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POLICIE ČR Vratimov 604 127 2881. březen 2015 / číslo 3 měsíčník zdarma

Řidiči pozor!!! 
Porušování dopravních předpisů se nemusí vyplatit

Na podzim minulého roku se v našem městě hojně diskutovalo 
o bezpečnosti dopravního provozu před Základní školou Datyň-
ská na ul. Datyňská ve Vratimově v souvislosti s ne příliš obvyk-
lým stavebně dopravním řešením průjezdu komunikací u zastávek 
autobusů. Budou to tři roky, kdy žák základní školy právě zde utr-
pěl při dopravní nehodě vážné zranění. Následně provedené do-
pravně technické řešení, byť ho vytvořili, doporučili a vyjadřo-
vali se k němu odborníci z oboru dopravní bezpečnosti a byly na 
něj poskytnuty dotace právě z důvodu zvýšení bezpečnosti osob 
a zejména dětí, vyvolalo u laické veřejnosti rozpaky. Po půl roce 
užívání je zřejmé, že při dodržování povolené rychlosti a nepřejíž-
dění do protisměru je řešení velmi bezpečné. Za situace, kdy však 
auta a zejména ta nákladní nedodrží povolenou rychlost, může 
vzniknout problém a vozidlo může ohrozit bezpečnost chodců na 
vozovce, popřípadě na přilehlém chodníku a zastávce. Bohužel 
právě nedisciplinovaní řidiči nedodržující dopravní předpisy jsou 
velmi častou příčinou dopravních nehod. Situace je o to kompli-
kovanější a závažnější, že po otevření logistické firmy s velkým 
překladištěm v Šenově projíždějí přes Horní Datyně a dále kolem 
této základní školy těžká nákladní auta s návěsy na celnici v Pas-
kově. Takové nákladní auto, pokud pojede větší rychlostí, může být 
příčinou vážné dopravní nehody. Škola má více než čtyři sta žáků a 
pohyb dětí zde bývá v některou denní dobu značný. 

Protože ze zkušenosti všichni víme, že bez hrozby sankce se 
předpisy dodržují jen sporadicky a nemůžeme zde postavit poli-
cistu či strážníka, který by denně po několik hodin kontroloval ne-
disciplinované řidiče, rozhodli jsme se využít moderní techniku. 
Na uvedeném úseku bude nainstalován kamerový systém, který  
ve směru od Horních Datyň nepřetržitě monitoruje jízdu vozidel 
a v případě zjištění porušení dopravních předpisů překročením 

povolené rychlosti a jízdy v protisměru kolem zastávek autobusů 
kamery přestupek nejen zaznamenají, ale přes počítačový systém 
Městské policie v Ostravě ho ihned zašlou s pořízenou fotogra-
fií k projednání odboru dopravně správních činností Magistrátu 
města Ostravy. Každé porušení dopravních předpisů na tomto 
úseku bude automaticky projednáno v přestupkovém řízení se 
všemi z toho plynoucími důsledky. 

Nejde nám ani tak o sankce za  přestupky, ale především o pre-
venci takového protiprávního jednání. Proto se snažíme a bude-
me se snažit o našem záměru informovat v co nejširším měřítku a 
také tímto dát všem řidičům možnost, aby se před správní orgán 
nedostali. 

V rozpočtu jsme v tomto roce vyčlenili poměrně vysokou částku 
na vypracování studie obchvatu města pro nákladní auta nad urči-
tou hmotnost, jejichž cílová stanice je mimo náš katastr. Chceme, 
aby řidiči využívali pro své cesty silnice 1. třídy a dálnice. Pokud 
se nám to podaří, kamery by pomáhaly i při kontrole a odhalování 
těch řidičů nákladních vozidel, kteří by nerespektovali objízdnou 
trasu a snažili se snížit své provozní náklady průjezdem přes naše 
město.

Smlouvu na monitorování a přenos dat přímo příslušnému 
správnímu orgánu máme uzavřenou se společností OVANET a.s., 
kterou stoprocentně vlastní statutární město Ostrava, na dobu tří 
let. Počet zaregistrovaných dopravních přestupků a výsledek jejich 
projednání, s ohledem na ustanovení zákona pouze v obecných čís-
lech, budeme vždy nejméně jednou ročně zjišťovat, vyhodnocovat 
a budeme s nimi samozřejmě seznamovat i naše občany prostřed-
nictvím webových stránek a Vratimovských novin.   

JUDr. Dagmar Hrudová 
starostka

ulice Datyňská před základní školou, foto(ak)
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Obecní byty 

Milí rodičové, v duchu dlouholeté tradice Vám město Vrati-
mov spolu se Sborem pro občanské záležitosti nabízí možnost 
slavnostního uvítání Vašeho děťátka do života v obřadní síni 
Městského úřadu ve Vratimově, nebo v Kulturním domě v Hor-
ních Datyních (dle trvalého bydliště dítěte).

O tuto akci je v našem městě trvalý zájem, v roce 2014 jsme při-
vítali celkem 46 nových malých občánků. Ve Vratimově 39 dětí a 
7 dětí v Horních Datyních. Průběh (reportáž) ze slavnostních akcí 
můžete zhlédnout na stránkách:  www.vratimov.tv. 

Na vítání občánků je možno se přihlásit níže uvedeným způ-
sobem v předem stanovených termínech s tím, že rodiče dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů MěÚ Vratimov (da-
tum narození a adresa trvalého pobytu).

Termíny obřadů v roce 2015:                                                                      
Vratimov: 21. března 2015     Horní Datyně:   28. března 2015
                    13. června 2015                                    20. června 2015 
                   19. září 2015         12. září 2015
                   12. prosince 2015        19. prosince 2015

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

Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů před konáním obřadu!

Několik informací k obřadům

Město Vratimov provádí obřady vítání občánků bez poplat-
ku, a to pro děti maximálně do jednoho roku věku. Obřady se 
konají vždy v sobotu v dopoledních hodinách, o hodině konání 
akce budou rodiče informovaní pozvánkou. Fotografování dětí 
je možné svým vlastním fotoaparátem přímo v obřadní síni 
nebo je přítomen fotograf, pan Petr Šlachta. Rodiče obdrží pro 
své dítě kromě dárečku i pamětní knížku. V případě, že se 
z důvodu nemoci nebudou moci rodiče se svým dítětem na-
hlášeného obřadu zúčastnit, prosíme o telefonické odhlášení 
na telefonním čísle: 595 705 925, nebo na e-mailové adrese: 
vecerova.meu@vratimov.cz.  

