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POLICIE ČR Vratimov 596 732 1891. leden 2016 / číslo 1 měsíčník zdarma

před námi je nový rok, rok 2016. Dovolte i mi, abych Vám 
všem, kteří otevřete stránky prvního čísla Vratimovských novin 
v tomto novém roce, popřála za redakci novin, vedení města i za 
pracovníky Městského úřadu Vratimov, aby tento rok byl pro 
všechny rokem dobrým, abychom ho prožili ve zdraví, štěstí a 
splnil ta očekávání, která do něj vkládáme. Věříme, že také Vra-
timovské noviny svými informacemi o dění v našem městě při-
spějí k tomu, aby město Vratimov pro všechny jeho občany bylo 

Vážení čtenáři,

Do roku 2016 bez některých fám
foto KS Vratimov

městem přívětivým, městem příjemným pro život. Jsme v této 
práci laiky, nevystudovali jsme žurnalistiku a proto mějte s námi 
někdy trpělivost,  buďte občas shovívaví, pokud se nám vždy vše 
nepovede tak, jak bychom si přáli. Na druhé straně vědomí, že 
píšeme pro naše občany a spoluobčany, nás motivuje a zavazuje 
a věříme, že s každým dalším vydáním Vratimovských novin se 
dozvíte něco nového, zajímavého, poučného i zábavného a těšíme 
se i na Vaše příspěvky. 

za redakci Vratimovských novin
JUDr. Dagmar Hrudová, starostka

Ve Vratimově bude nová prodejna Lidlu, hned vedle Základní 
školy Datyňská a ve Vratimově se nám usadili uprchlíci, slýchá-
vám poslední dny na každém kroku a nestačím vyvracet tyto 
fámy. Nikdo neví, jak fámy vznikají, šíří se však kvadratickou 
cestou a lidé jim zpravidla věří. Vy nevěřte, v našem městě nejsou 
a nebyli žádní uprchlíci, pokud se zde zdržují cizinci, jsou v ČR 
zcela legálně, pracují v českých firmách. Buďme jim za to vděč-
ni, často berou takovou práci, kterou Češi odmítnou. Také k nám 
nemíří obchodní řetězec Lidl. Pozemek, kde by měl podle fámy 
stát, si již před několika léty od města koupil soukromý podnika-
tel se záměrem vybudovat na něm wellness centrum. Protože se 
jedná o soukromý investiční záměr, bližší informace o projektu 
nemáme a nemůžeme našim čtenářům poskytnout.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka foto KS Vratimov



2

informace občanům

Dne 23. 11. 2015 rada města mimo jiné:
 - Doporučila zastupitelstvu města ke schválení upravený 

Operační plán zimní údržby místních komunikací ve Vra-
timově a Horních Datyních na sezónu 2015/2016. 

 - Doporučila zastupitelstvu města schválit Rozpočet města 
Vratimova na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Dne 30. 11. 2015 pak také:
 - Schválila Darovací smlouvu na poskytnutí finančního 

daru ve výši 3 000 Kč uzavřenou mezi městem Vratimov 
a Českým svazem ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02 
Záchranná stanice a Dům přírody Poodří. 

 - Odvolala člena Zájmové komise při Městském úřadu Vra-
timov Lukáše Zembu s účinností od 1. 12. 2015.

 - Souhlasila s přijetím peněžitého daru ve výši 50 000 Kč 
pro Pečovatelskou službu města Vratimova od společnosti 
MG Odra Gas.

Dne 2. 12. 2015 zastupitelstvo města mimo jiné:
 - Vzalo na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva 

města.
 - Schválilo upravený Rozpočet města Vratimova na rok 2016.
 - Schválilo Rozbory hospodaření města Vratimova a jím 

zřízených příspěvkových organizací za období 1. – 9. mě-
síc roku 2015.

 - Rozhodlo, a to dle důvodové zprávy a předloženého ma-
teriálu, o výběru nejvhodnější nabídky k nadlimitní veřej-
né zakázce na služby s názvem Konsolidace úvěru města 
Vratimov.

 - Schválilo realizaci projektu Doprovodné aktivity ve Vrati-
mově k páteřní cyklostezce Ostrava-Beskydy č. 59 a cyklo-

Z jednání rady a zastupitelstva města Vratimova

Oznamujeme rodičům, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 
2016/2017 se uskuteční na Základní škole Vratimov, Masary-
kovo náměstí 192 a Základní škole Vratimov, Datyňská 690, 
včetně jejího místa poskytovaného vzdělávání a školských slu-
žeb v Horních Datyních dne 15. ledna 2016 v době od 14 do 17 
hodin. K zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a doklad 
totožnosti zákonného zástupce dítěte. 
Ve školním roce 2016/2017 budou otevřeny tři 1. třídy, z toho:
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192       1 třída
Základní škola Vratimov, Datyňská 690  1 třída
Základní škola Vratimov, Vratimovská 60, HD 1 třída

Přijímání dětí do 1. tříd základních škol se řídí čl. 2, Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanoví školské obvody zá-
kladních škol zřízených městem Vratimov. 

Školský obvod Základní školy Vratimov, Masarykovo ná-
městí 192, tvoří ulice:
Adámkova, Buničitá, Družstevní, Frýdecká, Horní, Husova, 
Hřbitovní, J. Žemly, K Sokolovně, K Závorám, Lesní, Masa-
rykovo náměstí, Mourová, Na Novém poli, Nádražní, Na Her-
maně, Na Popinci, Na Slezance, Na Stezce, Okrajová, Pod Ko-
várnou, Polní, Popinecká, Radniční náměstí, Rodinná, Říční, 
Selská, Sezonní, Sokolská, Strmá, Sumínova, Školní, Tovární, 
U Hráze, U Jeslí, U Nového lesa, U Padolu, U Rozvodny, U Ryb-
níka, U Společenského domu, U Staré školy, U Strouhy, U Trati, 
U Vodojemu, Úzká, Vodárenská, Výletní, Zaryjská.

Zápis dětí do 1. tříd základní školy

trase č. 6064, obsahující odpočívadlo, skatepark/bikepark, 
workout hřiště, zpevněné plochy a doplňkové objekty 
včetně mobiliáře, které budou na pozemku parc. č. 879/14 
(v rozsahu dle geometrického plánu) a 881/1, k. ú. Vrati-
mov.

 - Schválilo upravené Zásady pro poskytování dotací z roz-
počtu města Vratimova v roce 2016.

 - Schválilo Operační plán zimní údržby místních ko-
munikací ve Vratimově a Horních Datyních na sezónu 
2015/2016.

 - Schválilo výši jednorázové náhrady za zřízení služebnos-
ti inženýrské sítě vzniklé realizací kanalizačního řadu 
v Horních Datyních a ve Vratimově, a to 45 Kč/m2 na 
soukromých pozemcích dotčených předmětnou stavbou 
mimo pozemky pod pozemními komunikacemi. V přípa-
dě dotčení pozemků, které nejsou ve vlastnictví města a 
jsou pod pozemními komunikacemi, budou tyto služeb-
nosti zřízeny bezúplatně.

 - Schválilo výši jednorázové náhrady za umístění šachtic, 
které jsou součástí kanalizačního řadu, a to 500 Kč/ks na 
pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města Vratimov, 
mimo pozemky pod pozemními komunikacemi.

 - Odvolalo člena Kontrolního výboru při Městském úřadu 
Vratimov Mgr. Jiřího Klegu s účinností od 1. 1. 2016.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města najdete na www.vratimov.cz.

