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V deníku Mladá fronta dnes vyšel v pondělním čísle 11. 1. 2016 
zajímavý článek pod titulkem „Prach s průkazem původu“ a na 
stejné téma se objevily komentáře i v některých dalších sdělova-
cích prostředcích. Asi před dvěma lety zahájil Zdravotní ústav 
v Ostravě projekt, který měl posoudit původ a původce znečiš-
tění ovzduší v aglomeraci Ostravy, Frýdku-Místku, Těšínska a 
Opavska. Projekt jistě velmi záslužný a velmi zásadní, neboť 
lze jen stěží účinně bojovat se znečištěným ovzduším, nezná-
me-li původ a původce tohoto znečištění.

Jak se uvádí v článku Mladé fronty, odebrali odborníci na čty-
řech místech kraje 250 vzorků emisí přímo u zdroje znečištění 
a 1 000 vzorků emisí, které se dostaly do okolí. Na smogovém 
znečištění se dle Zdravotního ústavu těžký průmysl v topné se-
zoně podílí v blízkosti provozu těžkého průmyslu 65 %, mimo 
topnou sezonu se tento podíl zvyšuje o 16 %. V Ostravě-Porubě 

Kdo nám nejvíce znečišťuje ovzduší
zaujímá velký podíl znečištění z dopravy a v oblasti Ostravska 
a především Jablunkovska je také velký podíl emisí, zejména 
jemného prachu, ze zdrojů z Polska.   

Výsledky ukazují velké rozdíly mezi letní a zimní topnou sezo-
nou, kdy narůstá vliv lokálních topenišť a zdaleka není zanedba-
telný. 

Podrobnější informace lze najít na webu Informačního mo-
nitorovacího systému průmyslového znečištění v Moravsko-
slezském kraji. 

Údaje jsou to zajímavé a pro boj za zlepšení situace čistoty 
ovzduší v našem kraji určitě velmi důležité a nezbytné. 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Občany našeho města trápí vysoké dopravní zatížení. Je to 
dáno polohou města, které leží na křížení dvou krajských komu-
nikací II/477 a II/478, tvořící trasy mezi Ostravou, Havířovem a 
Frýdkem-Místkem. Tyto cesty zároveň slouží jako „objízdná tra-
sa“ těžké nákladní dopravě, vyhýbající se zpoplatněným komu-
nikacím. To vše pak má za následek zhoršené životní prostředí a 
vliv na bezpečnost naších občanů.

Vedení města hledalo možnost, jakým způsobem zamezit těžké 
nákladní dopravě průjezd naším městem. Zadalo proto odborné 
firmě vytvořit studii, která by našla určité řešení. Ta provedla 
rozbor dopravní situace, měření četností průjezdů nákladních au-
tomobilů, analýzu budoucnosti dopravy v souladu s plány kraje 
a následně navrhla řešení tak, aby se naše omezení co nejméně 
dotklo okolních obcí. Tuto studii jsme následně prokonzultova-
li s okolními obcemi a námitky jsme opět zapracovali do řeše-
ní situace. Výsledkem studie a všech jednání s odbory dopravy 
krajského úřadu, magistrátu města Ostravy a dotčených obcí byl 
návrh vydání Opatření obecné povahy – omezení vjezdu náklad-
ní dopravy nad 12 t, mimo dopravní obsluhy, na silnici II/478 
(tedy ul. Datyňská a Vratimovská), která byla zatížena nejvíce, 
a to hlavně tranzitní dopravou z nedalekého kontejnerového pře-
kladiště na celní odbavení v Paskově. 

Tento návrh musel být následně schválen dalšími orgány (Po-
licie ČR, Správa a údržba silnic MSK, Ředitelství silnic a dálnic 
ČR) a také obcemi, kterých se naše opatření úzce dotýká, tedy 
městem Šenov a obcí Václavovice. Vše se po mnoha hodinách 
jednání podařilo a výsledkem je, že od 7. 1. 2016 vyšlo opatření 
v platnost, tedy, že na ulici Datyňská, Vratimovská a také Vác-
lavovická je omezen průjezd nákladních vozidel nad 12 t, mimo 
dopravní obsluhy.

Je to pouze první krůček ke zlepšení bezpečnosti dopravy a 
následně také ke zlepšení kvality života v našem městě, ale i tak 
je dost významný. Dovolte mi, abych v závěru poděkoval paní 

Omezení vjezdu nákladním vozidlům nad 12 t do části města 
Vratimova

starostce, pracovníkům odboru investic MěÚ Vratimov a dalším 
občanům našeho města, bez jejichž cenných rad, námětů a pod-
pory by se nám toto opatření nepodařilo prosadit.

Bc. Martin Čech 
místostarosta města

foto KS Vratimov
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Dne 15. 12. 2015 rada města mimo jiné:
 - Schválila vyplacení peněžitých darů občanům za veřejně 

prospěšnou práci vykonanou pro město Vratimov za II. po-
loletí 2015 dle předloženého návrhu.

 - Schválila znění Směrnice č. 6/2015 o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu pro stanovení postupů při zadá-
vání zakázek malého rozsahu městem Vratimov.

 - Schválila osazení dopravního zrcadla na místní komuni-
kaci U Lípy ve Vratimově, výměnu dopravního zrcadla 
na křižovatce ulice Popinecká, Na Hermaně, U Stadionu, 
umístění dopravního značení Z3 – vodicí tabuli na ulici 
Rakovecká, doplnění osvětlovacího tělesa VO na ulici Na 
Podlesí.

 - Schválila nákup nového osobního automobilu.
 - Přijala upravený Věcný záměr rozvoje výchovně vzdělá-

vací soustavy města Vratimova.
 - Rozhodla, že členem zájmové komise při Městském úřa-

du Vratimov pro volební období 2014–2018 s účinností 
od 1. 1. 2016 je Ing. Josef Vašíček.

Dne 10. 1. 2016 pak také:
 - Schválila Výroční zprávu o poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa-
cím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015.

 - Schválila uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projekto-
vé dokumentace repliky větrného mlýnku.