Drahomíra Večeřová, odbor sociálně-správní  
Jaromíra Maulerová, tajemnice SPOZ

Odbor investic a údržby obecního majetku MěÚ Vratimov 
sděluje všem žadatelům o pronájem obecního bytu, že Pravi-
dla pro přidělování obecních bytů, které jsou v majetku města 
Vratimova, schválená Radou města Vratimova dne 4. 9. 2001, 
č. j. 52.5.9., byla doplněna (RM dne 27. 5. 2003, č. j. 11.5.14) 
o vyřazování neaktualizovaných žádostí po dvou letech od její 
první aktualizace.

Žadatel je povinen osobně nebo písemně potvrdit trvání své 
žádosti každoročně na počátku kalendářního roku, nejpozději 
však do 31. 3. příslušného roku.

V případě, že se tak nestane, bude po dvou letech po před-
chozím projednání v sociální  a bytové komisi vyřazen.

O vyřazení bude žadatel informován.

Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby obecního majetku

Z jednání rady města
Dne 6. 1. 2015 rada města projednávala mimo jiné:

 - Vyhlášení záměru pronajmout prostory k podnikání.
 - Přílohu ke smlouvám o dodávce tepla a teplé užitkové 

vody uzavřené mezi městem Vratimov a TEPLO Vrati-
mov, spol. s r. o.

 - Dohodu o údržbě chodníku na mostě ul. Václavovická.
 - Plány práce komisí zřízených radou města.
 - Jmenování členů školských rad pro období 2015–2017.

Dne 27. 1. 2015 pak projednávala:
 - Výroční zprávu o poskytnutí informací podle zákona 

106/1999 Sb. za rok 2014.
 - Přidělení prostor k podnikání.
 - Žádost ZO ČZS Vratimov o finanční výpomoc.
 - Zprávu o současném stavu víceúčelového hřiště u DDM 

Vratimov.
 - Rozdělení parkovacích míst před MěÚ Vratimov.
 - Smlouvu o výpůjčce mezi městem Vratimov a TEPLO 

Vratimov, spol. s r. o. 

Z jednání zastupitelstva města
Dne 4. 2. 2015 zastupitelstvo města na svém jednání:

 - Schválilo realizaci akce Odpočívadlo, včetně workoutové-
ho hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava 
– Beskydy a podání žádosti o dotaci do Národního progra-
mu podpory cestovního ruchu 2015, podprogram Cestová-
ní dostupné všem.

 - Svěřilo jednotlivým místostarostům města úkoly:

 Bc. Martin Čech
 - Zodpovídá za krizové řízení města.
 - Zajišťuje funkčnost organizační složky města JSDH 

Vratimov a JSDH Horní Datyně.
 - Koncepčně řeší dopravní situaci ve městě.
 - Spolupracuje s Policií ČR při ochraně veřejného pořádku.
 - Zabezpečuje informování občanů o činnosti města.

 Mgr. Iveta Zechová
 - Z pozice zřizovatele plní povinnosti vůči příspěv-

kovým organizacím města (ZŠ Masarykovo nám., 
ZŠ Datyňská, ZUŠ Vratimov, MŠ Vratimov, DDM 
Vratimov, Zařízení školního stravování Vratimov 
a Městská knihovna Vratimov).

 - Koncepčně řeší sociální a zdravotní politiku města.
 - Zodpovídá za funkčnost městského koupaliště a 

sportovišť na území města.
 - Podílí se na zakládání a zřizování právnických 

osob s majetkovou účastí města včetně organizač-
ních složek města.

 - Schválilo uzavření darovací smlouvy mezi dárcem TEPLO 
Vratimov, spol. s r. o. a obdarovaným městem Vratimov.

 - Schválilo plány práce kontrolního a finančního výboru.

Usnesení ze zasedání jsou přístupná na stránkách města
www.vratimov.cz. 

Bc. Martin Čech
místostarosta

Vítání občánků v roce 2015
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Společnost .A.S.A., spol. s r.o., která na katastrálním území 
Vratimova a Horních Datyň zajišťuje sběr tuhého komunálního 
odpadu z jednotlivých domácností, sběr biologického odpadu a 
také sběr separovaného odpadu, rozšiřuje další možnosti nakládání 
s odpady produkovanými fyzickými nepodnikajícími osobami v sou-
ladu s novelou § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Rozšíření spočívá ve sběru kovových obalů (nápojové plechovky, 
konzervy od potravin, uzávěry a víčka od nápojů apod.), z hlediska 
hygienického čistých. Tyto kovové obaly mohou být odkládány do 
žlutých kontejnerů na plast. Kontejnery budou postupně označeny 
tak, aby bylo zřejmé, co vše se může do nádob ukládat.
Další možnosti, kde se mohou občané zbavit kovového odpadu, 
jsou např.: 

Kam s kovovými obaly?  - Logistické centrum odpadu spol. .A.S.A.,
 - mobilní sběr odpadu organizovaný 2 x ročně,
 - prostřednictvím zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpa-

dech (výkupna kovového odpadu). 
V průběhu kalendářního roku má společnost .A.S.A. svozový 

kalendář pro všechny druhy sběrných nádob, přesto se však může 
stát, že dojde k přeplnění kontejnerů na stanovištích se separo-
vaným odpadem. V tomto případě má každý občan možnost na 
tento stav upozornit Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a 
životního prostředí: 

 - telefonicky: 595 705 941, 595 705 956,
    608 001 074, 776 548 389,

 - e-mailem:    pavlovska.meu@vratimov.cz,
    hranicka.meu@vratimov.cz.