Bc. Martin Čech
místostarosta 

Školský obvod Základní školy Vratimov, Datyňská 690, 
tvoří ulice:
Břízková, Datyňská, Emana Slívy, Jižní, Josefa Tomise, Karla 
Košťála, Karla Velčovského, K Hájence, Konečná, Krátká, Kři-
vá, Leopolda Fajkuse, Mojžíškova, Na Hranici, Na Kopci, Na 
Olejní, Na Pasekách, Na Podlesí, Na Příčnici, Na Spojce, Na Roli, 
Na Rozmezí, Na Vyhlídce, Na Zadkách, Nad Točnou, Nová, Ob-
vodová, Odboje, Okružní, Osadnická, Ovocná, Pomezní, Potoč-
ní, Přespolní, Rakovecká, Řadová, Severní, Souběžná, Spojovací, 
Střední, U Březinek, U Jámy, U Lesíka, U Lípy, U Mateřské školy, 
U Potůčku, U Stadionu, U Školy, V Důlkách, V Loukách, V Údolí, 
Ve Strži, Václavovická, Vilová, Višňová, Vratimovská, Za Koli-
bou, Zahradní.

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm na území 
města Vratimova a Horních Datyň.

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru                        

ilustrační foto
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Dne 30. 11. 2015 se uskutečnily Hovory s občany, kterých se 
zúčastnili zastupitelé zvolení z části města Horní Datyně Bc. 
Martin Čech, Libor Svoboda, Mgr. Kateřina Čechová, Aleš Šklář 
a Zdeněk Gürtler.

V úvodu místostarosta města Bc. Martin Čech seznámil 
všechny přítomné s akcemi a investicemi, dokončenými ke kon-
ci roku 2015. Zmíněno bylo zejména dokončení I. etapy kanali-
zace v Horních Datyních, dále pak zateplení budovy mateřské 
školy a vybudování herních prvků, vyhotovení studie dopravy 
v oblasti Horních Datyň a následné vyvěšení Opatření obecné 
povahy, týkající se omezení nákladní dopravy nad 12 t na silnici 
číslo II/478 mezi ul. Frýdecká a Šenovská. Pohovořil také o opra-
vě oplocení hřbitova, osvětlení části chodníčku od zastávky Na 
Roli po ul. Václavovická, vybudování kanalizačních přípojek u 
městských budov, předláždění plochy u Datyňky, opravě kuchyň-
ky v kulturním domě a pracích v tělocvičně. Z minulých akcí dále 
poděkoval panu Baranovi za jeho iniciativu při obnovení kanálo-
vých vpustí na ul. Vratimovská. 

V roce 2016 se pak bude pokračovat v aktualizaci projektové 
dokumentace II. etapy kanalizace v Horních Datyních, v přípravě 
na generální opravu mostu na ul. Karla Košťála, realizaci veřej-
ného osvětlení na ul. L. Fajkuse, výměně oken a dveří v objektu 
Datyňky, projektové dokumentaci na opravu ul. K Hájence. Pří-
prava na projektové dokumentaci probíhá také pro plánovanou 
rekonstrukci a dobudování chodníku na ul. Vratimovská. Zde 
bohužel narážíme na nevyřešené majetkoprávní vztahy s někte-
rými majiteli pozemků. Proto nelze podat žádost o dotaci pro tuto 
rekonstrukci v roce 2016. S danými majiteli budeme dále jednat a 
pevně věříme, že během roku 2016 vyřídíme všechny náležitosti 
tak, abychom o dotaci mohli požádat a chodník se nám povedl 
opravit. Ale jak bylo zmíněno, bez vstřícnosti všech majitelů 
dotčených pozemků se realizace akce musí bohužel odsunout 
do doby vyřešení těchto majetkoprávních vztahů.

Hovory s občany v Horních Datyních
Zmíněna byla také plánovaná úprava místa v prostoru křižo-

vatky J. Tomise a Vratimovská, kde by měla stát kopie mlýnku. 
Město má mlýnek již zakoupen a v současné době se řeší možná 
úprava místa, projekt na rekonstrukci technologické části a pro-
jekt na vybudování samotného mlýnku. Poté proběhla diskuze 
všech přítomných občanů. Z této zmiňme:

 - Informaci pana Sládka o plánovaných akcích Klubu čes-
kých turistů. Příští rok je 50. ročník zimního táboření 
Klondyke.

 - Dotaz na možné vhodnější prostory pro datyňskou 
knihovnu.

 - Žádost občanů o vybudování retardérů na průjezdných 
ulicích mezi Vratimovskou a K Hájence, na kterých bohu-
žel spousta řidičů nerespektuje povolenou rychlost.

 - Diskuzi nad špatným ovzduším v Datyních, ze které vze-
šel apel na přípravu městské vyhlášky, která by mohla 
omezit pálení rostlinných materiálů.

 - Žádost o větší kontrolu ze strany Policie ČR během koná-
ní diskoték v kulturním domě.

Všechny náměty a požadavky občanů byly sepsány a budou 
postupně, dle možností města, řešeny. Další Hovory s občany 
budou naplánovány na jaro 2016. Průběžné informace samo-
zřejmě budou zveřejňovány ve Vratimovských novinách a na 
webových stránkách města.

Dovolte v závěru popřát všem pevné zdraví do roku 2016, 
spoustu osobních i pracovních úspěchů. Doufáme, že se nám 
povede společně zvelebovat naši obec tak, aby byla příjemným 
místem pro všechny, kteří zde bydlí, nebo nás jen navštíví.

za datyňské zastupitele 
Bc. Martin Čech, místostarosta

Příspěvek na mobilitu
Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kterým byl v roce 2015 vy-

měněn průkaz OZP, si mohou do 31. 1. 2016 požádat na Kontakt-
ním pracovišti ÚP ČR v Ostravě o příspěvek na mobilitu. V pří-
padě, že si o příspěvek na mobilitu nepožádají, proběhne poslední 
výplata příspěvku na mobilitu v lednu 2016. 
Parkovací průkaz

Parkovací průkaz O7 se vystavuje na Magistrátu města Ost-
ravy, odboru dopravně správních činností, ul. 30. dubna 635/35, 
Ostrava. O průkaz si mohou požádat držitelé průkazu ZTP nebo 
ZTP/P s výjimkou osob starších 18 let, kterým byl průkaz ZTP 
přiznán z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Pro více infor-
mací můžete kontaktovat pana Martina Malchara, DiS., tel: 599 
444 510, z oddělení evidence silničních vozidel, odboru dopravně 
správních činností Magistrátu města Ostravy.
Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Ostravě

V roce 2015 proběhlo stěhování Kontaktních pracovišť ÚP ČR 
v Ostravě. Jednotlivá pracoviště najdete:

 - Oddělení příspěvku na péči a dávek pro OZP - ul. 30. dub-
na 3130/2d, Ostrava.

 - Oddělení státní sociální podpory - Hudební 496/2, Ostra-
va-Mariánské Hory. 

Aktuální informace ze sociální oblasti 
 - Oddělení hmotné nouze - Hudební 496/2, Ostrava-Mari-

ánské Hory.
 - Oddělení zprostředkování zaměstnání - Hudební 496/2, 

Ostrava-Mariánské Hory.
Opatrovnictví a omezení ve svéprávnosti 

U osob, které byly před 1. 1. 2014 omezeny nebo zbaveny způ-
sobilosti k právním úkonům, musí příslušný okresní soud nejpoz-
ději k 31. 12. 2016 rozhodnout o omezení svéprávnosti. V případě, 
že nebude ve stanovené době rozhodnuto, osoba nabude úplné své-
právnosti.
Dávky důchodového pojištění

Od ledna 2016 bude pevná část penzí zvýšena o 40 Kč, tedy ze 
současných 2 400 Kč na 2 440 Kč. 

