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Představujeme zastupitele Vítání občánků v roce 2020 Galerie naší přírody

pokračování na str. 3

Starosta a místostarosta Vratimova Martin Čech a David Böhm:

Novoroční rozhovor

Nový rok je vždy pomysl-
nou čárou, která vybízí k bi-
lancování a stanovování cílů 
na rok právě začínající. S otáz-
kou, co se loni ve Vratimově 
a Horních Datyních povedlo 
a co se chystá na letošek, jsme 
se proto obrátili na nejvyšší 
představitele města – starostu 
Martina Čecha a místostarostu 
Davida Böhma.

Začněme od zhodnocení loň-
ského vývoje. Čím se může 
obec pochlubit?

Martin Čech: Především 
se nám podařilo ve spoluprá-
ci se všemi okolními obcemi 
prosadit zákaz vjezdu tranzitní 
nákladní dopravy nad 12 tun 
a zklidnit tak dopravu na ce-
lém území města. To je jeden 
z největších loňských úspě-
chů. Dalším je zahájení druhé 
etapy výstavby kanalizace na 

území části Vratimova a Hor-
ních Datyň, která představuje 
jednu z finančně nejnáročněj-
ších investičních akcí města. 
Na konci roku jsme byli zhru-
ba na 60 procentech realizace 
stavby, což znamená, že práce 
pokračují velice rychle. Sou-
částí investice byla také opra-
va a úprava ulice Rakovecké. 

Zahájili jsme rovněž práce na 
revitalizaci některých částí 
města, na úvod jsme zvelebili 
prostor před nákupním středis-
kem. V této činnosti budeme 
pokračovat.

David Böhm: Pro mne je 
významným úspěchem za-
vedení služby Senior taxi, na 
jejíž přípravě jsme pracovali 

po celý loňský rok a od 1. led-
na 2020 ji spustili. Rozvinuli 
jsme také spolupráci s Kultur-
ním střediskem, jejímž výsled-
kem bylo trochu pozměněné 
rozsvěcování vánočního stro-
mu. Změny se dočká i letošní 
městská pouť, která začne už 
v sobotu koncertem. Pokud jde 
o možnosti sportovního vyžití, 
povedlo se nám v návaznosti 
na snahy předchozí starostky 
Dagmar Hrudové odkoupit 
fotbalové hřiště a získat tak 
pro město všechny pozemky 
na území městského sportov-
ního areálu. To nám umožní 
začít celý areál postupně opra-
vovat a zvelebovat.

Zabrousili jsme do oblasti 
sportu, kultury a společenské-
ho života. Jak hodnotíte loň-
ský vývoj u tohoto hlediska?

David Böhm: Myslím si, že 
i v tomto směru se městu dařilo. 

Jaký si život uděláme, 
takový ho budeme mít

Milí spoluobčané, 
společně vstupujeme do nového roku 2020. Proto si dovolujeme poděkovat 
právě vám, vážení občané, za vaši pomoc a ochotu udělat něco ve prospěch 
našeho města. 
Velké poděkování si také zaslouží členové rady i zastupitelstva, jednotlivých komisí a výborů 
za práci, kterou pro chod města vykonali.
Velké díky patří také všem zaměstnancům města, městských společností, členům všech kulturních, 
sportovních a společenských organizací za spolupráci a mnohdy vzornou reprezentaci města. 
Pevně věříme, že i v roce 2020 uděláme společnými silami kus poctivé práce pro nás všechny i pro naše město.
Chceme všem do nového roku 2020 popřát hodně spokojenosti a úspěchů. A to ať už v životě osobním, 
v mezilidských vztazích, na pracovištích či v pospolitosti lidí, se kterými trávíme většinu svého času.
Hodně zdraví, štěstí a životního optimismu v nastávajícím roce vám všem přejí 

starosta Martin Čech a místostarosta David Böhm.

Zprava starosta Martin Čech a místostarosta David Böhm. Foto: KS
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MUDr. Dušan Kučera, 
Ph.D., MBA (ANO 2011).
Prosím o krátké představení: Odkud po-
cházíte, kde pracujete, jaké jsou vaše zá-
liby a koníčky?

Narodil jsem se v západních Čechách 
v městě hudebních nástrojů Kraslicích. 
V 10 letech jsem se přestěhoval do Olo-
mouce, kde jsem prožil zbytek dětství 
a vystudoval Lékařskou fakultu Univer-
zity Palackého. Jelikož v té době nebylo 
v Olomouci a okolí pro mladého lékaře se 
zájmem o interní obor uplatnění a lékař-
skou fakultu jsem zakončil ve stavu žena-
tý s dvěma malými dětmi, rozhodli jsme 
se s manželkou odstěhovat do Vratimova, 
kde žena vyrůstala a kde jsme koupili a za-
čali rekonstruovat rodinný dům. Během 
své profesní kariéry jsem prošel několika 
nemocnicemi. Začínal jsem na interním 
oddělení ve Frýdku-Místku, pak jsem pů-
sobil ve Vítkovické nemocnici a Městské 
nemocnici v Ostravě. V současné době 
pracuji na pozici primáře interního od-
dělení – Vaskulárního centra Vítkovické 
nemocnice a svůj odborný zájem směřuji 
především na endovaskulární léčbu cév-
ních onemocnění. Jsem členem několi-
ka domácích a zahraničních lékařských 
organizací, v roce 2018 jsem byl zvolen 
místopředsedou České angiologické spo-
lečnosti. Aktivně přednáším na domácích 
i zahraničních lékařských kongresech 
a publikuji v odborných časopisech. Je mi 
52 let, mám dvě dospělé děti a manželku, 
taktéž lékařku. Mezi mé záliby patří pře-
devším sportovní aktivity – golf, horské 
kolo, lyžování a zahradničení.

Proč jste vstoupil do komunální politiky? 
Do komunální politiky jsem vstoupil se 

snahou přispět svým dílem k rozvoji města 
Vratimova, které mi svojí blízkou polohou 
k Ostravě a svým charakterem plně vyho-

Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských 
novin odpovídá zastupitel

Jak se vám líbí současná tvář Vratimova? 
Co hodnotíte kladně a co byste chtěl změ-
nit?

Jak již jsem zmínil, osobně mi Vratimov 
maximálně vyhovuje stran jeho polohy, 
velikosti i charakteru. Je v něm vše, co 
člověk potřebuje ke spokojenému životu, 
kulturnímu a sportovnímu vyžití a hlavně 
tu jsou příjemní lidé. Usilovně se pracuje 
na zvelebování všech stránek jeho fun-
gování. V plánu jsou velké projekty jako 
nové zázemí pro koupaliště, domov pro 
seniory či nová sportovní hala, které život 
ve Vratimově ještě více zpříjemní. Jediný 
škraloup na této příjemné tváři města vidím 
v zanedbaném a v některých lokalitách pří-
mo katastrofálním stavu cest a chodníků, 
které nám znepříjemňují život. Zde bych se 
chtěl, i jako člen stavební komise, zasadit 
o co nejrychlejší nápravu situace. Je nut-
né se o své město neustále starat a vytvářet 
zde prostředí pro klidný a spokojený život 
mladých rodin i seniorů. Myslím, že se to 
Vratimovu daří naplňovat, čehož důkazem 
je neustále se rozrůstající rodinná výstavba. 

Jaké je vaše politické motto a čeho byste 
chtěl v politice dosáhnout?

V dnešní době politického zápolení, kdy 
jsme svědci nechutných bojů o moc, je 
moje politické krédo především základní 
lidská slušnost a maximální snaha se do-
hodnout s politickými partnery na kon-
struktivních řešeních ve prospěch občanů 
a města. Ještě jednou bych zdůraznil, že 
jsem byl mile překvapen atmosférou, ve 
které zastupitelstvo města Vratimova pra-
cuje, nehledě na politickou příslušnost, se 
snaží nacházet rychlá a účinná řešení pro-
blémů. Já osobně nemám v politice žádné 
velké ambice, jelikož i do budoucna se 
chci nadále věnovat své lékařské profesi. 
Myslím si však, že i v rámci svého povo-
lání bych mohl být na komunální úrovni 
prospěšný v rozvoji města svými znalost-
mi a nabytými životními zkušenostmi. 

(red)

vuje a do kterého jsem se svým způsobem 
zamiloval. Jelikož počítám, že bude spjato 
i nadále s mým životem, chci svými vědo-
mostmi a zkušenostmi přispět k jeho roz-
voji. 

Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet 
na jednání zastupitelstva?

Vzhledem k mému povolání se snažím 
pomoci hlavně v oblasti sociální a zdravot-
ní a vzhledem ke své dlouhodobé zkuše-
nosti s prací s lidskými zdroji se snažím 
aktivně působit i v jiných oblastech. Po 
dohodě jsem se zapojil do práce komise 
stavební, jelikož jsou do budoucna ve Vra-
timově v plánu velké projekty jak na poli 
zdravotně sociálním – domov pro seniory, 
tak sportovním – výstavba nové multi-
funkční sportovní haly. Jsem taktéž mile 
překvapen konstruktivním duchem, ve 
kterém nyní zastupitelstvo města pracuje, 
kdy jdou stranou politické priority jednot-
livých zastupitelů a převládá maximální 
snaha o efektivní řešení problémů ku pro-
spěchu města a jeho občanů.