Ing. Renáta Pavlovská
odbor výstavby a životního prostředí

ZIK-ZAK Vratimov si přivezl 2 medaile!
 O víkendu 31. ledna - 1. února 2015 se v Plzni konalo Mist-

rovství České republiky v twirlingu (práce s hůlkou) a skupinové 
choreografie s pompony. Našich 25 děvčat bylo připravených bo-
jovat o medailové pozice. V plzeňské hale byla napjatá atmosféra a 
zjistili jsme, že nejen naše děvčata toužila být na bedně. K výbor-
nému výkonu nás vyhecovali skalní rodiče, kteří jezdí na každou 
mažoretkovou soutěž, a my trenérky jsme ani nedýchaly.
A vyplatilo se: 
2. místo Daniela Vodová + Táňa Tomanová 
 - taneční duo hůlka v kategorii junior starší 
2. místo a titul Vicemistr ČR ZIK-ZAK  Vratimov
  - skupinová choreografie pompony (Evolution of music)

Děkujeme všem děvčatům za super výkon a rodičům za povzbu-
zování a vytvoření úžasné atmosféry. Bez Vás by to nešlo!

trenérky Hanka a Andrea Mindekovy

foto ZIK-ZAK Vratimov
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Včelaři v roce volebním a jubilejním
Na výroční členské schůzi konané 8. 2. 2015 v Kulturním domě 

Horních Datyních hodnotili svou činnost včelaři místní ZO za rok 
2014 a zároveň si stanovili cíle pro rok letošní. 

Jednání byli přítomni rovněž zástupci okolních ZO. Přínosem a 
povzbuzením do naší další činnosti byla i osobní účast paní starost-
ky JUDr. Dagmar Hrudové. 

Hlavním bodem programu byla zpráva o činnosti organizace za 
poslední období a plán akcí na letošní rok, kterou přednesl předse-
da Ing. Richard Grohmann. 

Letošní rok je pro tuto organizaci významný, neboť je nejen ro-
kem volebním, ale také jubilejním. Probíhají volby do všech orgánů 
ČSV, na naší výroční členské schůzi to byly volby nového výboru 
a úsekových důvěrníků. Volby ukončí v závěru roku sjezd ČSV.

Na slavnostní členské schůzi na podzim letošního roku si da-
tyňští včelaři připomenou 85. výročí vzniku včelařského spolku 
na území Vratimova a okolí, jehož přímým pokračovatelem je 
naše ZO.

V hodnotící zprávě o činnosti organizace předseda ZO Ing. Gro-
hmann uvedl, že členové  obhospodařují v průměru 300 – 350 včel-
stev v půdobnosti jak základní organizace, tak i v jiných lokalitách 
(Ostravice, Staré Hamry, Prostřední Bludovice).

Základní organizaci tvoří 29 členů, z toho 24 mužů a 5 žen.  
 - Loňský rok byl pro včelaře podprůměrný z důvodu nepříz-

nivého počasí pro včasný rozvoj včelstev na jaře. 
 - V rámci konání členských schůzí se konaly vloni i letos od-

borné včelařské přednášky.
 - Na jaře proběhlo smažení vaječiny spojené s výměnou vče-

lařských zkušeností.
 - Naši členové měli možnost se zúčastnit zájezdů a odborných 

přednášek pořádaných okolními organizacemi nebo okres-
ním výborem.

 - Pravidelně jsme se zúčastňovali vzpomínkových akcí pořá-
daných MěÚ Vratimov.

 - Dále to byla návštěva nemocných a starších jubilantů nebo 
pomoc začínajícím včelařům.

 - Začlenili jsme se mezi ty organizace, které zvládly obslu-
hu Centrálního informačního systému (CIS), čímž odpadlo 
papírování ve vedení evidence, výpočtu dotací, umístění 
včelstev apod., ale hlavně - odpadlo placení poštovného za 
každou zaslanou změnu.

Další část zprávy byla věnována nepříznivé situaci, která se týče 
zdravotního stavu včelstev. U našich sousedů se objevila ohniska 
moru včelího plodu, proto musela být jejich včelstva včetně úlů a 

všech pomůcek spálena. Naše základní organizace se tím dostala 
do ochranného pásma, což pro nás v současnosti znamená řadu 
omezení v práci se včelami.

Z celé republiky jsou rovněž hlášeny varovné signály o velkém 
úhynu včelstev, které se v některých oblastech blíží téměř 100 %. 
Ani naší ZO se ztráty nevyhnuly. Zatím jsme zaznamenali úhyn 
102 včelstev a tento stav nemusí být konečný.

Z toho důvodu předseda ZO vyzval všechny členy k důslednému 
dodržování hygienických pravidel a nařízení Státní veterinár-
ní správy. Stanovil rovněž opatření pro opětovné zvýšení stavu 
včelstev a postup při zjištění nebo podezření z nějaké nákazy. 

Po zprávách jednotlivých komisí proběhly volby výboru na léta 
2015 – 2019 a delegátů na okresní konferenci.

Revize přidělených finančních prostředků z MěÚ Vratimov i Ře-
pišť proběhla na obou úřadech a nebyly shledány závady.

V další části výroční členské schůze byli přítomní seznámeni 
s chystanou oslavou 85. výročí založení včelařské organizace, 
která je plánována na podzim letošního roku. 
Při této příležitosti:

 - dojde k ocenění práce našich členů,
 - uskuteční se odborná včelařská přednáška,
 - účastníci obdrží pamětní plaketu k 85. výročí založení ZO, 

zhotovenou v keramické dílně v Řepištích,
 - připravíme výstavku fotografií a dokumentů včetně všech 

dílů naší kroniky, založené v r. 1930,
 - toto výročí oslavíme společně s našimi partnery a sousední-

mi včelařskými organizacemi včetně zhotovení památného 
fota apod.

Závěrem předseda poděkoval paní starostce za účast a vystoupe-
ní na této výroční členské schůzi. Paní starostka byla mile překva-
pena účastí a zájmem našich členů o činnost organizace. Pozorně si 
vyslechla i zprávu o neutěšené situaci, pokud se týče zdravotního 
stavu včelstev a nákladů s tím spojených.

Předseda rovněž poděkoval za finanční příspěvky poskytnuté 
v loňském roce, bez kterých by byla naše činnost velmi omeze-
na a požádal paní starostku, aby naše poděkování tlumočila na 
zasedání zastupitelstva. Zároveň vyslovil přesvědčení, že na nás 
nezapomenou podle svých finančních možností i letos.

Po přestávce schůze pokračovala odbornou přednáškou o léčení 
včelstev.