 - Schválila upravený Ceník pronájmu hřiště s umělým tráv-
níkem 3. generace (vč. atletické rovinky) Vratimov.

 - Schválila Smlouvu o poskytování služeb na zpracování 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

 - Schválila Smlouvu o dílo – Restaurování památníků ve 
Vratimově a v Horních Datyních.

 - Uložila místostarostce města Mgr. Ivetě Zechové předlo-
žit zastupitelstvu města návrh podkladů pro sloučení pří-
spěvkových organizací města Mateřské školy Vratimov a 
Zařízení školního stravování Vratimov.

 - Neschválila předložený návrh Koordinátora ODIS k roz-
šíření zastávek na znamení MHD Ostrava na území Vra-
timova a Horních Datyň.

 - Souhlasila se zrušením městského plesu 2016.

Bc. Martin Čech 
místostarosta města

Z jednání rady města 

Termíny svozu žlutých pytlů na plasty v Horních Datyních:
15. 1., 26. 2., 8. 4., 20. 5., 1. 7., 12. 8., 23. 9., 4. 11., 16. 12.
Stejné termíny platí i pro Vratimov

Termíny svozu biopopelnic v Horních Datyních a Vratimově:
4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 
5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11.

RNDr. Ivana Hranická
Odbor VaŽP

Odbor investic a údržby obecního majetku MěÚ Vratimova 
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 jejich 
první aktualizace. 

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

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

O vyřazení bude žadatel informován.

Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby obecního majetku

Obecní byty

Oznámení o změně ceny 
vodného a stočného od 1. 1. 2016

 Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly 
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a 
stočného s účinností od 1. ledna 2016 takto: 

Voda pitná (vodné)  35,39 Kč/m3 (bez DPH), 
   40,70 Kč/m3 (vč. 15 % DPH).  
Voda odvedená (stočné)  32,33 Kč/m3 (bez DPH), 
   37,18  Kč/m3 (vč. 15 % DPH).

Cena stočného pro lokalitu Horní Datyně a část Podlesí, tedy 
pro nemovitosti, které jsou napojeny na kanalizaci v majetku 
města Vratimova vybudovanou v rámci projektů Odkanalizo-
vání části Vratimov a Odkanalizování Vratimova - Horních 
Datyň, I. etapa: 

   34,75 Kč/m3 (bez DPH),   
   39,96 Kč/m3 (vč. 15 % DPH).

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prv-
ním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2016, popřípadě 
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odbě-
ratelem a dodavatelem.

Ing. Abín Dobeš, Ph.D.
ekonomický ředitel

Termíny svozu žlutých pytlů 
na plasty a biopopelnic 
v roce 2016

foto KS Vratimov
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Město Vratimov v loňském roce postavilo hřiště s umělým tráv-
níkem 3. generace, které vzniklo na místě původního škvárového 
hřiště ve sportovním areálu u koupaliště. Součástí hřiště je atle-
tická rovinka vč. doskočiště a dva kurty na volejbal (příp. nohej-
bal). Hřiště je atestováno Českomoravským fotbalovým svazem 
k soutěžním utkáním, a to do výše krajských soutěží. Kromě FC 
Vratimov hřiště využívá Základní škola Vratimov, Datyňská 690. 
Více informací vč. pronájmu na www.vratimov.cz. 

Předmětem rekonstrukce bylo i dobudování oplocení hřiště, 
část přístupového chodníku k základní škole a v lednu tohoto 
roku město provedlo rekonstrukci osvětlení hřiště, aby mohlo 
také sloužit, zejména v jarní přípravě, zájemcům z řad okolních 
fotbalových klubů. V tomto roce budou provedeny nezbytné te-
rénní úpravy.

Městu se podařilo získat dotaci, a to ve výši cca 10 mil. Kč 
(přesná výše bude známa po podpisu smlouvy o poskytnutí do-
tace). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřed-
nictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 

Bc. Daniel Filip
odbor investic a údržby obecního majetku

Město získalo dotaci ve výši 10 mil. Kč na hřiště s umělým 
trávníkem 3. generace

Milí rodičové, v duchu dlouholeté tradice Vám město Vratimov 
spolu s Komisí pro občanské záležitosti nabízí možnost slavnost-
ního uvítání do života Vašeho děťátka v obřadní síni Městského 
úřadu ve Vratimově, nebo v Kulturním domě v Horních Datyních 
(dle trvalého bydliště dítěte).

O tuto akci je v našem městě trvalý zájem, v roce 2015 jsme 
přivítali celkem 32 malých občánků. Ve Vratimově 26 dětí a 6 
dětí v Horních Datyních. Průběh (reportáž) ze slavnostních akcí 
můžete zhlédnout na webových stránkách www.vratimov.tv. 

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

Termíny obřadů v roce 2016:

Vratimov:    12. března 2016,
   11. června 2016,
   17. září 2016,
   17. prosince 2016. 

Horní Datyně:  19. března 2016,
   18. června 2016,
   10. prosince 2016.

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!

Vítání občánků v roce 2016 Několik informací k obřadům:
Město Vratimov provádí obřady vítání občánků bez poplatku, 

a to pro děti maximálně do stáří jednoho roku věku. Obřady se 
konají vždy v sobotu v dopoledních hodinách, o hodině konání 
jsou rodiče informování pozvánkou. Fotografování dětí je možno 
svým vlastním fotoaparátem přímo v obřadní síni nebo je příto-
men fotograf, pan Petr Šlachta. Rodiče obdrží pro své dítě kromě 
dárečku pamětní knížku. V případě, že se z důvodu nemoci nebu-
dou moci rodiče se svým dítětem nahlášeného obřadu zúčastnit, 
prosíme o telefonické odhlášení na čísle 595 705 925, nebo na 
e-mailové adrese vecerova.meu@vratimov.cz.