ČSSZ zasílá osobám v předdůchodovém věku informační do-
pis, v němž jsou uvedeny doby pojištění, které jsou vedeny na 
ČSSZ. Jsou zde vysvětleny druhy dob důchodového pojištění a 
výpočet důchodového věku. V případě nesrovnalostí v dobách 
důchodového pojištění je potřeba doložit na ČSSZ doklady pro-
kazující dobu pojištění. Dopis má pouze informační charakter a 
nelze ho považovat za žádost o starobní důchod.

ČSSZ připravila pro své klienty důchodovou kalkulačku pro 
orientační výpočet starobního důchodu. Na jednom místě si 
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Místní akční skupina (MAS) Slezská brána působící na území 
Vratimova, Šenova, Paskova, Řepišť, Sedlišť, Sviadnova, Žabně, 
Václavovic a Kaňovic splnila veškeré požadavky Státního země-
dělského a intervenčního fondu Ministerstva zemědělství ČR a 
prošla úspěšně procesem standardizace místních akčních skupin, 
které bylo završeno vydáním osvědčení o standardizaci v říjnu 
2015. Z celkového počtu 180 MAS na území ČR je MAS Slez-
ská brána mezi 15 MAS, které získaly toto osvědčení, které je 
předpokladem pro podání zpracované Strategie místního rozvoje 
a vyhlašování dotačních výzev pro subjekty působící na našem 
území. MAS Slezská brána dokončila v souladu s metodickými 
požadavky ministerstev předmětnou Strategii a podala žádost ke 
schválení strategie Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako čtvrtá 
MAS v ČR. 

Místní akční skupině Slezská brána byly rovněž přiděleny alo-
kace finančních prostředků, které budou v následujícím období 
rozděleny prostřednictvím dotací do území regionu z jednot-
livých programů EU. Z Programu rozvoje venkova (PRV) je to 
částka 6,5 mil. Kč, z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) 
je to 9 mil. Kč a z Integrovaného regionálního operačního progra-
mu (IROP) je to 43 mil. Kč.

Obce, města, školská zařízení, živnostníci, zemědělští a ne-
zemědělští podnikatelé, sportovní, hasičské, myslivecké a další 
zájmové spolky, profesní svazy, církve našeho regionu budou 
v následujícím programovém období čerpat prostřednictvím 
MAS Slezská brána dotační prostředky ve výši cca 58 mil. Kč. 

MAS Slezská brána získala osvědčení a standardizaci 
a podala žádost k naplňování strategického plánu

O aktuálních aktivitách, výzvách a možnostech čerpání pro-
středků Vás budeme informovat prostřednictvím obecního peri-
odika a na stránkách MAS Slezská brána (www.masslezskabra-
na.cz). 

 Mgr. David Novák
 ředitel MAS Slezská brána

můžete sami spočítat orientační výši důchodu nebo stanovit dů-
chodový věk. Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech 
rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplat-
něné žádosti u okresní správy sociálního zabezpečení podle mís-
ta trvalého bydliště. Bližší informace naleznete na internetových 
stránkách ČSSZ www.cssz.cz.
Získání podrobnějších informací

Sociální poradenství v obci Vratimov a Horní Datyně zajišťu-
je Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, zdravotnictví 

a vzdělanosti. Občané se mohou obracet na sociální pracovnice 
Magistrátu města Ostravy Mgr. Alenu Pataky (Vratimov A-O), 
tel.: 734 692 805, e-mail: apataky@ostrava.cz, Mgr. Markétu 
Urbanovou (Vratimov P-Ž a Horní Datyně), tel.: 604 226 143, 
e-mail: m.urbanova@ostrava.cz nebo na sociální pracovnici 
Městského úřadu Vratimov Bc. Jitku Langrovou, tel.: 595 705 
923, 776 548 165, e-mail: langrova.meu@vratimov.cz.

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, v souvislosti s § 214 a násl., týkající se spolků, vyplývá po-
vinnost spolkovým organizacím sjednocení právní subjektivity 
na „zapsaný spolek“, přičemž tato změna by měla proběhnout do 
konce roku 2016.

Vzhledem k tomu, že tato změna vyžaduje určité právní akty, 
které vedou k provedení zápisu na krajském soudě v Ostravě, 
který vede spolkový rejstřík, nabízí MAS Slezská brána v rámci 
spolupráce v území zdarma pomoc všem spolkovým organizacím 
s provedením této změny.

Nabízíme Vám metodicky a osobně pomoc s přípravou nových 
stanov spolku v souladu s novým občanským zákoníkem, val-
né hromady (členské schůze) pro provedení změny subjektivity, 
volby povinných orgánů  spolku, včetně formulací příslušných 

MAS Slezská brána nabízí pomoc spolkovým 
organizacím v území

usnesení, případného jednacího řádu valné hromady, vyplnění 
elektronické žádosti o zápis do spolkového rejstříku, včetně povin-
ných příloh, čestných prohlášení a výpisů a dalších nutných kroků 
vedoucích ke změně.

Provedení změny je administrativně a časově náročný proces, 
proto nás v případě Vašeho zájmu  kontaktujte telefonicky na tel.: 
724 181 698 nebo osobně v kanceláři MAS Slezská brána, z.s., 
Nádražní 38, Paskov. Informace jsou rovněž k dispozici na strán-
kách MAS Slezská brána (www.masslezskabrana.cz).

Pevně věřím, že společně změnu právní subjektivity zvládneme.

 Mgr. David Novák
ředitel MAS Slezská brána

Nový rok 1. 1. 2016 

NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK
Slezská brána

Udělejte si novoroční vycházku.
Cíl: hospůdka U Šillerů ve Václavovicích.

Zvou turisté KČT Slezská brána
 Horní Datyně

Bližší informace Vlastimil Kusák, 
tel.: 724 122 356, 776 126 091.
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Stejné zůstává i označení svozu barevnými známkami:
Svoz 1x za 4 týdny    zelená
Svoz 1x za 2 týdny   modrá
Svoz  1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto žlutá
Svoz 1x týdně    červená
Občané, kteří žijí osamoceně a používají k topení ekologická 
paliva, mohou místo popelnice nadále využívat sadu 12 ks 
igelitových pytlů na rok. 

Stejná zůstává i sleva 25 % z ceny konkrétního svozu pro občany, 
kteří mají popelnicovou nádobu dopravovanou ke svozovému 
místu více než 100 m. 
Vzhledem k zájmu o biopopelnice  se pokračuje v možnosti 
využívat svoz bioodpadu, pro rok 2016  je cena stanovena za 18 
vývozů (duben až listopad).
Nadále také zůstává sběr a svoz žlutých pytlů na PET-láhve.
Tuto službu provozuje firma A.S.A. zcela bezplatně.

Ing. Kateřina Maršálková
odbor výstavby a životního prostředí

Typ odpadkové nádoby
Cena na rok 2016

občané organizace

Igelitové pytle
Svoz 12x ročně     516,-
Popelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny  1 380,-  1 452,-
Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny  1 128,-  1 176,-
Svoz 1x za 2 týdny  1 728,-  1 800,-
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto  2 244,-  2 352,- 
Svoz 1x týdně  2 760,-  2 892,-
Biopopelnice 1x za 2 týdny     936,-  1 148,-
Kontejnery 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny  6 528,-  6 852,-
Svoz 1x týdně 10 440,- 10 956,-
Svoz 2x týdně 18 504,- 19 428,-
Svoz 3x týdně 26 508,- 27 900,-

Ceník svozu odpadu na rok 2016

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a 
Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti 
na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím pro-
středí. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se do-
zvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí a 
získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti.

Dále získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku po-
dává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či 
polohování jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také 
praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech zís-
kávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních po-
můcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb ne-
mocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v 
charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a 
další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://
ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/.

