíčka 
nesměly na stole chybět a začalo 
vánoční posezení u stromečku. A 

protože k Vánocům patří dárky, tak 
i nám Ježíšek krásné přinesl. Byly to 
nádherné stavebnice LEGA, zajímavé 
labyrinty na procvičování motoriky a 
sportovní branky, skákací balony, no 
prostě bylo v očích našich nejmenších 
vidět ohromné nadšení. A tak jak 
to u takové vánoční besídky chodí, 
zazpívali jsme si koledy, pochutnali 

si na cukroví, bramborovém salátu, 
popovídali si o tom, na co se o 
Vánocích nejvíce těšíme, popřáli si do 
nového roku a všichni jsme se shodli, 
že jsme prožili moc fajn dopoledne.  A 
co v pátek? Společné zpívání a tančení 
žáků a učitelů celé naší školy bylo 
krásnou tečkou za naším vánočním 
týdnem.
žáci a učitelé speciálních tříd, ZŠ JAK Fulnek

V prosinci se konala soutěž s názvem 
Projektová soutěž v AJ na Základní 
škole Komenského v Novém Jičíně. 
Vybrané školy vyslaly soutěžit vždy 
jeden tým o třech žácích (Tadeáš 
Vašina, Dominik Horák a Ondřej 
Sehnal), celkem jsme se tedy setkali 
s deseti týmy. Téma soutěže jsme 
se dozvěděli až na místě: Kdo žije v 
džungli? Úkolem bylo vymyslet název 
kmenu a pomocí kreslení, lepení a 
jiných výtvarných technik zobrazit 
život v džungli. Náš nápad a dílo jsme 
poté prezentovali před komisí. Byla to 
naše první zkušenost, za kterou jsme 
ale rádi. „Soutěž mě obohatila asi o 
zkušenosti,“ říká Tadeáš. „A mě zase 
o trochu lepší angličtinu,“ dodává 
Dominik. Vyzkoušeli jsme si práci v 
týmech, poznali nové kamarády. A co 
nám nejvíce udělalo radost? „Volnost 
tvorby,“ vyhrkne Tadeáš. „Nápady, 
které jsme pak tvořili,“ přidává 
Ondřej. „Rádi bychom jeli soutěžit i 
příští rok,“ svorně odpovídají všichni 
tři. Děkujeme žákům za reprezentaci 
školy a těšíme se na další soutěže.

Lenka Ďulíková, ŽŠ JAK Fulnek

NÁŠ PŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE
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Jak jinak si zkrátit čekání na 
vánoční prázdniny než sportovními 
aktivitami, a tak se jeden den v 
předvánočním týdnu stal Vánočním 
sportovním dnem na naší škole. 
Sportovní dopoledne bylo rozděleno 
do tří kategorií. V té první soutěžili 
žáci nižšího stupně v překážkovém 
běhu. Mezi třídami zvítězila třída 3. 
A a mezi jednotlivci – dívkami to byly 
Tereza Jurásková, Emily Krásová, Anna 
Matějová, mezi jednotlivci - chlapci 
byli nejrychlejší Marián Markovič, 
Štěpán Vyhlídal, Tomáš Maloušek. 
Ve druhé kategorii soutěžily žákyně 
vyššího stupně ve vybíjené. První 
místo vybojovaly dívky 9. A, druhé 
místo dívky 6. A a na třetím místě 
se umístily reprezentantky 7. A. 
Poslední kategorie patřila chlapcům 
vyššího stupně, kteří změřili své síly 
ve futsalu. Nejlépe si vedli žáci 7. A, 
těsně za nimi skončili žáci 8. A a na 
třetím místě se umístili žáci 6. A.

Cílem sportovního dne bylo sportovní 
soutěžení a setkání žáků, umožnit jim 
tak veřejně prezentovat své dovednosti 
v pohybových aktivitách a motivovat 
je k jejich dalšímu osobnímu rozvoji. 
První tři ocenění v každé kategorii 

dostali sladkou odměnu. Soutěžící 
přišli podpořit spolužáci, učitelé i 
vedení školy. Věříme, že se všichni 
dobře bavili a budeme se těšit na 
některém z dalších sportovních dnů 
na naší škole.

Petr Dubec, ZŠ JAK Fulnek

Jsme velmi rádi, že aktivity našich 
dětí podporuje Nadační fond Albert. 
Jde o aktivity, které přispívají k 
rozvoji dovedností a kompetencí 
dětí v oblasti komunikace, zvládání 
vypjatých a stresových situací, 
nebo naopak podpora radostných 
okamžiků v životě našich dětí. 