Ing. Richard Grohmann
předseda ZO ČSV Horní Datyně

foto včelaři Vratimov
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Reakce na článek „Fotbal už dávno není jen prima hra“
Vážení občané, vážení rodiče. Musíme reagovat na uveřejněný 

článek v lednovém vydání Vratimovského zpravodaje, jež napsa-
la paní Navrátilová a jehož obsah, tendenčně laděný, poškozuje 
dobré jméno fotbalového klubu FC Biocel Vratimov. Dovolte tedy, 
abychom zde občanům a hlavně rodičům osvětlili, jak se věci mají.

Každý fotbalový nebo jakýkoliv jiný sportovní klub je založen 
na členství, respektive registraci svých členů. Toto členství stvr-
zuje u dětí mladších 15-ti let svým podpisem na registrační lístek 
zákonný zástupce. To vše v souladu s pravidly Fotbalové asociace 
České republiky (dále jen FAČR). Poplatek za registraci činí roč-
ně u dětí do 18-ti let 100 Kč a u dospělých hráčů, trenérů, členů 
a funkcionářů 200 Kč ročně. Toto je povinností každého klubu 
zaregistrovaného a hrajícího soutěže pod hlavičkou FAČR. My 
jako oddíl musíme respektovat pravidla, která nám fotbalová 
asociace ukládá a bez tohoto poplatku nemůže řádně registro-
vaný člen v oddíle nastoupit k soutěžnímu utkání. 

Fotbalový klub FC Biocel Vratimov je občanské sdružení, je-
hož jedním z mála příjmů jsou měsíční příspěvky rodičů hráčů, 
jako v kterémkoliv uměleckém či jiném zájmovém kroužku. Náš 
klub se stará o pět mládežnických týmů a příspěvky rodičů jsou 
stanoveny na 350 Kč po dobu 10-ti měsíců v roce. Náklady rodičů 
na jednu tréninkovou jednotku (90 min.) jsou tedy cca 30 Kč. Aby 
mohly děti sportovat, musí proto výkonný výbor pro chod klubu 
zajistit dostatečné finance, které se v dnešní době opravdu těž-
ce shání. Aby mohlo dítě hrát fotbal, je potřeba mu zajistit jistý 
servis. Ať už je to materiální vybavení, jako jsou např. tréninkové 
pomůcky, dresy, míče na utkání, rozhodčí, přenosné branky atd. 
Všechny děti u nás v letním období trénují a hrají svá utkání na 
travnatém hřišti, které se musí taktéž udržovat. Děti mají k dis-
pozici teplou vodu a vytápěné čisté šatny. Žákovská mužstva a 
dorostenci jezdí k utkáním na hřištích soupeřů autobusem. Oddíl 
je objednává a pochopitelně i platí (roční náklady na autobusy 
činí přes 90 tis. Kč). V zimním období si náš klub pronajímá tě-
locvičny. Nikdo nám nic zadarmo nedá. Hráči jsou vedeni kvalifi-
kovanými trenéry, za jejichž práci s dětmi ve svém volném čase je 
musí klub taktéž finančně ohodnotit. To je jen malý výčet nákladů, 
které jsou spojeny s výchovou mladých fotbalistů. A vězte, že roze-
pisovat se o dalších nákladech, které klub má, by zabralo další dvě 
stránky. Pokud se pisatelka domnívá, že podmínky v našem oddíle 
jsou srovnatelné, jak píše s „výběrovými kluby“, doporučujeme 
všem seznámit se s podmínkami např. fotbalových akademií, kde 
jsou náklady pro rodiče mnohonásobně vyšší.  

 Musíme se rovněž ohradit proti zcela scestné informaci, že se 
vratimovský fotbal rozhodl zapsat naše děti do ostravské soutěže, 
kde se potkávaly s takovými týmy, jako Baník A, Vítkovice A.

Mužstva přípravek, nebo chcete-li benjamínků FC Biocel Vra-
timov, hrají tuto soutěž od roku 1997, kdy jsme se snažili naše 
nejmenší děti začlenit mezi výše zmíněné kluby a konfrontovat 
výkonnost hráčů s těmi nejlepšími, kteří jsou v tomto regionu. 
Fotbal a trénink mládeže je především proces učební a až v druhé 
řadě proces zdatnostní. Ne každý je natolik talentovaný, aby se 
mohl fyzicky a technicky srovnávat s jedinci, kteří prošli řízeným 
a přísným výběrem profesionálních klubů. U nás si vážíme všech 
dětí a rodičů, ovšem naší filozofií je v první řadě děti tento sport 
hrát naučit a ne se vázat na výsledky. Frustrováni víc než samotné 
děti jsou spíše někteří trenéři, kteří prohru svého týmu berou jako 
měřítko své osobnosti.

Velmi důrazně se ovšem musíme ohradit ve věci registrací hrá-
čů. Jestliže pisatelka uvádí, že vratimovský fotbal rozhodl, že de-
vítileté a desetileté dítě má hodnotu 3 000 Kč, měla by si nejdříve 
zjistit všechna fakta s tímto spojená a až poté se k věci vyjadřo-
vat, neboť toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Vratimovský fot-
bal v žádném případě nerozhodl o hodnotě devítiletého a desetile-
tého hráče! Částky za přestupy a hostování hráčů jsou tabulkové a 

Kdy byla předána budova dnešního domu dětí - bývalého 
Katolického domu do užívání dětem pro činnost tehdejší pio-
nýrské skupiny? Kdy se konal první tábor na louce Nadějov 
v Lukavci u Fulneku? Znáte odpovědi na naše otázky? Potom 
právě pro Vás jsou určeny následující řádky.

Dům dětí a mládeže Vratimov a Pionýrská skupiny Mír Vra-
timov pátrají po své minulosti. Rádi bychom získali informace 
a dokumentaci k tomu, jak to všechno začalo. Proto svoláváme 
všechny pamětníky činnosti DDM Vratimov, Pionýrské skupi-
ny Vratimov a táborů na louce Nadějov v Lukavci na schůzku 
pamětníků, která se uskuteční v Domě dětí a mládeže Vrati-
mov v úterý 10. března 2015 od 18 hodin. Vezměte s sebou fo-
tografie, videozáznamy a další cennosti z dob existence těchto 
dvou organizací od jejich vzniku až po dnešní den.

Věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří zmapovat naši his-
torii.

Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov
Jan Kludka, vedoucí PS Mír Vratimov

Výzva pro pamětníky 

výši odstupného nebo tzv. výchovného určila a schválila do svých 
stanov valná hromada FAČR. Klauzuli o výchovném prosadili 
zástupci klubů prostřednictvím delegátů jednotlivých krajských 
a okresních svazů, aby se zamezilo přetahování dětí mezi kluby. 
Toto výchovné zdaleka nepokrývá náklady na výchovu jednotli-
vých hráčů, ale alespoň jaksi kompenzuje ztrátu hráče. Pravidla 
jsou prostě daná a není v naší moci je jakkoliv měnit. Nikde taktéž 
není psáno, že je povinností rodičů toto výchovné platit. Přestupy 
či hostování hráčů se řeší mezi oprávněnými zástupci zainteresova-
ných klubů, kteří se na výši odstupného či jiné formy náhrady (např. 
hostování, střídavé starty, apod.) mohou domluvit. Tohle je dle řádů 
čistě v kompetenci klubů. Na základě této skutečnosti fotbalový od-
díl FC Biocel Vratimov postupoval podle platných pravidel schvále-
ným výkonným výborem FAČR. 

Jestliže rodiče zjišťují, že vše může fungovat i jinak, že mě-
síčně platí příspěvky oddílu TJ Řepiště 100 Kč a je jim propláce-
no jízdné, musíme upozornit na fakt, že ve fotbalovém oddíle TJ 
Řepiště bylo pouze jedno mládežnické družstvo (žáci) a mužstvo 
dospělých. Tudíž v Řepištích mají nesrovnatelně menší hráčskou 
základnu, než je tomu ve Vratimově, čímž mají taktéž nižší pro-
vozní náklady. Jestli rodiče nabyli dojmu, že za 100 Kč měsíčně 
a proplácením jízdného je možné provozovat jakýkoli sportovní 
oddíl, tak jsou zcela mimo realitu. Jinými slovy je mimoškolní 
aktivita dětí odešlých do řepišťského fotbalového klubu dotována 
obecními penězi z rozpočtu obce Řepiště.

Netušíme, proč byl tento článek sepsán a za jakým účelem. Je 
zarážející, že žádná komunikace mezi rodiči a vedením klubu ni-
kdy neproběhla, ačkoliv je v článku zmíněna ona neochota se do-
mluvit. Dle našeho názoru jde jen o tendenční článek, plný nepod-
ložených informací, který dehonestuje a veřejně očerňuje vedení 
FC Biocel Vratimov a shazuje tak obětavou práci lidí, kteří se bez 
nároku na jakoukoliv finanční kompenzaci snaží dělat vše, co je 
v jejich silách, pro vratimovský fotbal a obětují mnohokrát i své 
vlastní finanční prostředky. 

Každopádně přejeme do budoucna všem malým fotbalistům a 
jejich rodičům, kteří se rozhodli přestoupit do sousedního klubu, 
hodně sportovních úspěchů. 

Více na www.fcvratimov.cz.

Výkonný výbor fotbalového oddílu FC Biocel Vratimov
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Zveme širokou veřejnost na výstavu fotografií Historie za opo-
nou, věnované bohaté činnosti ochotnického divadla ve Vratimo-
vě, jejíž vernisáž se uskuteční v úterý 3. března ve Vratimovské 
galerii. 

První zmínky o aktivitách ochotníků ve Vratimově se objevují 
roku 1919, kdy vznikl Divadelní spolek Sokola a Orla, který v průbě-
hu následujících bezmála devadesáti let několikrát změnil svého zři-
zovatele i domovskou scénu. Podle dostupných informací v Databázi 
českého amatérského divadla, to byl od roku 1930 DS Jirásek, dále 
od konce roku 1945 literární spolek Českého svazu mládeže. 

V období mezi léty 1954 – 1960 působil pod názvem DS ZK 
Vratimovských papíren, později literární spolek ZK Vratpap, který 
hrál v bývalém Katolickém domě. Po založení JKP DS Tyl spolek 
spolupracoval se soubory Vojan z Hrabové a ZK Dolu Jeremenko 
z Vítkovic. 

Počátkem osmdesátých let hostil vratimovské ochotníky nově 
vybudovaný Společenský dům.

Za dobu aktivní činnosti sehráli ochotníci řadu představení, 
která se těšila veliké oblibě místních obyvatel a zúčastnili se řady 
hostování v okolních obcích našeho regionu.

Najděte si čas a přijďte zavzpomínat na některá představení, 
zachycená ve fotografiích, které se dochovaly v archivu dnešního 
Společenského domu a v soukromých rodinných sbírkách. 

Petr Macura

Historie za oponou

Kulturní středisko
VRATIMOV

VRATIMOVSKÁ GALERIE
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz

Historie za oponou

 Výstava bude otevřena do 26. března každou středu a čtvrtek  
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

vstup zdarma

vernisáž výstavy 

3. března v 17 hodin

CUKRY, TUKY, 
JSOU OPRAVDU 

ŠPATNÉ?

vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska,
úhrada vstupenek možná i převodem, rezervace na tel.: 595 700 751

Kulturní středisko
VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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Kronika města Vratimova, část 43. - rok 1933
Září

1. jasno, teplo, 2. – 4. prší s přestávkami, 5. – 8. zamračeně, 
chladno, větrno, 9. – 13. jasno, teplo, sucho, 14. – 16. dosti silný 
vítr a déšť, 17. – 19. studený vítr, dešťové přeháňky, 20. – 22. 
mírně chladno, dosti hustý déšť, 23. – 30. z rána chladno, na den 
teplo, klidno. 
Říjen

1. ráno mlha, na den jasno, teplo, 2. teplo, příjemno, na večer 
se ochladilo a prší, 3. ráno zamračeno, studeno, 4. v noci první 
dosti tuhý mráz, na den jasno, chladno, 5. – 6. jasno, chladno, na 
den oteplení, 7. v noci tuhý mráz, na den jasno, slunečno. 8. – 9. 
chladno, na den chvílemi drobný déšť. 10. ráno mlha, temperatura 
mírná, 11. – 12. ráno slunečno, teplo, na den větrno, 13. celý den 
od časného rána prší, temperatura mírná, 14. slabě prší, chladno, 
15. většinou jasno, chladno, 16. mráz, 17. více zamračeno, chlad-
no, 18. zamračeno, temperatura mírná, 19. ráno mlha, k poledni 
vydatný déšť, odpoledne též prší. 21. částečně zamračeno, tem-
peratura mírná, 22. mlhavo, chladno, 23. ráno dosti hustá mlha, 
studeno, 24. mlhavo, studený vítr, na den se vyjasní, 25. – 26. za-
mračeno, temperatura mírná, 27. zamračeno, studeno, 28. poně-
kud zamračeno, mírná temperatura, částečné vyjasnění, 29. za-
mračeno, dopoledne začíná slabě pršeti, večer neobyčejná prudká 
vichřice, trochu s deštěm. 30. – 31. poněkud slunečno, chladno, 
vítr studený.
Listopad 