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 14. 1. 
2016 od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 

Na bezplatném semináři se dozvíte Jak pečovat o nemocného 
v domácím prostředí

785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste pře-
dem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 
002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz. Interne-
tové stránky: http://ostrava.charita.cz/akce/jak-pecovat-o-nemoc-
neho-v-domacim-prostredi-14-1-2016/. Těšíme se na Vaši účast!

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry
Charita Ostrava nabízí pracovní místa pro všeobecné zdravot-

ní sestry v Hospici sv. Lukáše a v Charitním domě sv. Alžběty 
– domově pro seniory. Předpokládaný termín nástupu je ihned 
nebo dle dohody. Podrobnější informace podá Jaroslav Doležel, ve-
doucí hospice, tel.: 732 178 501, e-mail: lukashospic.ostrava@chari-
ta.cz nebo Jindřich Čáp, vedoucí charitního domu, tel.: 737 553 169, 
e-mail: cho.alzbeta.zelena@charita.cz nebo na www.ostrava.charita.
cz/volna-mista.

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru
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Moravskoslezský kraj intenzivně pracuje na zlepšování život-
ního prostředí, zejména ovzduší. Průmyslové podniky, které se 
řadí k významným znečišťovatelům ovzduší, učinily za posled-
ních dvacet let mimořádný pokrok v technologiích, což umožnilo 
snížit množství vypouštěných emisí na současné technologické 
minimum. Aktuálně se ukazuje, že velmi významným faktorem 
při vzniku podzimních a zimních smogových situací hrají lokální 
topeniště. Bylo zjištěno, že každá vynaložená koruna na jejich 
modernizaci je pětkrát efektivnější než další investice do ekolo-
gizace průmyslových podniků. Výměna jednoho kotle znamená 
úsporu emisí prachu v objemu až 100 kilogramů ročně.

Občané Vratimova mají nyní možnost dosáhnout výměny své-
ho starého kotle za nový, ekologický s velmi nízkými náklady.

Ministerstvo životního prostředí již několik let vyzývá k jejich 
výměně a zprostředkovává tzv. kotlíkové dotace, o které občané 
žádají na krajských úřadech. V roce 2016 z podpory 469 milionů 
korun z evropských peněz a slibovaného příspěvku z rozpočtu 
kraje budou moci obyvatelé kraje získat při modernizaci domácí-
ho topeniště dotaci do výše až 90 procent nákladů na nový kotel.

S dotazy ke „kotlíkovým“ dotacím se občané mohou obracet na 
Krajský úřad MS kraje, tel. 595 622 355, e-mail: kotliky@msk.cz .

Jak je možné dotace na výměnu kotle získat? Pokud jsou pří-
jemci podpory fyzické osoby, výměny kotlů mohou být realizo-
vány pouze v rodinných domech. Předpokládaný termín vyhlá-
šení výzvy - prosinec 2015. Předpokládaný termín pro podání 
žádostí je únor 2016.

Samotnou výměnu kotle je možné provádět již od 15. 7. 2015. 
Pro poskytnutí dotace je však nutné splnit dané podmínky!!! Do-
poručujeme před samotnou realizací výměny kotle konzultovat 
veškeré detaily na speciálně zřízené telefonní lince 595 622 355 a 
speciální e-mailové adrese kotliky@msk.cz .

Žádat můžete na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje (po 
vyhlášení výzvy). Předmět podpory bude výměna stávajícího 
zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 - Kotel na pevná paliva.
 - Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa).
 - Kotel na biomasu.
 - Plynový kondenzační kotel.
 - Tepelné čerpadlo.

Seznam výrobků a technologií, které bude možné pořídit místo 
starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, je k dispozi-
ci na www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/. Tento seznam je 
pravidelně aktualizován.

Nesplňuje-li dům požadavky na energetickou třídu C (případně 
lepší), bude nutné spolu s výměnou kotle udělat rovněž takzvaná 
„mikro“ energetická opatření, nebo lze využít kombinaci s pro-
gramem Nová zelená úsporám (komplexnější zateplení).

V kombinaci s výměnou kotle lze také realizovat instalaci so-
lárně-termické soustavy.
„Mikro“ energetická opatření:

 - Zateplení střechy nebo půdních prostor.
 - Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
 - Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda 

apod.).
 - Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – 

eliminace tepelných mostů.
 - Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od ven-

kovního (např. zádveří).
 - Dílčí výměna oken.
 - Výměna vstupních a balkonových dveří.
 - Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů 

vstupních dveří.
 - Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

Kotlíkové dotace Maximální výše způsobilých výdajů je 150 000 Kč, z čehož 
výdaje na „mikro“ energetická opatření mohou dosáhnout ma-
ximální výše 20 000 Kč. Částky přesahující tyto hranice budou 
hrazeny ze zdrojů žadatele.

Procentuální výše podpory u kotlíkové dotace na území města 
Vratimova:

Typ pořízeného 
kotle

Kotel vý-
hradně na 
uhlí

Kombinovaný 
kotel (uhlí + 
biomasa), ply-
nový kotel

Kotel 
výhradně 
na bioma-
su, tepelné 
čerpadlo

Dotace EU 70% 75% 80%
Bonifikace 
prioritních měst 
a obcí 

5% 5% 5%

Příspěvek MSK 5% 5% 5%
Podíl domácnosti 10% 5% 0%
Celkem  90% 90% 90%

Předmětem podpory nebude:
 - Výměna stávajícího starého plynového kotle (musí dojít 

k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přiklá-
dáním).

 - Výměna stávajících kamen (krbu).
 - Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním pa-

liva.
 - Výměna stávajícího kotle, který byl podpořen z programu 

Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a společných pro-
gramů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a kraji.

Bližší informace o poskytování kotlíkových dotací v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 jsou k dispo-
zici na www.lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz, případně 
na speciální telefonní lince 595 622 355 a speciální e-mailové ad-
rese kotliky@msk.cz. 

Ing. Kateřina Maršálková
odbor výstavby a životního prostředí

Kulturní středisko Vratimov děkuje COOP Beskydy, 
spotřebnímu družstvu, se sídlem v Českém Těšíně, 
za poskytnuté cukrovinky, které dětským pořadům 

dodávají tu správnou chuť.

Sladký sponzor 
Kulturního střediska Vratimov

foto KS Vratimov
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Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové 
Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita 
Česká republika. Tříkrálová sbírka 2016 bude v rámci Ostravy a 
okolních měst a obcí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2016. Cha-
rita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci 
s partnerskou Charitou sv. Alexandra. 

Z finančních příspěvků dárců jsou tradičně podporovány lo-
kální sociální a zdravotní služby poskytované lidem v nouzi – 
ohroženým dětem, lidem se zdravotním hendikepem, seniorům, 
lidem v závěru života, lidem bez domova. Část výtěžku sbírky je 
využíván a také na aktivity regionálního, republikového a zahra-
ničního charakteru. Konkrétně budou z prostředků Tříkrálové 
sbírky 2016 v Ostravě podpořeny tyto projekty:

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 seniorů a lidí bez domova - nákup materiálu pro 

aktivizační terapie.
4. Přímá hmotná humanitární pomoc pro lidi v obtížné ži-

votní situaci. 
5. Dofinancování rekonstrukce prostor pro sociální rehabi-

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

6. Podpora ohrožených dětí a mládeže v nízkoprahovém Cha-
ritním středisku Michala Magone - vybudování základny 
pro táborové aktivity.

7. Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chrá-
něných dílen Charity sv. Alexandra.