Nezbytnou součástí vzdělanosti 
našich dětí je v současné době 
snaha o rozvoj jejich kompetencí 
v rámci finanční gramotnosti, a 
to především proto, že špatné 
hospodaření dokáže v mžiku lidem 
otočit život o 180 stupňů. Proto nám 
podpora Nadačního fondu Albert 
velmi pomáhá. Prostředí, ze kterého 
naše děti do domova přicházejí, je 
nepodnětné a nerozvíjí základní 
dovednosti dětí od raného věku. Ať 
jde o rozvoj řeči a s tím spojenou 
slovní zásobu dětí, jasně nastavená 
pravidla chování ve společnosti v 
různých životních situacích, učení 

se hospodaření s majetkem a penězi. 
Proto díky podpoře Nadačního 
fondu Albert máme na domově 
pravidelně fungující etopedickou 
poradnu, logopedickou poradnu a 
kroužek finanční gramotnosti. Každý 

z nás přece ví, jak je důležité umět 
se správně „vyjádřit“, jak důležité je 
mít správně nastavenou společenskou 
normu chování a že správné nakládání 
s penězi a hospodaření vůbec není v 
dnešní době jednoduché.

Renata Malinová, ředitelka DD Loreta Fulnek

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ DEN

PODĚKOVÁNÍ NADAČNÍMU FONDU ALBERT

Podporuje nás 
Nadační fond Albert – 
obchůdky s Albertem, 
etopedická poradna, 
logopedická péče, 
rozvíjení finanční 
gramotnosti dětí …
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Už tradičně pořádala v tomto období 
naše škola Módní přehlídkové 
turné pro žáky základních škol, 
kde studenti prezentovali obory 
nejen ukázkami své práce, ale také 
zajímavostmi a radami, týkajících 
se jejich budoucího povolání, 
od trendového líčení a účesů, 
přes krajové speciality, zdravou 
životosprávu, až k dopravním 
předpisům. 
Viděli jsme společenské účesy, 
krátkou masáž i přehlídku, dozvěděli 
se zajímavé recepty, jak se starat o 
vlasy i jak vyměnit kolo. 
Akce trvala dva dny a konala se 
ve Vítkově v budově naší školy 
a v Odrách, kde nám již tradičně 
poskytl své prostory Dělnický dům. 
Pozvání přijaly základní školy z 
Bílovce, Studénky, Fulneku, Spálova a 
samozřejmě z Oder a Vítkova. 
Organizátorkou celé akce byla Mgr. 
Ludmila Homolová, díky níž se 
přehlídka stala výstavou kreativity, 
fantazie, úsměvů, pracovitosti a krásy, 
jež zaujala, pobavila, poučila a zvedla 
náladu svou mladistvou energií všem 
přítomným.

Jana Kellnerová, tisková mluvčí SŠ Odry

MÓDNÍ PŘEHLÍDKOVÉ TURNÉ 2017
STŘEDNÍ ŠKOLA, ODRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

inzerce 1/8

Přijmeme pracovníka/brigádníka na čerpací stanici LPG - Fulnek, Opavská 1112 
 Vhodné i pro absolventy, důchodce a osoby bez praxe  
 Pracovní doba dle domluvy 
 Požadavky: vstřícnost k zákazníkům a komunikativnost, základní finanční gramotnost. 

  
Pro více info volejte: 731 613 468, email: mariezuzanakova@seznam.cz 

 
_________________________________________________________________________________ 
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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 

Náplň práce, okruh činností: 
 zpracování mzdové agendy ve výrobní společnosti  
 zpracování ročního zúčtování daně  
 vedení evidenčních listů důchodového pojištění 
 spolupráce s ostatními útvary společnosti 

Požadujeme: 
 ÚS vzdělání ekonomického směru  
 praxe na pozici mzdové účetní min. 2 roky  
 znalost  zákoníku práce, mzdových předpisů (zdravotní a sociální pojištění,  

důchodové pojištění, DPFO apod.) 
 pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost, vstřícnost, samostatnost 
 znalost MS Office  
 řidičský průkaz sk.“B“  

Nabízíme: 
 zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející se společnost 
 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:  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/nabidka-prace 

 