Představujeme

Na průkazku Senior taxi je potřebná fotografie.
Přicházíme s nabídkou nechat se vyfotit v našem městě.
8. 1. a 15. 1. 2020 vždy mezi 9:00–11:30 a 12:30–15:00 v Obřadní síni MěÚ 
Vratimov.
Cena: 249 Kč za 4 průkazové fotografie.
Fotografie můžete využít nejen na průkaz Senior taxi.
Službu poskytuje Fotocentrum Šlachta.

Městský úřad Vratimov

PRŮKAZOVÉ 
FOTOGRAFIE



3Vratimovské novinyleden 2020

pokračování ze str. 1

Obnovili jsme třeba městský ples, který se 
těšil velkému zájmu, a v roce 2020 v něm 
budeme pokračovat. V Horních Datyních 
se povedlo obnovit Datyňský krmáš. Připo-
mněli jsme si 50 let od položení základního 
kamene pod Společenský dům ve Vratimo-
vě a 60 let od otevření Kulturního domu 
v Horních Datyních. Pro oživení spolkové 
činnosti zpracovala Zájmová a sportovní 
komise města změny zásad pro poskytování 
dotací pro spolky, které budeme zástupcům 
spolků prezentovat na lednové společné 
schůzce.

Martin Čech: Podpora sportu, kultury 
a společenského života je pro nás prioritní 
záležitostí. Jsme si plně vědomi, že spolky 
pomáhají udržovat pospolitost všech oby-
vatel města a jsou nosnou silou společen-
ského dění. Jsem rád, že jsme se shodli se 
zastupiteli na navýšení příspěvku na spol-
kovou činnost z 1350 tisíc v roce 2019 na 
1850 tisíc korun. Tyto peníze jsou určeny 
jak pro celoroční zájmovou činnost jed-
notlivých organizací, tak zejména na akce 
pro širokou veřejnost. Jako příklad mohu 
uvést třeba Vratimovský rockfest nebo už 
zmíněný Datyňský krmáš, na kterém se 
ruku v ruce podílely všechny spolky půso-
bící v této části města.

Na svém posledním loňském zasedání 
schválilo zastupitelstvo rozpočet města 
na rok 2020. Můžete přiblížit jeho hlavní 
body?

Martin Čech: Rozpočet vychází ze zá-
kladních potřeb města a nejdůležitějších 
akcí, které chceme v roce 2020 realizovat. 
Předpokládané výdaje jsou vyčísleny část-
kou téměř 270 milionů korun a jsou vyšší 
než předpokládané příjmy, které činí zhru-
ba 175 milionů korun. Schodek je kryt 
zůstatkem na běžném účtu z předchozího 
roku. To znamená, že město si nebude brát 
žádné úvěry, ale využije přebytek 95 mi-
lionů korun z předchozích let. Zhruba 57 
procent rozpočtu tvoří investiční výdaje, 
okolo 40 procent neinvestiční výdaje, čili 
náklady na provoz, údržbu a opravy měst-
ského majetku a příspěvky příspěvkovým 
organizacím. Zbytek, zhruba 1,6 procenta, 
půjde na splátky z jistin úvěrů. 

David Böhm: Stojí za zmínku, že v roz-
počtu jsou přichystány i peníze na tzv. par-
ticipativní rozpočet, to znamená na akce, 
které navrhnou občané. Na tento účel je 

vyčleněno půl milionu korun. Jestli se tato 
iniciativa rozběhne letos nebo až napře-
srok, je ale zatím těžko říct. 

Které investiční akce budou letos pro 
město nejvýznamnější?

Martin Čech: Největší finanční zatíže-
ní bude představovat pokračující výstav-
ba kanalizace v Horních Datyních a části 
Vratimova. Další významnou investicí 
– pokud se podaří dovést do úspěšného 

konce probíhající výběrové řízení a najít 
spolehlivého zhotovitele – bude rekon-
strukce budovy koupaliště ve sportovním 
areálu. To znamená demolice stávajícího 
objektu a následné vybudování nové bu-
dovy, která by tvořila zázemí pro koupa-
liště, pro fotbalový klub, pro hřiště s umě-
lým povrchem i pro nějakou pohostinskou 
činnost, ať je to restaurace u fotbalového 
hřiště nebo bufetové prostory pro koupa-
liště. Další finanční prostředky by měly jít 
na revitalizaci sídlišť, přípravu výstavby 
sportovní haly či řešení prostoru kolem 
Společenského domu. 

David Böhm: Mimo tyto stěžejní cíle 
jsou naprojektovány opravy a přesuny 
městských knihoven. V první fázi by-
chom chtěli letos přemístit knihovnu 
v Horních Datyních z objektu školky do 
bývalé datyňské pošty, kde by získala 

důstojné prostory pro výpůjční činnost, 
ale i další aktivity, které dnes knihovny 
uskutečňují.

Právě začínající nový rok má zvláštní čís-
lo 2020. Znamená to pro vás něco?

David Böhm: Je to opravdu zajímavé 
číslo. Je to vlastně 20 let od konce milénia, 
o kterém se hodně mluvilo a které vyvolá-
valo velké emoce. Uběhlo to neuvěřitelně 
rychle… 

Martin Čech: Když jsem četl někde 
v 80. letech vědecko-fantastickou literatu-
ru, byla to pro mne vzdálená budoucnost. 
Pak přišlo milénium, teď máme rok 2020. 
Stále je to ale jenom číslo. Důležité je, jak 
my si prožíváme ty svoje životy. V pod-
statě jak si ten život uděláme, takový ho 
budeme mít. 

Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko Vratimov

Jaký si život uděláme, 
takový ho budeme mít

Podrobnosti na téma rozpočtu 
města Vratimova na rok 2020 

najdete na https://www.vratimov.cz/
informace/dokumenty-250-2000-sb/
rozpocet/.

Zimní Vratimov.  Foto: KS
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Ze schůze Rady města a zasedání 
Zastupitelstva města Vratimova
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POZVÁNKA
Setkání se spolky, sdruženími a kluby 
6. ledna 2020 od 17 hodin

Velká zasedací místnost MěÚ Vratimov 
(3. patro, dveře č. 16)

Vedení města Vratimova a Zájmová a sportovní komi-
se si dovolují pozvat zástupce vedení spolků, sdružení 
a klubů působících na území našeho města na pravi-
delné setkání. 
Hlavním tématem bude prezentace nových zásad pro 
poskytování dotací.
Další témata: 

•   představení jednotlivých spolků, jejich činnost 
v roce 2019 a plán na rok 2020,

•   prostor k navázání spolupráce mezi jednotlivými 
spolky podle jejich potřeb a možností.

Bc. David Böhm, místostarosta

Dne 21. listopadu 2019 rada města mimo jiné:
•  schválila cenovou přílohu platnou od 1. ledna 2020 ke 

Smlouvě o sběru, odvozu a zneškodnění komunálních od-
padů,

•  rozhodla, že v souběhu s ručně psanou Kronikou města 
Vratimova bude s účinností od roku 2018 kronika města 
psána v elektronické podobě,

•  schválila poskytnutí peněžitého daru spolku Oddíl stolního 
tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov.

Dne 4. prosince 2019 zastupitelstvo města pak také:
•  schválilo Rozpočet města Vratimova na rok 2020,
•  schválilo Rozbory hospodaření města a příspěvkových or-

ganizací za období 1. až 9. měsíc roku 2019,
•  schválilo Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 

Vratimova,
•  vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o nočním kli-

du,
•  schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Vratimova č. 

2/2019 o místních poplatcích s účinností od 1. ledna 2020,
•  schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

na období let 2020–2029.
Celý zápis ze  zasedání Zastupitelstva města Vratimova najde-
te na www.vratimov.cz

Bc. Martin Čech – starosta

S logem svého města
Město Vratimov rozšiřuje nabídku propagačních materi-

álů, které si můžete zakoupit v pokladně Kulturního středis-
ka Vratimov během pokladních hodin (pondělí až čtvrtek 
od 8 do 17 hodin, pátek od 8 do 14 hodin) a ve Vratimovské 
galerii v její otevírací době (středa a čtvrtek od 16 do 19 ho-
din a před jednotlivými pořady – kino, divadlo a další).
Celou aktuální nabídku najdete na webu města https://www.
vratimov.cz/mesto/o-meste/reklamni-predmety/.

Bc. David Böhm, místostarosta

K novinkám patří manikúra, souprava na víno, reflexní pásek, siliko-
nový náramek a parkovací hodiny. Foto: MěÚ

Nové ceny vodného Nové ceny vodného 
a stočnéhoa stočného

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
(SmVaK) zavedla od Nového roku nové ceny vodného a stoč-
ného. Jak informovala ekonomická ředitelka společnosti Ha-
lina Studničková, za metr krychlový pitné vody (vodné) bude 
SmVaK nově účtovat 41,10 Kč bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), včetně 15% DPH pak 47,27 Kč. Za metr krychlový 
odvedené vody (stočné) zaplatíme bez DPH 36,51 Kč, s 15% 
DPH 41,99 Kč.

„Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po 
prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2020, po-
případě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů 
mezi odběratelem a dodavatelem,“ upřesnila Halina Studnič-
ková. (red) 



5Vratimovské novinyleden 2020



Dotazník zájmu občanů o kompostéry zdarma II
Po úspěšné první vlně akce „kompostéry pro občany zdarma“ hodlá město Vratimov podat žádost do 122. výzvy vypsané v roce 

2020 operačním programem Životní prostředí v rámci prioritní osy 3 na zakoupení dalších kompostérů pro občany města Vratimova. 
Jednalo by se o kompostéry typu JRK (pravděpodobně 900 premium). Kompostéry by byly, v případě úspěšného získání dotačního 
titulu, k dispozici zřejmě až v roce 2021. 

Vlastnoručně podepsaný dotazník je zároveň závaznou objednávkou 1 kusu kompostéru.  O kompostér mohou zažádat i občané, 
kteří obdrželi kompostér v první vlně v roce 2019, ovšem s preferencí občanů, jež kompostér ještě neobdrželi. Počet přijatých dotaz-
níků bude podkladem pro požadované množství kompostérů v žádosti o dotaci. 

Vyplněný dotazník můžete v termínu do 28. února 2020 odevzdat v kanceláři č. 10 Městského úřadu Vratimov, zaslat na adresu 
Městský úřad Vratimov, odbor VaŽP, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov, vložit do schránky označené nápisem Náměty a připo-
mínky občanů, která se nachází v přízemí budovy městského úřadu, případně naskenovaný zaslat mailem na adresu: baran.meu@
vratimov.cz.

Mgr. Roman Baran, odbor VaŽP

Já, níže podepsaný, mám zájem o kompostér zdarma 

Obdržel jsem kompostér v roce 2019 Ano   Ne  

Jméno příjmení:  ............................................................................................................................................................................

Adresa: ..........................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................

Tel.:  ......................................................................................

E-mail:  ..................................................................................

Datum: ...................................................................................

Vlastnoruční podpis


Ohlédnutí 
za rokem 2019
Stojíme na prahu nového roku s ma-

gickým číslem 2020. Můžeme se pro-
to pozastavit a zhodnotit rok 2019. Pro 
Svaz tělesně postižených Vratimov to 
byl rok bohatý na volnočasové prožit-
ky a krásné zážitky. Členové se mohli 
zúčastnit celkem 15 akcí, které pro ně 
připravil výbor STP na poli kulturním, 
sportovním, vzdělávacím, poznávacím 
či společenském.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají 
ať už finančně nebo dobrou radou. Bez 
jejich pomoci bychom museli omezit 
mnoho našich aktivit. Děkujeme také 
všem členům za účast na akcích a pod-
poru. Moc si toho vážíme.

Začíná rok 2020. Za výbor Svazu tě-
lesně postižených ve Vratimově přeji 
všem členům pořádnou porci zdraví, 
velkou dávku radosti ze života, kopec 
optimismu, libovolné množství štěstí 
a 366 krásných dnů v roce 2020.
Předsedkyně Svazu tělesně postižených 

Dája Slívová

Upozornění
V nedávné době byla pro občany našeho města zavedena nová služba – sběr jed-

lých olejů a tuků. Použité potravinářské oleje a tuky musí být v pevných obalech, 
nejlépe v PET lahvích nebo uzavíratelných tetrapakových obalech. Tyto je pak možno 
odevzdat do speciálních nádob zelené barvy, označených nálepkou SBĚR JEDLÝCH 
OLEJŮ A TUKŮ. Jedna tato nádoba je na stanovišti separací U Společenského domu 
ve Vratimově, druhá na stanovišti separací u Kulturního domu v Horních Datyních. 

Přestože nádoby jsou řád-
ně a viditelně označeny 
a proběhla osvěta, co do 
nádob ukládat, někteří 
občané sběr této tříděné 
komodity znehodnocují 
a dělají si z nádob odpad-
kové koše – viz foto po-
hledu do nádoby pro sběr 
jedlých olejů a tuků u 
Kulturního domu v Hor-
ních Datyních. Opakova-
ně proto upozorňujeme, 
že tyto speciální nádoby 
slouží pouze pro odkládá-
ní použitých potravinář-
ských olejů a tuků.

RNDr. Ivana Hranická
 odbor VaŽP

Takový odpad do nádob na sběr jedlých olejů a tuků rozhodně 
nepatří! Foto: MěÚ
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VRATIMOV

 | slosovatelná vstupenka

ve 20 hodin

Welcome drink  
Program | Tombola

VRATIMOV

VRVRVRVRRRATVRVRVRVRV IMOVMOVMOVMOVMOVMOVMOVMOMOMOOMěstský 
PLES

Prodej vstupenek od 6. ledna v sekretariátu MěÚ Vratimov 
Tel.: 595 705 953

V Horních Datyních uvítal nové občánky starosta města Martin Čech. Foto: MěÚ

Hezká oslava a důstojný 
vstup do života. Tak hodnotí 
tradiční vítání občánků dospě-
lá část jeho účastníků. To za-
tím poslední se uskutečnilo jak 
ve Vratimově, tak v Horních 
Datyních v sobotu 7. prosince. 
Celkem jsme za loňský rok při-
vítali 39 malých občánků (22 
chlapců a 17 děvčátek), z toho 
27 ve Vratimově a 12 v Hor-
ních Datyních.

(red)

Ve Vratimově se úkolu hostitelky 
zhostila městská  zastupitelka Len-
ka Kašičková.

Vítání občánků v roce 2020
Milí rodičové, v duchu dlouholeté tradice vám město Vratimov 

spolu s Komisí pro občanské záležitosti nabízí možnost slavnost-
ního uvítání vašeho děťátka mezi občany Vratimova a Horních 
Datyň v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově nebo v Kul-
turním domě v Horních Datyních (podle trvalého bydliště dítěte). 

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

Termíny obřadů v roce 2020: 
Vratimov:    7. března, 6. června, 5. září, 5. prosince
Horní Datyně:  30. května, 5. prosince
Telefonické objednávky: 595 705 925 – matrika
Osobně: MěÚ Vratimov, 1. p., dv. č. 1 – matrika
Objednávky e-mailem: obstova.meu@vratimov.cz
Uzávěrka přihlášek je nejpozději sedm dnů před konáním obřadu!

Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady vítání občánků bez poplatku, 

a to pro děti maximálně do stáří jednoho roku. Obřady se konají 
vždy v sobotu v dopoledních hodinách, o době konání jsou rodiče 
informování pozvánkou. Fotografování dětí je možné vlastním 
fotoaparátem přímo v obřadní síni, profesionální snímky lze ob-
jednat u přítomného fotografa Petra Šlachty. Rodiče obdrží pro 
své dítě kromě dárečku také pamětní knížku. V případě, že se 
z důvodu nemoci nebudou moci rodiče se svým dítětem 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
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Vánoční balíčky 
pro vratimovské seniory 
Zástupci města Vratimova předali v prosinci 2019 vánoční 

balíčky bývalým občanům Vratimova a Horních Datyň, kteří 
jsou nyní umístěni v pobytových sociálních službách domo-
vů pro seniory, a to na území měst Ostravy, Karviné, Frýdku-
-Místku a v dalších městech v Moravskoslezském kraji.

Navštívili jsme tyto domovy pro seniory:
•  Kamenec – Slezská Ostrava
•  Magnolie – Ostrava-Vítkovice
•  Sluníčko – Ostrava-Vítkovice
•  Korýtko – Ostrava-Zábřeh
•  Čujkovova – Ostrava-Zábřeh
•  Slunečnice – Ostrava-Poruba
•  Na Výminku – Ostrava-Zábřeh
•  Dům pokojného stáří u P. Marie Frýdecké – Frýdek-Místek
•  Středisko sociálních služeb – Frýdlant nad Ostravicí
•  Medela – péče o seniory – Ostravice
•  Charitní dům pro seniory – Hnojník
•  Slezská diakonie SAREPTA – Komorní Lhotka
•  Senior domov Pohoda – Český Těšín
•  Senior domov Pohoda – Jablunkov
•  Domov pro seniory Slezská Humanita – Karviná
•  Senecura  – Havířov
•  Charitní dům sv. Václava – Ostrava-Heřmanice

Všem bývalým občanům našeho města jsme popřáli krásné 
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a všechno nejlep-
ší v roce 2020.

Iveta Kaňáková, DiS.
sociální pracovnice

Pro radost našim seniorům
Také loni děti z Dětského zastupitelstva města Vratimova neza-

pomněly na vratimovské seniory a přišly je 5. prosince navštívit 
do domu s pečovatelskou službou. Bylo úchvatné sledovat, jak 
pěkné balíčky si připravily, jak potěšily dříve narozené svou mi-
lou návštěvou a jakou radost jim udělaly připravenými krásnými 
básničkami. 

Tímto bych jim chtěla za naše seniory ze srdce poděkovat a po-
přát všechno nejlepší, hodně úspěchů a radosti do nového roku 
2020. 

Iveta Kaňáková
sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby

odbor sociálně-správní

Členové dětského zastupitelstva při mikulášské návštěvě domu s pečova-
telskou službou. Foto: MěÚ

Místostarosta David Böhm při návštěvě vratimovské seniorky žijící 
v domově pro seniory v Ostravě. Foto: MěÚ

Do nového roku 2020 vám všem přejeme hodně lásky, zdraví, 
spokojenosti a osobních a pracovních úspěchů a budeme se těšit 
na další spolupráci.