Z Tříkrálové sbírky podporované aktivity Charity Ostrava a 
Charity sv. Alexandra jsou dlouhodobě ztrátové nebo se nedaří 
nalézt finanční zdroje pro jejich uskutečnění či potřebný rozvoj. 
Obracíme se proto na Vás, vážení občané, s žádostí o pomoc při 
této celorepublikové sbírkové akci, pořádané na pomoc těm, kteří 

Tříkrálová sbírka
to nejvíce potřebují. Poznávacím 
znamením Tříkrálové sbírky 
jsou koledníci, skupinky tří krá-
lů. Charitní koledníky budeme 
v Ostravě a přilehlých obcích 
potkávat v prvních dvou ledno-
vých týdnech roku 2016. Charit-
ní koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami označený-
mi červenobílým logem Charity Česká republika zapečetěnými 
ostravským magistrátem. Vedoucí skupinky je starší patnácti let 
a disponuje průkazkou/plnou mocí k nakládání s pokladničkou. 

V Tříkrálové sbírce 2015 se v Ostravě a okolí vykoledovalo  
1 455 769 Kč. Finance byly využity v průběhu letošního roku 
na podporu aktivit Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra pro lidi 
bez přístřeší, lidi v závěrečném stádiu života, seniory, lidi se zdra-
votním postižením a přímou humanitární pomoc lidem v nouzi. 
Více o využití výtěžku na www.ostrava.charita.cz/dobrovolnici/
trikralova-sbirka-charita-ostrava/. 

Pořadatelem Tříkrálové sbírky 2016 je Charita Česká republika 
se sídlem v Praze. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města 
Prahy podle zákona č.117/2001 Sb., O veřejných sbírkách.

Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity Ostrava jsou sbírkové 
pokladničky úředně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem měs-
ta Ostravy, celý finanční výnos bude uložen na sbírkové konto 
66008822/0800 u České spořitelny. Využití a vyúčtování finan-
cí z Tříkrálové sbírky pro záměry Charit jsou předkládány ke 
kontrole Diecézní charitě ostravsko–opavské. 

Děkujeme všem občanům, dárcům, koledníkům, úřadům a 
společenstvím, kteří se budou jakýmkoli způsobem podílet na 
realizace Tříkrálové sbírky 2016.

Ing. Dalibor Kraut
Charita Ostrava

Mateřská škola ve Vratimově se ve školním roce 2015/2016 
zapojila do mezinárodního projektu Ekoškola. Jedním ze sedmi 
kroků, které zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního 
ocenění, je analýza. Analýzu na téma Prostředí školy prováděli 
členové ekotýmu. Dětskou část ekotýmu tvoří děti z ekologického 
kroužku, které se velmi aktivně na zpracování analýzy podílely. 
Odpovídaly na otázky, které se týkaly jak vnitřního, tak i venkov-
ního prostředí. Své odpovědi zpracovaly formou obrázků. Díky 
analýze zjišťovaly, co funguje dobře a co je třeba naopak zlepšit.  
Výstupem jsou silné a slabé stránky, které se staly obsahem Plá-
nu činností. Tento plán obsahuje cíle a úkoly, určuje a rozděluje 
odpovědnost členů ekotýmu. Datlíci pomohli vytvářet konkrétní 
úkoly, které vedou k naplnění cílů a tyto úkoly a cíle pravidelně 
vyhodnocují.  

V jednom z cílů se dětský ekotým zaměřuje na ochranu přírody a 
péči o živočichy, a proto Datlíci přijali pozvání ekologů ze Základ-
ní školy Datyňská a vypravili se na cestu lesem za zvířátky. Eko-
logové - školáci pro ně v lese připravili 7 stanovišť s ekologickými 
úkoly.  Datlíci určovali stopy lesních zvířat a ptáků, hmatovými 
hádankami rozpoznávali přírodniny a z herbáře poznávali podle 
listů druhy stromů.  Všechny pomůcky, obrázky zvířat a ptáků, 

Datlíci z Mateřské školy ve Vratimově navštívili ekology 
ze Základní školy Datyňská

jejich stopy a herbář školáci vlastnoručně vyrobili a nakreslili. 
Připravené úkoly ze všech stanovišť Datlíci úspěšně zvládli a 
byli odměněni obrázkovými medailemi a nechyběla ani sladká 
maličkost. Velmi děkujeme paní Ing. Lence Kičmerové a školá-
kům – ekologům, kteří se na úspěšné akci podíleli. Budeme se 
těšit na další společné aktivity. 

Bc. Simona Gajdová
MŠ Vratimov                    

foto MŠ Vratimov
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V sobotu 5. prosince 2015 uspořádal fotbalový klub FC Biocel 
Vratimov Mikulášský turnaj pro naše nejmenší fotbalisty, kteří 
si tak po prvních krůčcích ve fotbale poprvé zkusili i opravdo-
vá fotbalová klání. Ve sportovní hale v Paskově se sešly celkem 
čtyři regionální týmy, a to TJ Sokol Hrabová, FK Polanka, Slavia 
Michálkovice a naši Vratimovští benjamínci. Celý turnaj prová-
zela bezchybná organizace a taktéž skvělá atmosféra ze strany 
rodičů – fanoušků všech zúčastněných družstev. Naše vratimov-
ská fotbalová školička se přes veškerou snahu a bojovnost proti 
věkově starším soupeřům sice neprosadila a skončila na čtvrtém 
místě, ovšem zaujetí pro hru, radost z pohybu, vůle a odhodlání 
bylo patrné ze všech klučinů na hřišti. 

Vítězem Mikulášského turnaje se stalo družstvo z Hrabové, 
před týmy z Michálkovic, Polanky a naší vratimovskou budoucí 
nadějí. Ačkoliv měl i tento turnaj, ostatně jako každý jiný, svého 
vítěze a poražené, cílem pořadatele bylo připravit dětem a jejich 
rodičům pěkný zážitek, spojený s mikulášskou nadílkou. A i 
když Mikuláš sám osobně nedorazil, poslal všem zúčastněným 
dětem hodnotné ceny, včetně medailí a nezbytných laskomin. 

Mikulášský turnaj benjamínků ve fotbale
Vratimovský fotbalový klub by chtěl touto cestou poděkovat 

sponzorům celé akce za krásné ceny a taktéž rodičům, kteří neú-
navně naše kluky povzbuzovali a byli nápomocní při organizaci 
celé akce. 

Pevně věříme, že podobné akce, které má náš fotbalový klub ve 
spolupráci s městem Vratimov připraveny na příští rok, přilákají 
více dětí ke sportování a k fotbalu zvláště. 

Přejeme vše nejlepší do nového roku.
Tomáš Klejnot

 předseda FC Biocel Vratimov

FC Vratimov pořádá na UMT ve Vratimově 
Zimní turnaj ve fotbale mužů 

O pohár starostky města Vratimova
Turnaje se zúčastní osm mužstev, hracími dny 
budou soboty a to od 23. 1. 2016 do 5. 3. 2016. 

První utkání má výkop v 8.30 hodin. 

Po dobu turnaje bude restaurace 
Meteor na stadionu  otevřena.

Zveme všechny příznivce fotbalu.
Více na www.fcvratimov.cz.

Poslední listopadový víkend se v Pardubicích konal country 
taneční festival a mezinárodní taneční soutěž Pardubická Ryen-
gle 2015. Setkaly se zde taneční soubory z České republiky i ze 
Slovenska. Mezi těmito soubory byl i náš taneční soubor Blac-
k&Brown, který působí při DDM Vratimov. Dům dětí a mlá-
deže jsme reprezentovali v kategorii pro nováčky soutěže. Děti 
se svou choreografií s názvem C.O.U.N.T.R.Y. předvedly velmi 
dobrý výkon a porota i obecenstvo je odměnily velkým potles-
kem. Členy ZÚ, kteří se zúčastnili této akce, byli Jan Kryštof 
Zahradník, Markéta Chlustová, Tereza Tribulová, Natálie Vi-
cherková, Kamila Dostálová a Adéla Chalupecká. Velký dík pa-
tří také rodičům za podporu a trpělivost.