1. – 3. z rána pršelo, větrno, chladno. 4. – 7. zamračeno, mlhavo, 
studeno, vítr, drobný déšť, 7. – 9. ráno tuhý mráz, na den jasno, 
slunečno, 10. v noci sněžilo a přimrzlo, 11. na den zamračeno, stu-
deno, 12. ráno hustý déšť, na den prší slaběji, odpoledne poprvé 
sníh, za krátkou dobu bílá sněhová pokrývka, 13. ráno mráz, na 
den slunečno, ale chladno. 14. hned ráno sněží až do odpoledne, 
temperatura mírná, ale dosti chladno a mlhavo. 15. sněží dosti sil-
ně, k poledni sníh taje, temperatura mírná, ráno -3 °C, sněhu na 
10 cm. 16. – 17. sníh zůstal od předešlého dne ležeti, odpoledne 
slunečno, sníh mizí úplně. 18. pěkný sluneční den, půda zvolna 
vysychá, 19. mlhavo, zamračeno, temperatura mírná, 20. – 21. hus-
tá mlha, sychravo, studeno od severu, velmi nepříjemné počasí. 
22. dosti tuhý mráz, vyjasnění, slunečno, odpoledne zamračeno. 
23. ráno zamračeno, chladno, odpoledne slabý déšť. 24. ráno déšť, 
velmi zamračeno, temperatura mírná. 25. – 26. zamračeno, stude-
no, v noci 26. napadlo trošku sněhu. 27. ráno mlhavo, slabý déšť, 
studeno. 28. ráno hustá mlha, na den temperatura mírná. 29. ráno 
mlha, v noci poprašek sněhu, trochu přimrzlo, studeno. 30. částeč-
ně zamračeno, mírně chladno. 
Prosinec

1. v noci poprašek sněhu, temperatura mírná, mírné sněžení. 
2. zamračeno, studený vítr, na den ledová vichřice, zem je zamr-

zlá. 3. ráno ledový vítr, okna zamrzla i vodovod zamrzl, jasno, 
slunečno, 4. v noci mráz, pak jasno, slunečno, temperatura mírná. 
5. slabší mráz v noci, země zamrzla až na 15 cm. 6. odpoledne stu-
dený vítr. 7. ráno zamračeno, před polednem začalo hustě sněžit, 
temperatura mírná, 8. mráz, poněkud zamračeno, bezvětří, tem-
peratura – 19 °C, 9. – 12. mrazy, poprašek sněhový, studený vítr, 
slunce jen málo prosvítá, 13. studený vítr odpoledne, vzbouřil se 
silný vítr, velmi studeno, rádio hlásí – 20 °C, 14. – 15. mrazy, 
podle časopisu přichází zima z Polska, 16. - 18. občas sněží, je 
studeno, též mlhavo. 19. ráno mlhavo, v noci trochu sněžilo, na 
den se vyjasnilo, k večeru hustá mlha, slabé sněžení  - 1 °C, 20. – 
21. ráno sychravo, mírné oteplení, mlhavo, večer sněžení + 1 °C, 
22. – 23. sněží, je mlhavo, před čtvrtou hodinou je tma z mlhy, 
24. již v noci nastala obleva, na den sníh taje, mírná temperatura 
pod 0 °C, 25. taje celou noc, je rozmoklý z mlhy, je zamračeno, 
26. – 27. zamračeno, taje 0 °C, 28. na den stoupá teplota na + 5 °C 
a strhl se vítr, 29. střídavě slunečno, teplota + 5 °C, úplné bezvětří, 
30. – 31. ráno hustá mlha, bezvětří, temperatura + 1 °C.

Požáry 
V noci z 3. – 4. března 1933 vyhořela Antonínu Pastrňákovi v Ro-

pici číslo 237 stodola. Dne 17. dubna 1933 vypukl na čísle 135 ve 
Vratimově u Řondka oheň, shořela střecha a dva podkrovní byty, 
přízemní byty neshořely, jedna žena, který svůj majetek hájila, po-
pálila se tak těžce, že ji museli dopraviti do nemocnice. 
Prapor společenstva řezníků

Prapor společenstva řezníků: Svěcení praporu společenstva řez-
níků okresu frýdeckého konalo se 6. srpna 1933 a byl přítomen 
okresní hejtman z Frýdku Dr. Cichra. Slavnost se neobyčejně vyda-
řila. Zúčastnil se značný počet řezníků v krojích, přes 20 na koních, 
u školy byla sloužena polní mše svatá, proslov měl pan Karel Tesa-
řík, děkan. Shromáždili se řezníci z celého okolí mor., ostravského, 
bohumínského, frýdeckého a místeckého. Nádherně vypracovaný 
prapor zlatem vyšívaný stal skoro 1 000 Kč. Zásluhu o pořízení 
vzácného praporu má dlouholetý předseda společenstva řezníků ve 
Vratimově pan Ludvík Telecký. 

pokračování příště

ilustrační foto, foto archiv KS

Nepřehlédněte nové kroužky v DDM Vratimov
Blýskněte se před kamarády, buďte in, mějte GROOVE!

AUDIOMANIE

Příležitost pro všechny ty, kteří propadli hudbě 
a chtěli by si zkusit vytvořit vlastní pecku. 

první schůzka v úterý 3. 3. 2015 v 16.30 hodin 

Kdo:   Holky a kluci, kteří by rádi pronikli do tajů tvorby a využití                                                                                                                                          
          vlastních  hudebních tracků a všeho, co s tím souvisí.

S kým: Petr Macura, hudební nadšenec, kytarista, kameraman a střihač.