Kolektiv zaměstnanců pečovatelské služby města Vratimova
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Leden, jeden ze zimních měsíců, dny 
jsou krátké a brzy se stmívá, stromy jsou 
bez listů a odpočívají. Člověk v tomto ob-
dobí díky včasné tmě raději sáhne po dobré 
knize než po procházce potemnělým měs-
tem. Pro zpestření zšeřelého večera přesto 
přijměte prosím alespoň malou vycházku 
imaginární, nenáročnou.  

Naši pouť bychom započali ve Vratimo-
vě v ulici s dlouhým názvem U Společen-
ského domu. Prošli bychom ulicí dozadu 
za panelové domy a výjimečně vstoupili 
na trávník, snad mu těch pár šlépějí navíc 
v zimním období neublíží. A zde by bylo 
naše první zastavení. Čeká nás tady jeden 
ze čtyř vratimovských památných stromů. 

Vztah lidí a stromů je vztahem starým 
jako lidstvo samo. Stromy byly od nepamě-
ti lidmi uctívány, velebeny i chráněny. Ne-
víme, zda prapříčinou této úcty je společný 
kus evoluční cesty, ochrana poskytovaná 
stromy lidem, obdiv k jejich mohutnosti 
a dlouhověkosti či jen jejich prostá har-
monie a krása. Nejspíše to bude od všeho 
kousek. Jisté ale je, že tak jak pro mnohého 
jsou stromy symbolem života a objektem 
úcty, pro některé jsou naopak jen samozřej-
mou součástí jejich prostředí a příliš je ne-
vnímají. Možná proto není na škodu poroz-
hlédnout se a připomenout si, kolem koho 
denně při poklusu do práce či vyběhnutí za 
nákupy chodíme, koho denně míjíme a po-
tkáváme. Vždyť u spousty stromů neznáme 
ani jejich jméno, ani původ, 
který často dýchá exotikou 
vzdálených krajin. Přesto jsou 
stromy našimi sousedy, i když 
mlčenlivými a hovořícími jen 
svou krásou, a sousedy je přece 
dobré znát. A proto – seznamte 
se, prosím: Majestátný velikán 
za panelovými domy nese poe-
tické jméno Dub tolerance.

Za své jméno vděčí toleran-
ci, že nechává ve svém stínu žít 
drobnou třešeň. Básník by při 
pohledu na spojení těchto dvou 
dřevin jistě našel slova o lásce. 
Musí se mít přece rádi, když 
mohutný dub, který již dávno 
mohl útlou třešeň udusit, něžně k ní sklání 
své větve tak, že budí dojem, že ji chrání, 
a třešeň po jeho boku ničím nestrádá, ani 
nedostatkem světla, ani živin a krásně se 
jim tak oběma žije.  

Označení „památný strom“ nesou v Čes-
ké republice mimořádně významné stro-
my, které jsou zvláštní svým vzezřením, 

vzrůstem, stářím nebo tvoří krajinnou do-
minantu či přispívají ke krajinnému rázu. 
Mohou také doprovázet kulturní památ-
ku nebo upomínat na určitou historickou 
událost nebo pověst. Památné stromy se 
vyhlašují v souladu se zákonem o ochraně 
přírody a krajiny. Cílem vyhlášení památ-

ných stromů je zvýšená ochra-
na těchto mimořádně cenných 
dřevin před škodlivými vlivy 
z okolí. Při vyhlášení památné-
ho stromu je možno definovat 
ochranné pásmo individuálně 
dle potřeb jednotlivého stromu. 
Pokud tak není stanoveno, má 
každý památný strom ze záko-
na ochranné pásmo ve tvaru 
kruhu o poloměru rovnému de-
setinásobku průměru kmene ve 
výšce 130 cm nad zemí, v je-
hož středu je památný strom. 
V tomto ochranném pásmu 
není povolena žádná pro strom 
škodlivá činnost (např. výstav-

ba, terénní úpravy, odvodňování, chemiza-
ce apod.).

Náš památný strom Dub tolerance byl 
vyhlášen za památný v roce 2006. Jeho 
výška je 19 m, obvod kmene 290 cm a stá-
ří se odhaduje na 170 let, takže ledacos již 
pamatuje. Jedná se o dub letní, latinsky 
Quercus robur L., česky zvaný též křeme-

lák. Přirozeně se vyskytuje v Evropě, Malé 
Asii, na Kavkaze a dokonce v i v některých 
lokalitách severní Afriky. Dub letní snáší 
téměř jakoukoliv půdu včetně písčité, daří 
se mu i na vlhkých hlinitých půdách. Má 
hluboké kořeny, které mohou dosáhnout až 
ke spodní vodě, proto bývá častěji zasažen 
bleskem než jiné stromy. Je ale mimořádně 
odolný proti větru a lépe snáší výkyvy po-
časí než dub zimní. Dub letní může dorůst 
výšky až 45 metrů. Roste velmi pomalu 
a zralého věku dosahuje až ve 100 letech, 
zato je velmi dlouhověký a může se dožít 
i 2000 let. Za nejstarší žijící dub České re-
publiky je považovaný Žižkův dub v Ná-
měšti nad Oslavou, jehož věk dendrochro-
nologická metoda určila na více než 1000 
let. S obvodem kmene 1010 cm je zároveň 
i naším nejmohutnějším žijícím dubem let-
ním. Pro zajímavost – tento Žižkův dub se 
v roce 2019 zúčastnil finále soutěže Strom 
roku a umístil se na druhém místě. 

Vraťme se ale k našemu velikánovi, kte-
rý je mohutností obrovský, věkem ještě 
velmi mladý, a naši virtuální procházku 
ukončeme přáním, ať se Dubu tolerance 
daří ještě mnoho, mnoho dalších stovek let. 
V naší příští, únorové procházce se podí-
váme za jeho příbuzným, a sice křížencem 
dubu letního a zimního.   

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

 Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení první, lednové

Vratimovský památný strom Dub tolerance. Foto: MěÚ

Obrázek listu dubu letního 
z encyklopedie.



9Vratimovské novinyleden 2020

Akce Domu dětí a mládeže
Dětský karneval
V sobotu 11. ledna od 15:30 hodin začí-
ná v sále DDM Vratimov karneval pro 
nejmenší děti ve věku 2–6 let. Akce plná 
soutěží, tance a „řádění“ v maskách. 
Předprodej vstupenek od 3. do 9. ledna 
2020 nebo do zaplnění sálu v recepci 
DDM Vratimov. 
Bližší informace: 
Klára Pastorková, 607 516 187, 
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Pololetní prázdniny
Během pátečních pololetních prázdnin 
31. ledna od 8 do 15:30 hodin připravu-
jeme pro děti návštěvu HopJump centra 
v Ostravě. Přihlášení a platba do 21. led-
na.
Bližší informace: 

Bc. Marcela Macurová, 739 201 077, 
m.macurova@ddmvratimov.cz.

Jarňáky – příměstský tábor
V termínu jarních prázdnin od 10. do 
14. února pořádáme pro děti ve věku od 
7–10 let příměstský tábor plný aktivit, 
soutěží a her. Navštívíme společně za-
jímavá místa, čeká nás bazén a spousta 
různých her. Přihlášení a platba do 28. 
ledna. V případě menšího počtu účastní-
ků než 10 se tábor nekoná.
Bližší informace: 
Klára Pastorková, 607 516 197, 
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

LDT 2020
Nabídka letních dětských táborů na rok 
2020 bude zveřejněna 6. ledna na webo-

vých stránkách Domu dětí a mládeže 
www.ddmvratimov.cz.
 
Do roku 2020 přejeme všem hodně zdra-
ví, štěstí, spokojenosti, ať v Domečku 
zapomenete na svoje starosti. Vzdělá-
ním, sportem, tvořením vyplníte svůj čas, 
 Domeček je tady pro každého z vás. 

Kolektiv DDM Vratimov

Možná jste je už potkali. Tříkráloví koledníci, kteří se snaží vy-
koledovat trochu peněz na dobročinné aktivity pro lidi v nouzi 
provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra, vyšli 
letos do prochladlých ulic už v prvních dnech nového roku a ko-

ledovat budou do 14. ledna. Loni se jim podařilo shromáždit na 
území Vratimova a Horních Datyň částku 37 194 korun. O tom, 
jak dopadnou letos při jubilejním 20. ročníku Tříkrálové sbírky, 
rozhodnete vy.  (red)

Charitní Tříkrálová sbírka 2020

Městská knihovna informuje
Šestý ročník čtenářské soutěže Lov-

ci perel je úspěšně za námi. Hry se zú-
častnilo celkem 30 dětských čtenářů. 
S nejvyšším počtem přečtených knih se 
postavily na pomyslné stupně vítězů tři 
čtenářky, které přečetly 33, 25 a 15 knih 
a odpověděly na povinné i nepovinné 
otázky v herních knihách. Za zodpověze-
né povinné otázky získaly perličku a za 
nepovinné herní peníze, tzv. moriony. 
Naspořené moriony mohli čtenáři vymě-
nit v bazárku v době od 9. do 20. pro-
since 2019 za drobné odměny. Děkujeme 
všem zúčastněným čtenářům 6. ročníku 
hry Lovci perel a budeme rádi, když se 
zúčastníte 7. ročníku, který začne 2. led-
na 2020.