  
Drahomíra Večeřová, odbor sociálně-správní 

Barbora Franková, DiS., odbor finanční 
Jaromíra Maulerová, tajemnice SPOZ

ilustrační foto

foto MěÚ Vratimov
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Na prosincovém zasedání zastupitelstva města v loňském roce 
byl schválen rozpočet pro rok 2016. Je to zásadní dokument pro 
město, neboť vždy nejméně pro jeden kalendářní rok směřuje 
městské investice i další rozvoj města. Předpokládané rozpoč-
tové příjmy činí pro tento rok 150 703 200 Kč, podstatná část 
jsou však příjmy resp. výdaji mandatorními, které jen rozpočtem 
protečou do financování škol, školek, sborů dobrovolných hasičů, 
chodu městského úřadu v souladu s právními předpisy, aniž by je 
zastupitelé mohli nějak podstatně ovlivnit. Velkou část rozpočtu 
pak tvoří výdaje na opravu a údržbu městského majetku, veřejné 
osvětlení, místní hromadnou dopravu, péči o zeleň, zajištění pro-
vozu koupaliště, kulturních domů apod. Na samotné nové inves-
tice, či rozsáhlejší opravy nemáme v žádném rozpočtovém roce 
financí nadbytek. Chci se v tomto článku zmínit o těch nejdůle-
žitějších, a to jak o realizaci, tak projektové přípravě plánovaných 
investic pro období po roce 2016, která je z hlediska budoucnosti 
města zásadní a ve výdajích města představuje nezanedbatelné, 
mnohomilionové částky.

Rok 2016 je rokem přípravy větších investičních akcí, takže 
těch stavebních bude o něco méně, než jsme byli zvyklí v minu-
lých pěti letech. Určitě ne však málo.  

Začněme investicemi, a nejedná se jen o stavby, jejichž realiza-
ce byla zastupitelstvem odsouhlasena, nejsou závislé na dotacích 
a  nedojde-li k mimořádným okolnostem, měli bychom je v tomto 
roce uskutečnit.

Jako každý rok, i v tomto roce vynakládáme nemalé prostřed-
ky do oprav chodníků, komunikací, mostů, kterých, byť se to 
nezdá, máme asi 21. Ty, které byly v havarijním stavu, postupně 
od minulého volebního období opravujeme. Naše mosty nejsou 
velké, ale jejich generální oprava je finančně náročná a s ohledem 
na bezpečnost dopravy na nich je pro nás i pro toto volební ob-
dobí prioritou. Generální oprava tento rok čeká mosty na ulicích 
Adámkova, Lipová a K. Košťála. 

V tomto roce opravíme část silnice Popinecká. Máme vypra-
covanou projektovou dokumentaci na opravu celé této místní ko-
munikace, náklady jsou však příliš vysoké a překračují možnosti 
jednoho rozpočtového roku. Proto jsme opravu rozdělili na něko-
lik samostatných celků a budeme ji realizovat postupně.   

Na části Radničního náměstí, která i nyní slouží jako oddycho-
vá zóna, bude položena nová dlažba a budou provedeny úpravy 
dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Petrovem.

Na ulici Popinecká u obchodu s pečivem „Boček“ vznikne 7 no-
vých parkovacích míst. 

Jsou komunikace, které nelze opravit bez zásadních zásahů do 
nich např. proto, že jsou ve velmi špatném stavu, nevyhovují zvý-
šenému provozu, případně je chceme rozšířit o parkovací místa.  
Zastupitelstvo vyčlenilo finanční prostředky na projektovou pří-
pravu opravy ulice Rakovecká, K Hájence, Hřbitovní, U Mateř-
ské školy a Družstevní.

Na příští rok jsme museli odsunout stavbu a opravu chodníků 
podél ulice Vratimovská v Horních Datyních, neboť pro velký 
počet soukromých vlastníků pozemků pod chodníkem se nepo-
dařilo, přes veškerou snahu ze strany města, uzavřít smlouvy se 
všemi vlastníky, abychom získali příslušná povolení stavebního 
úřadu a požádali o dotace.

 Kritický stav kapacity našeho hřbitova ve Vratimově, kdy kaž-
dým dnem mohla nastat situace, že nebude kam pohřbívat, exi-
stoval již mnoho let. S konkrétním řešením jsme začali před asi 
čtyřmi lety a pracovali na projektu a povolení rozšíření hřbitova. 
Nebylo to jednoduché. Vysoká spodní voda, přísné vodoprávní a 
hygienické podmínky práci na projektu a povolení stavby ztěžo-
valy a byly chvíle, kdy jsme měli vážné obavy, že rozšíření hřbi-
tova nebude vůbec možné. Vše se nakonec po třech letech práce  
podařilo vyřešit, máme pravomocné územní rozhodnutí a může-
me začít s realizací jeho rozšíření a zároveň úpravou stávajícího 
hřbitova. Vyčlenili jsme za tím účelem několik milionů korun a 
zbavili se konečně Damoklova meče nemožnosti pohřbívat své 
blízké v našem městě, který se nad námi roky vznášel.  

Rozpočet a investice v roce 2016

foto KS Vratimov

most na ulici Adámkova, foto KS Vratimov

most na ulici K. Košťála, foto KS Vratimov

hřbitov, foto KS Vratimov
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Větší investicí je také oprava omítek Základní školy na Masa-
rykově náměstí. Vloni jsme opravili střechu a čelní stranu budo-
vy. Akce je rozdělena do tří etap, letos chceme realizovat druhou 
a zbývající třetí, dvorní část budovy, nechat na příští rok.

Investice s otazníkem. To jsou ty, které bychom mohli provést 
za podmínky získání dotací, o které jsme požádali.

Je to především celková rekonstrukce Základní školy na ul. Da-
tyňská spočívající především v nadstavbě a vybudování nového  
patra, bezbariérovosti školy a zateplení budovy. O tom, zda bude-
me stavět, respektive zahájíme stavbu, která by pak byla dokon-
čena v roce 2017, budeme vědět asi v březnu t. r.

Stejná situace je u stavby skateboardového a tzv. workout (ka-
listenika) hřiště, jehož projekt jsme ukončili a požádali o dotace. 
Stavba je situována do sportovního areálu vedle nového multi-
funkčního hřiště. Také v tomto případě má být o dotaci rozhod-
nuto na jaře t. r.    

