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POLICIE ČR Vratimov 604 127 2881. únor 2015 / číslo 2 zdarma

Obnova zeleně v centru města  
Většina občanů s největší pravděpodobností zaznamenala no-

vou výsadbu zeleně v centru našeho města, a to konkrétně před 
domy s pečovatelskou službou a Základní školou na Masarykově 
náměstí, zahájenou koncem minulého roku. Přestože nová výsadba 
zeleně byla připravována již delší dobu, z důvodu dlouhodobé pra-
covní neschopnosti pracovnice, která má životní prostředí v našem 
městě na starosti a volbami do zastupitelstva a orgánů obce, nedo-
staly se podrobnější informace k našim občanům dříve a chci to 
alespoň dodatečně napravit. 

Vratimov má oficiálně dvě náměstí. Masarykovo, rozprostírající 
se zhruba od Základní školy na Masarykově náměstí po nákupní 
středisko, a Radniční náměstí u budovy Městského úřadu Vrati-
mov. Od těch, kteří nejsou místní, si musím často vyslechnout tro-
chu ironické poznámky o tom, že vlastně žádné náměstí nemáme. 
Nezasvěcený by je doposud opravdu hledal jen stěží a jsem toho 
názoru, že tento stav se musí změnit. Každé město si přece náměstí 
zaslouží, a nejen to, mělo by být hezké, takovou výstavní skříní, 
místem, které se lidem nejen líbí, kde se cítí dobře a kde se ne-
formálně potkávají, klábosí, či si zajdou na kávičku. Proto jsme 
se již asi před dvěma lety vydali aspoň prvními, malými krůčky 
k tomuto cíli, abychom mohli v blízké budoucnosti říct. „Vrati-
mov že nemá žádné náměstí? Taková hloupost, máme dvě hezká 
náměstí a není možné je přehlédnout“. Cíl to není jednoduchý, 
ale začal opravou dvou domů s pečovatelskou službou a úpravou 
prostoru před nimi. Opravili jsme přístupové chodníky a  nechali 
vypracovat projekt zeleně od obou domů po základní školu tak, aby 
pokud možno tvořila jeden celek. Projekt vypracovala Ing. Šárka 
Stolaříková a my jsme ji ponechali zcela volnou ruku. Když sama 
přišla s požadavkem odstranění čtyř vzrostlých tújí před školou, s 
tímto jejím záměrem jsme souhlasili. Dominantou náměstí je be-
zesporu hezká budova základní školy, mimochodem druhá nejstarší 
významnější budova v našem městě a nikoliv túje, cizorodé, rychle 
rostoucí dřeviny, evokující spíše představu hřbitova, než příjemné 

prostředí okolí školy a náměstí, které navíc budovu  školy a památ-
ník T. G. Masaryka zcela zastiňovaly. Prostor mezi nimi byl ne-
bezpečný zejména pro žáky školy jako možný úkryt pro případné 
útočníky na zde se pohybující děti. Již nyní sloužil nejen jako neo-
ficiální veřejné záchodky, ale také jako místo úschovy kradených 
věcí, či přechodné bydliště lidí bez domova. Po řadě útoků na žáky 
a učitele i v českých školách, musí dle slov ministra školství z okolí 
škol zmizet takové keře či stromy, které poskytují úkryt a mohou 
být z tohoto důvodu nebezpečím pro děti. Osud tújí by byl tak jako 
tak zpečetěn, protože bezpečnost dětí je pro nás prioritou. Vzrostlý 
smrk před školou byl napaden sypavkou a musel být rovněž z dů-
vodu bezpečnosti zde se pohybujících osob mimo plánovaný projekt 
pokácen. Místo něj jsme vysadili jeden listnatý strom, okrasnou 
třešeň sakuru. V tomto roce dostane škola nový kabát a jsem 
přesvědčena, že nově upravené a otevřené náměstí s dominantou 
budovy školy a památníku T. G. Masaryka nenechá nikoho na po-
chybách, že aspoň jedno náměstí už máme. Jen je škoda, že město 
nemůže nijak ovlivnit vzhled domů na druhé straně ul. Frýdec-
ká od nákupního střediska COOP po křižovatku ulic Frýdecká a 
Buničitá. Vlastníci těchto domů, přestože všechny slouží alespoň 
zčásti k podnikatelské činnosti, jako by mezi sebou vyhlásili sou-
těž o nejzanedbanější a nejškaredší budovu ve městě. Je to velká 
škoda, neboť téměř všude jinde se majitelé domů v centrech měst 
snaží o to, aby jejich domy vypadaly co nejlépe. Vlastníci domů 
č. p. 37, 165, 166, 167 a 178 si kladou bohužel cíle zcela odlišné. 
Nezbývá než věřit, že i jejich postoj se změní. 

Druhé náměstí, náměstí Radniční, na změnu svého vzhledu 
teprve čeká. Jsem optimistkou a věřím, že i nevzhlednou asfal-
tovou plochu s několika starými, rozkývanými lavičkami čekají 
lepší časy. 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Základní škola, Masarykovo náměstí, foto (ak)
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Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedání 
dne 15. 12. 2014 rozpočet města pro rok 2015 a občany bude jis-
tě zajímat, na jaké investiční akce včetně oprav, úprav a údržby  
městského majetku budou peníze použity. 

Je třeba zdůraznit, že jak příjmy, tak výdaje nyní schváleného 
rozpočtu jsou jen příjmy a výdaji předpokládanými, neboť nelze 
přesně určit, jaký bude výběr daní a jak bude fakticky naplněn náš 
předpoklad a odhad příjmů. Obdobné je to i u výdajů, kde vychá-
zíme u investičních akcí zpravidla z rozpočtových cen ve většině 
případů odlišných od těch, které vzejdou z veřejných soutěží a 
nelze také odhadnout, zda a u kterých dotačních programů bu-
deme úspěšní.

Dle schváleného rozpočtu bude město v roce 2015 hospodařit 
s rozpočtem 214 087 890,63 Kč. Je vyšší než v minulých obdo-
bích, protože do tohoto roku převádíme nevyčerpané finance z roku 
2014 ve výši 67 500 000 Kč. Jedná se např. o dotace na kanalizaci ve 
výši 32 540 877,18 Kč, nebo vlastních cca 12 900 000 Kč na multi-
funkční školní hřiště apod. 

Převážná část výdajů města jsou výdaji mandatorními, tzn. 
výdaji povinnými, stanovenými právními předpisy, smlouvami 
apod., kterými jsou hrazeny např. provoz města, jeho majetku (do-
dávky tepla, el.energie), příspěvkových organizací, mzdy a nelze je 
ze strany města zásadně ovlivnit. 

Ta část rozpočtu, která slouží k investicím v našem městě (vý-
stavba, oprava, údržba), bude použita především na akce, kde jsme 
získali dotace, či jsme již na ně  uzavřeli smlouvy o dílo v minulém 
roce. 

I v tomto roce bude pokračovat výstavba kanalizace v Horních 
Datyních a tato stavba za zhruba 85 000 000 Kč by měla být 
ukončena v září t. r. Lze předpokládat, že i v následujících letech 
budou poskytovány dotace na stavbu kanalizačních sítí, a proto 
jsme vyčlenili asi 3 000 000 Kč na zpracování studií popř. i pro-
jektových dokumentací odkanalizování ulic Okrajové, Adámkovy, 
Zaryjské a II. etapy kanalizace Horní Datyně (Vratimov). O tom 
zda, kde a v jakém rozsahu budeme s přípravou projektů pro vý-
stavbu kanalizace pokračovat, musí rozhodnout zastupitelstvo na 
svém následujícím  zasedání.