     MZDOVÁ ÚČETNÍ

 

inzerce 1/4

Ve středu dne 20. 12. 2017 byla na 
naší škole vyplacena první „krajská 
stipendia“. 
Z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
jako zřizovatele školy bylo celkem 
24 žákům prvního ročníku dvou 
preferovaných oborů (mechanik 
strojů a zařízení a zedník) vyplaceno 
celkem 35 000 Kč. Další stipendia 
obdrží žáci v měsíci únoru a červnu 
2018. Příští rok se k preferovaným 
oborům na naší škole přidají 
nástrojaři a tesaři. Pro žáky 9. tříd je 
to obrovská příležitost, vždyť mohou 
za čtyři roky studia u nás získat až 
44 000 Kč. Jestli využijete této skvělé 
možnosti, či nikoliv, je pouze na 
vás a vašich rodičích. Žáci oborů, 
které nejsou preferované, nemusí 
být smutní. Již od roku 2012 mají 
možnost dosáhnout na odměny až 5 
000 Kč ročně. Od 1. 2. 2018 mohou 
nejlepší žáci 2. až 4. ročníku podepsat 
smlouvu s firmou (např. Varroc, Tatra 

Trucks, Tatra metalurgie, MSV Metal 
Studénka, Cromodora Wheels) a 
získat podniková stipendia. 
Je-li pro vás nabídka Střední školy 
technické a zemědělské v Novém 
Jičíně zajímavá, zveme vás na den 

otevřených dveří, který se bude konat 
ve čtvrtek 18. ledna 2018 od 11:00 do 
17:00 hodin. Vítáni jste samozřejmě 
kdykoliv. Více informací naleznete 
na www.tznj.cz nebo na tel. č. 731 446 
916. Neváhejte, jsme tu pouze pro vás. 

Bohumír Kusý, ředitel školy  

KRAJSKÁ STIPENDIA NA STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ  
A ZEMĚDĚLSKÉ V NOVÉM JIČÍNĚ

tel.: 605 054 450, 774 001 959
e-mail: office@rkkostka.cz

www.rkkostka.cz

NABÍZÍME VÁM SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ, 
OSOBNÍ PŘÍSTUP A K TOMU:

•	výkup	Vaší	nemovitosti	za	hotové
•	prodej	za	nejvyšší	možnou	cenu	

na	trhu
•	řešení	EXEKUCÍ,	DLUHŮ	I	DRAŽEB
•	zajištění	stěhování	a	vyklizení	

nemovitosti
•	žádné	skryté	poplatky,	žádné	běhání	

po	úřadech
•	nezávazná	KONZULTACE	
a	tržní	ocenění	ZDARMA

inzerce 1/4
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PODĚKOVÁNÍ ZA MĚSTO BÍLOVEC PRACOVNÍKŮM ADRY A STROMU ŽIVOTA

Z JEDNÁNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZO ČSBS VE FULNEKU

NOVĚ UPRAVENÝ OBCHOD VE VLKOVICÍCH

Do života každého z nás může 
zasáhnout nemoc a strádání. V těchto 
chvílích bývá člověk sám a je obtížné 
nalézt duševní a tělesnou pomoc.
Nejen na území města Bílovce již 

mnoho let působí pracovníci ADRY 
a Stromu života, kteří bez ohledu na 
to, zda je den či noc, sobota či neděle, 
jsou v pohotovosti a obětavě pomáhají 
potřebným.

Za jejich službu lidem děkujeme a 
přejeme do nového roku 2018 pevné 
zdraví, hodně sil a štěstí pro jejich 
náročnou práci.

Hana Burianová, místostarostka města Bílovec

Dne 16. prosince 2017 se sešli členové 
organizace, aby zhodnotili svoji 
činnost za uplynulé období. 
Dne 25. března 2017 na svém jednání 
v klubovně Ing. Heryána v Kujavách 
přijali tři nové členy. V měsíci květnu 
se členové organizace zúčastnili v 
jednotlivých místech bydliště oslav 
72. výročí osvobození.
Josef Kubový spolu s Ing. Radkou 
Krištofovou – starostkou města 
a Františkem Schindlerem – 
místostarostou, pak vzpomínkových 
oslav v jednotlivých částech města. 
Hasičům v Děrném bylo předáno 
“Čestné uznání OV ČSBS v Novém 
Jičíně “ za důstojné provádění oslav 
osvobození v uplynulých letech. 
Podobně tomu bylo i v Lukavci kde 
“Čestné uznání OV ČSBS“ bylo 
předáno osadnímu výboru.
Dne 18. srpna se zástupci OV ČSBS 
v Novém Jičíně i ZO ČSBS Fulnek 
zúčastnili oslav 73. výročí Slovenského 
národního povstání a 750. výročí 
obce Sklabiňa. Zde na podzim roku 
1944 byla vyvěšena Československá 
vlajka a Slovensko se tak přihlásilo k 