Michaela Strouhalová , vedoucí ZÚ Black&Brown
 Miroslav Černý, vedoucí ZÚ Black&Brown

Kroužek DDM Vratimov na 
soutěži Pardubická Ryengle

foto FC Vratimov

foto FC Vratimov

foto DDM Vratimov
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Karneval pro nejmenší
Karneval pro nejmenší děti připravujeme na sobotu 9. 1. 2016 

od 16 hodin v sále DDM Vratimov. Odpoledne plné hudby a tanců 
obohatíme o rej masek, vyhodnocení nejlepší masky, volbu miss 
a missáka karnevalu, kolo štěstí a bublinkovou šou. Na karneval 
je nutná rezervace místa, kapacita sálu je omezena. Proto se pro-
sím hlaste na recepci DDM nebo u Marcely Grácové 739 201 077, 
m.gracova@ddmvratimov.cz, do 7. 1. 2016. 
Diskotéka pro náctileté

Zveme všechny náctileté na diskotéku v sobotu 23. 1. 2016. Za-
čínáme v 18 hodin a končíme ve 20 hodin. Přijďte si zatančit.
Pololetní prázdniny

Na pololetní prázdniny 29. 1. 2016 připravujeme pro děti výlet 
spojený s návštěvou krytého bazénu. Akce je pro omezený počet 
dětí, proto je nutné přihlásit se předem na DDM Vratimov. Bližší 
informace na webu www.ddmvratimov.cz.
Informační schůzka pro zájemce o pobyt rodin s dětmi u moře

Láká Vás strávit klidný týden s rodinou u moře v Chorvatsku, 
kdy za Vás někdo vyřídí vše potřebné, připraví pro vás program 
a zábavu pro děti? Chcete si užít klidnou dovolenou s příjem-
nou partou stejně naladěných lidí? Potom přijďte na informační 
schůzku 20. 1. 2016 v 16 hodin na DDM Vratimov a my Vám 
prozradíme další podrobnosti.
Badatel víkend

Máme pro rodiče a děti otázku: „Chcete se dozvědět a vyzkou-
šet si na vlastní kůži zajímavé pokusy?“. Pokud je vaše odpověď 
ano, čtěte dál. Představte si, my jsme si dokázali v listopadu celý 
víkend hrát s elektrickým proudem. Pro děti byly připraveny po-
kusy. Malovali jsme elektrickým proudem, měřili proud v ovoci, 
vystřelili vrtulku do stropu, sestavili jednoduché rádio. Přitom 
jsme si stihli zahrát hry a soutěže, které zpestřily celý víkend.

 V únoru se opět vypravíme do světa vědy. A co připravujeme? 
Pokusy, které budou děti provádět samy. Těšíme se na Badatel 
víkend 5. 2. – 7. 2. 2016. Akce je pouze pro přihlášené děti.

Bližší informace o připravovaných akcích naleznete na www.ddm-
vratimov.cz, na facebooku www.facebook.com/DDMVratimov.

Pozvánky na akce DDM Vratimov

Jako již každoročně, i letos proběhly volby Dětského zastupi-
telstva. Dne 4. 12. se na DDM sešlo 14 aktivních členů Dětského 
zastupitelstva, aby si ze svých řad zvolili členy rady. Po přečtení 
a schválení stanov a jednacího řádu se již mohlo jít na věc. Jako 
první proběhla volba tajemníka, stala se jím Tereza Sabáková. 
Následovala volba starosty, kterým se stal Adam Doležal, mís-
tostarosty, kterým se stala Lucie Žvačková. Poté proběhly volby 
3 členů rady, kterými se staly Isabella Šomková, Kristína Tuši-
novská a Kristýna Berešová. Jako poslední se uskutečnily volby 
vyslanců pro KZDM MSK, kterými se stali Adam Doležal a 
Daniel Svrčina. Všem gratulujeme ke zvolení a přejeme jim ak-
tivní přístup ke své pozici a málo problémů k řešení.

Karel Smuž 
zástupce koordinátora DěZMV

Máme svou radu! 

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
  9. 1. 2016 Karneval pro nejmenší
20. 1. 2016 Informační schůzka pro zájemce o pobyt 
  v Chorvatsku
23. 1. 2016 Diskotéka pro náctileté
29. 1. 2016 Pololetní prázdniny – výlet na bazén

Soutěž Lovci perel bude pokračovat také v tomto roce. Malá re-
kapitulace 2. ročníku za uplynulý rok – 31 dětí odevzdalo alespoň 
jednu správně vyplněnou hrací kartu, 171 karet bylo správně vypl-
něno a odevzdáno a superlovkyní se stala Barbora Kempná se 46 
vyplněnými kartami. Gratulujeme! 

Od 4. ledna do 31. ledna 2016 mohou návštěvníci knihovny v chod-
bičce zhlédnout výstavu České dědictví UNESCO. 

Malým čtenářům nabízíme interaktivní knihy z edice Kou-
zelné čtení, které jsou doplněné elektronickou tužkou. Co je to 
Kouzelné čtení? Je to unikátní vzdělávací koncept, díky kterému 
se děti zábavnou a poutavou formou dozví spoustu zajímavých a 
užitečných informací. V naší nabídce máme knihy Hravá anglič-
tina, O perníkové chaloupce, Svět zvířat a Zpívánky. Nově jsme 
zakoupili knihu Česká republika, kterou ilustrovala Ladislava Pe-
chová. V této knize se děti zábavnou formou dozví nejen spoustu 
zajímavostí o městech, krajích, pohořích a vodstvu, ale seznámí 
se i s naším průmyslem, nerostnými surovinami, zemědělstvím, 
památkami a významnými osobnostmi. Veškeré znalosti si pak 
mohou vyzkoušet pomocí zábavných kvízů, které jsou rozděleny 
do tří různých obtížností. 

Městská knihovna Vratimov Těšíme se na Vás opět v novém roce v půjčovní době:
Pondělí    9 – 12    13 – 18 
Úterý       9 – 12    zavřeno
Středa      zavřeno
Čtvrtek    9 – 12    13 – 18
Pátek       zavřeno  13 – 16 
Kontakt: Městská knihovna Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 

Vratimov, telefon: 596 732 187, e-mail: knihovnavrat@volny.cz, 
www.knihovna-vratimov.cz.

Místní knihovna Horní Datyně
Výstava Ohlédnutí za historií knihovny v Horních Datyních trvá 

do 25. ledna 2016. Můžete ji zhlédnout v půjčovní době v pondělí 
od 14 do 17 hodin. Výstavu připravil pan Vladimír Kuchař, který 
chystá další s názvem Od dechovky k big-beatu.

Těšíme se na Vás 4. ledna 2016 a pak každé pondělí od 14 do 
17 hodin. 