S možným rozšiřováním kanalizační sítě jsme museli počítat 
i v rámci plánu oprav komunikací tak, abychom neopravovali ty 
cesty, kde v budoucnu možná povede kanalizační řád. Proto je do 
celkové opravy zahrnuta pouze komunikace Vodárenská a část 
ulice Višňové. Na plánovanou opravu ulic Popinecké, Rakovecké, 
V Důlkách a Leopolda Fajkuse, které vyžadují zásadní opravu a 
v některých jejich částech úplnou rekonstrukci, máme připraveny 
peníze na projektové dokumentace. Některé úseky těchto komu-

nikací jsou v tak špatném stavu, že si v budoucnu vyžádají mno-
hamilionové investice.  Poté, kdy zastupitelstvo rozhodne, kde 
bude kanalizace, můžeme plánovat i opravy dalších komunikací.

Jako každý rok je na opravu cest bez konkrétního určení vy-
členěna určitá částka a opravy jsou prováděny dle momentální 
potřeby po zimním období.      

V roce 2015 plánujeme opravu pouze jediného chodníku, a to 
mezi ulicemi Na Příčnici a K. Velčovského. Podali jsme žádost 
o dotace a rozhodnutí ze strany poskytovatele bude zhruba v prů-
běhu měsíce dubna. U ostatních chodníků s již připravenou pro-
jektovou dokumentací podél ul. Buničitá a Vratimovská v Horních 
Datyních nemáme vypořádány všechny majetkové vztahy s vlastní-
ky pozemků pod chodníkem, což nám brání v některých případech 
v podání žádosti o vydání územního rozhodnutí či stavebního povo-
lení, a nemůžeme proto ani požádat o státní dotace.  

S opravou komunikací úzce souvisí opravy mostů. V loňském 
roce jsme opravili za cca 2 600 000 Kč most J. Tomise, letos 
máme v rozpočtu peníze na opravu mostu K. Košťála a propustek 
pod ul. Okrajová. Částka 800 000 Kč pak je určena na projektové 
dokumentace oprav mostů č. 10 a č. 22 ulice Lipová a Adámko-
vá. Řada našich mostů a propustků je bohužel dle vyhotovených 
posudků v havarijním stavu, opravu mostů z důvodu bezpečnosti 
nelze zanedbat a musíme  na jejich opravy vynakládat mnohami-
liónové částky.

V posledních letech se podstatně zhoršila možnost parkování 
v centru města. Částečně by situaci mohlo zlepšit nové parkoviš-
tě u městského úřadu a nové odstavné plochy u našich bytových 
domů, se kterými rozpočet počítá. 

V roce 2014 jsme získali příslib dotací na zateplení budovy měst-
ského úřadu a mateřské školky v Horních Datyních. Ve veřejné 
soutěži jsme vybrali zhotovitele a pokud s námi SFŽP uzavře 
smlouvu o dotaci, zateplíme tyto dvě budovy. Naše spoluúčast 
u MěÚ představuje 2 870 280 Kč  a u MŠ 3 520 000 Kč.  

Základní škola na Masarykově náměstí by měla dostat novou 
fasádu, popřípadě část nové fasády, podle toho, jaké ceny se nám 
podaří ve výběrovém řízení dosáhnout. 

Stavebními úpravami tří výše uvedených objektů budou završeny 
zásadní plánované investice  do budov v majetku města. Za zhruba 
pět let by se tak prakticky podařilo odstranit obrovský deficit v údrž-
bě převážné většiny našich budov, které se v minulosti postupně 
dostávaly do velmi špatného stavebně technického stavu. V ná-
sledujících letech pak zbývá zateplit budovy požární zbrojnice ve 
Vratimově a v Horních Datyních a objekt Vratimovských služeb, 
což jsou ve srovnání s investicemi do budov v minulém volebním 
období částky zanedbatelné, a provést rekonstrukci a zateplení 

Rozpočet na rok 2015 je schválený

most J. Tomise před opravou, foto (ak) most J. Tomise po opravě, foto (ak)
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budovy Základní školy na ul. Datyňská. Při rekonstrukci školy 
se neobejdeme bez dotací z evropských fondů, popř. dotací státu.  
Tím se nám v následujících letech uvolní prostředky zejména na 
opravu místních  komunikací, kde máme obrovské rezervy a kam 
bude nutno v budoucnu  investovat desítky milionů korun, popř. 
na stavbu kanalizace, rozhodne-li zastupitelstvo o dalším rozši-
řování  kanalizační sítě.  

U Mateřské školy ve Vratimově vznikne nová ekologická za-
hrada z dotace, kterou jsme získali v minulém roce. V rozpočtu 
máme také rezervu na polovinu naší spoluúčasti na stavbě pře-
mostění Ostravice pro cyklisty a pěší. Investorem je statutární 
město Ostrava, ale není jisté, zda akci stihnou již v tomto roce pro-
vést, jak bylo původně plánováno. Výše naší spoluúčasti se bude 
odvíjet od vysoutěžené ceny investorem a bude hrazena v průběhu 
dvou kalendářních roků.

Na úpravy našich dvou hřbitovů počítáme s částkou kolem 
2 000 000 Kč.

Rozpočet města obsahuje další desítky menších položek k pro-
vádění potřebných oprav, úprav a údržby majetku či zpracování 
nových projektových dokumentací pro investice plánované v ná-
sledujících obdobích.

Za zmínku určitě stojí příprava projektů pro vytvoření nových 
prostor knihovny v suterénu nákupního střediska, či hřiště pro starší 
děti a dospělé, zejména pro workout (kalistenika), skateboard, in-line 
bruslaře apod., o kterých budeme informovat občany samostatně.    

Schválený rozpočet není věc jednou daná a neměnná. Bude v prů-
běhu roku upravován dle dosahovaných příjmů, skutečných výdajů a 
potřeb našeho města. 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

K 1. lednu 2015 vykazoval Vratimov 7 212 obyvatel. Nejčastěji 
se vyskytuje příjmení Slíva – Slívová 79, Vašíček – Vašíčková 41, 
Tomis – Tomisová 39 a Kaloč – Kaločová 35. Ženy se nejčastěji 
jmenují Jana 173, Marie 134 a Kateřina 109. Vratimovští muži 
mají nejčastěji jméno Petr 197, Jiří 174 a Jan 168. 

Vítání občánků se v roce 2014 uskutečnilo v šesti termínech a 
bylo přivítáno celkem 46 dětí, z toho 39 v obřadní síni Městského 
úřadu ve Vratimově a 7 dětí v Kulturním domě v Horních Daty-
ních. Z celkového počtu bylo 22 děvčátek: Nikol, Tereza a Vero-
nika 2x (1x např. Emílie, Anna, Eliška) a 24 chlapečků: Jakub a 
Dominik 3x, David, Vojtěch, Matouš a Tomáš 2x (1x např. Vít, 
Filip, Mikuláš). Jména dětí jsou zapsána v pamětní knize a rodiče 
dětí obdrželi kytičku, pamětní knížku a dárek.

V roce 2014 uzavřelo ve Vratimově manželství celkem 35 párů, 
z toho byl jeden sňatek církevní. 

SPOZ uspořádal pro předškolní děti, které v září nastoupily do 
prvních tříd základních škol, akci Loučení s mateřskou školkou a 
pro žáky, kterým končila školní docházka na základních školách, 
Loučení s deváťáky.   

V listopadu se uskutečnilo tradiční Setkání seniorů s předsta-
viteli města, kterého se letos zúčastnilo cca 150 seniorů ve Vrati-

Činnost Sboru pro občanské záležitosti ve spolupráci
s odborem sociálně-správním, matrikou v roce 2014 

mově a cca 50 seniorů v Horních Datyních. Pro účastníky setkání 
připravily členky Sboru pro občanské záležitosti malé občerstve-
ní a všichni zúčastnění obdrželi Vratimovský kalendář. 

