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Rozhovor s členem rady Město má rozpočet Svozový kalendář

Město Vratimov bude v letošním a příš-
tím roce realizovat stavbu Odkanalizování 
Vratimova-Horních Datyň – II. etapa. Na 
základě výběrového řízení byla smlouva 
podepsána se společností Skanska s cenou 
za dílo 201.173.243 Kč včetně DPH. Sou-
částí akce je také oprava dotčených komu-
nikací včetně ulice Rakovecké.

Na webu města byl již dříve uveřejněn 
předpokládaný harmonogram provádění, 
přičemž v průběhu výstavby bude dochá-
zet k jeho úpravám. V únoru, pokud to 
klimatické podmínky dovolí, započne re-
alizace stavby. V letošním roce by měl být 
proveden následující rozsah prací: výstav-
ba stoky v části ulic Rakovecké, Severní, 
Jižní, Přespolní, Pomezní, Emana Slívy, 
Vratimovské, V Údolí, Na Pasekách, Ve 
Strži, V Loukách, Na Kopci, Václavovické 
(včetně ČS 3), dovybavení čistírny odpad-
ních vod.

Omezení dopravy ve vašich ulicích vám 
bude vždy oznámeno zhotovitelem staveb-
ních prací. Napojení na kanalizaci bude 
možné až po kolaudaci stavby (zatím je 
předpoklad, že by se část kanalizace zko-
laudovala na dvě části tak, aby mohly být 

některé nemovitosti připojeny třeba již 
v roce 2020). Sledujte web města, kde bu-
dou v sekci   zveřejňovány aktuální infor-
mace k průběhu výstavby kanalizace, ale 
také k možnosti napojení vašich nemovi-
tostí.

V případě jakýchkoliv dotazů kontak-
tujte Bc. Vendulu Páleníkovou, telefon: 
595 705 932, e-mail: palenikova.meu@
vratimov.cz.

Odbor investic a údržby 
obecního majetku

Druhá etapa odkanalizování Horních Datyň

Stávající čistírna odpadních vod v ulici Ve Strži, do níž budou svedeny odpadní vody také v II. etapě 
odkanalizování Horních Datyň.  Foto: MěÚ

VRATIMOV POD SNĚHEMVRATIMOV POD SNĚHEM

 První polovina ledna přinesla vydatné sněhové srážky.  Foto: KS
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Co vás překvapilo v této nové funkci?
Nemluvil bych o překvapení, po čtyřech 

letech v zastupitelstvu je pro mě působení 
v radě další nová zkušenost. A musím říci, 
že pozitivní. Už při povolebních jednáních 
jsme měli s koaličními partnery na mno-
ho věcí podobný názor a tato shoda vládne 
i nyní. Na hodnocení je brzy, ale cítím, že 
je v radě pozitivní energie.

Jste znám jako velký sportovec. Hrajete 
tenis, účastníte se vytrvalostních běhů. 
Jak jste se k této zálibě dostal?

Ke sportu mě i sestru vedli rodiče. Tenis 
jsem hrál závodně již od šesti let, postupně 
mne ale přestal naplňovat a začal jsem hle-
dat jinou výzvu. Mojí novou motivací se 
stalo uběhnout maraton. Ten jsem poprvé 
absolvoval v květnu 2015, letos bych si rád 
zaběhl jubilejní desátý. 

Jste fyzioterapeut. Který druh sportu je 
pro lidi různých věkových kategorií nej-
prospěšnější a který byste naopak nedo-
poručil?

Obecně je prospěšný jakýkoliv pravi-
delně prováděný pohyb. Důležité je, aby 
lidem přinášel radost. Osoby s nadváhou 
by například měly zvolit spíše rychlejší 
chůzi než běh. Jinak by ale jakýkoliv sport 
provozovaný v rozumné míře a intenzitě 
neměl uškodit.

Členové rady si po posledních volbách 
rozdělili sféry zájmů. Vám připadla mj. 
oblast sportu. Co budete v této souvislosti 
prosazovat?

Oblast sportu je pro mě blízká, a proto 
jsem si ji chtěl vzít na starost. V minulém 
období vznikla ve městě koncepce roz-
voje sportu, kterou chci dále rozpracovat. 
To znamená provést analýzu stávající-
ho stavu hřišť a sportovišť ve vlastnictví 
města a sportovních klubů a následně in-
tenzivní komunikací se spolky a kluby 
upřesnit jejich potřeby. Osobně si myslím, 
že Vratimov nabízí mnoho míst ke spor-
tování, ale chybí zde sportovní hala. Měli 
bychom také řešit areál fotbalového stadi-
onu. V současné době se finalizuje projekt 
nové budovy koupaliště včetně restaurace 

a zázemí pro fotbalisty. Problémem je, že 
fotbalové hřiště s chátrající tribunou a bě-
žeckou dráhou není ve vlastnictví města. 
Byl bych rád, kdyby se podařila dohoda 
s FC Vratimov a provedla se renovace tri-
bun a oválu. Vznikl by tak hezký a ucelený 
městský stadion. 

Tradičními vratimovskými akcemi jsou 
Jakubův běh Důlňákem a běh Zlatý pod-
zim. Mluví se o tom, že je město chce pod-
pořit.

Ano, měli jsme s místostarostou Bc. 
Davidem Böhmem schůzku se zakladate-
lem a pořadatelem obou závodů Zdeňkem 
Fejglem. Město má zájem, aby oba závody 
pokračovaly. Finančně chceme podpořit 
především delší, téměř 10 km dlouhý běh 
Zlatý podzim, který je mezi běžci velmi 
oblíbený. Věřím, že pod záštitou města 
získá lepší podmínky a ještě větší prestiž. 

Zmínil jste výstavbu sportovní haly. Je 
tento záměr uskutečnitelný v reálném 
čase?

Realizace takové stavby je finančně ná-
ročná, ale je možné, že budou vypsány ně-

Hovoříme s členem Rady města Vratimova Radkem Nitkou

Oblast sportu je pro mě velmi blízká
„Překvapilo mě, kolik procedurálních, nicméně nezbytných věcí se musí 
řešit a odhlasovat, aby byl zajištěn běžný chod a hospodaření města. Až 
v zastupitelstvu jsem si uvědomil a docenil práci úředníků v jednotlivých 
odborech, bez jejichž práce by městský úřad nebyl schopen efektivně 
fungovat.“ Těmito slovy mj. zhodnotil své působení v Zastupitelstvu 
města Vratimova v minulém volebním období tehdy nejmladší vratimov-
ský zastupitel Radek Nitka. Po komunálních volbách 2018 byl Radek Nit-
ka zvolen i do Rady města Vratimova.

rozhovor

jaké dotační programy, které bychom moh-
li využít. Odhadovat, kdy se halu podaří 
postavit, je složité. Byl bych rád, kdyby se 
během našeho funkčního období povedlo 
připravit projekt tak, aby se mohlo začít 
stavět v průběhu následujících čtyř let. 