Výstava
Srdečně zveme na minivýstavu Ilu-

strovaný svět pohádek pro společné čte-
ní. Výstavu ilustrátorky Petry Oringle 
Řehové a autorky pohádek Aleny Vor-
líčkové můžete zhlédnout v chodbičce 
knihovny do 31. ledna 2020.

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Nejbližší akce
•  S knížkou do života – Bookstart – 

21. února.
•  Čteme s nečtenáři – akce pro rodiče 

s dětmi do 6 let – 3. března.
•  Noc s Andersenem – 27. až 28. března.

Místní knihovna 
Horní Datyně 

informuje
Zveme vás na výstavu s názvem Osob-

ní a nákladní doprava v Horních Daty-
ních, kterou připravil pan Vladimír Ku-
chař. Výstava potrvá od 13. ledna do 27. 
dubna a můžete ji zhlédnout v půjčovní 
době – v pondělí od 14 do 17 hodin.

Vážení čtenáři, přejeme vám krásný 
a úspěšný rok 2020.

Marika Zajíčková a kolektiv pracovnic 
Městské knihovny Vratimov

Snímek z akce S knížkou do života (Bookstart), 
která se konala 13. prosince 2019 pod názvem 
Čekání na sněhové vločky. Foto: KS
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Zažít hodinu výtvarné vý-
chovy v prostředí zcela odliš-
ném než je běžná školní třída, 
za tímto účelem navštívili žáci 
7. A třídy ZŠ Masarykovo ná-
městí loni 26. listopadu Galerii 
výtvarného umění v Ostravě. 
Cílem bylo získat zkušenosti, 
které se schovávají v pojmech 
kontakt s uměleckým dílem, 
komunikace, inspirace, infor-
mace, vlastní tvorba, orientace, 
poznání, zážitek, akce, radost. 
Pomáhaly jim při tom lektorky, 

s nimiž žáci plnili dva progra-
my, které si sami vybrali z na-
bídky galerie.

V rámci prvního s názvem 
Vytvoř svého odpadouše! se 
snažili dostat pod kůži uměl-
ci, který vytváří digitální tisky 
plné znaků, hesel a textů k eko-
logickým tématům. V reakci 
na tuto výzvu pak žáci vytvoři-
li v rámci tvůrčí části programu 
objekt ze zbytků látek, záclon, 
sáčků a kousků PET lahví. Ob-
jasnili si při tom termíny ob-

jekt, odpad, tvoření, umění či 
upcyklace a přesvědčili se, že 
i z odpalu je možné vytvořit 
umělecké dílo. K danému té-
matu mohli zhlédnout výstavu 
Rudolfa Sikory pod poněkud 
strašidelným názvem Konec 
Světa. Jedná se o ekologický 
komiks.

Druhý program nesl ná-
zev Podmaň si hmotu. V jeho 
rámci žáci nahlédli pod závoj 
umělcovy sochařské tvorby 
a odhalili příčinu zlomu v jeho 

uměleckém snažení. Seznámili 
se s významnými uměleckými 
směry, které ho ovlivnily, a ne-
chali se jimi inspirovat. Vy-
zkoušeli si zde vnímání, spo-
lupráci, pohyb, tvorbu sochy, 
stylizaci. Autorem soch pro 
tuto část výstavy byl sochař 
Otto Gutfreund, který expozicí 
nazvanou Bod zlomu vyjádřil 
svou otřesnou zkušenost s prv-
ní světovou válkou.

Za ZŠ Masarykovo náměstí
Mgr. Nelly Kavalová

Vytvoř si svého odpadouše!

Vratimovští žáci v Galerii výtvarného umění v Ostravě.
 Jedním z cílů návštěvy v galerii je inspirovat žáky k vlastní tvorbě.

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

Jednou z tradic, kterou se naše škola připojuje k adventním zvy-
kům, je nadělování se svatým Mikulášem, s anděly i čerty. I letos 
se tohoto úkolu ujali nejstarší žáci ZŠ Masarykovo náměstí – žáci 
9. tříd. Sladké perníčky byly již tradičně zakoupeny z prostředků 
KRPŠ.

Hlavní postavou nadělování byl samozřejmě svatý Mikuláš, kte-
rý také v tomto roce neúnavně přesvědčoval děti, aby se polepšily 
a začaly hned na místě zpíváním písničky nebo recitací básničky. 
Role Mikuláše se letos trpělivě zhostil Vašek Mojžíšek z 9. A, 
který si pro tento den vypůjčil z pekla Knihu hříchů a četl z ní 
jména zlobivých dětí, jež dostaly úkol navíc. V plnění úkolů dětem 
ochotně pomáhali rozkošní andělíčci, občas museli rázně zakročit 
i čerti. V některých třídách měly děti pro anděly a čerty připravený 
program, v ostatních jim musely pomoci přítomné učitelky.

Nakonec svatý Mikuláš se svým doprovodem splnil svůj úkol 
a všichni žáci slíbili, že se polepší, přestanou zlobit a budou dě-
lat radost svým rodičům. Přejeme všem rodičům našich žáků, aby 
jejich děti dodržely, co při nadělování slíbily, co nejdéle, nejlépe 
po celý nový rok 2020, ve kterém jim přejeme hodně zdraví, štěstí 
i lásky.

Třídní učitelka čertů a andělů z 9. B třídy 
Mgr. Pavlína Kožušníková

 ZŠ Masarykovo náměstí

Se školními čerty nebyly žerty

Deváťáci z „dolní“ školy se na začátku prosince převtělili v čerty 
a andělíčky, nechyběl ani svatý Mikuláš. 

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí, Pavlína Kožušníková
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Mezinárodní den student-
stva, který připadá na 17. listo-
pad, je jediným svátkem, který 
se slaví po celém světě a jehož 
původ má počátek v českých 
zemích. Připomínáme si jím 
uzavření vysokých škol, které 
následovalo po studentských 
demonstracích proti nacistům 
na podzim roku 1939. O pade-
sát let později se při vzpomín-
kové studentské akci spustila 
vlna demonstrací a protestních 
akcí, které nakonec vedly k 
pádu komunismu. Dnes tento 
mezník označujeme jako „sa-
metovou revoluci“.

Události z roku 1939 jsou pro 
dnešní žáky snadno pochopitel-
né. Naši lidé kladli odpor proti 
německým okupantům a ti ráz-
ně odpověděli. Ovšem v popisu 
revolučních dní v roce 1989 se 
objevuje spousta neznámých 
jmen, pojmů i souvislostí, ve 
kterých se žáci základní školy 
ztrácí. Aby se v listopadovém 
dění lépe zorientovali, připra-
vily pro ně vyučující dějepi-
su v ZŠ Masarykovo náměstí 
projekt s názvem Listopadová 
výročí.

Akce probíhala o přestáv-
kách na pěti stanovištích ve 

středu 27. listopadu, tedy přes-
ně 30 let od generální stávky, 
ve které se většina pracujících 
připojila ke studentům a roz-
hodla tak o pádu komunismu 
v Československu. Děti si 
mohly připomenout chronolo-
gickou posloupnost historic-
kých události v roce 1939 a na 
mapce zaznačit trasu studentů 
při demonstraci 17. listopadu 
1989. Pokoušely se také přiřa-
dit k fotografiím nejznámějších 
tváří z roku 1989 správná jmé-
na, vyrobit si placku s nápisem 
OF a zazpívat hymnu sametové 
revoluce Modlitba pro Martu.

Žáci se o projekt aktivně za-
jímali a na jednotlivých stano-
vištích se ochotně zapojovali 
do úkolů, při jejichž plnění 
jim pomáhaly nejen učitelky 
dějepisu Irena Velčovská, Mi-
riam Kludková a Pavlína Ko-
žušníková, ale i někteří ostatní 
vyučující, kteří vzpomínali 
a vyprávěli jim své osobní zku-
šenosti. Atmosféru doplnily 
transparenty se skutečnými re-
volučními hesly z roku 1989, 
které připravili žáci 9. B a vy-
zdobili jimi stěny chodby v 1. 
patře školní budovy, kde akce 
probíhala.

Žáci se v průběhu projektu 
jistě nedozvěděli vše o pohnu-
té historii listopadových dní 
v roce 1939 a 1989, ale podle 
jejich zájmu a množství otá-
zek, které kladli učitelům, jsme 
v nich vzbudili zájem dozvědět 
se o událostech, které podstat-
ným způsobem změnily dě-
jiny naší země ve 20. století, 
více. Přejme jim, aby se mohli 
o tomto zápase jen učit ve ško-
le a nemuseli i oni za svobodu 
a demokracii znovu bojovat.
Za organizátory Mgr. Pavlína 

Kožušníková
ZŠ Masarykovo náměstí

Modlitba pro Martu ve škole

Žáci ZŠ Masarykovo náměstí se seznamují s atmosférou  a osobnostmi „sametové revoluce“ 1989.
 Foto: ZŠ Masarykovo náměstí, Jan Šebesta

Mateřská škola ve Vratimově je zamě-
řena na environmentální oblast, úspěšně 
pracuje a je propojena v několika projek-
tech. Skutečně zdravá škola je komplexní 
celoškolní program kvalitního a udržitel-
ného školního stravování a vzdělávání 
o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, 
dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud 
jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdra-
vá škola pomáhá dětem v rozvoji doved-
ností a návyků, které budou potřebovat 
ke zdravému, úspěšnému a udržitelnému 
životu.  