Z připravovaných projektů města je zásadní doplnění projek-
tové dokumentace a příprava stavby II. etapy kanalizace v Hor-
ních Datyních a ve Vratimově a práce na projektové dokumentaci 
kanalizace  na ul. Okrajová, Adámkova a Zaryjská (oblast mezi 
řekou Ostravicí a železniční tratí).

Zastupitelstvo také počítá výhledově se stavbou domova pro 
seniory, a to pro ty, kteří se již z důvodu vysokého věku či ne-
moci  o sebe nemohou postarat. Projektová dokumentace by 
měla být v rozsahu projektu pro stavební povolení a stavba je 
situována na ul. Popinecká za křižovatkou s ulicí Úzká. 

Knihovna by měla získat nové prostory v suterénu nákupního 
střediska COOP, které se dlouhodobě nedaří pronajímat a nenašlo 
se pro ně doposud adekvátní využití. Zastupitelstvo vybralo ze 
dvou  již dříve vypracovaných architektonických studií jednu pro 
vyhotovení projektové dokumentace.

V minulém roce jsme se díky FC Vratimov stali vlastníky celé 
budovy u koupaliště, když nám fotbalisté bezplatně do vlastnictví 
převedli jejich podíl na budově a pozemku. Ponechali si právo 
užívat část přízemí kromě bývalé sauny, kde by mělo být sociální 
zázemí pro multifunkční hřiště. Budova, do které téměř polovi-
nu století neplynuly žádné, či jen zcela minimální investice, je 
ve stavu, který tomu odpovídá. Vyžaduje proto zásadní opravu 
rozvodů výplní, střechy, interiéru apod. V souvislosti s tím zva-
žujeme využití prostor ve 2. NP, kde je nyní restaurace a sezonní 
bufet pro koupaliště. Chtěli bychom tyto prostory vrátit sportu a 
určitě přivítáme návrhy a podněty našich čtenářů, co by si zde 
přáli do budoucna mít.   

Počítáme také s projektem na opravu hřiště naproti škole v Hor-
ních Datyních, a pokud bychom to stihli, i s případnou realizací. 

Další zastupitelstvem schválená projektová dokumentace bude 
modernizace, rozšíření a zateplení hasičské zbrojnice ve Vrati-

Český červený kříž

mově a také plynofikace a výměna oken a dveří budovy Vrati-
movských služeb.

Nemalé výdaje z rozpočtu směřují jako každý rok do oprav a 
rozšíření veřejného osvětlení, oprav komunikací, údržby zeleně 
a nově na odstavné a manipulační plochy pro motorová vozidla.  

Schválený rozpočet není, jak vždy upozorňuji, věc jednou daná 
a neměnná. Bude v průběhu roku upravován dle dosahovaných 
příjmů, skutečných výdajů, získání dotací a aktuálních potřeb 
našeho města. 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Základní škola, Masarykovo nám., foto KS Vratimov

 Uděluje zlatou medaili  
prof. MUDr. J. Janského

 paní Lence Horákové,
 která dovršila počet 40 bezpříspěvkových odběrů. 

Uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy

panu Hynku Knyblovi,
panu Jiřímu Bělochovi,
paní Šárce Lukasikové,

kteří dovršili počet 80 bezpříspěvkových odběrů.

 Uděluje ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy

panu Rostislavu Čechovi,
panu Ondřeji Legerskému,

kteří dovršili počet 120 bezpříspěvkových odběrů.

Uděluje ZLATÝ KŘÍŽ I. třídy

panu Petru Oravcovi,

který dovršil počet 160 bezpříspěvkových odběrů.

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

 ke spoluobčanům. 

Patří jím dík nejen těch, kterým pomohli vrátit zdra-
ví, ale celé naší společnosti. 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava
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Ve čtvrtek 10. prosince jsme se zúčastnili obvodního kola ve 
florbalu mladších žáků, které pořádala Základní škola Gen. Píky. 
Turnaje se zúčastnilo 9 škol (obvod Ostrava 1, obvod Ostrava 2, 
obvod Slezská Ostrava), týmy byly rozděleny do 2 skupin po 5, 
respektive 4 týmech. Naše škola vyhrála v méně početné skupině 
všechny zápasy a postoupila do semifinále. V něm se střetla se 
Základní školou Gen. Janka, kterou porazila 7:1. Ve finále nás 
čekala Základní škola Petřkovice, kterou jsme také jednoznačně 
porazili 6:2. Po celou dobu turnaje naši chlapci předváděli suve-
rénní výkon a právem si vybojovali postup do okresního kola, 
které se konalo 14. ledna 2016 na stejné škole. Vítězný tým tvoři-
li: Marco Miolla, Matyáš Skupien, Matěj Ugvic, Jan Orlita, Lu-
káš Hrubý, Simon Hrabec, Marek Mžik, Matěj Kupka.

V úterý 15. prosince se konalo obvodní kolo ve florbalu starších 
žáků, tentokrát byla pořadatelem Základní škola Šenov. Turnaje 
se zúčastnilo 5 škol z obvodu Slezská Ostrava. Naši chlapci pora-
zili Základní školu Vratimov, Masarykovo nám., 3:0 a Základní 
školu Vrchlického 2:0 a obsadili 3. místo. Vítězem turnaje se stala 
Základní škola Bohumínská, na druhém místě skončila domácí 

Umíme hrát florbal

Studijní vzdělávací zájezd Královský Londýn s výukou
Studijní vzdělávací zájezd do Anglie se uskutečnil díky 

projektu vyhlášenému Ministerstvem školství, který Zá-
kladní škola Vratimov, Datyňská 690 získala, a žákům byl 
tento pobyt včetně vstupů do památek zcela hrazen.

 Čtyřicet žáků naší školy vycestovalo dne 30. 11. 2015 
do Londýna, kde se stali na několik dní součástí anglic-
kých rodin, u nichž byli ubytováni. Ve škole absolvovali 
intenzivní výuku angličtiny s rodilými mluvčími. Pobyt a 
výuka v cizí zemi je tou nejefektivnější formou učení, pro 
žáky bude jistě velkou motivací k dalšímu studiu. 