KLUB RODIČŮ S DĚTMI

pro děti od 3 do 12 měsíců
herna DDM Vratimov každý pátek 9.00 – 10.20 hodin

 Program: pohybová říkadla, 
   básničky, písničky, hry                           
 Vedoucí:  Pavlína Řehová

Bližší informace a přihlášky: Marcela Grácová, 
tel.: 739 201 077, m.gracova@ddmvratimov.cz 
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Z Městské knihovny Vratimov
A je tady Březen – měsíc čtenářů, ve kterém jsme připravili 

následující akce.
Výstavu s názvem Po stopách Zdeňka Buriana rovnou do pra-

věku ke 110. výročí narození ilustrátora. Noc s Andersenem, která 
se uskuteční z pátku 27. na sobotu 28. března 2015, téma Putování 
s Malou mořskou vílou. Uzávěrka přihlášek bude 13. března v půj-
čovní době od 13 do 16 hodin. Akce je určena malým čtenářům 
do 4. třídy. Začínáme v pátek v 17 hodin a končíme v sobo-
tu v 8.30 hodin. Všechny další informace Vám rády zodpoví 
knihovnice.

Pokračujeme ve čtenářské soutěži Lovci perel, pro malé čtená-
ře trvá soutěž Cesta světem večerníčků.

Místní knihovna Horní Datyně a Březen - měsíc čtenářů.
Výstava Má vlast cestami proměn trvá do 27. 4. 2015 a je ke 

zhlédnutí v pondělí v půjčovní době od 14 do 17 hodin. Pro soutě-
živé děti je připravena soutěž Znáte devatero pohádek? Všechny 
informace k soutěži a soutěžní materiály podá paní knihovnice.

V měsíci březnu se chystá exkurze pro děti z mateřské a zá-
kladní školy.

Novinky v knihovně: je možné si půjčit na měsíc Tematický 
kufřík např. Honzíkova cesta, Pravěk, Čtyřlístek a taky zcela 
nově kufřík Pipi dlouhá punčocha.

Víte, jak je možné si v pohodlí domova prodloužit Vaše výpůjč-
ky prostřednictvím webové stránky knihovny? Podívejte se na 
www.hornidatyne.knihovna.info. Přes tzv. čtenářské konto zadá-
te číslo Vaší průkazky a PIN (RRMMDD).

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

pátek 17. dubna v 19 hodin

Kočárky

Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224
V sále stolová úprava s možností občerstvení.

Divadelní soubor Propadlo
Kulturní středisko
VRATIMOV

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

vstupné 50 Kč

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.

BYT NA INZERÁT
30. března v 19 hodin

Hrají: Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková, Ivana Andrlová / Veronika Jeníková, Marcela 
Nohýnková / Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová / Olga Želenská, Martin Zounar,  

Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa / Martin Sobotk

vstupné 350 Kč

kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

Divadelní společnost HátaMarc Camoletti 

neděle 15. března 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 - Divadélko Smíšek

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 MAZANé KMOTŘE LIšcE

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

VYPRODÁNO!
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kino Hvězda v březnu

Rodinný film

Prokletí
Midasovy skříňky
18. března v 17 hodin
VB, 2013, 100´, dobrodružný/fantasy 
(český dabing), rodinné vstupné 100 Kč, 
jednotlivec 70 Kč, přístupné bez 
omezení
Režie: Jonathan Newman
Hrají: Michael Sheen, Lena Heade 
a další.
Zlověstná Midasova skříňka nesmí 
padnout do nesprávných rukou.

Filmový klub

Fénix
19. března v 19 hodin
Německo, 2014, 98´, drama (české 
titulky), vstupné 80 Kč, členové 
klubu 70 Kč, nevhodné pro děti 
do 12 let
Režie: Christian Petzold
Hrají: Nina Hossová, Ronald Zehfeld, 
Nina Kunzendorfová a další.
Vizuálně podmanivý thriller 
z poválečného Berlína.

Sobota pro děti

Animáček
21. března v 10 hodin
ČR, 57´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč, přístupné 
bez omezení

Láska na kari
25. března v 19 hodin
USA, 2014, 122´, drama/romantický 
(český dabing), vstupné 70 Kč, 
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Lasse Hallström
Hrají: Helen Mirren, Charlotte Le 
Bon, Rohan Chand a další.
Sto chutí, jedna vášeň.

Let´s dance All in
26. března v 19 hodin
USA, 2014, 112´, taneční/romantický/
drama (český dabing), vstupné 70 Kč, 
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Trish Sie
Hrají: Ryan Guzman, Briana Evigan 
a další.
Ve správném rytmu se dá dokázat 
cokoli.

Díra 
u Hanušovic
4. března v 19 hodin
ČR, 2014, 98´, komedie, 
vstupné 70 Kč, nevhodné 
pro děti do 12 let
Režie: Miroslav Krobot
Hrají: Tatiana Vilhelmová, 
Ivan Trojan a další.
Detailní pohled do života 
na vesnici.

Chlapectví
5. března v 19 hodin
USA, 2014, 166´, drama 
(české titulky), vstupné 70 Kč, 
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Richard Linklater
Hrají: Ellar Coltrane, 
Lorelei Linklater, Ethan 
Hawke a další.
Něžný, vtipný, chytrý a 
melancholický film plný 
krásy a lidskosti.

Hodinový manžel
11. března v 19 hodin
ČR, 2014, 100´, komedie, vstupné 90 Kč, nevhodné pro děti 
do 12 let
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Bolek Polívka, David Novotný, David Matásek, Zuzana 
Norisová a další.
Ukázka toho, čím vším se hodinoví manželé živí.