Každým rokem probíhá v listopadu 
v Praze konference Skutečně zdravá ško-
la. V roce 2018 jsme na této konferenci 
obdrželi bronzový certifikát za úspěšné 
naplnění kritérií v programu, za podílení 
se na zásadních změnách v oblasti kva-
lity a udržitelnosti školního stravování 
a vzdělávání o něm. 

V loňském roce jsme přijali nabídku 
a na konferenci jsem představila naši 
mateřskou školu jako příklad dobré pra-
xe v oblasti angažování rodičů do aktivit 
Skutečně zdravé školy – Zdravé oslavy 
bez sladkostí. 

Loni v lednu jsme požádali rodiče ve 
všech třídách naší MŠ o spolupráci při 
pořádání oslav narozenin a svátků dětí ve 
zdravějším stylu formou ovoce, zeleniny, 
sušeného ovoce. Díky zdravému mlsaní 
snižujeme u dětí množství cukru ve stra-
vě a vytváříme základy zdravého život-
ního stylu. Prezentace našich aktivit byla 
úspěšná a věřím, že pro mnohé účastníky 
inspirativní. 

Chtěla bych poděkovat všem rodičům 
za spolupráci a ochotu při přípravě zdra-
vých oslav svých dětí bez sladkostí.

Bc. Simona Gajdová
MŠ Vratimov

Simona Gajdová při loňské prezentaci úspě-
chů vratimovské mateřské školy. 

Foto: MŠ Vratimov

Mateřská škola a její prezentace  
na konferenci Skutečně zdravá škola 
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MŠ ve Vratimově pokračuje 
ve školním roce 2019/2020 ve 
svých ekologických aktivitách. 
Je zapojena do Mezinárodního 
programu Ekoškola, který ko-
ordinuje vzdělávací centrum 
Tereza. Tématy, kterými se 
malí ekologové ve svých čin-
nostech zabývají, jsou tento 
školní rok Voda a Prostředí. 

Datlíci dostali pozvání od 
svých kamarádů Ježečků k ná-
vštěvě ZŠ Datyňská. Ti měli 
pro nás pod vedením Mgr. 
Lenky Kičmerové připrave-
né pokusy z kufříku Ecolab-
box – školní Kit 7219 – (Malá 
přenosná laboratoř). Děti byly 
rozděleny do několika skupin, 
kde zkoušely filtraci pomocí 
filtračního papíru. Zkoumaly, 
která ze tří přefiltrovaných ka-
palin bude nejčistší. Na výběr 
měli ze tří látek. První byl síran 
měďnatý neboli skalice modrá, 
kterou děti poznaly, protože se 

přidává do bazénů a má mod-
rou barvu. Druhou zkoumanou 
látkou bylo černé živočišné uhlí 
a poslední manganistan drasel-
ný neboli hypermangan, který 

je zbarvený fialově. Za pomoci 
dospělých děti nalévaly che-
mické látky rozmíchané s vo-
dou a trpělivě čekaly, kterou ze 
zředěných látek nejvíce zadrží 

filtrační papír. K překvapení 
většiny nejčistší přefiltrovaná 
voda byla z živočišného uhlí. 
Z tohoto důvodu se aktivní uhlí 
používá i k čištění odpadních 
vod v kanalizaci, o čem nás po-
učila Mgr. Lenka Kičmerová.

Než se děti rozloučily, moh-
ly si prohlédnout pomocí lupy 
různý hmyz zalisovaný do 
pryskyřice a pod mikroskopem 
zkoumat části včely (žihadlo, 
křídlo a kusadla). Na rozlouče-
nou Datlíci předali svým kama-
rádům Ježečkům papír namalo-
vaný zvláštní metodou pomoci 
holicí pěny, z kterého si mohou 
vystřihnout kapičku vody. Od 
učitelky pak všechny děti do-
staly zdravou odměnu v podobě 
sušeného ovoce. 

Děkujeme za hezky strávené 
a poučné odpoledne.

Martina Slavíková, 
MŠ Vratimov

Bc. Lenka Baštinská, rodič

Ježečci a Datlíci a jejich ekologické aktivity 

Malí vědátoři  se učí poznávat a chránit přírodu a životní prostředí. 
Foto: MŠ Vratimov

Byla léta lepší, byla léta horší. Fotbal ve 
Vratimově ale stále žije a nabízí klukům, 
těm malým i těm, jejichž skráně už zdobí 
šediny, možnost sportovního vyžití, soutě-
žení i zábavy v kruhu přátel a kamarádů. 
A perspektivu má i do dalších let. To díky 
dětem, mládeži a především zaníceným fa-
nouškům a činovníkům, kteří jsou ochotni 
se pro svůj oblíbený sport obětovat a věno-
vat mu spoustu sil a volného času.

Asi v takovém duchu se nesly oslavy 90 
let vratimovského fotbalu, které se usku-
tečnily v sobotu 23. listopadu 2019 na 
hřišti fotbalového klubu FC Vratimov. Za 
krásného počasí se na trávníku představili 
všichni vratimovští hráči – od těch nejmen-
ších, přes žáky hrající v kategoriích U9, 
U11 a U13, členy aktuálních mužských 
mančaftů, až po fotbalové veterány, kteří 
se angažují v týmu starých gard. A pro-
tože se hrálo hlavně na krásu a spoustu 
gólů, mohla srdce četných fanoušků plesat 
a lidé, kteří prošli klubem, mohli v příjem-
né atmosféře vzpomínat. 

K hezkému průběhu oslav přispěla navíc 
nabídka mimořádných výročních upomín-
kových předmětů, mezi nimiž kralovala 
nová publikace mapující vývoj vratimov-
ského fotbalového klubu od dob jeho zalo-
žení a jeho největší úspěchy. 

„Závěrem celé akce se všichni hráči, ať 
už bývalí či současní, včetně pozvaných 
hostů zúčastnili oslav v restauraci, ve které 
jsme si mohli všichni společně užít večera 
a důstojně zavzpomínat,“ doplnil předseda 
FC Vratimov Tomáš Klejnot.

Ten poděkoval za podporu a pomoc při 
zajišťování potřeb klubu zástupcům města, 
sponzorů a Městského fotbalového svazu 
Ostrava. „Věřím, že díky těmto lidem, ale 
také hráčům, trenérům, rodičům a fanouš-
kům se klub dostal z nejhoršího a bude 
tady ještě mnoho a mnoho let,“ vyjádřil 
přání Tomáš Klejnot.

Zvláštní poděkování patří hlavnímu or-
ganizátorovi oslav Tomáši Klejnotovi, 
dále pak Davidu Huserovi, Vladanu Pražá-
kovi, Martinu Lérovi a Romanu Gelnero-
vi, kteří se velkou měrou zasloužili o jejich 
zdárný průběh.  (red)

Vratimovský fotbal oslavil výročí

Hravé jádro současného vratimovského fotbalu. Foto: FC Vratimov

Jaká by to byla oslava výročí bez narozenino-
vého dortu…
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Vratimovská fotbalová přípravka se zú-
častnila poslední listopadovou sobotu mezi-
národního turnaje pro ročníky 2011 v sloven-
ské Korni. „V krásném areálu zastřešené haly 
s umělou trávou naši kluci statečně bojovali 
a po postupu ze skupiny nakonec uhráli pěk-
né 6. místo z 10 týmů. V našem družstvu jsme 
měli kluky ročníku 2012 či dokonce 2013 
a byli jsme tak věkově jedni z nejmladších. 
Velký dík patří všem hráčům a také rodičům 
za podporu,“ zhodnotili výsledek klání trené-
ři Radim Pešek a Tomáš Hrdý.

Přípravka nastoupila ve složení: Matyáš 
Pifka, Max Czene, Ondřej Poloch, Kvído 
Pytlíček, Matěj Hřebačka, Viktor Mika, Filip 
Navrátil a Honza Smetana.

FC Vratimov

Přípravka bojovala na Slovensku

Vratimovští hráči se svými trenéry při zahájení turnaje v slovenské Korni. Foto: FC Vratimov

Stolní tenis 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 mají za sebou první část, 
jsou tedy, podobně jako je tomu u fotbalistů, v polovině. Naši 
muži bohužel prohráli venku důležitá utkání proti Bolaticím 2:10 
a Jeseníku 6:10, což je poslalo do spodních pater tabulky. Pře-
devším prohra v Jeseníku mrzí, ale vratimovští se neuměli nad 
loňským druholigovým týmem v koncovkách prosadit. 

Navíc se nedokázali přizpůsobit tamější bouřlivé divácké kuli-
se, neboť stolní tenis je v tomto lázeňském městečku velice popu-
lárním sportem.

Aktuální ligová tabulka po 1. polovině:

„A“ družstvo oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

1. KST Nový Jičín 11 9 1 1 101:58 30

2. TTC Frýdlant 11 8 1 2 101:56 28

3. TTC Ostrava-Poruba 11 7 3 1 101:69 28

4. DDM Valašské Meziříčí 11 6 2 3   94:79 25

5. TJ Ostrava KST 11 6 1 4   84:71 24

6. TTC Bolatice 11 5 2 4   90:75 23

7. SK Přerov 11 5 1 5   79:80 22

8. TTC Siko Orlová 11 4 3 4   94:81 22

9. SK Svinov 11 3 0 8   61:96 17

10. KST Jeseník 11 2 0 9     48:104 15

11. TTC MG Odra GAS 
Vratimov 11 2 0 9     53:101 15

12. TJ Sokol Olomouc 11 2 0 9     65:101 15

Příští utkání odehraje TTC MG Odra GAS Vratimov v roce 
2020 sice doma, ale hned proti lídrům soutěže, tedy oddílům 
z Frýdlantu a Nového Jičína. Naštěstí klíčové zápasy proti Svino-
vu a již zmiňovanému Jeseníku odehraje Vratim ov na závěr ligy 
také doma.