Cílem pobytu byla nejen podpora studia cizích jazyků a 
zdokonalení řečových dovedností v anglickém jazyce, ale 
také poznávání anglické kultury a reálií. Žáci měli mož-
nost prověřit své ve škole nabyté jazykové znalosti a dal-
šímu se v praxi naučit. Díky výletům do Salisbury, Stone-
henge, Etonu, Oxfordu, Windsoru poznali krásu, památky 
a zajímavosti Londýna. Z adventně vyzdobeného Londýna 
a okolí se vrátili nadšeni, obohaceni o nové poznatky a ne-
zapomenutelné zážitky.

 Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ Datyňská 690

O víkendu 12. - 13. 12. 2015 se náš spolužák Marcel Grüner 
zúčastnil závodů Pohár České republiky v plavání. Získal bron-
zovou medaili v disciplíně 50 m motýlek v čase 0:41,5 s. 

Chtěli bychom mu touto cestou pogratulovat ke skvělému vý-
konu a popřát mu mnoho dalších krásných úspěchů v plavání.

žáci 5. třídy
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Ve Vratimově vyrůstá nová 
plavecká hvězda Marcel 
Grüner

škola. Tým tvořili: Vojtěch Křístek, Jan Šimek, Patrik Matocha, 
Tomáš Stach, Patrik Walder, Petr Chrástek, Jan Machala, Radim 
Štefek. 

Chlapcům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jana Biolková 
ZŠ Vratimov, Datyňská 

foto ZŠ Datyňská

foto ZŠ Datyňská

foto ZŠ Datyňská
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Naši knihovnu v loňském roce navštívilo 8 876  uživatelů, 
kteří si odnesli domů 30 910 knih a časopisů a 8 120 výpůjček si 
prodloužili. Internet využilo 717 uživatelů , z toho jich bylo 295 
neregistrovaných (nepůjčují si knihy). Celkem 7 výstav instalo-
vaných v chodbičce k půjčovně knihovny mělo možnost zhléd-
nout  všech 671 registrovaných čtenářů.

Připravili jsme 97 kulturních akcí pro veřejnost, z nichž k tra-
dičním patří pasování druháků na čtenáře, předávání Knížky pro 
prvňáčka a úspěšná akce Food Revolution Day. 

Navštívily nás spisovatelky dětských knih Daniela Kroluppero-
vá a Klára Smolíková, i ilustrátor Bořivoj Frýba.

Vratimovskou knihovnu mohou prostřednictvím internetu vy-
užívat občané 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V loňském roce si 
474 čtenářů přes čtenářské konto na webové stránce prodloužilo 
výpůjčky knih a 2 649 vyhledávalo knihy v on-line katalogu. To 
je jen několik údajů z našich statistických výkazů. Loňský rok byl 
opravdu úspěšný.

Od 4. února do 4. března můžete zhlédnout v chodbičce knihov-
ny výstavu k 95. výročí narození Zdeňka Milera. Byl autorem 
oblíbené dětské postavičky Krtečka, kreslířem, ilustrátorem a 
režisérem.  

Opět se uskuteční naše vyhlášená a dětmi oblíbená akce Noc 
s Andersenem (z pátku 1. na sobotu 2. dubna) a inspirovat se bu-
deme dílem Miloše Macourka. Upozorňujeme všechny rodiče, 
že akce se může zúčastnit pouze 20 dětí a přednost mají čtenáři 
knihovny. Přihlášky si mohou zájemci vyzvedávat v knihovně 
od 7. března a prosíme o jejich odevzdání nejpozději do pátku 
24. března 2016. 

Kontakt: Městská knihovna Vratimov, Frýdecká 1000/48, 
739 32, web: www.knihovna-vratimov.cz.

Místní knihovna Horní Datyně:
Nová výstava Od dechovky k big beatu - 60 let urnového háje, 

kterou připravil pan Vladimír Kuchař, potrvá do 4. dubna 2016.
Zahájení výstavy se uskuteční 1. února ve 14 hodin. Můžete ji 
zhlédnout v půjčovní době v pondělí od 14 do 17 hodin. 

Novinka v knihovně: během měsíce ledna jsme rozšířili knihov-
nu o další místnost, kde jsme vytvořili příjemné místo nejmenším 
čtenářům. Srdečně všechny zveme k návštěvě.

Kontakt: Místní knihovna Horní Datyně, U školy 289, 739 32 
Horní Datyně, e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz.   

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Městská knihovna Vratimov – ohlédnutí za rokem 2015

 Společnost FCC Česká republika, s.r.o., město Vratimov a 
Kulturní středisko Vratimov si vás dovolují pozvat na výstavu 
Moje město snů sestavenou z nejlepších výtvarných a literárních 
prací žáků vratimovských základních škol od 24. 2. do 24. 3. 2016 
v Kulturním středisku Vratimov - vestibul Společenského domu, 
Frýdecká 1000/48.

 Město Vratimov  
 

 

Vratimov 2015/2016 
 
 

Společnost FCC Česká republika, s.r.o., město Vratimov 
a Kulturní středisko Vratimov si vás dovolují pozvat na výstavu 

 

Moje město snů 
 

sestavenou z nejlepších výtvarných a literárních prací žáků 
vratimovských základních škol 

 
Kdy: 18. 2. – 18. 3. 2016  
Kde: Kulturní středisko Vratimov - vestibul Společenského domu, 

Frýdecká 1000/48 
 
Výstavu můžete navštívit každou středu a čtvrtek od 16 do 19 
hodin, u všech pořadů a individuálně po předchozí telefonické 
domluvě na tel. č. 595 700 751. 
 
 
Projekt ekologické výchovy „Město snů“ je realizován v letošním 
školním roce na základních školách ve Vratimově. Práce dětí je 
zaměřena na problematiku odpadů a ozdravování životního 
prostředí ve městě. Náplní projektu je nejen výtvarná a literární 
soutěž „Moje město snů“, ale i praktická část „Škola a odpady“. 
 