Další oblastí, které jste se ujal, je městský 
Facebook. Plánujete rozšířit výstupy měs-
ta i na jiné sociální sítě?

Facebookové stránky byly spuštěny 
1. prosince 2018 a jsou v tzv. zkušebním re-
žimu. Chod stránek v tuto chvíli zajišťujeme 
společně se starostou, místostarostou a IT 
technikem MěÚ. Jejich přínos zhodnotíme 
po třech měsících provozu. Cílem je samo-
zřejmě zlepšit komunikaci vedení města 
směrem k občanům. Aktivitu na jiných sí-
tích zatím neplánujeme. Lidé ale mohou ke 
svým příspěvkům na Facebooku a Instagra-
mu připojit oficiální hashtag #mestoVrati-
mov, který pravidelně sledujeme. 

Otázka na závěr: Jaký je váš vztah k Vra-
timovu, co se vám na něm líbí a co naopak 
vadí?

Na Vratimov nedám dopustit, mám tady 
rodinu, přátele a nedovedu si představit, že 
bych žil někde jinde. Líbí se mi, že si město 
zachovalo trochu vesnický ráz, ale zároveň 
je dobře dostupné autem nebo ostravskou 
městskou hromadnou dopravou. Nelíbí se 
mi vjezd do města u železničního přejezdu 
a areál firmy FCC s tříděním a zpracová-
ním odpadu.

Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Mgr. Radek Nitka (35 let),
člen Rady města Vratimova, žije ve městě od svých šesti let a považuje se tak za rodi-
lého Vratimováka. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 
v Praze, obor fyzioterapie, a fyzioterapie se stala i jeho povoláním. Mezi své záliby 
řadí sport, cestování, hudbu a kulturu. 



3

informace občanům

Zastupitelstvo města schválilo na svém 
zasedání koncem prosince loňského roku 
rozpočet města na rok 2019. Schválený 
rozpočet počítá s plánovanými výdaji ve 
výši 261.123.540 Kč, z toho 133.870.000 
Kč (51,27 %) jsou investiční výdaje, 
122.943.540 Kč (47,08 %) neinvestiční 
výdaje (provoz, platy, služby, materi-
ál, drobný majetek, opravy a udržování, 
příspěvky příspěvkovým organizacím, 
rezerva...) a 4.310.000 Kč (1,65 %) 
splátky jistin úvěrů. Plánované výdaje 
jsou vyšší než plánované příjmy ve výši 
194.623.540 Kč. Schodek je kryt zůstat-
kem na běžném účtu z předchozího roku.

Rozpočet je základním řídícím nástro-
jem financování potřeb města a zabezpe-
čení rozvoje města na základě schvále-
ných koncepcí. Rozpočet zajišťuje rovněž 
rozvoj v oblasti dopravy, vzdělávání, 
kultury, sociální oblasti, sportu a v dal-
ších oblastech. Rozpočet je zaměřen také 
na rozvoj majetku města a jeho opravy 
a údržbu. Součástí rozpočtu jsou již zcela 
pravidelné příspěvky a dotace příspěvko-
vým organizacím města a ostatním ne-
ziskovým organizacím nebo sdružením.

Rozpočet usnadňuje přerozdělování 
prostředků a finanční řízení města v ob-
dobí jednoho kalendářního roku. Rozpo-
čet může být chápán jako: 

a)  bilance příjmů a výdajů (podává in-
formaci o vyrovnanosti hospodaření 
za kalendářní rok),

b)  finanční plán města (jde o přiřazová-
ní priorit výdajům na základě pláno-
vaných příjmů),

c)  nástroj k prosazování cílů obecních 
a regionálních programů.

Strukturu příjmů a výdajů města určuje 
rozpočtová skladba. Rozpočet se řídí zá-
konem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. Při jeho zpracová-
vání se vychází z harmonogramu a zásad 
tvorby rozpočtu, rozpočtového výhle-

du a dalších podkladů. Výhled rozpočtu 
obsahuje souhrnné základní údaje o pří-
jmech a výdajích, zejména o dlou-
hodobějších závazcích a pohle-
dávkách.

Rozpočet se sestavuje na kalen-
dářní rok, který je současně roz-
počtovým rokem. V průběhu roku 
dochází k úpravám rozpočtu, a to 
ve vazbě na výsledky hospoda-
ření minulého roku, při dosažení 
vyšších příjmů v průběhu roku, 
včetně účelových dotací a nových 
požadavků na výdaje.

Rozpočet obsahuje rozpočtova-
né příjmy a výdaje správce dané 
rozpočtové kapitoly a výdaje pro 
příspěvkové organizace, kterými 
jsou příspěvky a dotace na pro-
voz. Vznikne-li správci rozpočtu 
v průběhu roku potřeba úhrady 
výdajů rozpočtově nezajištěných, 
zajistí ji hospodárnějším prove-
dením jiných úkolů, odsunutím či 
omezením některého jiného méně 
naléhavého úkolu, nebo vykrytím 
zvýšenými příjmy. Na tyto po-
třeby lze poskytnout i prostřed-
ky z rezervy města po schválení 
v zastupitelstvu města nebo v radě 
města. Pokud by došlo u odvět-
vového odboru k nenaplnění 

vlastních plánovaných příjmů, je nutno 
zabezpečit blokaci stejného objemu i ve 
výdajové části rozpočtu.

Příspěvkové organizace (školy, knihov-
na, Dům dětí a mládeže) hospodaří s pe-
něžními prostředky získanými z vlastní 
činnosti a s prostředky přijatými z měst-
ského a státního rozpočtu. Dále hospoda-
ří s prostředky svých fondů, s peněžitými 
dary od fyzických a právnických osob 
včetně peněžních prostředků poskytnu-
tých z rozpočtu EU. 

Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor

Město má svůj rozpočet na rok 2019

Investiční 
výdaje: 

133.870.000 Kč 
(51,27 %)

Neinvestiční 
výdaje: 

122.943.540 Kč 
(47,08 %)

Struktura rozpočtových 
výdajů v roce 2019

Splátky jistin úvěrů: 
4.310.000 Kč (1,65 %)

Celkové výdaje: 261.123.540 Kč

Teplo Vratimov spol. s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pracovní pozice technik společnosti
Požadujeme:
  SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru
  řidičský průkaz skupiny B
  schopnost dobré komunikace
  orientace v oboru teplárenství

Nabízíme:
 finanční ohodnocení 23.000 až 29.000 Kč/měsíc 
 + osobní příplatky

Nástup je možný ihned. Více na http://www.vratimov.cz.
Životopis s motivačním dopisem a přihláškou zasílejte na: teplo@vratimov.cz nejpozději do 15. 2. 2019.

Rozpočet je základním řídícím 
nástrojem financování potřeb 
města a zabezpečení rozvoje 

města na základě schválených 
koncepcí.
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Milí rodičové, 

v duchu dlouholeté tradice vám město Vratimov spolu s Komisí pro občanské záležitosti nabízí možnost slavnostního uvítání 
vašeho děťátka mezi občany Vratimova a Horních Datyň v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově nebo v Kulturním domě 
v Horních Datyních (podle trvalého bydliště dítěte). O tuto akci je v našem městě trvalý zájem, v roce 2018 jsme přivítali celkem 
43 malých občánků (24 chlapců a 19 děvčátek), z toho ve Vratimově 37 dětí a v Horních Datyních 6 dětí. 