V závěru roku se rozjeli starostka města JUDr. Dagmar Hru-
dová s místostarosty Bc. Martinem Čechem a Mgr. Ivetou Ze-
chovou do okolních domů pro seniory, ve kterých bydlí občané 
Vratimova. Tradičně je doprovázely členky sboru pro občanské 
záležitosti, tentokrát paní Lea Kozárová s paní Jiřinou Kučovou. 
Celkem rozvezli kolem padesáti dárkových balíčků.   

První akcí v letošním roce uspořádanou ve spolupráci se Sborem 
pro občanské záležitosti bude již tradiční Vítání  občánků, které se 
uskuteční v sobotu 21. března 2015 ve Vratimově a 28. března 2015 
v Horních Datyních.  

Telefonické objednávky: 595 705 925 – matrika 
Osobně:   MěÚ Vratimov, 1. patro, dv. č. 1
    – matrika, p. Večeřová
Objednávky na e-mailovou adresu: vecerova.meu@vratimov.cz

Drahomíra Večeřová, matrika a ohlašovna
Jaromíra Maulerová, tajemnice SPOZ Vratimov
Jarmila Slívová, tajemnice SPOZ Horní Datyně

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2015
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Se-

veromoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v soula-
du s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného 
s účinností od 1. 1. 2015 takto:
Voda pitná (vodné)   34,40 Kč/m3 bez DPH, 
  39,56 Kč/m3 vč. DPH.
Voda odvedená (stočné) 31,88 Kč/m3 bez DPH, 
  36,66 Kč/m3 vč. DPH.

Jedná se o cenu vody odvedené ze systému Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Cena vody odvedené (stočné) stanovená na základě modelu 
OPŽP v rámci projektu Odkanalizování části Vratimov (lokalita 
Podlesí, tj. ul. Na Podlesí, U Březinek a Karla Velčovského) je s 
účinností od 1. 1. 2015 stanovená takto:
Voda odvedená (stočné) 33,16 Kč/m3 bez DPH, 
  38,14 Kč/m3 vč. DPH.

Mírné zvýšení ceny pro stočné roku 2015 oproti roku 2014 je 
v této lokalitě způsobeno poklesem fakturovaných odváděných 
odpadních vod o 14 %.

Ing. Alena Kašparová
vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
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Odpověď na petici občanů
Dne 28. 11. 2014 byla na podatelnu MěÚ Vratimov doručena 

petice občanů „Nechceme, aby se Horní Datyně staly objízd-
nou trasou pro nákladní vozidla!!!“. Petice reaguje na veřejnou 
vyhlášku týkající se omezení vjezdu nákladních vozidel na sil-
nice III/47310 a III/4701 (č.j. SMO/394679/14/OD/Šev, sp. zn. 
SMO/390539/14/OD). Občané protestují proti tomu, aby se část 
města Vratimov (Horní Datyně) stala objízdnou trasou pro ná-
kladní kamionovou dopravu. Dále vyzývají starostku města 
JUDr. Dagmar Hrudovou k vyslovení nesouhlasu a zamítnutí 
předmětného návrhu spojeného s omezením vjezdu nákladních 
vozidel na silnice III/47310 a III/4701.

Daná veřejná vyhláška byla vydána 30. 10. 2014 a na úřední 
desky města vyvěšena 3. 11. 2014. Lhůta pro podání námitek byla 
stanovena na 30 dní. Petice byla doručena na podatelnu MěÚ v pátek 
28. 11. 2014. 

Vedení města nemá proti omezení vjezdu na silnice III/47310 a 
III/4701 námitky z těchto důvodů:

 - V území dotčeném uzávěrou není vedena těžká nákladní do-
prava.

 - Uzávěra je obci Václavovice navržena z důvodů možných 
chybně určených tras (např. GPS) do míst, kde nákladní 
souprava neprojede a v případě uvíznutí zkomplikuje do-
pravní obslužnost na daných komunikacích na delší dobu.

 - Navržena uzávěra silnic v žádném případě nezvýší počet 
projíždějících nákladních vozidel v obci Horní Datyně. 

Vedení města samozřejmě ví o velmi vysokém počtu projíždějí-
cích nákladních souprav v naší obci. Je zřejmé, že se jedná hlavně 
o tranzit z průmyslové zóny na ul. Volenská v Šenově směrem na 
územní pracoviště Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj v Pas-
kově. Vedení města proto iniciovalo kroky, které by v konečném 
důsledku mohly vést k zamezení vjezdu vozidel o celkové hmot-
nosti nad 12 tun na silnici II/478:

 - Podnikajícím subjektům v průmyslové zóně byl zaslán 
dopis se žádostí o omezení průjezdu naší obcí. Zároveň 
připravujeme společnou schůzku.

 - Proběhla schůzka starostů Vratimova, Šenova a Václavo-
vic, kde se dohodl společný postup.

 - Proběhlo jednání na Magistrátě města Ostravy na odboru 
dopravy.

 - Proběhlo jednání na krajském úřadě s vedoucím odboru 
dopravy.

 - Na základě veřejnoprávní smlouvy provádí MěP Ostrava 
měření rychlosti v naší obci.

Výsledkem všech jednání je, že město Vratimov nechá zpraco-
vat studii odbornou firmou, která by navrhla omezení vjezdu na 
komunikaci II/478 těžké nákladní dopravě a navrhla objízdnou 
trasu. Na základě této studie potom podáme žádost o zákaz vjez-
du vozidel nad 12 t.

Vedení města dělá vše proto, aby byla v naši obci zajištěna bez-
pečnost jeho obyvatel, kvalita bydlení a v neposlední řadě i lepší 
životní prostředí.

Bc. Martin Čech
místostarosta města

Základní úkony pečovatelské služby                        Výše úhrady
                                                                                            
A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:   

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 90 Kč/hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně
   speciálních pomůcek 90 Kč/hod.
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném 
    pohybu ve vnitřním prostoru 90 Kč/hod.
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  90 Kč/hod.

B) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu:   

1. pomoc při úkonech osobní hygieny  100 Kč/hod.
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100 Kč/hod.
3. pomoc při použití WC 100 Kč/hod.

C) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. dovoz nebo donáška jídla pro jednotlivce  15 Kč/úkon
2. dovoz nebo donáška jídla
    pro manželské dvojice  20 Kč/úkon
3. pomoc při přípravě jídla a pití  90 Kč/hod.
4. příprava a podání jídla a pití  90 Kč/hod.

D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti 100 Kč/hod.
2. údržba domácích spotřebičů  100 Kč/hod. 

Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby města Vratimova
3. pomoc při zajištění velkého 
   úklidu domácnosti 100 Kč/hod.
4. donáška vody 100 Kč/hod.
5. topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva, 
    údržba topných zařízení 100 Kč/hod.
6. běžné nákupy a pochůzky 100 Kč/hod. 
7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení
    a nezbytného vybavení domácnosti 100 Kč/úkon 
8. praní a žehlení ložního prádla, 
    popř. drobné opravy 50 Kč/kg
9. praní a žehlení osobního prádla, 
   popř. drobné opravy 50 Kč/kg

E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

1. doprovázení klientů k lékaři, na orgány veřejné moci  a insti-
tuce poskytující veřejné služby a doprovod zpět 90 Kč/hod.

Úhrada za úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného 
času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto 
úkonů, vč. času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodi-
nu, výše úhrady se poměrně krátí. Totéž platí pro úkony, u nichž 
je stanovena úhrada za kg.