Dne 18. 2. 2016 proběhne kromě zahájení výstavy také slavnostní 
předání odměn vítězům jednotlivých soutěží v obřadní síni 
Městského úřadu. 

Výstavu můžete navštívit každou středu a čtvrtek od 16 do 19 ho-
din, u všech pořadů a individuálně po předchozí telefonické domluvě 
na tel. č. 595 700 751.

Projekt ekologické výchovy Město snů je realizován v letošním 
školním roce na základních školách ve Vratimově. Práce dětí je 
zaměřena na problematiku odpadů a ozdravování životního pro-
středí ve městě. Náplní projektu je nejen výtvarná a literární sou-
těž Moje město snů, ale i praktická část Škola a odpady.

Dne 18. 2. 2016 proběhne slavnostní předání odměn vítězům 
jednotlivých soutěží v obřadní síni Městského úřadu.

Martina Mazurová
.A.S.A, spol. s r. o.

 Město Vratimov  
 

 

Vratimov 2015/2016 
 
 

Společnost FCC Česká republika, s.r.o., město Vratimov 
a Kulturní středisko Vratimov si vás dovolují pozvat na výstavu 

 

Moje město snů 
 

sestavenou z nejlepších výtvarných a literárních prací žáků 
vratimovských základních škol 

 
Kdy: 18. 2. – 18. 3. 2016  
Kde: Kulturní středisko Vratimov - vestibul Společenského domu, 

Frýdecká 1000/48 
 
Výstavu můžete navštívit každou středu a čtvrtek od 16 do 19 
hodin, u všech pořadů a individuálně po předchozí telefonické 
domluvě na tel. č. 595 700 751. 
 
 
Projekt ekologické výchovy „Město snů“ je realizován v letošním 
školním roce na základních školách ve Vratimově. Práce dětí je 
zaměřena na problematiku odpadů a ozdravování životního 
prostředí ve městě. Náplní projektu je nejen výtvarná a literární 
soutěž „Moje město snů“, ale i praktická část „Škola a odpady“. 
 
Dne 18. 2. 2016 proběhne kromě zahájení výstavy také slavnostní 
předání odměn vítězům jednotlivých soutěží v obřadní síni 
Městského úřadu. 

foto MěK Vratimov

Pozvánka na výstavu Moje město snů

 Město Vratimov  
 

 

Vratimov 2015/2016 
 
 

Společnost FCC Česká republika, s.r.o., město Vratimov 
a Kulturní středisko Vratimov si vás dovolují pozvat na výstavu 

 

Moje město snů 
 

sestavenou z nejlepších výtvarných a literárních prací žáků 
vratimovských základních škol 

 
Kdy: 18. 2. – 18. 3. 2016  
Kde: Kulturní středisko Vratimov - vestibul Společenského domu, 

Frýdecká 1000/48 
 
Výstavu můžete navštívit každou středu a čtvrtek od 16 do 19 
hodin, u všech pořadů a individuálně po předchozí telefonické 
domluvě na tel. č. 595 700 751. 
 
 
Projekt ekologické výchovy „Město snů“ je realizován v letošním 
školním roce na základních školách ve Vratimově. Práce dětí je 
zaměřena na problematiku odpadů a ozdravování životního 
prostředí ve městě. Náplní projektu je nejen výtvarná a literární 
soutěž „Moje město snů“, ale i praktická část „Škola a odpady“. 
 
Dne 18. 2. 2016 proběhne kromě zahájení výstavy také slavnostní 
předání odměn vítězům jednotlivých soutěží v obřadní síni 
Městského úřadu. 



8

DDM Vratimov

Jarní prázdniny 
V období jarních prázdnin 22. – 26. února pořádáme pro děti 

I. stupně jednodenní akce od 8 do 15.30 hodin. Na každou se 
můžete přihlásit zvlášť, program bude bohatý – návštěva planetá-
ria, aquaparku, sportovní den. Bližší informace jsou zveřejněny na 
www.ddmvratimov.cz. Termín závazného přihlášení je 18. 2. 2016. 
Kontaktní osoba: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077, e-mail: m.gra-
cova@ddmvratimov.cz. 
Badmintonový turnaj 

V sobotu 13. února 2016 pořádáme v tělocvičně v Řepištích 
turnaj v badmintonu. Hrajeme čtyřhry ve třech kategoriích. Po-
drobnější informace naleznete na www.ddmvratimov.cz. Na tur-
naj je třeba se předem přihlásit. Termín přihlášení je do 10. 2. 2016. 
Kontaktní osoba: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077, e-mail: 
m.gracova@ddmvratimov.cz.
Diskotéka pro náctileté 

V sobotu 13. února 2016 se v 18 hodin sejdou na DDM všichni 
příznivci tance a taneční hudby. 
Badatel víkend 

Víkend 5. – 7. února 2016 je určen pro holky a kluky ve věku 7 – 15 
let. Co nás čeká? Na vlastní oči, někdy i kůži, prozkoumáme růz-
né zapeklité otázky ze světa přírodních věd. Dozvíme se mnoho 
nových informací o přírodě, z kuchyně a každodenního života. 
Prostě si to všechno v praxi vyzkoušíme, společně budeme bádat. 
Na akci je třeba se přihlásit do 3. 2. 2016 na e-mailovou adresu 
r.mickova@ddmvratimov.cz nebo tel.: 739 201 078. 