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

Termíny obřadů v roce 2019: 
Vratimov: 9. března 2019 Horní Datyně: 8. června 2019
 8. června 2019   7. prosince 2019 
 14. září 2019 
 7. prosince 2019 

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

Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady vítání občánků bez poplatku, a to pro děti do věku maximálně jednoho roku. Obřady se konají 

vždy v sobotu v dopoledních hodinách; o době konání jsou rodiče informováni pozvánkou. Fotografie dětí je možné pořídit vlast-
ním fotoaparátem přímo v obřadní síni nebo si je lze objednat u profesionálního fotografa Petra Šlachty. Kromě dárečku dostanou 
rodiče pro své dítě i pamětní knížku. Rodiče, kteří se nebudou moci se svým dítětem z důvodu nemoci obřadu zúčastnit, prosíme 
o telefonické odhlášení na čísle: 595 705 925, nebo na e-mailové adrese: obstova.meu@vratimov.cz.

Marie Obstová 
Jaromíra Maulerová
Bc. Alena Knyblová

MěÚ Vratimov
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Vítání občánků v roce 2019

Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů před konáním obřadu!

Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2019 došlo ke změně základ-

ní a procentní výměry důchodů. Základní 
výměra se zvyšuje na částku 3270 Kč, 
procentní výměra se zvyšuje o 3,4 %. 
Seniorům nad 85 let věku bude důchod 
navíc navýšen o 1000 Kč měsíčně a senio-
rům starším 100 let bude důchod navýšen 
navíc o 2000 Kč měsíčně. Zvyšuje se také 
zvláštní příplatek k důchodu podle naříze-
ní vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona 
č. 357/2005 Sb. přiznaný před 1. lednem 
2019, a to o 3,4 % částky příplatku.

Ke změně dojde od 1. ledna 2019 i u plat-
by důchodového pojištění pro OSVČ. 
Nově je záloha pojistného splatná od prv-
ního do posledního dne aktuálního měsíce. 
Výše minimálních záloh na pojistném pro 
OSVČ vykonávající hlavní samostatnou 
výdělečnou činnost činí 2388 Kč. Pro ved-
lejší činnosti to je 955 Kč. Osvobozené od 
placení pojistného jsou OSVČ, které celý 
kalendářní měsíc pobíraly nemocenskou, 
peněžitou pomoc v mateřství nebo dávku 
dlouhodobého ošetřovného. 

S účinností od 1. září 2018 se pro započ-
tení doby důchodového pojištění for-
mou institutu náhradních dob pojištění 
z důvodu péče o závislou osobu zahrnuje 

i asistent sociální péče podle § 83 odst. 1 
zákona č. 108/2006 Sb., u kterého se nyní 
nezkoumá podmínka společné domác-
nosti. Příslušná pobočka OSSZ vydá roz-
hodnutí o započtení doby péče na základě 
návrhu pečující osoby. Ten je třeba podat 
nejpozději do dvou let po ukončení péče. 
Nemocenské pojištění

Minimální výše nemocenského pojiště-
ní pro OSVČ činí od 1. ledna 2019 částku 
138 Kč. Pojistné je nově splatné od prv-
ního do posledního kalendářního dne mě-
síce, za který se pojistné platí. Za datum 
splatnosti se považuje den, kdy byla platba 
pojistného připsána na účet OSSZ. 

Od 1. června 2018 je poskytována so-
ciální dávka tzv. dlouhodobé ošetřovné. 
Nárok na dávku vznikne, pokud u ošetřo-
vané osoby dojde k zhoršení zdravotního 
stavu, které si vyžádá hospitalizaci mini-
málně 7 dnů, a pokud ošetřovaná osoba 
po propuštění z nemocnice bude potře-
bovat celodenní péči po dobu minimálně 
30 dnů. Na žádost ošetřované osoby nebo 
jejího zástupce rozhodne o potřebné péči 
ošetřující lékař lůžkového zařízení. O pro-
dloužení doby péče rozhodne praktický 
lékař. Dávka se poskytuje maximálně po 
dobu 90 dnů. Pečující osobou mohou být 

osoby blízké, u kterých se nezkoumá spo-
lečné bydliště. Pokud pečuje jiná fyzická 
osoba (druh, družka), musí mít s ošetřo-
vanou osobou společný trvalý pobyt. Po 
dobu péče nesmí pečující osoba vykonávat 
výdělečnou činnost, ale během této doby 
se může vystřídat v péči s jinou osobou. 
Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vzni-
ká po 12 měsících od ukončení předchozí 
dlouhodobé péče. 
Minimální mzda

Od 1. ledna 2019 se zvýší minimální mě-
síční mzda z částky 12 200 Kč na 13 350 
Kč pro zaměstnance, kteří mají stanove-
nou týdenní pracovní dobu v délce 40 ho-
din. Minimální hodinová mzda vzroste ze 
73,20 Kč na 79,80 Kč. 

Ohledně podrobnějších informací ze so-
ciální oblasti se můžete obracet na sociální 
pracovnice:

Bc. Alice Miková, tel. 595 705 924, 
770 136 122, mikova.meu@vratimov.cz, 
Bc. Jitka Langrová, tel. 595 705 923, 776 
548 165, langrova.meu@vratimov.cz nebo 
Mgr. Markéta Urbanová, tel. 604 226 143, 
e-mailem m.urbanova@ostrava.cz.

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Aktuální informace ze sociální oblasti
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4/1 červená modrá žlutá
11/1 červená  žlutá
18/1 červená modrá zelená žlutá
25/1 červená žlutá pytle plast
1/2 červená modrá žlutá
8/2 červená  žlutá

15/2 červená modrá zelená žlutá
22/2 červená žlutá
1/3 červená modrá žlutá
8/3 červená  žlutá pytle plast

15/3 červená modrá zelená žlutá
22/3 červená žlutá
29/3 červená modrá žlutá
5/4 červená  

12/4 červená modrá zelená žlutá
19/4 červená pytle plast
26/4 červená modrá žlutá
3/5 červená  

10/5 červená modrá zelená žlutá
17/5 červená
24/5 červená modrá žlutá
31/5 červená  pytle plast
7/6 červená modrá zelená žlutá

14/6 červená
21/6 červená modrá žlutá
28/6 červená  
5/7 červená modrá zelená žlutá

12/7 červená pytle plast
19/7 červená modrá žlutá
26/7 červená  
2/8 červená modrá zelená žlutá
9/8 červená

16/8 červená modrá žlutá
23/8 červená  pytle plast
30/8 červená modrá zelená žlutá
6/9 červená

13/9 červená modrá žlutá
20/9 červená  
27/9 červená modrá zelená žlutá
4/10 červená žlutá pytle plast