Vaše dotazy rádi zodpovíme osobně nebo telefonicky. 
Kontakt: Dům s pečovatelskou službou, Frýdecká 205/41,Vra-
timov, paní Iveta Kaňáková, DiS. tel. 596 732 441 nebo pečo-
vatelky paní Růžena Kupčová, tel. 776 548 324 a paní Alexan-
dra Ptaszniková tel. 778 470 066. 

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru
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Český červený kříž
 uděluje Zlatý kříž II. třídy  

 panu Antonínu Holbovi,
panu Petru Borovému,
paní Ivetě Janalíkové,

 kteří dovršili počet 120 bezpříspěvkových odběrů. 
 

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i zá-
chranu života je projevem jejich humánního vztahu ke 

spoluobčanům. 

Patří jím dík nejen těch, kterým pomohli vrátit zdraví, 
ale celé naší společnosti. 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Slevy DPO pro důchodce v Ostravě
Dopravní podnik Ostrava poskytuje počínaje 1. 1. 2015 slevy 

pro všechny občany ve věku do 70 let, kteří pobírají starobní, 
vdovský a invalidní důchod. Pro informaci přetiskujeme  tabulku 
DPO, která je na jejich webových stránkách. Pokud má někdo zá-
jem o podrobnější informace, musí se obrátit přímo na Dopravní 
podnik Ostrava, protože město Vratimov nebylo o této záležitosti 
nijak spraveno. 

 
Slevy DPO pro důchodce v Ostravě 
 
Dopravní podnik Ostrava poskytuje počínaje 1.1.2015 slevy pro všechny občanyve věku do 
70 let, kteří pobírají starobní, vdovský  a invalidní důchod. Pro informaci přetiskujeme  
tabulku DPO, která je na jejich webových stránkách. Pokud má někdo zájem o podrobnější 
informace, musí se obrátit přímo na  Dopravní podnik Ostrava, protože město Vratimov 
nebylo o této záležitosti nijak spraveno.  
 
Zlevněné jízdné pro důchodce  
ceník vybraných jízdenek pro důchodce ve věku do 70 let platný od 1. ledna 2015 [v Kč] 

Tarifní oblast Typ zóny 30denní nepřenosná 90denní nepřenosná 

REGION každá regionální 
zóna 176 475 

XXL 
(okolí Ostravy) každá zóna XXL 176 475 

MĚSTO 
OSTRAVA 

1 ostravská(1  259/250 699/675 

2 ostravské(1  329/250 888/675 

3 ostravské(1  371/250 1 001/675 

4 ostravské(1  385/250 1 039/675 

  Přesahuje-li jakákoli kombinace tarifních zón počet 10 tarifních zón, 
jedná se již o síťovou jízdenku. 

ODIS síťová 1 806 4 877  

Poznámka: 

1) Cena za lomítkem je zvýhodněnou cenou při nákupu jízdenky pro držitele bezkontaktní čipové karty ODISka. 

 Zlevněná jízdenka starobním důchodcům 
 a poživatelům vdovských (vdoveckých) důchodů 

bude vystavena po předložení: 

 platného osobního dokladu vydaného příslušným správním úřadem, 

 potvrzení o pobírání starobního (vdovského, vdoveckého) důchodu (z pošty, peněžního ústavu apod.), 

 originálu fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající současné podobě žadatele. 

Žadatelé o důchod, kterým byl důchod přiznán, ale dosud jej nepobírají, předloží potvrzení o uplatnění žádosti 
o přiznání důchodu ze správy sociálního zabezpečení. 

 Zlevněná jízdenka invalidním důchodcům 
 pro invaliditu třetího stupně 

Poznámka:
1. Cena za lomítkem je zvýhodněnou cenou při nákupu jízden-

ky pro držitele bezkontaktní čipové karty ODISka.
Zlevněná jízdenka starobním důchodcům a poživatelům vdov-
ských (vdoveckých) důchodů
bude vystavena po předložení:

 - platného osobního dokladu vydaného příslušným správ-
ním úřadem,

 - potvrzení o pobírání starobního (vdovského, vdoveckého) 
důchodu (z pošty, peněžního ústavu apod.),

 - originálu fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající sou-
časné podobě žadatele.

Žadatelé o důchod, kterým byl důchod přiznán, ale dosud jej 
nepobírají, předloží potvrzení o uplatnění žádosti o přiznání dů-
chodu ze správy sociálního zabezpečení.

Zlevněná jízdenka invalidním důchodcům pro invaliditu tře-
tího stupně
bude vystavena po předložení:

 - platného osobního dokladu vydaného příslušným správ-
ním úřadem,

 - potvrzení o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 
třetího stupně ze správy sociálního zabezpečení (možno 
také předložit potvrzení z pošty nebo peněžního ústavu),

 - originálu fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající sou-
časné podobě žadatele.

-------------------------------------------------------------------------
Výpočet ceny dlouhodobé časové jízdenky:
Cestování pouze v jedné tarifní oblasti
Cena dlouhodobé časové jízdenky je určena počtem potřebných 
tarifních zón pro příslušnou oblast.
Příklad:
Fulnek – Bílovec tj. zóny 81, 76
CENA JÍZDENKY = cena za 2 regionální zóny
Cestování mezi tarifními oblastmi
Cena dlouhodobé časové jízdenky je určena prostým součtem 
cen potřebných tarifních zón pro příslušné tarifní oblasti.
Příklad:
Hrabyně – Ostrava-Poruba tj. zóny 32, 12, 4 
CENA JÍZDENKY = cena za regionální zónu + cena za 1 zónu 
XXL + cena za 1 Ostravskou zónu

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Zastupitelé z Horních Datyň
si Vás dovolují pozvat 

na

HOVORY S OBČANY
v pátek 6. 2. 2015 v 17 hodin

v malém sále Kulturního domu Horní Datyně

Na programu:
• Akce a investice, které se podařilo v Horních 

Datyních realizovat.
• Plánované akce a investice v nejbližší době.
• Diskuze o tom, co bychom mohli v naší obci 

zlepšit a prosadit.

Pozvání přijala také starostka města
 JUDr. Dagmar Hrudová.

Srdečně zvou zastupitelé města, zvolení z Horních Datyň.
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Revitalizace Sokolovny ve Vratimově
Finanční prostředky na rekonstrukci sokolovny byly získány 

z dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na energe-
tické úspory (snížení energetické náročnosti budovy, snížení 
produkce spalin CO2).

Dotace byla určena na zateplení střechy, opláštění budovy, izo-
laci podlahy a výměnu oken. Zateplení střechy i podlahy muselo 
proběhnout při jejich kompletním rozebrání s tím, že po realizaci 
zateplení se na střechu vracela původní krytina, která však byla 
natřena a plechy byly vytmeleny (30 % plechů bylo vyměněno). 
Pod střešní krytinou jsou zateplovací panely PYR. Ze strany půd-
ního prostoru je střecha zateplena izolační vatou.

Podlaha (bukové parkety) jsou z největší pravděpodobností pů-
vodní z roku 1929. Protože však nebyly finanční prostředky naz-
byt a současné parkety sloužily téměř 86 let (jsou stále v dobrém 
stavu), byly položeny zpět. Pod parketami je však vložena nová 
tepelná izolace. Parkety musely být položeny jiným způsobem, 

následně přebroušeny, nalakovány a opětovně nalajnována nová 
hřiště (pro odbíjenou, basketbal, nohejbal a badminton).

Okna v celé budově jsou vyměněna, v tělocvičně byly odstra-
něny původní luxfery. Touto výměnou je možné tělocvičnu ko-
nečně větrat. Zároveň se přidaly dva větráky pro zajištění říze-
ného větrání a tím minimalizování vzniku plísně po zateplení 
budovy.