Pozvánky na akce DDM Vratimov

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
2. února Informační schůzky LDT Míče, míčky,
  košíky, 17 hodin DDM Vratimov
5. – 7. února  Badatelský víkendový pobyt pro děti 
  7 – 15 let
9. února Informační schůzka LDT Jumanji,
  17 hodin DDM Vratimov
13. února Badmintonový turnaj, tělocvična Řepiště
13. února Diskotéka, 18 hodin DDM Vratimov
16. února  Informační schůzka LDT Badatel 
  a Výtvarník, 17 hodin DDM Vratimov
19. února  Informační schůzka LDT Večerníčkova  

  dobrodružství, 17 hodin DDM
22. – 26. února Jarní prázdniny 
  program pro přihlášené děti

Informační schůzky k táborům 
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádá o letních prázdninách 

celou řadu táborů a soustředění. Pro rodiče přihlášených dětí, 
ale také pro nerozhodnuté zájemce, jsou připraveny informační 
schůzky, které budou probíhat v prostorách DDM Vratimov vždy 
od 17 hodin ve dnech 2. února – LDT Míče, míčky, košíky, 9. února 
– LDT Jumanji, 16. února – LDT Badatel a Výtvarník, 19. února – 
LDT Večerníčkova dobrodružství.

Bližší informace najdete na www.ddmvratimov.cz v záložce 
tábory. Doporučujeme dítě včas přihlásit, některé tábory už jsou 
obsazeny.

za DDM Vratimov 
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka

foto DDM Vratimov



9

informace občanům

Kronika města Vratimova, část 52.
Kronika Jana Klegy - pokračování
Katolický sjezd v Praze

Katolický sjezd v Československé republice konaný dne 28. – 30. 
června 1935 v Praze. První celostátní sjezd ČSL katolíků v Praze 
vyvrcholil v sobotu 29. června na Václavském náměstí. Středem 
pozornosti nesčetných davů byl 30 metrů vysoký světelný kříž, 
který čněl nad sochou sv. Václava. 

Ve dvacet hodin rozezvučely se zvony na všech pražských 
chrámech a od Národní třídy přijíždí ve zlatém historickém 
šestispřežním voze papežský legát pařížský arcibiskup Verdier 
v doprovodu pražského arcibiskupa Dr. K. Kašpara a olomouc-
kého arcibiskupa Dr. L. Prečana. V průvodu kráčelo na dva ti-
síce duchovních všech hodností rozžatými svícemi. Plameny 
hořících svící v rukou kněžstva tvořily zlatý proud v tmavých 
vlnách nesčetných davů. Arcibiskup Verdier: „S jakou radostí 
podám vznešenému veleknězi (sv. otci) zprávu o všech divech, 
které jsem viděl v této krásné zemi. Jsem si jist, že tento kon-
gres bude míti velmi šťastný vliv na osudy Vaši krásné vlasti“. Ve 
dnech 28. – 30. června 1935 bylo vypraveno z pražských nádraží 
117 zvláštních vlaků, přijelo 342 000 osob, odjelo 320 000 osob. 
Zbývajících 22 000 osob odjelo v následujících dnech. Všechny 
ty statisíce účastníků prvního celostátního sjezdu katolíků ČSR 
zachovají nehynoucí a věčnou vzpomínku na ony dny prožité 
v našem krásném hlavním městě Praze. Z Vratimova byli také 
účastníci. 

Slavnostním zakončením prvního celostátního sjezdu katolíků 
ČSR byla slavnostní pontifikální mše svatá, kterou na strahov-
ském stadionu dopoledne sloužil arcibiskup pařížský kardinál – 
legát Verdier. Účast na stadionu byla ohromná a pokud možno 
odhadnouti, činila na 250 osob. Před zahájením pontifikální mše 
rozezvučely se všechny pražské zvony, zvuk zvonů velechrámů 
svatovítského byl elektricky přenášen a zesilován. Evangelium 
bylo napřed zapěno latinsky, staroslověnsky, česky, čteno ně-
mecky, maďarsky a polsky. Po zapění svatováclavského chorálu 
arcibiskup Dr. K. Kašpar v krátkém proslovu provolal slávu pa-
pežskému legátu, Francii a ČSR. 

Papežský legát kardinál Verdier poslal sv. otci po zakončení 
pražského sjezdu telegram se zprávou o jeho průběhu a o svých 
dojmech. Kardinál vyzvedl v telegramu ochotu, s jakou vyšla 
sjezdu a papežskému legátu vstříc vláda Československa a jak 
srdečně byl legát v Praze přijat. Kardinál vyslovuje v telegramu 
dále svůj obdiv nad kázní pražského obecenstva a nad nadšením, 
které sjezd ve veřejnosti vyvolal.  

Škola měšť. – 4. třída 
Školství ve Vratimově rozšířeno o čtvrtou třídu měšťanské ško-

ly počátkem školního roku 1935 – 1936. 
Volba předsednictva místní školní rady

Volba předsednictva místní školní rady konala se za řízení 
okresního inspektora Antonína Hrozka. Předsedou zvolen Ka-
rel Paskovský, hostinský ve Vratimově, místopředsedou Josef 
Vavřík, učitel obecné školy. 
Lidová škola – výstava hospodářských plodin

Pěknou výstavu hospodářských plodin pořádal ve škole 28. a 
29. září 1935 správce lidové školy hospodářské Josef Vavřík. Sice 
výstavu ovocnickou a květinářskou. Výstava měla značný počet 
návštěvníků, na vstupném po 1 Kč byl vybrán dosti značný ob-
nos 700 Kč. Při té příležitosti byly vystaveny také pomůcky hos-
podářského kabinetu. Výstava byla umístěna ve třech učírnách 
obecné školy.  
Vratimov - nákladní nádraží 

Ve Vratimově povoleno v roce 1934 konečně nákladní nádraží, 
jehož zřízení se obec již po mnoha let domáhala. V roce 1935 po-
stavila továrna na celulosu bělírnu, což bude míti vliv na zlepšení 
výroby umělého hedvábí, je velmi moderně zařízené. Do továrny 
přišel nový ředitel Kummer, který začal továrnu modernizovat. 
Nastoupil 1. 5. 1928, odešel 31. 7. 1936. 
Vražda v Kunčicích nad Ondřejníkem  

Vražda Konrada Sosny. Dlaždičský mistr Konrad Sosna z Pří-
vozu byl v únoru 1933 v Kunčicích nad Ondřejníkem zavražděn. 
Jan Vašíček, rolník z Kunčic, byl pro zločin vraždy spáchané na 
Sosnovi odsouzen na 15 let do žaláře. Proti tomu rozsudku podal 
odvolání k nejvyššímu soudu v Brně a žádal o prominutí trestu. 
Nejvyšší soud nevyhověl této žádost, nýbrž zvýšil trest Vašíč-
kovi z 15 na 20 let. Také nevlastní Vašíčkův bratr rolník Mojží-
šek z Kunčic zatčen pro podezření spoluúčasti na této vraždě s 
Aloisem Gibasem z Vratimova, továrním dělníkem. Tento případ 
soustředil celkem 15 žalob, jak civilních, tak i trestních. Vdova 
Sosnova se domáhá náhrady 241 541 Kč a pro sebe požaduje mě-
síční rentu 600 Kč a pro děti po 400 Kč. Tato vražda učinila v 
okolí velký rozruch, měla finanční důvody. Vašíček s Mojžíškem 
pojistili dlaždičského mistra Sosnu na 200 000 Kč. Po vraždě do-
máhali se vyplacení pojistného.   

pokračování příště

foto archiv KS foto archiv KS 
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MARTINA GABČANA
výstava obrazů, kreseb a soch

PRŮŘEZ TVORBOU

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.

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

FRANKIE A JOhNNy

Režie: Petr Kracík

Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma.

UA Pierot – Terrence McNally

Vstupenky v prodeji od 15. 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.

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

3. května v 19 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48

vstupné 300 Kč
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ÚNOR
 v kulturním středisku

Program ve Společenském domě ve Vratimově

    3. února 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
  4. února         15.00 učebna č. 11 autoškola
  4. února 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
  6. února         19.00 velký sál ples ZŠ Masarykovo nám.
  7. února 15.00 velký sál karneval ZŠ Masarykovo nám.
10. února 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
11. února 15.00 učebna č. 11 autoškola
11. února 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
12. února 20.00 velký sál ples SDH Vratimov
16. února 18.00 galerie  numerologická přednáška
17. února 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
18. února 15.00 učebna č. 11 autoškola
18. února 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
19. února 20.00 velký sál ples TJ Hrabová 
23. února 17.15 učebna č.11 schůze vlastníků domů 
24. února 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
24. února 16.00 vestibul výstava Moje město snů
25. února 15.00 učebna č. 11 autoškola
25. února 15.30 velký sál schůze KD
25. února 16.00 galerie  výstava Průřez tvorbou  
   Martina Gabčana
25. února 16.00 vestibul výstava Moje město snů
29. února 14.00 salónky schůze STP

Program v Kulturním domě Horní Datyně

12. února 19.00 velký sál ples FC Biocel Vratimov
13. února 19.00 velký sál ples MS Hubert Vratimov
20. února 20.00 velký sál disko ples
25. února 17.00 klubovna schůze ZO ČZS
26. února 18.40 klubovna schůze ZO ČSV
27. února  20.00 velký sál pochování basy SDH HD

Kurzy v kulturním 
středisku otevřené k 20. 1. 2016
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
 17.30 salónky  vinyasa jóga 
    pro začátečníky 
 18.00 cvičební sál  pilates
 18.35 velký sál  vinyasa jóga
Středa 17.00 salónky  jóga s Luckou
 18.00 cvičební sál  bodystyling
Čtvrtek 17.00  cvičební sál  pilates 
 18.00 salónky  jóga s Luckou

Kurzy, do kterých se lze ještě přihlásit
Pondělí 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
Úterý 15.30 učebna č. 11  angličtina 1. ročník
 17.00 cvičební sál  aby záda nebolela
 17.30 salónky  vinyasa jóga 
    pro začátečníky 
 19.00 cvičební sál  bodyform 
Středa 16.30 cvičební sál  zábavné taneční cvičení  
    pro děti
 17.00 salónky  jóga s Luckou
 18.00 cvičební sál  bodystyling 
Čtvrtek 18.00 salónky  jóga s Luckou
 18.00 cvičební sál  bodyform

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

Upozornění
Z důvodu havárie topení v kinosále:

 - Je zrušena nedělní divadelní pohádka Myška Klárka, 
veverka Terka a sněhulák Mrkvička - 14. února. 

 - Kino Hvězda v měsíci  únoru nehraje.

O případném prodloužení výluky Vás budeme informovat. 
Děkujeme za pochopení.

Kulturní středisko Vratimov
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

Dne 8. února vzpomínáme 
4. smutné výročí úmrtí pana

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

Manželka a dcery Marie, Jana, 
Milena s rodinami.

Dne 25. 2. 2016 uplynou 3 roky, 
kdy nás opustil pan

Jaromír Killinger.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou 
vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami. 

Dne 18. 2. 2016 vzpomeneme 
4. výročí úmrtí pana 

Jaroslava Heřmana.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Za rodinu Miluše Heřmanová, manželka.

Dne 8. 2. 2016 uplyne 10 let 
od úmrtí pana

Evžena Šalamouna.
Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 28. února 2016 uplyne 20 let, 
kdy nás navždy opustil pan

Jiří Adámek
z Ostravy-Kunčiček. Kdo jste ho znali, 

zavzpomínejte s námi. Bratr Milan s rodinou.

Dne 10. 2. 2016 bude tomu pět let, kdy 
nečekaně odešel navždy ve svých 85 letech 

můj manžel, otec, dědeček a pradědeček pan

Josef Trebula.
Bolest a vzpomínky zůstanou. 

Dne 4. 2. 2016 by se dožila
100 let paní 

Štěpánka Vláčilová.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc 
než ostatní. O to těžší je naučit se bez nich žít. 
Dne 28. února 2016 by oslavil 75. narozeniny 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan

Miroslav Holešínský.
Dne 10. června uplyne 8 smutných let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka Ludmila  

a dcery Pavlína a Kamila s rodinami.

Hledám pronájem bytu 2+1, 3+1 ve Vratimově a okolí - spolehli-
vost. Tel.: 608 635 160.

INZERCE PRO VÁS

Pronajmu zařízený byt 1+1 ve Vratimově. Tel.: 774 903 355.