11/10 červená modrá žlutá
18/10 červená  žlutá
25/10 červená modrá zelená žlutá
1/11 červená žlutá
8/11 červená modrá žlutá

15/11 červená  žlutá pytle plast
22/11 červená modrá zelená žlutá
29/11 červená žlutá
6/12 červená modrá žlutá

13/12 červená  žlutá
20/12 červená modrá zelená žlutá
27/12 červená žlutá pytle plast

3/1 červená modrá žlutá

2/1 červená modrá  žlutá
9/1 červená  žluta

16/1 červená modrá zelená žlutá
23/1 červená žlutá 25.1.2019
30/1 červená modrá  žlutá
6/2 červená  žlutá

13/2 červená modrá zelená žlutá
20/2 červená žlutá
27/2 červená modrá  žlutá
6/3 červená  žlutá 8.3.2019

13/3 červená modrá zelená žlutá
20/3 červená žlutá
27/3 červená modrá  žlutá
3/4 červená  

10/4 červená modrá zelená žlutá
17/4 červená 19.4.2019
24/4 červená modrá  žlutá
1/5 červená  
8/5 červená modrá zelená žlutá

15/5 červená
22/5 červená modrá  žlutá
29/5 červená  31.5.2019
5/6 červená modrá zelená žlutá

12/6 červená
19/6 červená modrá  žlutá
26/6 červená  
3/7 červená modrá zelená žlutá

10/7 červená 12.7.2019
17/7 červená modrá  žlutá
24/7 červená  
31/7 červená modrá zelená žlutá
7/8 červená

14/8 červená modrá  žlutá
21/8 červená  23.8.2019
28/8 červená modrá zelená žlutá
4/9 červená

11/9 červená modrá  žlutá
18/9 červená  
25/9 červená modrá zelená žlutá
2/10 červená žlutá 4.10.2019
9/10 červená modrá  žlutá

16/10 červená  žlutá
23/10 červená modrá zelená žlutá
30/10 červená žlutá
6/11 červená modrá  žlutá

13/11 červená  žlutá 15.11.2019
20/11 červená modrá zelená žlutá
27/11 červená žlutá
4/12 červená modrá  žlutá

11/12 červená  žlutá
18/12 červená modrá zelená žlutá
25/12 červená žlutá 27.12.2019

2/1 červená modrá žlutá

Svozový kalendář na rok 2019
VRATIMOV

Svozový den: Pátek

Svozový kalendář na rok 2019
HORNÍ DATYNĚ

Svozový den: Středa

Datum 1x týdně 1x 
2 týdny

1x 
4 týdny kombi pytle plast Datum 1x týdně 1x 

2 týdny
1x 

4 týdny kombi pytle plast
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Svoz bioodpadu 2019
Svozový den pondělí 
(kromě úterý 29. 10.)

Svoz Datum

1 1.4.2019

2 15.4.2019

3 29.4.2019

4 13.5.2019

5 27.5.2019

6 10.6.2019

7 24.6.2019

8 8.7.2019

9 22.7.2019

10 5.8.2019

11 19.8.2019

12 2.9.2019

13 16.9.2019

14 30.9.2019

15 14.10.2019

16 29.10.2019

17 11.11.2019

18 25.11.2019

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu pro rok 2019

JARO 2019
Vratimov
11.03.  U kostela
12.03. Radniční náměstí
13.03. křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
14.03. ulice Na Příčnici u kotelny
15.03. ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu Krahulčí
18.03. ulice Rakovecká u mostu
19.03. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
20.03. U Důlňáku u obchodu
21.03. U Důlňáku u obchodu 
22.03. Kulturní dům Horní Datyně

PODZIM 2019
Vratimov
30.09. U kostela
01.10. Radniční náměstí
02.10. křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
03.10. ulice Na Příčnici u kotelny
04.10. ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu Krahulčí
07.10. ulice Rakovecká u mostu
08.10. křižovatka ulic Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
09.10. U Důlňáku u obchodu
10.10. U Důlňáku u obchodu 
11.10. Kulturní dům Horní Datyně

Sběr proběhne opět v době od 10 do 17 hodin.

Oznámení
MĚSTO VRATIMOV hledá 

místní podnikatele na zajištění 
drobné operativní údržby budov 

obecního majetku 
(např. instalatérství, elektro 

práce, zámečnictví). 

V případě zájmu kontaktujte 
referenta odboru investic 

a údržby obecního majetku, 
Mgr. Ludmilu Potášovou, 

tel.: 595 705 930, 
e-mail: potasova.meu@vrati-

mov.cz, popř. se dostavte 
osobně na MÚ Vratimov.

Ve dnech 20. až 24. ledna se v rám-
ci programu Mezinárodního visegrád-
ského fondu uskuteční projekt Příkla-
dy dobré praxe. 
Setkání se bude 
konat v polském 
městě Nowy Sącz. 
Seminář je určen 
lidem, kteří pracují 
s mládežnickými 
organizacemi z Ma-
ďarska, Slovenska, České republiky, 
Ukrajiny a Polska. Organizátorem pro-
jektu je Malopolské zemské projekční 
headquarters.

Témate m semináře je prezentace 
osvědčených postupů v aktivitách orga-
nizace pro mládež, výměna zkušeností 
a vytváření nových projektových part-
nerství. Program zahrnuje představení 

jednotlivých aktivit zúčastněných insti-
tucí, propagaci příkladů osvědčených 
projektových postupů, workshopy, de-

monstrace, cviče-
ní. Pořadatel zvolil 
pro pořádání kurzů 
polská města Nowy 
Sącz a Krakov, stej-
ně jako účast na ak-
tivitách ve sloven-
ské Staré Ľubovni. 

Hostitelem semináře je Malopolské 
zemské projekční headquarters. Pozvaní 
hosté představují Centra volného času 
ze Staré Ľubovni, Dům dětí a mládeže 
Vratimov, Foundation Nem Adom Fel 
Alapítvány Budapešť a Zakarpatský pa-
lác mládeže z Užhorodu. Projekt je spo-
lufinancován Visegrádským fondem.