Jinak v sobotu 14. prosince 2019, již po uzávěrce lednového čís-
la Vratimovských novin, proběhl v tenisové herně tradiční Vánoč-
ní turnaj ve stolním tenisu registrovaných i neregistrovaných žáků 
a potom stejně populární turnaj mužů. Vítěze a výsledky turnaje 
přineseme v únorovém čísle VN.

Ing. Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov
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Římskokatolická farnost Vratimov
srdečně zve na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
v neděli 5. ledna 2020 v 16 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově.
Účinkují: 
Šárka Vrchlabská – varhany, Markéta Hrmelová – trubka, 
Petr Vaněk – housle, Chrámová schola Gratias Deo – zpěv.

Slovem provází Dagmar Máchová

Vstupné dobrovolné na potřeby kostela.

Krásné, nádherné, ba kouzelné. Tak lidé 
hodnotili Rozsvícení vánočního stromu 
s jarmarkem, kterým Vratimov už tradič-
ně uvítal na sklonku loňského roku období 
adventu a přípravy na vánoční svátky. 

Program, v jehož rámci vystoupily děti 
z vratimovské Základní umělecké školy, 
ostravský dětský folklorní soubor Holúbek, 
myška Klárka a veverka Terka s pohádkou 
O kouzelné vánočce, vratimovský Big 
band, soubor Růže draka s fantastickou 

ohňovou show a prvorepublikové swingo-
vé KAM trio z Frenštátu pod Radhoštěm, 
četné atrakce v čele s živým betlémem 
s oslíkem Lérem, lamou Laurou a velblou-
dicí Šimi, vánoční dílničky v režii DDM či 
novinky v podobě zvoničky s poštou pro 
Ježíška a adventního promítání filmu pod 
širým nebem – to vše se náramně poved-
lo a nevadila ani ta trocha deště, která do-
nutila odpoledne lidi na chvíli roztáhnout 
deštníky. Líbil se i jarmark, který nabízel 

snad vše, co by si člověk přál dostat pod 
vánoční stromek. 

Ostatně, úspěch akce vyzdvihl ve svém 
projevu k mnohohlavému davu Vratimo-
váků, který zaplnil prostory před Spole-
čenským domem, i starosta města Martin 
Čech. Po jeho vánočním přání dunivý hlas 
zvonu zažehl vánoční stromek na Radnič-
ním náměstí a slavnostní ohňostroj. Děku-
jeme a těšíme se na příště!

(red)

Rozsvícení na jedničku s hvězdičkou

Novinkou akce byla stylová zvonička s poštou 
pro Ježíška.

Vánoční vystoupení ostravského dětského 
folklorního souboru Holúbek.

Přesně v 18 se rozzářil do tmy vratimovský vá-
noční strom.

Kulturní program zahájily děti ze Základní 
umělecké školy Vratimov.

Vánoční jarmark nabídl širokou škálu vánoční-
ho zboží.
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Kronika města Vratimova, část 95, rok 1947
* * *
Pro těžkou chorobu oční vzdal jsem se 

funkce obecního kronikáře od 1. ledna 
1951. Ježto dle platných dosud předpisů 
zapisováno bylo do kroniky čtyři roky po-
zadu, odevzdal jsem koncept zápisů nově 
zvolenému kronikáři Rudolfu Kulhánko-
vi, aby jej po doplnění a úpravě do kroni-
ky zapsal. 

Albín Dobeš

* * *
Usnesením rady místního národního 

výboru městyse Vratimova v řádné schů-
zi dne 10. dubna 1951 konané, byl jsem 
pověřen dalším vedením Obecní kroniky 
ve smyslu výnosu Ministerstva infor-
mací a osvěty ze dne 30. 11. 1950, čís. 
62.838/50-I/2, Sbírka oběžníků pro KNV, 
poř. čís. 1275/50-II.

Se vší vážností a odpovědností ujímám 
se této mně svěřené funkce a budu po-
kračovati v dalších zápisech do Obecní 
kroniky podle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí a dle schválených připomínek 
M.NV a K.NV.

Zápisy za roky 1947–1950, které byly 
mi v konceptu bývalým kronikářem Alb. 
Dobešem odevzdány a členy Osvěto-
vé rady u MNV projednány, doplněny 

a schváleny dne 4. října 1951 jsou zapsány 
po mém životopisu.

Stručný životopis
Narodil jsem se 12. dubna 1901 v Nové 

Bělé, okres Ostrava. Můj otec byl hutní-
kem ve Vítkovických železárnách od své-
ho mládí a padl jako vojín v první světové 
válce na ruské frontě r. 1916. Matka po-
cházela z chalupnické rodiny, vedla do-
mácnost a vypomáhala rolníkům při pol-
ních a jiných pracích. Měl jsem dva bratry 
a jednu sestru. Bratr a sestra zemřeli na 
záškrtovou epidemii v roce 1908, takže na 
živu mi zůstal jenom jeden bratr. 

Školní vzdělání: obecná a 4 třídy měš-
ťanské školy. Vyučen jsem zámečníkem. 
V roce 1932–33 absolvoval jsem kurs 
obchodních nauk, psaní na stroji. V roce 
1936–37 prodělal jsem kurs První pomo-
ci. 

V továrně na buničinu (celulosu) ve 
Vratimově začal jsem pracovati od dub-
na r. 1919 na různých odděleních, jelikož 
pro mladé vyučené dělníky nebylo k ře-
meslu místa. Po provedených zkouškách 
byl jsem tehdejší správou závodu přeřazen 
z provozu do kanceláře a to v druhé po-
lovině roku 1936. Toho času (1951) jsem 
pověřen jako vedoucí odbytu a expedice.

Jako občan městysu Vratimova jsem od 
r. 1934, kdy jsem se oženil s dcerou Leop. 
Chlupatého, obuvníka z čísla 254 a od té 
doby trvale se ve Vratimově usadil. Dří-
ve bydlel jsem v Hrabůvce a denně do-
jížděl na kole do zaměstnání ve zdejším 
závodě. V Hrabůvce od r. 1919 byl jsem 
činným členem dobrovolného hasičstva 
a jeho jednatelem přes 9 roků. Jinak jsem 
se věnoval svému stálému sebevzdělává-
ní, mám zájem o historii našeho národa 
i národů jiných, o dělnické hnutí, rád se 
zabývám fotoamaterstvím, miluji přírodu, 
ctím svou rodinu, děti, a mám rád všech-
ny lidi dobré vůle. Na vyzvání Krajského 
národ. výboru v Ostravě zúčastnil jsem se 
kursu školení kronikářů ve dnech 26.–28. 
8. 1951 na Hukvaldech.

Rudolf Kulhánek

1947
 Dvouletý hospodářský státní plán

Tento rok se započal tím, že byl vlá-
dou vyhlášen dvouletý hospodářský stát-
ní plán obnovy a výstavby našeho státu, 
který byl německými okupanty – fašisty 
hospodářsky citelně narušen.

(pokračování příště)
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DIVADÉLKO SMÍŠEK

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

 





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

 

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

 
v roce

 
2020

21. ledna 2020  18 hodin   
Vratimovská galerie 

 

Přednáší
MAREK ŠČOTKA

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

VRATIMOVSKÁ GALERIE
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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14. ledna | 17 hodin
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Pondělí:
Bosu
03.02. – 15.06.2020, 1.080 Kč/18 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Velmi oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění 
svalů celého těla.

Aerobic mix  

03.02. – 15.06.2020, 1.040 Kč/18 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky, 
břicho a zadek.

Relax a jóga

03.02. – 15.06.2020, 1.040 Kč/18 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Protahování a posilování všech svalových skupin 
spojeno s koordinací pohybu a správným dýcháním 
při provádění cviků.

Hiit

10.02. – 15.06.2020, 1.040 Kč/18 lekcí
17:30–18:30, velký sál
lektorka: Veronika Szczurová
Vysoce intenzivní intervalový trénink, při kterém se 
zvyšuje fyzička i síla zároveň. Cvičení je zaměřeno 
na posilování celého těla, ať už se závažím nebo 
jen s vahou vlastního těla.

Tabata

10.02. – 15.06.2020, 1.040 Kč/18 lekcí
18:30–19:30, velký sál
lektorka: Veronika Szczurová
Cvičení s 8 sériemi různých cviků na celé tělo 
po 8 kolech. Lekce jsou zaměřené na posilování 
s vlastním tělem.

Úterý:
Pilates I. 

04.02. – 16.06.2020, 1.045 Kč/19 lekcí 
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení 
břišních svalů a svalů spodní části zad.

Pilates II.

04.02. – 16.06.2020, 1.045 Kč/19 lekcí 
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení 
břišních svalů a svalů spodní části zad.

SM systém 
(aby záda nebolela) 

04.02. – 16.06.2020, 1.140 Kč/19 lekcí 
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají 
potíže s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí 
těmto problémům předejít.