jednotnému státu Čechů a Slováků.
Delegaci tvořili – Josef Kubový, Ing. 
Jaromír Heryán, Emílie Bartoňová a 
Ing. Václav Langer.
V obci Sklabiňa delegace zhlédla 
strvalou síň tradic obce – její založení, 
budování, účast občanů v odboji, 
poválečném budování a zasloužilých 
občanů obce. Zde jsme se také 
setkali i se zástupci Sučan – našeho 
družebního města Fulneku.
Dne 22. září se naši členové zúčastnili 
soutěže střeleb v Odrách ve spolupráci 
s Československou obcí legionářskou.
Dne 4. října pak společného zájezdu 
do Hrabyně – památníku Ostravsko-
Opavské operace.
Naše ZO ČSBS ve spolupráci s OV 
ČSBS se podílí na zpracování knížky 
“Pomníky odboje 1. a 2. světové 
války“ – někde je zapotřebí upravit 
texty i roky.
V roce 2018 budeme vzpomínat 
100. výročí vzniku Československé 
republiky. Počítáme s tím, že po 
dohodě s městem Fulnek provedeme 
výsadbu památné lípy.
Ve Fulneckém zpravodaji jsme v 

uplynulém období zveřejnili i několik 
článků o činnosti naši základní 
organizace.
V diskuzi pak bylo hovořeno o tom, 
že městys Suchdol nad Odrou má 
tři budovy o historii obce – část 
historickou, vojenskou a dům Českých 
bratří.
Město Fulnek se mělo v roce 1945 stát 
rezervací – městem připomínajícím 
hrůzy války budoucím generacím – 
bez jeho obnovy. Zásluhou občanů 
přicházejících do poválečného města 
v troskách a zásluhou pobytu J. A. 
Komenského ve Fulneku v letech 
1618 až 1621 – započala jednání o jeho 
postupné obnově.
Proto by si zasloužilo v nově 
zrekonstruovaném Knurově paláci 
umístit trvalou síň tradic –  osobnosti 
města, odboje, jeho historii zničení v 
době 2. světové války a jeho poválečné 
obnově – průmyslu, obchodu, kultury, 
školství, aby občané i mládež viděla 
a znala historii svého města – města 
Jana Amose Komenského, Petra 
Bezruče i Františka Palackého.
Co vy na to učitelé a občané města?

Josef Kubový, ZO ČSBS

Chtěla bych poděkovat Jednotě Hodonín, že i přes problémy, které prodejna ve Vlkovicích má, investovali nemalé 
prostředky. Prosím, važme si v dnešní době toho, co dnes není samozřejmostí. Kde jinde, než právě v prodejně se 
můžeme potkat v tak uspěchané době a prohodit pár slov. Není to samozřejmě jenom o slovech, ale já sama prodejnu 
navštěvuji a jsem velmi spokojena i co se týká cen. Věřím, že vám to nezůstane lhostejné a naši komunitu podpoříte.

Libuše Cibulcová, OV Vlkovice
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Již třetím rokem se vydáváme na 
Tři krále. Procházíme naší obcí 
plnou příjemných a laskavých lidí, 
kteří nemyslí v dnešní době jen na 
sebe. Rok od roku jste štědřejší a 
nejen finančně. Vaše úsměvy, slova 
ale i vaše pohostinnost mluví za 
vše. Děkujeme vám za jednohubky, 
chlebíčky, vitamínové drinky a 
bábovky. Chtěla bych také poděkovat 
svým kamarádkám s velkým srdcem 
Irence Šenkové a Petře Egertové a 
přejeme vám do nového roku 2018 
hlavně hodně zdraví. Děkujeme vám 
za vaši štědrost.

Libuše Cibulcová

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA VE VLKOVICÍCH

V neděli 26. 11. v 16 hodin se 
uskutečnil chrámový koncert v 
kostele ve Vlkovicích. 
Představily se Jana Kurečková 
– zpěv (sólistka operety/
muzikálu Národního divadla 
moravskoslezského Ostrava), 
Veronika Střálková – housle  
(absolventka Janáčkovy 
konzervatoře Ostrava, pedagog ZUŠ 
Frenštát pod Radhoštěm),David 
Škařupa – trubka, zpěv a Petr 
Strakoš – varhany (absolvent Lidové 
konzervatoře Ostrava, varhaník a 
varhanář). Poslechnout si koncert 
v kostele, který měl kouzelnou 
atmosféru i přesto, že bylo chladněji, 
bylo úžasné. Snad mluvím za 
všechny, kteří přišli. Slzy, které jsme 
viděla, mluvily za vše. 
Tímto bych chtěla poděkovat 
městu Fulnek za finanční podporu 
a lidem, kterým na vás záleží Irči, 
Petře, Renému a Libě. Všichni vám 
přejeme šťastný rok 2018. 

Libuše Cibulcová, OV Vlkovice

CHRÁMOVÝ KONCERT VE 
VLKOVICÍCH
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Kdy jsme koledovali: 
Hlavní den, kdy se chodilo koledovat 
byla sobota 6. 1. 2018, ale jinak se 
mohlo koledovat v období od 1. 1. 
2018 do 14. 1. 2018.
Jak dlouho jsme koledovali: 
V každé obci a městě probíhá 
koledování trošku jinak, proto jste 
mohli koledníky potkat během celé 
této doby v různý čas od rána až do 
večera. Pokud to bylo možné, snažili 
jsme se koledovat především první 
sobotu nového roku, na kterou letos 
připadl právě svátek Tří králů. 
Kolik nás bylo: 
K dispozici bylo celkem 189 
pokladniček a koledovalo nás cca 600 
lidí. A to od předškoláků po seniory.
Kdo koledoval: 
Celá společenská paleta: žáci, studenti, 
skauti, hasiči, nezaměstnaní, pracující, 
učitelé, úředníci, podnikatelé, 
jednotlivci i celé rodiny.
Jaká byla atmosféra: 
Smích, radost, nadšení, někdy 
překonání sebe sama, nakonec 
příjemná únava
Odměna: 
Vykoledované sladkosti a po 
koledování pohoštění, o které se 
postarali místní asistenti, nechyběla 
slivovice, skvělý guláš, párečky, nebo 
jinde třeba tradiční domácí slané 
tyčinky, na které se koledníci celý rok 
těší, pizza, buchty a jiné dobroty, ale 
hlavně příjemně prožitý den.
Dárci: Úžasní a štědří.
Poděkování: 
S velkou úctou a pokorou děkujeme 
všem dárcům, kteří nám věnovali 
finanční příspěvek a přijímali naše 
koledníky s láskou a dobrotou. 
Poděkování patří také všem, kdo 
koledovali a také těm, kteří se starali 
o jejich zázemí, za jejich obětavost a 
úsilí o dobrou věc. 
Závěr: Všem dárcům, koledníkům a 
pomocníkům přejeme a vyprošujeme 
Boží požehnání, ať vás provází při 
prožívání každodenních radostí i 
starostí.

Jiří Rosenstein, koordinátor TKS a Petr Kučerka, ředitel Charity Odry

ZHODNOCENÍ TŘIKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018 CHARITY ODRY VE VŠECH REGIONECH
„Změnou, kterou chceme ve světě, se musíme stát my sami.“
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Ve Fulneku a místních částech a v obci 
Vrchy se při Tříkrálové sbírce 2018 
vykoledovalo celkem 177.308,- Kč, což 
je o 14.326,- Kč více než v roce 2017.
Dále bylo vykoledováno a na účet 
sbírky vloženo 5 euro.
Děkujeme všem dárcům za jejich 
štědrost, koledníkům za jejich 
obětavost a nadšení koledovat a 
přát vše dobré v novém roce svému 
okolí. Zároveň děkujeme všem, kdo 
pomáhali s organizováním této akce.
Další informace o Tříkrálové sbírce 
naleznete na našich internetových 
stránkách: www.odry.charita.cz 

Petr Kučerka, Charita Odry

VÝSLEDKY TŘIKRÁLOVÉ 
SBÍRKY VE FULNEKU

NAPSALI NÁM, SPOLKY

Sbor dobrovolných hasičů 
Stachovice se již druhým rokem 
účastní Moravskoslezské ligy v 
požárním útoku (MSL). Tato liga 
vyniká svojí kvalitou a je nejlepší v 
České republice na 2B hadice.
V minulém roce, kdy jsme se stali 
nováčky této ligy, se nám dařilo 
průměrně. Po 15 ligových kolech 
z 25 mužských družstev jsme se 
umístili se 158 body na celkovém 
11. místě. Náš první rok působení 
v Moravskoslezské lize nedopadl 
vůbec špatně, tímto umístěním jsme 
byli nejlepší nováčci od roku 2010 a 
v anketě ALL STARS jsme dosáhli na 
2. místo za překvapení roku. Výzva 
pro další rok bylo umístit se v první 
desítce.
V letošním roce 2017 jsme do toho šli 
s daným cílem, čemuž odpovídala 
i zimní příprava, která nebyla 
vůbec jednoduchá. Čekalo nás 21 
mužských soupeřících týmů a 12 
ligových kol, a to v Oprechticích, 
Svinově, Metylovicích, Kozmicích, 
Košatce, Podvysoké (SR), Vrbicích, 
Petřvaldíku, Větřkovicích, Staré Vsi 
p./O., Mošnově a Bartovicích. 
Po účasti na prvních dvou kolech jsme 
moc bodů neposbírali, ale my jsme 
nepolevili a hledali chyby, se kterými 
jsme si nakonec poradili. Další kola 
se naše výsledky zlepšovaly a body 
přibývaly. Na 6. kole v Podvysoké 
(SR) jsme skončili na 2. místě s časem 

14,2s (levý proud 13,9s). Na 7. kole 
ve Vrbici jsme brali 3. místo za čas 
14,3s. Naše chvíle přišly na 10. a 11. 
kole (Stará Ves p./O. a Mošnov). Obě 
kola se nám povedlo vyhrát a zařadili 
jsme jako 29. družstvo do historických 
tabulek této ligy, které dokázalo 
alespoň jednou vyhrát kolo MSL. Tím 
se splnil i náš sen, vyhrát někdy kolo 
MSL.
S naším celkovým počtem 190 bodů 
jsme ztratili pouze 5 bodů na 1. 
místo, které si vybojovalo slovenské 
družstvo z Podvysoké. Na 3. místě 
zůstal Petřvaldík se 188 body.
SDH Stachovice se tak v seriálu 
Moravskoslezské ligy 2017 umístil 
na celkovém 2. místě! Jsme rádi, 
že malá obec patřící pod město 
Fulnek, dosáhla tohoto úspěchu a 
reprezentuje v dobrém světle okrsek 
Fulnek. K tomuto úspěchu nám 

pomohla pomoc sponzorů a podpora 
fanoušků, kterých je v obci i mimo ni 
opravdu hodně.
Celkově jsme se tento rok umístili 26x 
na stupních vítězů. 14x - 1.místo, 8x - 
2.místo, 4x – 3.místo.

Další činnost hasičů ve 
Stachovicích: 
• Pořádáme hasičský ples
• Noční hasičskou soutěž, která je 

zároveň memoriálem Lubomíra 
Kubánka

• Grilovačky pro širokou veřejnost
• Rozsvěcení vánočního stromečku 

spolu s občanským aktivem
• Silvestrovský ohňostroj, který 

sklidil při svém 1. ročníku velkých 
úspěch a obdiv zúčastněných. 

WWW stránky MSL: http://www.
msliga.info

SDH Stachovice

Z ČINNOSTI SDH 
STACHOVICE
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Firma s více než 150tiletou tradicí 
hledá zaměstnance na pozici: 

SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., 
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka, tel.: 556 763 217
e-mail: jana.sadkova@semperitgroup.com www.semperitgroup.com

KAŽDÉ ÚTERÝ V 08.00 HODIN SE KONAJÍ OSOBNÍ 
POHOVORY V PERSONÁLNÍM ODDĚLENÍ

Požadavky:
•  Vyučen
• Dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
•  Mzdu 123,60 Kč/hod za práci v nepřetržitém 

provozu + další příplatky a prémie
•  Po zaučení navýšení
•  5 týdnů dovolené
•  Docházkový bonus ve formě poukázek Flexi Pass
•  Dotované fi remní stravování a příspěvek na penzijní připojištění
•  Odměnu na letní a zimní dovolenou

Operátor – gumárenská výroba

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DOHODOU

PŘISPÍVÁME
ZAMĚSTNANCŮM

NA DOJÍŽDĚNÍ PŘISPÍVÁME
ZAMĚSTNANCŮM

NA DOJÍŽDĚNÍ

Firma s více než 150tiletou tradicí 
hledá zaměstnance na pozici: 

SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., 
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka, tel.: 556 763 217
e-mail: jana.sadkova@semperitgroup.com www.semperitgroup.com

KAŽDÉ ÚTERÝ V 08.00 HODIN SE KONAJÍ OSOBNÍ 
POHOVORY V PERSONÁLNÍM ODDĚLENÍ

Požadavky:
•  SŠ nebo SOU obor strojní
•  Svářečský průkaz výhodou
•  Dobrý zdravotní stav

Požadavky:
•  SŠ nebo SOU obor elektro
•  Odborná způsobilost dle 

Vyhl. 50/1978 Sb., min. §6
•  Dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
•  Mzdu 150 Kč/hod za práci v nepřetržitém 

provozu + další příplatky a prémie
•  Po zaučení navýšení
•  5 týdnů dovolené
•  Docházkový bonus ve formě poukázek Flexi Pass
•  Dotované fi remní stravování a příspěvek na penzijní připojištění
•  Odměnu na letní a zimní dovolenou

Zámečník         Elektrikář

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DOHODOU
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PŘISPÍVÁME
ZAMĚSTNANCŮM

NA DOJÍŽDĚNÍ
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•  SŠ nebo SOU obor elektro
•  Odborná způsobilost dle 

Vyhl. 50/1978 Sb., min. §6
•  Dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
•  Mzdu 150 Kč/hod za práci v nepřetržitém 

provozu + další příplatky a prémie
•  Po zaučení navýšení
•  5 týdnů dovolené
•  Docházkový bonus ve formě poukázek Flexi Pass
•  Dotované fi remní stravování a příspěvek na penzijní připojištění
•  Odměnu na letní a zimní dovolenou

Zámečník         Elektrikář

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DOHODOU
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1 pěší putování po kraji

2 zimní měsíc

3 orná půda

4 z jakého důvodu

5 nezbytná životní tekutina

6 elipsa

7 jitro

8 hybné ústrojí

9 slané přísady

10 osud

11 koupací nádoba

12 vyrážka na rtu

13 terénní závod

14 bicykl

15 úžeh

16 býv. hlavní město Německa

17 ticho

18 mládě krávy

19 urazil pěšky

20 školní úloha

21 čas
22 blízké město u Fulneku
23 zde

Řešení aktuální soutěžní tajenky zašlete do 19. 2. 2018 
elektronicky nebo poštou redakci Zpravodaje (zpravodaj@
fulnek.cz). Do předmětu zprávy napište „tajenka únor“. 
Vítěz získá vstupenku na představení Návštěvní den 
u Miloslava Šimka. Soutěžní doplňovačku připravil Mgr. 
Alois Kozel.

Řešení tajenky z minulého čísla: Na Tři krále o krok 
dále. Výhercem se stala paní Rita Trubačová, která 
získává dvě volné vstupenky do kinokavárny Káčko 
Fulnek. Gratulujeme

SOUTĚŽNÍ DOPLŇOVAČKA
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• • SERVIS OSOBNÍCH A DODÁVKOVÝCH VOZIDEL 

 
• • KAROSÁŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE 

VYŘÍZENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ • • 
• VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL 

• • • REVIZE LPG  GEOMETRIE 
• • PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACE  
• •  MONTÁŽ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ 

• • VÁLCOVÁ ZKUŠEBNA BRZD 
• •  OCHRANNÉ NÁSTŘIKY PODVOZKŮ 

• •  ČIŠTĚNÍ VSTŘIKOVAČŮ 

• • ZVÝŠENÍ VÝKONU, SNÍŽENÍ SPOTŘEBY  
 ČIŠTĚNÍ DPF FILTRŮ • • 

• •  ZAJIŠTĚNÍ STK PNEUSERVIS 

(CHIPTUNING)

DEKARBONIZACE MOTORU

 Nabízíme pro Váš vůz čištění vstřikovačů, sání, •
   olejového prostoru či DPF filtru.
 Prodej produktů společnosti BG Product pro ochranu •

   motoru Vaše vozu.

• • • ŠPATNÉ STARTY  VYSOKÁ KOUŘIVOST 
SLABŠÍ VÝKON  PREVENCE •  • •

program DEKARBONIZACE  - na :  čištění 
A šlo by to označení adresy Fulnek hodit výše a dát tam email?