Leszek Olech

Visegrádská zóna příkladů dobré praxeVisegrádská zóna příkladů dobré praxe



7

informace občanům

Akce Domu dětí a mládeže
Výlet na Kubánkov
V neděli 17. února od 8:50 hodin plá-
nujeme výlet na Metylovickou hůrku – 
Čupek. Akce je určena pro děti ve věku 
od 6 do 12 let. S sebou je nutné vzít vhod-
né oblečení a obuv na hory, batoh, láhev 
na pití, svačinku, případně kapesné, kar-
tičku zdravotní pojišťovny.
Bližší informace: Klára Pastorková, 
tel.: 607 516 187, 
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Ples bez kravat 
V sobotu 23. února od 17:30 hodin při-
pravují členové Dětského zastupitelstva 
města Vratimova v DDM Vratimov ples 
pro mladé. Bude se pouštět hudba všech 
možných žánrů, budete se moci pobavit 
i při zábavných soutěžích a samozřejmos-
tí bude výherní tombola. Kravata povinná 
není, ale formální společenský oděv ano. 
Bližší informace: Věra Pacíková, 
734 443 694, v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Nerf game
V sobotu 23. února od 9 do 12 hodin pro-
běhne akce s názvem Nerf Game. Chce-
me všem zájemcům ukázat, že s Nerfkou 
můžete zažít spoustu legrace.
Bližší informace: Klára Pastorková, 
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Rekordní výsledek zaznamenal při le-
tošní sbírce Novoroční čtyřlístek odbor 
Klubu českých turistů Slezská brána 
v Horních Datyních. Když na výborové 
schůzi 8. ledna v restauraci U Brbloně 
členové jeho vedení rozpečetili sbírko-
vou kasičku, napočítali v ní přesně 5758 
korun. Je to zhruba o tisícovku víc než 
v roce 2018 a o více než 700 korun víc 
než v dosud nejúspěšnějším roce 2017! 
„Byl to opravdu povedený ročník. Vždyť 
jen tady, U Brbloně, se sešlo 150, mož-
ná 180 lidí. Je vidět, že lidé mají o tuto 
akci zájem, že se chtějí hned první den 
nového roku potkávat, popřát si a také se 
trochu projít,“ zhodnotil předseda odboru 
Jan Tlolka.

Výtěžek Novoročního čtyřlístku je 
určen na budování turistických tras pro 
hendikepované. Sbírka se pořádá v celém 
Česku. Koncem května 2003 ji iniciovali 
účastníci pochodu Za loštickým tvarůž-
kem. Mezi zakladateli nechyběli zástupci 
KČT Horní Datyně Jan Sládek, tehdejší 
předseda, Lumír Kaloč a Břetislav Hr-

báček. První ročník sbírky se uskutečnil 
1. 1. 2004. Vozíčkářské turistické trasy 
byly vyznačeny a upraveny v celé ČR. 
V našem kraji v Hrabyni u rehabilitační-
ho ústavu a v okolí lázní v Klimkovicích.

(red)

Jan Sládek (vpravo), který vedl odbor KČT 
v Dolních Datyních dlouhých 53 let, zapisuje 
za asistence nového předsedy Jana Tlolky vý-
sledek sbírky Novoročního čtyřlístku 2019 na 
pamětní listinu – 5758 Kč.  Foto: KS

 Čtyřlístekkk přinnesl rrrekorrdní vvýtěěžek

Akce Klubu českých turistů Slezská 
brána Horní Datyně v únoru 2019:
 2.–5. 2. Zimní prázdninový 
pobyt na chatě Morávka v Bes-
kydech pro rodiny s dětmi. 
Doprava individuální, cena dle 
délky pobytu. Podrobnosti a přihlášky 
u vedoucí Ivany Slívové, 607 770 163.
 22.–24. 2. Třídenní autobusový zá-
jezd s TJ Horní Datyně: Orlické hory, 
Čenkovice – SKI areál pod Bukovou 
horou. Podrobnosti a přihlášky u vedou-
cí Zdeňky Zemanové, 601 385 470.
 23. 2. 50. Zimní sraz a XII. Krajský 
sraz turistů se zimním tábořením: Bes-
kydy, chalupa KČT Nový Jičín Sku-
rečená v Čeladné-Podolánkách. Účast 
individuální. Informace Jan Sládek, 
736 754 659.
Více informací: kct.sladek@quick.cz.

Mgr. Jan Sládek
KČT SB Horní Datyně

Turistické 
pozvánky

Městská knihovna informuje
Krátké ohlédnutí za rokem 2018
•  5 obsluhovaných knihoven,
•  615 registrovaných uživatelů 

(z toho 201 do 15 let),
•  26 594 výpůjček,
•  7654 fyzických návštěvníků 

půjčujících si knihy,
•  116 kulturních a vzdělávacích akcí pro 

5921 návštěvníků.

Připravujeme…
Ve středu 27. února navštíví knihovnu 

autorky úspěšné interaktivní knihy Po-

hrátky aneb cesta pavoučka Vincka, ke 
které si připravily workshop pro žáky 
prvních tříd základních škol ve Vratimo-
vě.

Nejbližší akce 
•  S knížkou do života – pro maminky 

s dětmi do 3 let. 6. března v 10 hodin.
•  Noc s Andersenem – 29.–30. března od 

17 do 8:30 hod., přihlášky si můžete 
vyzvednout od 11. února v knihovně. 
Přednost mají registrovaní čtenáři.

•  Čteme s nečtenáři – Za zvířátky do lesa. 
2. dubna v 16:30 hodin.

Výstavy
Fotografie Luďka Krulikovského Ba-

revně i černobíle můžete zhlédnout do 
1. března.

Půjčovní doba: pondělí a čtvrtek 9–12, 
13–18, úterý 9–12, středa zavřeno, pátek 
13–16 hod.

Místní knihovna 
Horní Datyně informuje

Zveme vás na novou výstavu s názvem 
Beskydy, která potrvá do 26. února. Mů-
žete ji zhlédnout v půjčovní době v pon-
dělí od 14 do 17 hodin. 

Mgr. Hana Pščolková
Marika Zajíčková

Městská knihovna Vratimov

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  
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Výsledky mohly být lepší, důležitější je ale mezinárodní 
zkušenost. Tak hodnotí účast mladší (U9) a starší (U11) pří-
pravky fotbalového klubu FC Vratimov na Mezinárodním 
mládežnickém halovém fotbalovém turnaji LCHM 
Winter Classic 2018 v slovenském Liptovském 
Mikuláši vratimovští trenéři. Turnaj se usku-
tečnil 8. prosince v Liptovské aréně Tatralan-
dia a vedle vratimovských hráčů se ho zúčast-
nily týmy SP Grunwald Budziwój z Polska 
a slovenské přípravky MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš, MFK Dolný Kubín, FK Poprad a MFK Dukla Ban-
ská Bystrica s tím, že v kategorii U11 nahradily týmy Popra-
du a Dolného Kubína družstva MŠK FOMAT Martin a FC 
Baník Prievidza.

„Pro naše kluky to byla první mezinárodní zkušenost. Vě-
děli jsme, že kvalita soupeřů bude na vyšší úrovni než kvalita 
protivníků, se kterými se normálně potkáváme v naší soutěži, 
což se nakonec také potvrdilo. Pro obě naše mužstva to ale 
byla obrovská škola, která může být jenom přínosem do další 
práce, a to nejen pro kluky, ale i pro nás trenéry,“ zhodnotil 
slovenskou misi trenér Radim Pešek. „V posledních zápa-
sech se kluci navíc prali nejen se soupeřem, ale také s úna-
vou z cesty. Na turnaj jsme se vydali autobusem a odjezd byl 
v brzkých ranních hodinách. Chtěl bych všechny pochválit, 
že i přesto bojovali do poslední sekundy,“ dodal na adresu 
svých malých svěřenců.