Jóga s Luckou 
pro začátečníky 
04.02. – 16.06.2020, 1.020 Kč/18 lekcí 
17:00–18:30, velký sál
lektorka: Lucie Wiejovská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla 
a duše, ale také prevenci ve smyslu upevnění 
imunity a předcházení nemocí.

Středa:
Relax a jóga

05.02. – 10.06.2020, 1.040 Kč/18 lekcí 
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Protahování a posilování všech svalových skupin 
spojeno s koordinací pohybu a správným dýcháním 
při provádění cviků.
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Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek www.ksvratimov.cz/kurzy/ nebo osobně v pokladně 
kulturního střediska. Po naplnění kurzu budete formou SMS zprávy vyzvání k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést 

v pokladně nebo převodem na účet, více informací na tel. 595 700 751.

 domě od února 2020
Tabata

05.02. – 10.06.2020, 1.100 Kč/19 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Veronika Szczurová
Cvičení s 8 sériemi různých cviků na celé tělo 
po 8 kolech. Lekce jsou zaměřené na posilování 
s vlastním tělem.

Kruhový trénink

05.02. – 10.06.2020, 1.100 Kč/19 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Veronika Szczurová
Kombinace silových a kondičních cviků, které jsou 
zvoleny tak, aby se po sobě vždy procvičovala jiná 
partie těla.

Jóga s Luckou 
pro mírně pokročilé 

05.02. – 17.06.2020, 1.020 Kč/18 lekcí 
17:30–19:00, velký sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla 
a duše, ale také prevenci ve smyslu upevnění 
imunity a předcházení nemocí.

Čtvrtek:
Pilates 

06.02. – 18.06.2020, 1.045 Kč/19 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová 
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení 
břišních svalů a svalů spodní části zad.

Bodystyling 

06.02. – 18.06.2020, 1.040 Kč/19 lekcí 
18:00–19:00, cvičební sál

lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků 
formou nenáročného aerobního cvičení.

SM Systém 
(aby záda nebolela) 

06.02. – 18.06.2020, 1.140 Kč/19 lekcí 
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají 
potíže s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí 
těmto problémům předejít.

Jóga s Luckou 
pro pokročilé 
06.02. – 18.06.2020, 900 Kč/16 lekcí 
17:30–19:00, velký sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla 
a duše, ale také prevenci ve smyslu upevnění 
imunity a předcházení nemocí.

Malování pro seniory

19.03. – 07.05.2020, 2.200 Kč/8 lekcí
9:00–12:00, salónek
lektor: MgA. Tomáš Oslizlok
V ceně kurzu jsou veškeré pomůcky. 
Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé.

Relaxační malování

19.03. – 07.05.2020, 2.200 Kč/8 lekcí
17:00–20:00, salónek
lektorka: Iveta Gorčáková
V ceně kurzu jsou veškeré pomůcky. 
Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé.
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VZPOMÍNÁME

Dne 7. ledna 2020 vzpomeneme
100. výročí narození 

paní

Jarmily Břenkové
z Horních Datyň. 

Vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 2. ledna 2020 
by se dožil 75 let 

pan

Josef Přívara.
S láskou vzpomínají manželka 

a synové Richard a Patrik 
s rodinami.

Dne 21. ledna vzpomeneme 
20. smutné výročí úmrtí 

pana

Vítězslava Golce.
S láskou a úctou vzpomínají rodiny 

Bednářova a Golcova.

V měsíci lednu uplynulo 
již 10 let od úmrtí 

pana

Zdeňka Pospíšila
z Horních Datyň. Stále vzpomínají 

manželka Božena, synové Jiří a Jaroslav 
a dcera Hana s rodinami.

Dne 10. ledna si připomeneme 
7. smutné výročí úmrtí 

pana

Vladislava Šebesty.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinami.

Dne 15. ledna vzpomínáme 
nedožitých 99 let a 28. ledna 10 let, 

co od nás odešla naše milovaná tchýně, 
maminka, babička, prababička, paní

Vlasta Goněcová,
rozená Kolářová z Horních Datyň. 

Dcera a syn s rodinami.

Dne 5. ledna 2020 si připomeneme 
4. smutné výročí úmrtí 

pana 

Cyrila Matláka.
S láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Dne 8. ledna 2020 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí paní 

Alexandry Čtvrtkové
a zároveň nedožitých 70 let, 
které by oslavila 27. 6. 2020. 
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 18. ledna 2020 vzpomeneme 
22. smutné výročí, kdy nás opustil 

pan

Zdeněk Suchý.
S láskou vzpomíná manželka 

se synem a celá rodina.

Dne 1. ledna 2020 si připomeneme 
1. výročí úmrtí 

pana

Jindřicha Valchy.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Ten, kdo byl milován a ctěn, není zapomenut, 
zůstává navždy v našich srdcích a vzpomínkách.

Kdo byl milován, není zapomenut.
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VZPOMÍNÁME

kam ve městě

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – LEDEN

Dne 9. ledna 2020 vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí 

a zároveň dne 29. února 2020 nedožité 
80. narozeniny paní

Emy Pischové.
S láskou vzpomíná dcera Renata 

s rodinou. 

Kulturní středisko Vratimov 

HLEDÁ OSOBU 
na úklid a pořadatelské služby 

do Kulturního domu Horní Datyně. 
Práce na dohodu. 

Informace na tel. 595  700 750.

2. 1. Kočárky 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

4. 1. Workshop čakrové jógy a satsang 9:30 Sokolovna Vratimov, Tělocvičná jednota Sokol

5. 1. Tříkrálový koncert 16:00 Kostel sv. Jana Křtitele, Římskokalická farnost Vratimov

8. 1.
Kočárky 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

9. 1. Kočárky 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

11. 1. Dětský karneval (pro děti od 2 do 6 let) 15:30 Sál DDM Vratimov, karneval, DDM Vratimov

14. 1. Polsko: Dialog generací (vernisáž) 17:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

15. 1.
Polsko: Dialog generací 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Nabarvené ptáče 19:00 Kino Hvězda, drama, KS Vratimov

16. 1. Polsko: Dialog generací 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

18. 1. Ples SDH Horní Datyně 20:00 KD Horní Datyně, ples, SDH Horní Datyně

19. 1. Doktorská pohádka 10:00 Společenský dům, divadelní pohádka pro děti, KS Vratimov

21. 1. Energie čísel v roce 2020 18:00 Vratimovská galerie, přednáška, KS Vratimov

22. 1. Polsko: Dialog generací 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

22. 1. Toy Story 4: Příběh hraček 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

23. 1. Polsko: Dialog generací 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

25. 1.
Královna koloběžka 10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov

Ples TJ Horní Datyně 20:00 KD Horní Datyně, ples, TJ Horní Datyně

26. 1. Karneval ZŠ Datyňská 15:00 Společenský dům, školní karneval, ZŠ Datyňská

29. 1.
Polsko: Dialog generací 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Úhoři mají nabito 19:00 Kino Hvězda, černá komedie, KS Vratimov

30. 1. Polsko: Dialog generací 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

31. 1.
Ples Junák 19:30 Kulturní dům Horní Datyně, ples, Junák

Ples SDH Vratimov 20:00 Společenský dům, ples, SDH Vratimov
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KOCOUREK JOSEF

Mobil 606 363 300
Mobil 731 490 561

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Prodej RD 2x 4 + 1, 
Vratimov, ul. Okružní, 
rek. 2004, ÚT PL + 
TP, pozemek 1400 m2, 
775 249 941. 
Ne RK! 

Hrají: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková / , Mahulena  
 / , ,  Ivana  Andrlová,  Veronika  

Jeníková / , ,  / Roman 
, Marcel  Vašinka, 

 Kociánová, , , 

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
F 1000/48 | .: 595 700 750-4 | 

Ray Cooney:

VELKÉ LÁSKY  
V MALÉM HOTELU

 
 

Ceník komerční inzerce ve Vratimovských novinách 
(ceny jsou uvedeny včetně DPH) 

Inzerát je nutno doručit v podobě pro tisk na nosiči nebo e-mailem. 
Příplatek za drobné grafické úpravy                            100 Kč 
Cena za zveřejnění inzerátu se liší v následujících případech: 
�  inzerát je v černobílé (čb) verzi, 
�  inzerát je v barevné (ba) verzi, 
�  inzerát je v barevné verzi na zadní straně (ba zs), 
� p tintalpu ezl uvels :uovels es ej tárezni   ři souhrnné 

objednávce na minimálně 3 měsíce. 

Formát Verze 
Plná 
cena 
v Kč 

Cena 
se slevou 

v Kč 
1/16 strany 
(na výšku nebo šířku) čb 195 165 

ba 240 210 
ba zs 270 240 

1/8 strany čb 390 330 
ba 480 420 

ba zs 540 480 
1/4 strany 
(na výšku nebo šířku) čb 790 668 

ba 972 850 
ba zs 1.094 972 

1/2 strany čb 1.668 1.411 
ba 2.052 1.796 

ba zs 2.309 2.052 
celá strana čb 3.211 2.717 

ba 3.952 3.458 
ba zs 4.446 3.952 

Objednávka inzerce
595 700 754, 733 718 121
redakce@ksvratimov.cz
Příspěvky do únorového čísla 

Vratimovských novin 
zasílejte do 15. ledna 2020.