Violette
12. března v 19 hodin
Francie/Belgie, 2014, 139´, biografické 
drama (české titulky), vstupné 90 Kč, 
nepřístupné pro děti do 15 let
Režie: Martin Provost
Hrají: Emmanuelle Devos, Sandrine 
Kiberlain, Olivier Gourmet a další.
Život přehlížené dívky, z které se stává 
uznávaná a obdivovaná spisovatelka, 
jež ovlivnila další generace autorů.
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Březen
 v kulturním středisku

Program ve Společenském domě ve Vratimově

  2. března 16.30 kinosál  zkouška ZUŠ
  3. března 17.00 galerie  vernisáž Historie za oponou
  4. března 16.00 galerie  výstava Historie za oponou
  5. března 15.00 učebna č. 11  autoškola
  5. března 16.00 galerie  výstava Historie za oponou  
  9. března 16.30 kinosál  zkouška ZUŠ
10. března 18.00 učebna č. 11  informační setkání,  
    vytápění, komíny 
 11. března 16.00 galerie  výstava Historie za oponou
12. března 10.00 vestibul  prodej
12. března 15.00 učebna č. 11  autoškola
12. března 16.00 galerie  výstava Historie za oponou
15. března 10.00 kinosál  nedělní pohádka 
    O mazané kmotře lišce
16. března 16.30 kinosál  zkouška ZUŠ  
18. března 16.00 galerie  výstava Historie za oponou
19. března 15.00 učebna č. 11  autoškola
19. března 16.00 galerie  výstava Historie za oponou
23. března 16.30 kinosál  zkouška ZUŠ
23. března 18.00 salónky  přednáška – Cukry, tuky  
    – jsou opravdu špatné?
25. března 16.00 galerie  výstava Historie za oponou
26. března 15.00 učebna č. 11  autoškola
26. března 16.00 galerie  výstava Historie za oponou
27. března 14.30 velký sál  schůze Klubu důchodců  
    Biocel Paskov
30. března 19.00 kinosál  DS Háta – Byt na inzerát

Program v Kulturním domě Horní Datyně

  9. března 18.00 klubovna  ZO ČZS
12. března 18.00 malý sál  informační setkání,  
    vytápění, komíny
13. března 17.00 malý sál  schůze TJ Horní Datyně
14. března 15.00 velký sál  dětský karneval SDH HD
27. března 18.40 klubovna  ZO ČSV
28. března 09.00 malý sál  vítání občánků

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 17.00 cvičební sál  aby záda nebolela  
 18.00 cvičební sál  pilates
 18.30 banketka  vinyasa power jóga
 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

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

informace občanům

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
  9. 3.  Informační schůzka LDT Myšinec - Tajuplný ostrov
  17 hodin v DDM Vratimov
10. 3.  Schůzka pamětníků činnosti DDM Vratimov
  a letních táborů v Lukavci u Fulneku, základna          
  Nadějov, 18 hodin v DDM Vratimov
14. 3.  Diskotéka pro děti a mládež 6. – 9. třída, 
  18 hodin sál DDM Vratimov
14. 3. – 15. 3. Víkendovka DěZMV v Domečku – pouze přihlášení 
16. 3.   Informační schůzka LDT Badatel a Výtvarník 
  17 hodin v DDM Vratimov

Nový kurz

Bosu 
s lektorkou Lenkou

Přijďte si ve čtvrtek večer od 2. 4. zpevnit svaly celého těla 
na moderních cvičebních pomůckách BOSU. 

V tomto kurzu si zajistíte správné držení těla a 
pomůžeme Vám dosáhnout rovnováhy mezi svalovými 

systémy rychleji než při jiném cvičení.

2. 4. 2015 – 18. 6. 2015 / 12 lekcí
19 - 20 hodin

kurzovné 660 Kč
Přihlásit se do kurzu můžete na našich 

webových stránkách www.ksvratimov.cz/kurzy 
nebo osobně na pokladně kulturního střediska. 

Více informací na tel.: 731 446 809.

Budeme hovořit o:
 - vytápění rodinných domů
 - legislativa týkající se provozu kotlů,     

ukončení provozu kotlů 1, 2 třídy, sankce
 - dotace na nové kotle
 - komíny - opravy, vložkování, revize, čištění 

čtvrtek 12. března v 18 hodin, malý sál
Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská  224

ATC industry trade moravia s.r.o.; Vít Prada, tel.: 702 144 079, www.kominy1.cz

*akce pro občany zdarma*

Pozvánka na informační setkání - vytápění 

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají 
víc než ostatní. O to těžší je naučit se bez 
nich žít. Dne 5. 3. 2015 uplynou 2 roky, 

kdy nás opustila paní

Marie Vlčková.
 Nikdy nezapomenou 

dcery Radka a Soňa s rodinami.

společenská rubrika, oznámení

INZERCE PRO VÁS

Pronajmu byt 2+1 s balkónem, plynové ÚT. Strmá ul. 
Tel.: 736 654 376.

Koupím garáž ve Vratimově. Tel.: 604 313 387.

Dne 3. 3. 2015 by oslavil 75. narozeniny pan

Milan Genšerovský.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka, synové a dcery s rodinami.

Dne 23. 2. 2015 by se dožila naše milovaná 
dcera  

Zuzana Poláčková
50 let. Byla zákeřně zavražděna a uškrcena

 u řeky Ostravice ve Vratimově dne 10. 6. 1993. 
Vrah nebyl dosud usvědčen a potrestán. 
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou.

Rodiče.

Nabízíme volné pracovní místo na letní sezónu (cca březen až 
říjen) v občerstvení na stezce a ve stánkovém prodeji s točenou 
zmrzlinou. Pro bližší info pište: heinichova@seznam.cz a volejte 
724 294 000.

Dne 25. března 2015 je tomu 10 let, kdy nás 
opustil  pan

Miroslav Zajac.
S láskou vzpomíná manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Dne 29. 3. 2015 uplyne 5 let,
 kdy nás opustil náš milovaný pan

Oldřich Pleva.
Zároveň dne 15. 2. jsme vzpomněli jeho 
nedožitých 65 let. S láskou vzpomínají 

manželka a dcery s rodinami.

Na milovanou osobu, znamenajíc pro nás 
tolik, se nedá zapomenout, natož bez ní žít.

Dne 29. 3. 2015 uplyne 1 rok, kdy nás opustila 
naše babička a matka paní

Ilona Bystroňová.
Nikdy nezapomeneme. Rodina.

Dne 19. března uplyne 8 let, kdy nás opustila 
naše milovaná maminka paní

Věra Hanáková.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Pozvánka na informační setkání - vytápění 

Budeme hovořit o:
 - vytápění rodinných domů
 - legislativa týkající se provozu kotlů,     

ukončení provozu kotlů 1, 2 třídy, sankce
 - dotace na nové kotle
 - komíny - opravy, vložkování, revize, čištění 

úterý 10. března v 18 hodin, učebna č. 11 
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

ATC industry trade moravia s.r.o.; Vít Prada, tel.: 702 144 079, www.kominy1.cz

*akce pro občany zdarma*

Pronajmu byt 3+1, ul. Na Vyhlídce ve Vratimově. Tel.: 724 909 821.