Ocenění si zaslouží skvělá organizace turnaje, speciální 
poděkování pak rodiče za příkladnou spolupráci. Na dopravu 
finančně přispělo město Vratimov.

FC Vratimov

Po dlouhých letech se děvčata ze Základní školy Datyňská 
opět zúčastnila obvodního kola ve florbalu, které se konalo ve 
středu 9. ledna v ZŠ Gen. Píky v Ostravě. A výsledek před-
čil všechna očekávání. Děvčata porazila pořádající školu 3:0 
a stejným výsledkem i ZŠ Zelená, čímž postoupila do okres-
ního kola, které se konalo 18. ledna ve Sportovním centru Du-
bina. V něm obsadila v konkurenci celkem šesti škol krásné 
třetí místo.

 Děvčatům chci poděkovat za skvělý výsledek a reprezen-
taci naší školy.

Mgr. Jana Biolková
ZŠ Datyňská

 Malí fotbalisté bojovali 
na mezinárodní scéně

Holky vyhrály obvodní kolo

Malí vratimovští fotbalisté v Liptovské aréně Tatralandia.
  Foto: FC Vratimov, Radim Pešek

Úspěšné florbalové družstvo ZŠ Datyňská.  Vpředu leží Markéta 
Biedroňová, zleva Adéla Valenčinová, Nikol Křenková, Klára Chole-
víková (brankářka), Darina Jandová (kapitánka), Adriana Stachová, 
Markéta Janalíková a Linda Kováčová.
 Foto: ZŠ Datyňská, Jana Biolková

HM 
m

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je  je 13. února 2019.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen). 
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz. 
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511, 
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.. 
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367

 Ohlédnutí za Vánocemi

Mikulášská nadílka 
pro dva dětské domovy

Již popatnácté rozdávali 8. prosince členové motoklubu Pa-
kynostra dárky v dětských domovech. Tentokrát jsme navští-
vili domovy Na Vizině v Ostravě a bl. Marie Antoníny Krato-
chvílové v Řepištích.  Mikuláš s andělem nadělovali dárečky 
a my jsme spokojeně koukali na upřímnou radost dětí. Musíme 
ale přiznat, že některé se i trošku bály. Čerti se však také nenu-
dili, s připravenými pytli vyhlíželi malé hříšníky, které by vzali 
do pekla. Děti se ale pomocí písniček, básniček nebo přímluvy 
vychovatelů ubránily a čerti odjížděli s prázdnou. 

Letos jsme také nadělovali na Štědrý den, a to dětem v Dět-
ském centru Čtyřlístek v Havířově. Devět dětí dostalo dárečky 
a sladkosti přímo pod stromeček. Moc děkujeme městu Vrati-
mov a všem sponzorům, kteří nás v našich akcích podporují.

Petr Pliska
prezident motoklubu Pakynostra
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Ligová soutěž stolních tenistů

Vítězové kategorie neregistrovaných žáků.

Vítězové kategorie registrovaných žáků.
Účastníci Vánočního turnaje o putovní pohár.

Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto 
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize 
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).

Dlouhodobé soutěže stolních tenistů vstoupily do své druhé po-
loviny a naši muži jeli na horkou půdu do Bolatic, s nimiž doma 
před Vánoci vyhráli těsně 10:7. Bohužel v Bolaticích vratimovští 
stolní tenisté prohráli v napínavé, téměř čtyřhodinové bitvě 10:8, 
ačkoli před třemi závěrečnými dvouhrami ještě vedli 7:8… Tímto se 
komplikuje boj o záchranu, příště totiž Vratimovští zajíždějí do Olo-
mouce a Chropyně, kde musí alespoň v jednom utkání zabodovat.

Aktuální ligová tabulka po 12 odehraných 
kolech vypadá následovně:

1. KST Vsetín 12 9 3 0 117:57 33

2. TJ Ostrava KST D 12 9 1 2 113:63 31

3. TTC Frýdlant 12 8 1 3 97:74 29

4. TJ Sokol Šarovy 12 7 2 3 105:70 28

5. TTC Ostrava – Poruba 12 7 1 4 97:78 27

6. TJ Chropyně 12 5 3 4 98:90 25

7. SK Přerov A 12 6 1 5 88:84 25

8. TTC Bolatice 12 4 1 7 82:100 21

9. TJ Sokol Olomouc 12 4 0 8 70:100 20

10. TTC MG Odra GAS  
Vratimov 12 3 1 8  83:99 19

11. Orel Zlín 12 3 0 9 57:102   18

12. SK Přerov B 12 0 0 12     30:120   12

V prosinci uspořádal oddíl stolního tenisu tradiční Vánoční tur-
naj pro vratimovské děti a mládež (rok narození 2004 a mladší). 
Turnaj registrované mládeže vyhrál Filip Zajíc před Ondřejem 
Grobařem a Markem Konrádem, turnaj neregistrovaných dětí 
Adam Topor, druhý byl Matyáš Blahuta a třetí Jakub Veselský. 
Potom se utkali muži jako každoročně v prestižním Vánočním 
turnaji o putovní pohár. Vítězem se stal David Štůsek, druhý byl 
Radim Uhlář.

Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

Karneval je v plném proudu, a tak se 
s plesy, bály, tanečními zábavami a další-
mi radovánkami roztrhl pytel. Jsou mezi 
nimi i šibřinky, které mají celkem zají-
mavou historii. V Slovníku spisovného 
jazyka českého se dočteme, že šibřinky 
jsou „masopustní maškarní zábava s ur-
čitým tematickým rázem“. Jako příklad 
slovník uvádí šibřinky hasičské či sokol-
ské. Nic proti tomu, ale z hlediska histo-
rie patří šibřinky Sokolu. První sokolský 

maškarní ples, který pojmenoval na radu 
svého přítele Miroslava Tyrše „šibřinky“, 
totiž uspořádal 25. února 1865 zaklada-
tel Sokola Jindřich Fügner. Tyrš si toho-
to v té době nepoužívaného slova všiml 
v Jungmannově slovníku, kde se psalo, 
že šibřinky jsou frašky, šašky a žerty a že 
toto slovo lze najít i v Komenského La-
byrintu světa. Zde však jsou šibřinky po-
užity ve významu podvod či šizení, což 
Tyrš nejspíš nevěděl. Ostatně vlastenečtí 

sokolové asi neznali ani skutečný původ 
tohoto dle jejich názoru starého českého 
slova, které mělo napodobovat vrabčí 
štěbetání. Ve skutečnosti však pochází 
s velkou pravděpodobností z německého 
slova Schabernack, což znamená škodo-
libý žert či posměšný kousek. Ať už tak 
nebo onak, šibřinky jako rozverné maš-
karní plesy v Sokole zdomácněly a staly 
se nejen pro tehdejší české vlastence vý-
znamnou společenskou událostí.  (red)