Minule jste říkala , že můžete vytisknout i malé množství letáků...
na kolik by vyšlo cca 20 těchto letáků A5 ?

 servislubkar@seznam.cz

inzerce 1/4

 

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 

Náplň práce, okruh činností: 
 účtování a veškerá evidence v oblasti tuzemských materiálových faktur  
 účtování a veškerá evidence v oblasti zahraničních faktur  
 účtování pokladních transakcí 
 zpracování agendy v oblasti drobného dlouhodobého majetku (účtování transakcí, 

inventury) 
 zpracování a kontrola podkladů pro INTRASTAT 
 kontrola správného oběhu zpracovávaných účetních dokladů 

Požadujeme: 
 SŠ vzdělání ekonomického směru  
 praxi na pozici účetní (ve výrobní společnosti výhodou)  
 znalost účetní legislativy a legislativy v oblasti DPH 
 pečlivost, samostatnost, komunikativnost, odolnost vůči stresu, časovou flexibilitu 
 uživatelskou znalost MS OFFICE 
 řidičský průkaz sk.“B“  

Nabízíme: 
 zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející se společnost 
 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 

         Pracovní pozice vhodná i pro absolventy. 
Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. 
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/nabidka-prace 

 

ÚČETNÍ
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10. února (sobota)
Masopustní průvod masek a pochování basy
před KD Děrné od 10:00 h a od 20:00 h

10. února (sobota)
Masopustní průvod masek a pochování basy
před hostincem U Jindřicha od 12:00 h a od 20:00 h

14. února (středa)
Valentýnské menu
restaurace Městského kulturního centra ve Fulneku od 
17:00 – 21:00 h

22. února (čtvrtek)
Zbyněk Czendlik TalkShow
sál Městského kulturního centra ve Fulneku od 17:00 h

1. března (čtvrtek)
Filmklub Comenius: Zlatý úsvit – jak to vidím já
salónek Městského kulturního centra ve Fulneku od 17:00 h

11. března (neděle)
Divadelní představení: Návštěvní den u Miloslava Šímka
sál Městského kulturního centra ve Fulneku 

22. března (čtvrtek)
Klubový večer - Apendixi
sál Městského kulturního centra ve Fulneku od 19:00 h 

24. března (sobota)
Příhody včelích medvídků – divadlo pro děti
sál Městského kulturního centra ve Fulneku v 16:00 h 

Změna programu vyhrazena.
Více uvnitř tohoto čísla Zpravodaje a na webových 

stránkách www.mkcf.cz

KULTURNÍ PŘEHLED

ZVEME VÁS

MULTIPLUM BRATŘÍ MEDKŮ 

PEKING, ŠANGHAJ, SINGAPUR

Vernisáž se uskuteční ve středu 
21. února 2018 od 17 hodin
Výstava významných moravských 

sochařů Tomáše a Davida 
Medkových.
Vstupné: 40,- Kč a snížené 20,- Kč

22. února 2018, od 17 hodin
34. přednáška z cyklu Cesta kolem 
světa
Jak vypadají tváře čínských 
velkoměst? Jak v nich přežít 
dopravní ruch a podnebí? Jak se 
jezdí nejrychlejším vlakem světa 
na magnetickém polštáři? Jak se 
plánuje rozvoj města pro dvacet 
miliónů obyvatel? Jak se žije v 
singapurské rodině? Lze nazvat 
Singapur druhým Japonskem, resp. 

proč je Singapur tak úspěšný a 
jaká je cena tohoto úspěchu? Jaký 
je život v asijském příkladu státu, 
kde se mluví tolika jazyky jako ve 
Švýcarsku a koexistují tu vedle sebe 
čtyři velká náboženství? To vše 
a mnohem více ze svých cest po 
Pekingu, Šanghaji a Singapuru vám 
představí Pavel Bednář z Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. 
Vstupné: 40,- Kč, snížené 20,- Kč

Otevírací doba:
úterý – pátek, neděle a svátky 9 -12, 13 -16 hodin

Mimo otevírací dobu možnost objednání 
na tel. 556 731 252, 553 034 036

kostel sv. Josefa ve Fulneku

www.muzeumnj.cz a www.comeniusfulnek.cz 

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA A COMENIUS  
FULNEK: PROGRAM ÚNOR 2018
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