Kontakt: Místní knihovna Horní Datyně, U školy 289, 739 33 
Horní Datyně, e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz, www.hor-
nidatyne.knihovna.info

Marika Zajíčková 
 Městská knihovna Vratimov

„Do nového roku přejeme všem členům našich kroužků, účast-
níkům táborů a akcí mnoho úspěchů v životě a hodně krásných zá-
žitků při trávení volného času s Domem dětí a mládeže Vratimov. 
I v tom novém roce bude platit Váš volný čas pod naší střechou.“

za DDM Vratimov 
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka
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Kronika města Vratimova, část 51.
Kronika Jana Klegy - pokračování
Hasičský sbor – horní část

Hasičský sbor pro horní Vratimov (průvodní hasičský spolek 
ve Vratimově) usnesl se na oslavu dvacetipětiletého trvání spolku 
zakoupiti novou motorovou stříkačku a svoji dosavadní stříkačku 
dáti dotyčné firmě zpět. Dle dohody sboru s firmou Zigmund 
v Olomouci bylo ujednáno, že nová motorová stříkačka bude 
státi 23 500 Kč a za starou že dostane sbor od firmy 9 000 Kč, 
takže spolek doplatí 14 500 Kč. Nová stříkačka byla spolku do-
dána a za starou vyměněna. Aby spolek získal na úhradu nějaké 
peníze, vydal pamětné hřeby s jmény členů spolku, kteří přispěli 
na zakoupení stříkačky a tyto se umístí na pamětním štítu dob-
rovolných hasičů z horního Vratimova, který bude chován jako 
vzácná památka ve sboru. Stříkačka byla sborem převzata dne 
7. července 1935. Téhož dne byla pořádána slavnost odhalení 
motorové stříkačky. Tato vynesla spolku 8 000 Kč. Zůstal dluh 

6 500 Kč, mimo to zakoupeno auto za 7 000 Kč grand Praga, po 
opravě bude auto státi 8 000 Kč .

pokračování příště

Společenský dům Vratimov
Nabídka volných míst v kurzech od února 2016

BOSU
980 Kč/18 lekcí, 17:00 – 18:00
lektorka: Lenka Valigurová

AEROBIK MIX
890 Kč/18 lekcí, 18:00 – 19:00
lektorka: Lenka Valigurová

BODYSTYLING
860 Kč/19 lekcí, 18:00 – 19:00
lektorka: Bára Hudáková Janšová

JÓGA S LUCKOU 
860 Kč/19 lekcí, 17:00 – 18:30
lektorka: Lucie Wiejovská 

BODYFORMING
960 Kč/19 lekcí, 18:00 – 19:00
lektorka: Lenka Horáková 

JÓGA S LUCKOU 
860 Kč/19 lekcí, 18:00 – 19:30
lektorka: Lucie Wiejovská 

ABY ZÁDA NEBOLELA
980 Kč/18 lekcí, 17:00 – 18:00
lektorka: Monika Čížová

VINYASA JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
930 Kč/19 lekcí, 17:30 – 18:30
lektorka: Irena Homová

VINYASA JÓGA
930 Kč/19 lekcí, 18:35 – 19:35
lektorka: Irena Homová

BODYFORMING
960 Kč/19 lekcí, 19:00 – 20:00
lektorka: Lenka Horáková

ZÁBAVNÉ CVIČENÍ PRO DĚTI
640 Kč/17 lekcí, 16:30 – 17:15
lektorka: Martina Pelikánová 

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

foto archiv KS Vratimov

Kulturní středisko
VRATIMOV

Podrobnější informace ke kurzům na tel.: 
595 700 752, 731 446 809, osobně v kulturním stře-
disku nebo na www.ksvratimov.cz v sekci „kurzy“. 
Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webo-
vých stránek www.ksvratimov.cz, případně osobně 
v pokladně Kulturního střediska Vratimov. 
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LEDEN
 v kulturním středisku

Program ve Společenském domě ve Vratimově

  4. ledna 16.30 kinosál zkouška ZUŠ
  6. ledna 16.00 galerie  výstava Vůně kávy
  7. ledna 16.00 galerie  výstava Vůně kávy
  7. ledna 15.00 učebna č. 11 autoškola
11. ledna 10.00 vestibul prodej
11. ledna 16.30 kinosál zkouška ZUŠ
12. ledna 17.00 galerie  vernisáž Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
13. ledna 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
14. ledna 15.00 učebna č. 11 autoškola
14. ledna 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
16. ledna  15.00 velký sál karneval ZŠ Datyňská
18. ledna 16.30 kinosál zkouška ZUŠ
19. ledna 18.00 kinosál Těšínské divadlo –
    Tři sestry
20. ledna 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
21. ledna 15.00 učebna č. 11 autoškola
21. ledna 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
22. ledna 15.00 velký sál schůze seniorklubu Paskov
24. ledna 10.00 kinosál nedělní pohádka
   O Smolíčkovi
25. ledna 16.30 kinosál zkouška ZUŠ
27. ledna 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
28. ledna 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
28. ledna 15.00 učebna č. 11 autoškola
30. ledna  20.00 velký sál ples města Vratimova

Program v Kulturním domě Horní Datyně

  8. ledna 15.00 velký sál VVH SDH HD
16. ledna 20.00 velký sál ples TJ Sokol Horní Datyně
18. ledna 17.00 velký sál projednávání kanalizace 
   II. etapa
20. ledna   9.00 malý sál výběr poplatků
20. ledna 17.00 velký sál projednávání kanalizace 
   II. etapa
23. ledna 20.00 velký sál ples SDH Horní Datyně
30. ledna 20.00 velký sál ples ZŠ a MŠ Václavovice

Kurzy v kulturním 
středisku

Pondělí 9.45 cvičební sál  cvičení seniorů 
 15.45 učebna č. 11  angličtina 3. ročník
 17.00 cvičební sál  BOSU
 17.15 učebna č. 11  angličtina 2. ročník
 18.00 cvičební sál  aerobic mix
 19.00 cvičební sál  relax a jóga
Úterý 15.30 učebna č. 11  angličtina 1. ročník
 17.00 cvičební sál  aby záda nebolela
 18.00 cvičební sál  pilates
 18.00 velký sál  piloxing
 19.00 cvičební sál  bodyform
Středa 16.30 cvičební sál  zábavné taneční cvičení
 17.00 salónky  jóga s Luckou
 18.30 velký sál  vinyasa powerjóga
 18.00 cvičební sál  bodystyling 
Čtvrtek 17.00  cvičební sál  pilates 
 18.00 salónky  jóga s Luckou
 18.00 cvičební sál  bodyform

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

Karmický kód duše 
a naše poslání v životě

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov. 
Úhrada vstupenek možná i převodem. 

Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

numerologická přednáška s Dagmar Halotovou

16. února v 18 hodin

vstupné 50 Kč

Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48
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MARTINA GABČANA
vernisáž výstavy 

12. ledna v 17 hodin

PRŮŘEZ TVORBOU

Výstava Průřez tvorbou Martina Gabčana 
V roce 2016 uplyne již 5 let od předčasného úmrtí vratimov-

ského rodáka Martina Gabčana. K uctění tohoto výročí uspořádá 
Vratimovská galerie od 12. ledna 2016 výstavu jeho kreseb, ma-
leb a soch. Úvodní slovo bude mít doc. PaedDr. Michaela Terčo-
vá, která již v roce 1997 zahajovala ostravskou výstavu Martina 
Gabčana.  Tehdy ji uvedla slovy:

„Když mi Martin Gabčan poprvé ukázal své kresby, řekl, že 
slovo má tvar. A to slovo je od Boha. Na počátku bylo přece slovo. 
Snad je mu dlužný každý kámen, rostlina, bytost i všechny vý-
tvory lidských rukou. Dá se z tvarů, linií, křivek, ploch černých, 
šedých a bílých,… těžkých, tvrdých a lehkých měkkých doteků 
ruky slovo vyčíst? Jsme schopni pochopit toho, kdo myslí a cítí 
hmotou, tvarem, barvou, toho, kdo přemýšlí o životě, počátku a 
konci, lásce a nelásce, kdo bolestně prožívá tíhu a hrany kamene, 
žhavé železo, co se ohýbá a měkká ústa uprostřed co lascivně lá-
kají jako jizva v Zemi, když podlehne vůli člověka? Jsme schopni 
pochopit slovo umělce? 