Karnevalové zamyšlení

Plesy, bály a šibřinky
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Galantní geometrie
Chtěl bych se dnes se čtenáři podě-

lit o dojem z nezvyklého a specificky 
individuálního geometrického umění 
ostravského výtvarníka Fanise Ainacidi-
se. Připomenu, že cestu ke geometrické 
kompozici a matematicky podmíněné-
mu výtvarnému řádu otevíralo v regio-
nu již inspirativní konkrétistické hnutí 
let šedesátých a sedmdesátých. Můžeme 
zde díky autorům, jako byli Rudolf Va-
lenta, Miloš Urbásek, Zdeněk Kučera, 
Svatoslav Böhm, Jiří Bielecki, Eduard 
Ovčáček a někteří další, sledovat konti-
nuitu konstruktivně orientované tvorby 
po více než čtyři desetiletí. Uplatňování 
konstruktivních tendencí v umění sever-
ní Moravy souvisí se vznikem výtvarné 
skupiny Klubu konkrétistů, kdy byl kla-
sický konstruktivismus obohacen o nové, 
aktuální aspekty. Síla takového příkladu 
musela pochopitelně tehdy začínajícího 
výtvarníka výrazně ovlivnit. Fanis Ai-
nacidis rozvíjel svůj výtvarný rukopis 
ovšem i následně – v době nevlídného 
normalizačního klimatu, jak o tom svědčí 
i jeho návrh obálky pro podnikový kata-
log VOKD, vydaný počátkem 70. let.

Fanis Ainacidis byl zpočátku zaujat 
synteticky čistými objekty, pak se věnoval 
organizaci geometrických útvarů v muta-
cích, vzrušivých záměrným pozměněním 
původního skladebného pravidla. Uvědo-
mil si však brzy, že zpráva či poselství 
od člověka k člověku je nezbytným atri-
butem každého uměleckého sdělení. Řeč 

čisté geometrie je natolik pregnantní, že 
použití abstrahovaných matematických 
vztahů není schopno vyjádřit individuální 
autorovy emoce. Naproti tomu jsou Aina-
cidisovy grafické listy pokusem o lidský 
kontakt. Mají zvláštní poetiku, kterou jim 
dodává právě jeho osobitý a angažovaný 
výtvarný přístup. 

Konkrétem se rozumí nově stvořený 
předmět, který nese jasný, pozitivní kon-
cept světa. Na umělecká díla, vytvořená 
užitím méně či více složitých formulí 
matematiky a kombinatoriky abstraktní 
geometrickou formou, jsme zvyklí po-
hlížet jako na předměty, jejichž estetická 
kvalita je dána čistotou racionálních vzta-
hů bodů, přímek a křivek v ploše nebo 
prostoru. Přitom právě tato čistota vy-
tváří kontemplativní charakter takových 
uměleckých děl. Ve Fanisově abstraktní 

tvorbě jsou vztahy geometrických prvků 
ovšem i nositeli naléhavých sdělení etic-
kých. Fanisovy grafické cykly, ať už jde 
o Několik slov či o Galantní geometrii, 
jsou výsledkem pouhé přísně racionální 
úvahy jen zdánlivě. Paradoxně je jejich 
výrazným rysem úsměvnost, poetická 
absurdita a intelektuální hra. Tvary a li-
nie jsou umísťovány do různých nových 
situací. Tradiční způsob vnímání je zpo-
chybněn a v autorových grafikách se tak 
projevují i konceptuální aspekty. Výtvar-
ník počítá s divákovou schopností vizu-
ální a intelektuální reflexe. Významnou 
funkci svěřil autor také vtipu, hravosti 
a jemné ironii. 

Tak jako jiné konkrétisty zaujala i Fa-
nise Ainacidise technologie serigrafie, je-
jímž výsledkem jsou grafiky bez osobní 
struktury rukopisu. Preciznost výtvarné-
ho zpracování v tisku akcentuje racionál-
ní složku, výběr barev a provokující jed-
noduchost naproti tomu složku emotivní. 
Výsledný efekt je dokladem autorovy 
snahy o pozitivní výtvarné gesto, kriticky 
reflektující chaos hodnotových hledisek 
současného postindustriálního světa. Au-
torovy aspirace směřují k živé komunika-
ci s divákem, zbavené jakékoli intelektu-
ální či společenské arogance. Díky těmto 
vlastnostem prokazují Ainacidisovy prá-
ce, že jsou dílem vyzrálého umělce, který 
svých typických výtvarných prostředků 
užívá kongeniálně s tvůrčím záměrem.

-ptb-

kulturní okénko

Fanis Aionacidis: Galantní geometrie LXXXII, 
70 x 90 cm, serigrafie, 2009.

Pro komunistickou činnost: Václav Ve-
selý, Jaroslav Studnička (i voj. odboj), 
Lukáš Mazáč, Alois Bůžek, Viktor Fluxa, 
Antonín Frýdecký, Miloslav Hrdý, Bole-
slav Kuboň, Eduard Gorgol, Alois Javo-
rek, Josef Kuboň, Josef Kuchař, Bohumil 
Slíva, Leopold Stříž, Jan Šigut, Karel Vel-
čovský. Pro jiné odbojné počiny Eduard 

Kursa a Oldřich Slíva. 11 našich občanů, 
žalářovaných kratší dobu se zde neuvádí. 
Pro činnost v ilegální sociálně-demokra-
tické straně byl žalářován Josef Vavrečka. 
Pro sabotáž v práci v Německu žalařování 
byli: Ladislav Holásek, Miroslav Dobeš, 
Jan Levinský, Josef Klega a Karel Sro-
ka. Z důvodů rasových byli vězněni: Max 
Teichman, Anna Teichmanová, Max Žar-
novický a Malvína Žarnovická. V době 
atentátu na Heydricha byla zatčena Marie 
Zborovská, vězněna 2 dny a 8. 6. 1942 za-
střelena. 

Bilance okupace
Popraveni byli:
Vladislav Mojžíšek (sťat)
Bohumil Slíva (sťat)
Karel Sroka (sťat)
Marie Zborovská (zastřelena)
Dominik Vychodil (zastřelen)
Oldřich Vychodil (zastřelen),

umučeni byli:
Eduard Gorgol,
Ladislav Holásek,
Alois Javorek,
Josef Klega,
František Křiva,
Josef Kubala,
Josef Kuboň,
Josef Kuchař,
Augustin Mužný,
Antonín Pěčonka,
Rudolf Slíva,
Leopold Stříž,
Jan Šigut,
Karel Velčovský,
Max Žarnovický,
Malvína Žarnovická,
Jan Žemla.

Kronika města Vratimova, část 85, 1945

Nazdobená školní budova při slavnosti pořá-
dané 13. května 1945, které se zúčastnila celá 
obec. 
Foto z knihy Albína Dobeše Kniha o Vratimově Pokračování příště
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VZPOMÍNÁME

Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě, 

velká ve své lásce a dobrotě.
Dne 12. února 2019 si připomeneme 
3. smutné výročí úmrtí naší milované 

maminky a babičky paní

Marty Sumíkové.
Vzpomeňte s námi, kdo jste ji znali. 
S láskou a úctou vzpomíná manžel, 

dcera a syn s rodinami.