Barva fasády se měla přizpůsobit původní barvě stavby. Sna-
hou bylo podtrhnout architekturu budovy a tím zvýraznit antic-
ký chrám, kterým se stavitelé v minulosti inspirovali. Byly za-
chovány také hlavice historických sloupů na fasádě. Oba vstupy 
do budovy jsou nově zastřešeny.

Interiér tělocvičny se výrazně změnil obložením stěn. Přilehlé 
místnosti byly nově vymalovány.

U zadního vstupu do budovy vzniklo nové zádveří, které zvy-
šuje tepelný komfort při přezouvání obuvi.

Součástí rekonstrukce sokolovny bude nový ohřev vody spo-
lečně s úspornými sprchami směřujícími ke snížení spotřeby 
vody.

Celá rekonstrukce stála 6,2 mil. Kč. Dotaci ze státního fondu 
jsme získali ve výši  4,5 mil. Kč. TJ Sokol Vratimov jako investor a 
zároveň i vlastník budovy a pozemku musela uhradit 1,75 mil. Kč 
jako spoluúčast.

Generální sponzor – Česká obec sokolská (ČOS) před započe-
tím celé akce  přislíbila 100% finanční spoluúčast. V opačném 
případě by se rekonstrukce vůbec nerozběhla – Sokol Vratimov 
by takovouto částku nebyl schopen z vlastních zdrojů zajistit. 
Bohužel v září 2014 ČOS nedostala slíbenou dotaci, a proto nám 
odmítla  poskytnout slíbenou částku 1,75 mil. Kč.

Sokol Vratimov se tímto zamítnutím dostal do svízelné situ-
ace. Zastavit rekonstrukci by znamenalo přijít o sokolovnu, aby 
bylo z čeho uhradit stavební firmě za materiál, který už měla na 
rekonstrukci nakoupený. O získanou státní dotaci 4,5 mil. Kč by-Sokolovna ve Vratimově po rekonstrukci, foto (ak)

Chcete být užiteční? 
Darujte svůj čas lidem, kteří Vaši pomoc potřebují…

Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše a Fa-
kultní nemocnice Ostrava. Cílem práce dobrovolníků z Dobrovol-
nického hospicového centra Charity Ostrava je poskytování kvali-
fikované pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocného 
a umírajícího člověka. Základem je vytvoření vztahu mezi dopro-
vázejícím dobrovolníkem a nemocným člověkem. Dobrovolník 
může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně 
trávený čas např. povídání, čtení, hru a tím i pochopení a podpo-
ru. Mnoho může znamenat i pouhé lidské pohlazení či samotná 
přítomnost. Dobrovolník může být v kontaktu také s rodinou a 
blízkými nemocného člověka nebo se podílet na přípravě kultur-
ně-společenských aktivit, např. vernisáží, hudebních vystoupení, 
vánoční besídky atd. Dobrovolníci se takto stávají oporou těžce 
nemocného člověka a podílí se spolu s dalším personálem a rodi-
nou na důstojném a plnohodnotném prožívání závěru jeho života. 
Dobrovolnická činnost přináší také pocit smysluplné práce a sebe-
realizace, možnost získat nové zkušenosti a přátele. 

Dobrovolníci jsou odborně připravováni, rozsah školení je 35 ho-
din teorie, 20 hodin praxe a 3 hodiny supervize. Po dokončení kurzu 
obdrží účastník certifikát o jeho absolvování. 

V případě zájmu se prosím obracejte na koordinátorku hospico-
vých dobrovolníků Janu Camfrlovou. Kurz pro hospicové dobro-
volníky začíná 6. 2. 2015 od 16 hodin. Podmínkou je minimální 
věk 18 let a osobnostní předpoklady, jako jsou komunikační schop-

nosti, empatie, schopnost týmové práce a vyrovnanost s nemocí a 
umíráním.

Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum, 
Charvátská 8, Ostrava-Výškovice, (budova Hospice sv. Lukáše)
Kontaktní osoba: Bc. Jana Camfrlová, DiS. tel: 599 508 505, 731 625 
768, e-mail: cho.hospicove.centrum@charita.cz, web: www.ostrava.
charita.cz 

Na bezplatném semináři se dozvíte Jak pečovat o nemocného 
v domácím prostředí. Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí mož-
nost zdarma účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člově-
ka v domácím prostředí. Na společném setkání s profesionálními 
zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se 
sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní 
a sociální oblasti.

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 19. 2. 2015 
od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 8, Ostrava
-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. Marké-
ty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: 
cho.hospicova.poradna@charita.cz. 

Těšíme se na Vaši účast!
Mgr. Erika Herzová

vedoucí sociálně-správního odboru
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chom samozřejmě přišli také pro nesplnění podmínek Státního 
fondu Životního prostředí.

Celé tři měsíce jsme jednali s Českou obcí sokolskou o splnění 
jejich příslibu finanční spoluúčasti rekonstrukce sokolovny. Nako-
nec jsme 7. 11. 2014 získali alespoň 50 % spoluúčasti (875.000 Kč). 
Jsme vděční za tuto pomoc, nicméně jsme se dostali před další úkol, 
zajistit druhých 50 %. Formou půjčky od Župy Beskydské Jana 
Čapka, darů občanů a firem města Vratimova a Horních Datyň 
i osobními půjčkami členů výboru TJ Sokol Vratimov se nám 
podařilo tuto částku v termínu zajistit. Přispěli také sportovci 
z Ostravy a okolí, kteří naší sokolovnu využívají ke svým spor-
tovním aktivitám. Velkou měrou nám svými dary pomohly také 
sokolovny a župy z celé České republiky, které jsme poprosili 
o pomoc ve svízelné situaci s vysvětlením, jak jsme se do ní 
dostali.  

Mnohokrát děkujeme všem, kteří jste malou či větší částkou při-
spěli k dobré věci (k 9. 1. 2015 jsme obdrželi celkem 220 tis. Kč). 
Bez vaší pomoci bychom ztěžka plnili termín platby. Naše velké 
poděkování patří i zastupitelům města Vratimova a Horních Da-
tyň, kteří jednohlasně schválili dar pro naši sokolovnu ve výši 
300 tis. Kč. 

Dne 18. 12. 2014 jsme po velkých útrapách s financemi splnili 
všechny podmínky Státního fondu životního prostředí.

Vybranou finanční částku (dar) od Vás, drobných dárců, ale i pří-
padných sponzorů z řad firem a společností můžete sledovat na webo-
vých stránkách. 

http://sokolvratimov.webnode.cz/news/penezite-dary-na-uctu/. 
Po ukončení sbírky darů k 8. 2. 2015 budou všichni dárci zve-

řejněni, pokud budou souhlasit, na našich www, facebooku a vý-
věskách.

Otevření sokolovny v novém kabátě plánujeme na sobotu 14. 3. 
2015. V čase od 16 do 19 hodin si můžete interiér 86tileté dámy 
prohlédnout osobně.

Současně zveme na valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 
19. 3. 2015 v 18.30 hodin v sokolském bufetu.

Téma Šibřinek 18. ročník: Papučový bál aneb v nové sokolovně 
jako doma.

Na závěr bychom chtěli říci, že není vůbec jednoduché pro ne-
ziskovou organizaci dobrovolníků zajistit prostředky na nutné 
opravy stárnoucí budovy.  Nám se to podařilo a celá Tělocvičná 

jednota Sokol Vratimov si splnila svůj dlouholetý sen. Budeme 
tak dále přispívat ke sportovnímu i společenskému životu ve Vra-
timově a důstojně zvelebovat centrum města.
http://sokolvratimov.webnode.cz/
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/pages/TJ-Sokol-Vrati-
mov/757749194246395**
Fotografie před rekonstrukcí:
http://sokolvratimov.rajce.idnes.cz/Sokolovna_pred_rekonstrukci/
Fotografie z rekonstrukce:
http://sokolvratimov.rajce.idnes.cz/Prubeh_rekonstrukce_sokolovny/  

Ilona Spratková
starostka TJ Sokol Vratimov

informace občanům

fotografie Dalibora Bednáře

Město    
Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48

vernisáž výstavy
13.ledna 2015 v 17 hodin

výstava potrvá do 26. února 2015
otevřeno středa a čtvrtek od 16 do 19 hodin, 
individuálně tel.: 595 700 751
vstup zdarmaKostelní 3, Moravská Ostrava

Dalibor Bednář

MĚSTO
výstava fotografií

Výstava bude otevřena do 26. února 2015
každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin

 u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

Vratimovská galerie
Kulturní středisko
VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, www.ksvratimov.cz

Sokolovna ve Vratimově před a po rekonstrukci, foto Bronislava Dostálová
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informace občanům

Tříkrálová sbírka 2015
Začátkem ledna 2015 proběhla tradiční celorepubliková 

Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou Česká republika. Také 
v našem městě koledníci v převlečení „tří králů“ navštěvovali 

obydlí, zpěvem koled přinášeli lidem zvěst o narození Krista, 
předávali jeho pokoj a požehnání a žádali o příspěvek na pomoc 
sociálně potřebným lidem. Setkali se převážně s radostným při-
jetím občanů a ochotou pomoci lidem v nouzi. Významnou mě-
rou na sbírku přispěli farníci římskokatolické církve při nedělní 
bohoslužbě dne 4. 1. 2015.

Výsledná částka Tříkrálové sbírky ve Vratimově v roce 2015 
činí 32 226 Kč a bude použita na tyto projekty Charity Ostrava 
a Charity sv. Alexandra: 

1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hos-
pici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa.

2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy.
3. Podpora lidí bez domova v charitním azylovém domě a 

noclehárně sv. Františka.
4. Podpora matek s dětmi v tísni v azylovém domě sv. Zdi-

slavy.
5. Podpora seniorů a lidí bez domova – nákup materiálu pro 

aktivizační terapie.
6. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v nouzi v Ostravě.
7. Dofinancování rekonstrukce prostor pro sociální rehabi-

litaci lidí ohrožených sociálním vyloučením v charitním 
středisku sv. Lucie – startovací byty.

8. Pořízení vybavení startovacích bytů pro lidi bez domova 
v charitním středisku sv. Lucie.

9. Rozvoj chráněných dílen – Charita sv. Alexandra.
10. Podpora chráněného bydlení – Charita sv. Alexandra.

Všem zdejším lidem dobré vůle náleží ocenění a poděkování.
       
   JUDr. Šárka Vrchlabská

   dobrovolná spolupracovnice Charity Ostrava

Fotbal už dávno není jen prima hra
Psaním tohoto článku nechceme nikoho urážet, spíše infor-

movat občany. Názor ať si udělá každý sám. Tento článek je 
psaný rodiči dětí, kteří doplatili na neochotu lidí, kteří vedou 
vratimovský fotbal. Když jsme v roce 2011 přihlašovali své děti 
do vratimovského fotbalového oddílu, netušili jsme, že pod-
mínky  jsou jak ve výběrových klubech. Za poplatek 400 Kč 
měsíčně děti trénovaly 2x týdně. V případě nepřízně počasí se 
trénink zrušil. Od měsíce listopadu se poplatek zvýšil na 450 Kč, 
protože se musela platit tělocvična. Kromě vypraných dresů žádná 
zpětná vazba.

V roce 2011 bylo dětem 7 až 8 let. Všichni se s fotbalem setkali 
poprvé. Netrefili se do balónu, zakopávaly o vlastní nohy. My ro-
diče jsme však byli rádi, že se děti hýbou a že je to baví. Když nám 
v měsíci říjnu bylo řečeno, že se musíme zaregistrovat do českého 
fotbalového svazu za poplatek 100 Kč, připadlo nám to legrační, 
ale pravidla jsou tak dané.

Vratimovský fotbal se rozhodl zapsat naše děti do ostravské 
soutěže, kde se potkávaly při zápasech s takovými týmy, jako 
jsou Baník A, Vítkovice A. Zápasy končily 30:0 a podobně. Děti 
byly demotivované a smutné. Trenér při dotazu k vedení, proč 
hrajeme tuto soutěž, odpověď nedostal, ale byla mu nabídnuta 
možnost za poplatek ze soutěže vystoupit. Poplatek ať zaplatí 
rodiče. Veškeré zápasy jsme my rodiče odjezdili svými auty. 
(Ludgeřovice, Markvartovice, Hlučín, atd). Na dotaz, zda by 
nám částečně nemohlo být hrazeno cestovné, byl trenér opět 
smeten.

Po třech letech trvání řešení různě podobných problémů se 
trenér rozhodl, že odejde do Řepišť. Po obdržení této informace 
se nezávisle všichni rodiče rozhodli, že přechází do Řepišť také. 
Děti mají trenéra rády, respektují ho. 

A zde se vracíme na začátek příběhu, a to k registracím dětí. 
Vratimovský fotbal rozhodl, že 9leté až 10leté dítě má hodnotu 
3 000 Kč. (Nutno podotknout, že stanovy FAČR to umožňují). 
Začalo velké vyjednávání mezi kluby Řepišť a Vratimova, které 
vždy končilo stejně. Neochotou komunikovat ze strany Vratimo-
va. Řepiště samozřejmě potřebnou částku neměly. Peníze jsme 
zaplatili my rodiče. Naše děti se totiž staly rukojmí. Nemohly 
nastoupit na žádný zápas, dokud je Vratimov nepustil. Nutno 
podotknout, že s předsedou vratimovského fotbalu několikrát 
komunikoval trenér i rodiče. Bavit se ale nechtěl. Za dobu čtyř 
měsíců, co hrajeme v Řepištích, však zjišťujeme, že věci mohou 
fungovat i jinak. Za poplatek 100 Kč měsíčně mají děti po zápa-
sech občerstvení, cestovné na zápasy se rodičům proplácí. (Což 
jsme odmítli a necháme peníze na jiné věci.) Předseda fotbalu 
s námi komunikuje a vše je otázkou domluvy. Jsou to právě ti 
malí fotbalisté, kteří z toho mají radost. Dnes už na zápasech 
dají sem tam nějaký ten gól a to ani neví, jakou mají hodnotu. 
Možná se rozhodnou za pár let toho nechat a nebo naopak se 
dostanou mezi ty nejlepší, ale to už je jiný příběh.

                                  Martina Navrátilová
za rodiče

Tři králové, foto Mgr. Markéta Kulhánková 
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informace občanům

Městská knihovna Vratimov – ohlédnutí za rokem 2014
Naši knihovnu v loňském roce navštívilo 7 917 uživatelů, kteří 

si odnesli domů 23 143 knih a časopisů a 8 811 si prodloužili. In-
ternet byl využit 895 uživateli a z toho jich bylo neregistrovaných 
602 (nepůjčují si knihy…). Osm výstav instalovaných v chodbičce 
k půjčovně knihovny mělo možnost zhlédnout všech 671 registro-
vaných čtenářů.

Celkem jsme připravili 65 akcí pro děti a mládež a zúčastnilo 
se jich 1 304 žáků vratimovských škol.

Vratimovskou knihovnu mohou prostřednictvím internetu vy-
užívat občané 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V loňském roce si 
470 čtenářů přes čtenářské konto na webové stránce prodloužilo 
knihy a 1 987 vyhledávalo knihy v on-line katalogu.

To je jen několik údajů z našich statistických výkazů. Věříme, 
že i letošní rok bude stejně úspěšný.

Už na únor jsme připravili k 110. výročí narození Zdeňka Bu-
riana výstavu Po stopách Zdeňka Buriana rovnou do pravěku, 
k padesátinám Večerníčka máme připravenou soutěž pro dětské 
čtenáře a k vypůjčení nabízíme nové společenské hry.

Během Noci s Andersenem (z pátku 27. na sobotu 28. března) bu-
deme putovat za Malou mořskou vílou. 

Upozorňujeme všechny rodiče, že akce se může zúčastnit 
pouze 20 dětí a přednost mají čtenáři knihovny. Přihlášky si 
mohou zájemci vyzvedávat v knihovně a prosíme o jejich ode-
vzdání nejpozději do pátku 13. března 2015.

Mgr. Hana Pščolková
ředitelka MěK Vratimov

Kronika města Vratimova, část 42.
Květen 

1. po dlouhé době v noci pršelo, 2. – 3. ráno neobyčejná rosa, 
skoro jako slabý mráz, na den sluníčko, větrno, chladno, stromy 
se zelenají. 4. – 6. stromy kvetou, sucho, ovsy scházejí špatně, trá-
va takřka nic neroste, jindy se už pásly krávy. Během třech dnů 
rozkvetly ovocné stromy, teplým větrem všechno vysychá. Je tře-
ba deště, ranní rosa jen svlažuje. 7. teplo, větrno, všechny stromy 
rozvité, okolo poledne zvedl se velký vítr, metlo prachem, celý den 
vichřice, 8. od tří hodin v noci začalo dosti silně pršeti, déšť byl 
vítaný po takovém suchu, v noci z 8. – 9. vydatně pršelo, po dešti 
chladno, 10. – 11. temperatura mírná, obilí pěkně roste, 12. – 13. 
slabý déšť, chladno, 14. pěkně, 15. – 18. prší, dešťové přeháňky, 
chladno, 19. chladno, 20. oteplení, 21. chladný vítr, 22. teplo 20 °C, 
23. – 24. trochu prší, studeno, 25. – 31. teplo, sucho pořád.
Červen

1. – 3. teplo, suché počasí, 4. chladno, až slabý mráz, místy omr-
zli brambory, fazole a okurky. 5. – 7. chladno, trochu poprchává. 
8. na sv. Medarda trochu prší. 16. – 17. jasno, teplo, 18. chladno, 
celý den vydatně prší, 19. – 20. chladno, 21. jasno, teplo, 22. trochu 
prší, 23. – 24. poněkud chladno. 25. v odpust ráno pršelo, na den se 
vyjasnilo, 26. - 27. jasno, teplo. 28. v poledne silně prší, poté jasno, 
29. odpoledne prší, 30. ráno prší.
Červenec

1. – 4. prší v přestávkách, nelze sena usušiti, prší již přes týden 
(sv. Prokopa), 5. jasno, chladno pořád, 6. – 8. prší v přestávkách, 
temperatura mírná, 9. – 12. pěkně, teplo, příjemno, 13. – 14. za-
mračeno, trochu deště, 15. – 16. hřmělo, 17. – 22. jasno, teplo až 
30 °C, 23. poněkud prší, 24. – 27. jasno, teplo až 30 °C, 28. hned 
z rána klidno a horko, v Praze 32 °C, 29. ráno hřmí, pak prší, 

na to vyjasnění, teplo 30 °C, 30. silný liják, střídavě též mírnější 
déšť, 31. částečně jasno, zamračeno. 
Srpen

1. částečně zamračeno, částečně slunce prosvítá, 2. dopoledne 
se dalo do deště. 3. – 11. poněkud zamračeno, teplo, odpoledne 
hřmělo a pršelo. 13. noviny přinesly zprávu, že na horách bylo jen 
1 °C, k poledni snesl se silný déšť, celý den velmi chladno, ačkoli 
den před tím bylo velmi horko, 14. jasno, teplo, 15. ráno studeno, 
16. z rána trochu prší, 17. teplo nad normal, 18. – 19. jasno, na to za-
mračeno, 20. ráno jasno, potom až do poledne po 2 týdnech vítaný 
déšť neboť bylo sucho. 21. – 22. teplo, klidno, 23. – 26. každé noci 
obyčejně vydatně pršelo, na den zamračeno. 27. – 28. ráno chladno, 
na den tepleji, 29. – 30. značně chladno, v Karpatech napadlo v noci 
30 cm sněhu., ve dne větrno, 31. ráno mlhy, mírně teplo. 

pokračování příště

 

 

 

 

 

 

 

Bohatý program od 8:00 do 15:30 hod pro děti 1. – 5. třídy ZŠ 

Přihlásit se můžete na každý den zvlášť.  

 

 

Aquapark Olešná, hry a soutěže v DDM Vratimov.                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

Návštěva Velkého Světa techniky v Dolních Vítkovicích.                           
                                                                                                                                                                         

 

Planetárium Ostrava - Program TAJNÉ ŽIVOTY HVĚZD.                            
 

 
Návštěva  Malého Světa techniky – U6 v Dolních Vítkovicích.                 

 

     PŘIHLÁŠKY NEJPOZDĚJI 10. 2. 2015  

 
Bližší informace: Marcela Grácová 739 201 077, 596 732 333                

    m.gracova@ddmvratimov.cz 
ilustrační foto, foto archiv KS
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Únor
 v kulturním středisku

Program ve Společenském domě ve Vratimově

  2. února 16.30 kinosál  zkouška ZUŠ
  5. února 15.00 učebna č. 11  autoškola
  5. února 14.00 salony  schůze STP
  7. února 20.00 velký sál  ples ZŠ Masarykovo nám.
  8. února 15.00 velký sál  karneval ZŠ Masarykovo nám.
  9. února 16.30 kinosál  zkouška ZUŠ
10. února 18.00 kinosál  Těšínské divadlo –  
    Čarodějky ze Salemu
12. února 15.00 učebna č. 11  autoškola  
13. února 20.00 velký sál  ples SDH Vratimov
15. února 10.00 kinosál  nedělní pohádka – 
    O koblížkovi
16. února 16.30 kinosál  zkouška ZUŠ
19. února 15.00 učebna č. 11  autoškola
20. února 20.00 kinosál  ples TJ Hrabová
23. února 16.30 kinosál  zkouška ZUŠ
26. února 15.00 učebna č. 11  autoškola
26. února 16.00 velký sál  schůze KD

Program v Kulturním domě Horní Datyně

  6. února 17.00 malý sál  hovory s občany
  8. února 09.00 malý sál  schůze ZO ČSV
  9. února 18.00 klubovna  ZO ČZS
13. února 19.00 velký sál  ples FC Biocel Vratimov
14. února 20.00 velký sál  ples MS Hubert
21. února 20.00 velký sál  ples ZŠ Datyňská
23. února 18.00 klubovna  ZO ČZS 
27. února 18.40 klubovna  ZO ČSV
28. února 20.00 velký sál  pochování basy SDH HD

Kurzy

Pondělí 09.45 cvičební sál  cvičení seniorů
 15.45 učebna č. 11  AJ - 3. ročník
 17.15 učebna č. 11  AJ - 2. ročník
 18.00 velký sál  show dance s Peli
 18.00 cvičební sál  aerobic mix
 19.00 cvičební sál  relax a jóga
Úterý 18.00 banketka  vinyasa power jóga
 18.00 cvičební sál  pilates 
 19.00 cvičební sál  bodyform 
Středa 16.30 cvičební sál  zábavné cvičení pro děti
 17.00 banketka  jóga
 18.00 cvičební sál  bodystyling 
 19.00 cvičební sál  fit balony 
Čtvrtek 17.00 cvičební sál  pilates
 18.00 cvičební sál  bodyform

 Kurzy, do kterých se lze ještě přihlásit
Pondělí 18.00 velký sál  show dance s Peli
 18.00 cvičební sál  aerobic mix
Úterý 17.00 cvičební sál  aby záda nebolela 
Středa 16.30 cvičební sál  zábavné cvičení pro děti
 17.00 banketka  jóga

Více informací na www.ksvratimov.cz  
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

informace občanům

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov

  7. 2.   Badmintonový turnaj pro děti, tělocvična Řepiště,  
  prezence dle kategorií 
  7. 2.   Diskotéka pro děti a mládež 6. – 9. třída, 
  POZOR SOBOTA! od 18 hodin, sál DDM Vratimov
11. 2.  Informační schůzka LDT Míče, míčky, košíky V. 
  a LDT Útěk z Alkatrazu, 17 hodin v DDM Vratimov
16. 2.   Jarňáky s Domečkem, Aquapark Olešná
17. 2.   Jarňáky s Domečkem, Velký svět techniky, 
  Dolní Vítkovice
18. 2.   Jarňáky s Domečkem, Planetárium Ostrava, 
            program TAJNÉ ŽIVOTY HVĚZD
18. 2.   Informační schůzka LDT Strašidelný mlýn, 
  17 hodin v DDM Vratimov
19. 2.   Jarňáky s Domečkem, Malý svět techniky, 
  Dolní Vítkovice
20. – 22. 2. Víkend Badatel,  pro děti 8 – 15 let, pouze přihlášení
25. 2.   Informační schůzka LDT Hra o trůny - Lukavec,  
  17.30 hod v DDM Vratimov

Sbor dobrovolných hasičů Vratimov
Hasičský ples 

13. 2. 2015 od 19 hodin ve Společenském domě Vratimov
Rezervace a předprodej vstupenek na tel.: 603 759 150, 732 733 485.

Ples
Mysliveckého sdružení Hubert

14. 2. 2015 od 19 hodin v Kulturním domě Horní Datyně
Rezervace a předprodej vstupenek na tel.: 604 305 429 (po 14 hodině).

Vratimovský kalendář 
na rok 2015

cena 30 Kč
prodej v pokladně Kulturního střediska Vratimov, Frýdecká 1000/48
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VZPOMÍNÁME

Vzpomeňte s námi 30. ledna smutné datum, 
kdy nám před 15 lety odešla 

maminka a babička paní

Zdenka Zahradníková.
 Vzpomíná dcera Zdeňka s rodinou.

společenská rubrika, oznámení

INZERCE PRO VÁS

Pronajmu garáž na ulici Okružní. Tel.: 736 124 886.

Pronajmu byt 1+1 ve Vratimově. Kauce dva měsíce. 
Tel.: 737 742 633.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc 
než ostatní. O to těžší je naučit se bez nich žít. 

Dne 25. 2. 2015 uplynou 2 roky, kdy nás 
opustil pan

Jaromír Killinger.
S láskou vzpomíná manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Dne 9. února uplynou 3 roky od úmrtí pana 

Jána Malíka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Manželka, dcery Marie, Jana, 
Milena s rodinami.

Dne 18. 2. 2015 uplynou 
3 roky od úmrtí pana 

Jaroslava Heřmana.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s láskou a úctou. 

Manželka s rodinou.

neděle 15. února v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

rodinné vstupné 80 Kč  •  dospělí 60 Kč  •  děti 40 Kč

Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

Nedělní divadelní pohádka - Duo Šamšula

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov. 
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.  
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

o KoBLÍŽKoVI

KULTURNÍ STŘEDISKo VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

JUBILEUM

V sobotu 7. 2. 2015 oslaví naše maminka
 paní

Marta Holková,
rozená Tomisová 80 let. Hodně zdraví, štěstí, 
klidu a pohody jí za celou početnou rodinu 

přeje dcera Jana a syn Jirka.

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování všem zúčastněným a známým za projevenou 
soustrast při posledním rozloučení dne 9. 1. 2015 s naší milo-
vanou maminkou, babičkou a tchýní, paní Carmen Brodovou. 

Zarmoucená rodina.

Tímto bych chtěla poděkovat poctivému nálezci, který našel a 
odevzdal můj mobilní telefon. Děkuji Alena Chlápková.

Kulturní středisko
VRATIMOV



kino Hvězda v únoru

Klauni
4. února v 19 hodin
ČR/Lucembursko/SR/Finsko, 2013, 
120́, drama o komedii, vstupné 70 Kč, 
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Viktor Tauš
Hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lá-
bus, Didier Flamand a další.
Příběh o pozdním znovushle-
dání klaunského tria.

Fakjů pane učiteli
5. února v 19 hodin
Německo, 2013, 118 ,́ komedie 
(český dabing), vstupné 70 Kč, 
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Elyas M´Barek, Karoline 
Herfurth, Katja Riemann a další.
Jak to vypadá, když se na ško-
lu dostane bláznivý učitel.

Rodinný film

Želvy Ninja
11. února v 17 hodin
USA, 2014, 101́ , dobrodružný/akční (český dabing), rodinné 
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Jonathan Liebesman
Hrají: Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner a další.
Nosí jména slavných umělců, ovládají zbraně a zbožňují pizzu.

Tři srdce
12. února v 19 hodin
Francie, 2014, 106 ,́ drama 
(české titulky), vstupné 90 Kč, 
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Benoît Jacquot
Hrají: Charlotte Gainsbourg, 
Catherine Deneuve, Chiara 
Mastroianni a další.
Nebezpečný milostný trojúhelník.

Filmový klub

Pan Nikdo
18. února v 19 hodin
Kanada, Belgie, Francie, Německo, 2009, 
155 ,́ sci-fi/drama (české titulky), vstupné 
80 Kč, členové klubu 70 Kč, přístupné bez 
omezení
Režie: Jaco Van Dormael
Hrají: Jared Leto, Diane Kruger, Sarah 
Polley a další.
Záleží jen na rozhodnutích, která v průběhu života učiníme.

Rodinný film

Pošťák Pat
19. února v 17 hodin
Velká Británie, 2014, 88 ,́ animovaný (český dabing), 
rodinné vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez 
omezení
Režie: Mike Disa
V českém znění: Tomáš Juřička, Bohdan Tůma, Eva Hruško-
vá a další.
Doručování zásilek je ta nejdobrodružnější práce na světě.

Sobota pro děti

Nezbedné pohádky
21. února v 10 hodin
ČR, 68 ,́ pásmo animovaných pohá-
dek, vstupné 30 Kč, přístupné bez 
omezení
Budulínek Mandelinka, Ferda 
mravenec, Vodník ve mlýně, O líném 
Honzovi, O smutné princezně, Krtek 
malířem

Vlk z Wall Street
25. února v 19 hodin
USA, 2013, 180 ,́ životopisný/
komedie (český dabing), vstup-
né 70 Kč, nepřístupné pro děti 
do 15 let
Režie: Martin Scorsese
Hrají: Leonardo DiCaprio, Jo-
nah Hill, Margot Robbie a další.
Peněz není nikdy dost.

Zakázané uvolnění
26. února v 19 hodin
ČR, 2014, 77 ,́ komedie, vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti 
do 12 let
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Zuzana Stavná, Jana Stryková, Hana Vagnerová, 
Ondřej Sokol a další.
Co všechno znamená „zakázané uvolnění“?