„Všechno je o přírodě,“ řekl dále Martin Gabčan, když otáčel 
další připravované kresby na výstavu,… horizontály, vertikály, 
dynamické kontrasty linií a ploch, stavebnice impresí, vjemů, 
myšlenek,… organické tvarování i něžné, tiché dotýkání uhlem 
a rudkou, co se rozléhá v duši… „Všechno je o přírodě,“ řekl 
Martin a já začala tušit, jak příroda kolem a příroda v nás ukrývá 
ztajený tvar slov.

Martin Gabčan žil a pracoval v tomto kraji. Studoval obor 
sochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském 
Hradišti v letech 1984 – 1988 a na Akademii výtvarného umění 
v Praze a Bratislavě v letech 1989 – 1992. Martin Gabčan byl 

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

Výstava bude otevřena do 10. března 2016 každou středu 
a čtvrtek od 16 do 19 hodin, u všech pořadů 

a individuálně - 595 700 751.

sochař. Měl hluboký vztah k materiálům přírody. Přitahoval ho 
kámen, železo, dřevo i tvárná hlína. Ohmatával je prsty i zrakem 
a nadšeně o tom vyprávěl. I jeho kresby o tom vyprávěly. Martin 
Gabčan své myšlenky vyjadřoval silou symbolů a znaků geomet-
rie přírody. Logos přírody objevoval v sobě.“

Výstava Průřez tvorbou Martina Gabčana bude ve Vratimov-
ské galerii kulturního střediska otevřena do 10. března 2016.      

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

neděle 24. ledna v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48

rodinné vstupné 80 Kč  
  dospělí 60 Kč  •  děti 40 Kč

Nedělní divadelní pohádka - Divadelní soubor Bambules

O  smOl íčkO v i

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov. 
Úhrada vstupenek možná i převodem. 

Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

foto Ing. Radim Heinich
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Vstupenky v prodeji od 1. února 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 (pouze od data předprodeje) a informace na tel: 595 700 751.

DO LOžNIcE VSTUpUjTE jEDNOTLIVě
22. března v 19 hodin

Režie: Antonín Procházka 
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová/Kamila Špráchalová, Pavel Nečas/Martin Zounar, 

Monika Absolonová/Adéla Gondíková/Kateřina Lojdová, Jana Birgusová/Sandra Černodrinská, Filip Tomsa, 
Zbyšek Pantůček/Martin Sobotka, Ivana Andrlová/Olga Želenská, Jana Zenáhlíková/Vlasta Žehrová

kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48

Divadelní společnost Háta Raj Cooney-John Chapman

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

30. ledna 2016 od 20 hodin

hudba: kapela Blankyt
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informace občanůmkino Hvězda v lednu

Rodinný film

Dům kouzel
6. ledna 2016 v 17 hodin 
Belgie, 2013, 85‘, animovaná pohádka (české znění), rodinné 
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení.
Režie: Jeremy Degruson, Ben Stassen
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje 
v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada 
nevšedních bytostí ze světa fantazie. Ale ne každý je nadšený 
příchodem nečekaného hosta. Králík Jack spolu s myškou 
Maggie udělají všechno proto, aby kocourka vyhnali. 

Filmový klub

Slow West
13. ledna v 19 hodin

VB, 2015, 84‘, western (české titulky), vstupné 80 Kč, členové 
klubu 70 Kč, nepřístupné pro děti do 15 let
Režie: John Maclean
Hrají: Michael Fassbender, Kodi Smit-McPhee,  Ben 
Mendelsohn, Stuart Bowman a další.
Šestnáctiletý Jay přicestoval ze Skotska do amerického Colorada 
19. století, aby pátral po ženě, kterou miluje. Evropskému 
zelenáčovi dělá společnost nájemný zabiják Silas, který souhlasil, 
že ho za úplatu na cestě ochrání. Divoký západ však není místo, 
kde by věci vycházely přesně podle plánu, a tak Jay zažije během 
svého putování celou řadu zvratů v nekompromisním duchu 
tohoto vysoce autorského westernu.

Sobotní kino pro děti

Kouzelný dědeček 
16. ledna v 10 hodin
ČR, 70‘, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč, 
přístupné bez omezení
Kouzelný dědeček, O princezně, která všechno viděla, O Matyldě 
s náhradní hlavou, Jonáš a velryba, Nebuďme mamuty, Já a 
Bleděmodrá, Vláček kolejáček. 

Rodinný film 

V hlavě 
20. ledna v 17 hodin
USA, 2015, 102‘, animovaná pohádka (české znění), rodinné 
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Pete Docter, Ronnie Del Carmen
Pohádka o jedenáctileté holčičce Riley a jejích radostech 
a strastech v období dospívání. A proč V hlavě? Protože 
se v tomto milém animovaném filmu podíváme do těch 
nejpozoruhodnějších míst - do lidské mysli.

Zkáza krásou 
27. ledna v 19 hodin 
ČR, 2015, 90‘, dokument (české znění), vstupné 70 Kč, 
přístupné bez omezení 
Režie: Helena Třeštíková, Jakub Hejna
Vystupují: Lída Baarová a další.
Lída Baarová, herečka, pro kterou byla její krása největším 
darem i prokletím zároveň. Stala se největší československou 
předválečnou filmovou hvězdou, avšak její vztah s ministrem 
říšské propagandy Josephem Goebbelsem z ní učinil národního 
nepřítele.
Dokumentaristka Helena Třeštíková se s Lídou Baarovou 
setkala v jejím zahraničním exilu a na sklonku jejího života s 
ní natočila otevřenou zpověď. 



společenská rubrika, oznámení
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VZPOMÍNÁME

Dne 28. listopadu 2015 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí a zároveň 
dne 24. listopadu 2015 nedožitých 

80. narozenin pana 

Františka Chuděje.
S láskou vzpomíná manželka

 a dcera s rodinou.

Dne 8. ledna 2016 uplyne 13 let, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná

Vlasta Mintělová.
Jsi stále s námi, mami. 

S láskou vzpomíná dcera Monika s rodinou.

Dne 18. ledna 2016 je tomu18 let, 
kdy nás opustil pan 

Zdeněk Suchý.
S láskou vzpomíná manželka se synem, 

maminka a bratr s rodinou. 

Dne 10. ledna 2016 uplynou
3 roky od úmrtí pana

Vladislava Šebesty.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s láskou a úctou.

Manželka, syn a dcera s rodinami.

INZERTNÍ PŘÍLOHA ● uzávěrka pro další číslo VN je 12. 1. 2016, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem ● Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

Poděkování a přání seniorů
Poděkování pracovníkům DDM za výbornou spolupráci se se-

niory v soutěži Křížem Krážem Slezskou bránou 2015 a za spo-
lečný výlet Slezskou bránou. Poděkování rovněž dětem z mateř-
ské školy a jejich učitelkám za krásné vystoupení ke Dni matek. 
Těšíme se na další setkání.

Ať nový rok přinese hodně klidu a pohody. Ať srdce zaplní 
štěstí a nás všechny sblíží. Ať se nám vyplní sousta malých i vel-
kých přání. Přeje Spolek seniorů.

za výbor Spolku seniorů
Anna Huppertová prodej v pokladně kulturního střediska

VRATIMOV 2016
VRATIMOVSKÁ ZÁKOUTÍ

                  cena 50 Kč

Vratimovský kalendář

EXTERNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, 
DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ A MEZD

www.maron.webnode.cz
e-mail: ronckova@centrum.cz

Martina Rončková
adresa: Adámkova 348/3, 

Vratimov, 739 32 

Tel.: 737 734 114