Kdo v srdci žije, je stále s námi.
Dne 18. února 2019 si připomeneme 

7. smutné výročí, kdy nás opustil 
pan

Jaroslav Heřman.
S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Miluše s rodinou. 

Dne 25. února si připomeneme 
6. smutné výročí úmrtí 

pana

Jaromíra Killingera.
S láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Dne 22. února 2019 by se dožil 95 let 
náš drahý 

pan

Jan Stýskala.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi. 

Rodina Adámkova.

Dne 8. ledna uplynulo 16 let, 
kdy nás opustila naše milovaná nejdražší 

jménem

Vlasta Mintělová.
Každý den jsi tu stále s námi, mami. 

S úctou a láskou vzpomíná dcera 
Monika a celá rodina.

Kdo v srdci žije, je stále s námi.
22. února uplyne 1 rok, co nám odešel 

pan

Milan Dunat.
S láskou vzpomínají manželka Dagmar, 

dcera Sylva a syn Petr s rodinami. 

Ta bolest v srdci stále bolí 
a nikdy se nezahojí.

Dne 28. února 2019 si připomeneme 
3. smutné výročí úmrtí 

paní

Anny Svobodové.
S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manžel Antonín, 
syn Jiří a bratr Václav.

BLAHOPŘEJEME

Dne 26. ledna oslavil krásné životní 
jubileum 75 let náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček pan 

Ing. Karel Bancíř.
Do dalších let mu přejeme hodně sil, 

zdraví a štěstí. Manželka Marta, dcera 
Martina a syn Kamil s rodinou. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodej bytu v osobním vlastnictví 2+1, 62 m2 v prvním nad-
zemním podlaží třípodlažního bytu po celkové revitalizaci.  
Byt s nízkými měsíčními náklady. Byt s vlastním vytápě-
ním. Občanská vybavenost je v okolí. Tel. 602 107 752.

Prodám byt ve Vratimově. Tel.: 728 979 399. 

 Lesní zákony na jednom místě
Majitelé a správci lesních pozemků ocení publikaci Lesní 

zákon a související předpisy, kterou vydalo Sdružení vlastní-
ků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). Kniha obsahuje 
aktuální znění k 1. 1. 2018 zákona o lesích, zákona o ochraně 
přírody a krajiny a zákona o myslivosti včetně prováděcích vy-
hlášek, dále nařízení vlády o poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích, zákona o uvádění do oběhu reprodukč-
ního materiálu, nařízení EUTR  a zákona o uvádění na trh dře-
va. Zákony doplňují vybraná ustanovení přestupkového záko-
na a trestního a občanského zákoníku. Publikaci lze objednat 
u SVOL poštou nebo  emailem na info@svol.cz. (red)
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akce v kulturním středisku

Zveme Vás na výstavu

TROJICE 2019

 

Jana Vítová
plastiky 

ová
kresba na hedvábí  

Milan Kaplan
roztíraný pastel  

Zveme Vás na výstavu

TRORR JO ICE 2019

Jana Vítová
plastiky

Na začátku roku

Výstava trvá od úterý  
do 

 

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

KINO HVĚZDA VRATIMOV – PROGRAM V ÚNORU
Frýdecká 1000/48 | tel. 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | www.facebook.com/ksvratimov

6. února v 19 h
Island, Švédsko, Belgie, 2018, 100´, drama

Hotel Transylvánie 3:  
13. února v 17 h

27. února v 19 h

 20. února v 19 h

9. února v 10 h
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov

KRÉTA

 

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

Lukáš Vaculík

Vyprodáno

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

Divadélko Šamšula

Jak pejsek  

Rezervace a informace na tel. 595 700 751.

P i p edlo ení vybarvené o obrázku obdr í dít  malé p ekvapení
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kam ve městě

2.

Ples SDH Hrabová 20:00 Společenský dům Vratimov

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 10:00 Umělá tráva, Sn Ostrava – Vratimov A, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 12:00 Umělá tráva, OV Jih – Čeladná, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 14:00 Umělá tráva, Vřesina – Sn Havířov, fotbal

3.
Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 10:00 Umělá tráva, Janovice – Koblov, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 12:00 Umělá tráva, Vratimov B – Darkovice, fotbal

6.
Na začátku roku 16:00 Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

A dýchejte klidně 19:00 Kino Hvězda Vratimov, filmový klub

7. Na začátku roku 16:00 Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

9. Čarodějné pohádky 10:00 Kino Hvězda Vratimov, sobotní promítání pro nejmenší

9.

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 10:00 Umělá tráva, Vratimov A – OV Jih, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 12:00 Umělá tráva, Vřesina – Sn Ostrava, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 14:00 Umělá tráva, Čeladná – Darkovice, fotbal

10.
Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 10:00 Umělá tráva, Koblov – Vratimov B, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 12:00 Umělá tráva, Sn Havířov – Janovice, fotbal

13.

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 13:30 Kino Hvězda Vratimov, rodinný film

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 17:00 Kino Hvězda Vratimov, rodinný film

Na začátku roku 16:00 Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

14. Na začátku roku 16:00 Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

15.
Ples ZŠ Datyňská 20:00 Kulturní dům Horní Datyně

Ples Stonožka Ostrava 20:00 Společenský dům Vratimov

16.

4. volejbalový ples (námořnický styl) 19:00 Sokolovna Vratimov, VK Vratimov

Ples ZŠ Masarykovo náměstí 20:00 Společenský dům Vratimov

Ples MS Hubert 20:00 Kulturní dům Horní Datyně

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 10:00 Umělá tráva, OV Jih – Vřesina, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 12:00 Umělá tráva, Čeladná – Vratimov A, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 14:00 Umělá tráva, Sn Ostrava – Janovice, fotbal

17.

Karneval ZŠ Masarykovo náměstí 15:00 Společenský dům Vratimov

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 10:00 Umělá tráva, Vratimov B – Sn Havířov, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 12:00 Umělá tráva, Darkovice – Koblov, fotbal

19. Čokoláda jako lék 18:00 Společenský dům Vratimov, přednáška

20.
Na začátku roku 16:00 Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

Mamma Mia! Here we go again 19:00 Kino Hvězda Vratimov, romantický muzikál

21. Na začátku roku 16:00 Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

22. Ples TJ Hrabová 20:00 Společenský dům Vratimov

23.

Pochování basy SDH Horní Datyně 20:00 Kulturní dům Horní Datyně

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 10:00 Umělá tráva, Vřesina – Čeladná, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 12:00 Umělá tráva, Sn Ostrava – OV Jih, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 14:00 Umělá tráva, Vratimov A – Koblov, fotbal

24.

Jak pejsek s kočičkou vařili dort 10:00 Společenský dům Vratimov, divadelní pohádka pro děti

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 10:00 Umělá tráva, Sn Havířov – Darkovice, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova 12:00 Umělá tráva, Janoviced – Vratimov B, fotbal

26. Po čem touží muži 19:00 Kino Hvězda Vratimov, komedie

27. Na začátku roku 16:00 Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

28. Na začátku roku 16:00 Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO


