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Představujeme zastupitele Svozový kalendář na rok 2020 Mezinárodní událost v galerii

Nabízí prostory pro nejrůznější akce 
a neopakovatelnou atmosféru, kterou si 
pochvalují všichni jejich účastníci. Mož-
ná je to proto, že Kulturní dům v Horních 

Datyních, který 
letos oslaví 60 let 
od svého otevře-
ní, nestavěli ano-
nymní zaměst-
nanci stavebních 
firem, nýbrž sami 

datyňští sousedé. Dobrovolně, pro sebe 
a pro své blízké, zde odpracovali bez ná-
roku na odměnu 8088 hodin a vytvořili 

hodnotu, která byla ve své době vyčíslena 
částkou dvou milionů korun. Dnes by šlo 
o desítky milionů. Státní dotace na stavbu 
dosáhla výše 735 tisíc korun.

Proč se vlastně Datyňští pro tuto stavbu 
rozhodli? Jak připomněl datyňský milov-
ník historie Vladimír Kuchař ve stati k 50. 
výročí Kulturního domu, už v meziváleč-
ném a později poválečném období kvetla 

v Horních Datyních bohatá kulturní a tě-
lovýchovná činnost, pro kterou stále citel-
něji chyběly prostory. Řešením, které se 
nabízelo, bylo vybudovat kulturní stánek 
i s tělocvičnou. Státní dotaci na uskutečně-
ní tohoto záměru se podařilo získat v roce 
1956, ale jak bylo tehdy obvyklé, peníze 

pokračování na str. 2

Středobod kulturního a společenského dění v Horních Datyních

Položením květin u Památníku 1. svě-
tové války v parku u Husova sboru uctili 
24. října občané Vratimova a Horních 
Datyň 101. výročí vzniku samostatné-
ho československého státu. S projevem, 
v němž přiblížil okolnosti rozhodujících 
dějinných okamžiků a vyzdvihl osob-
nost a roli prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, 
vystoupil starosta města Martin Čech. 
Pietního aktu se zúčastnili zástupci měs-
ta, spolků a městských organizací, žáci 
obou vratimovských škol, občané. O hu-
dební doprovod se postarali žáci ZUŠ.
 (red)

Kulturní dům slaví šedesátiny

Z pietního aktu k uctění výročí vzniku československého státu. Foto: KS

Květiny k narozeninám státu

Kulturní dům Horní Datyně
Dvoupodlažní zrekonstruovaná budo-

va ve středu obce. V přízemí se nachází 
velký sál s kapacitou 240 osob včetně 
60 míst na balkoně, sociální zařízení 
a kavárna s dětským koutkem, kte-
rou provozuje nájemce. V 1. poschodí 
je malý sál na 48 míst, klubovna pro 
15 osob, kuchyňka, vybavená nádobím 
pro 50 osob, a sociální zařízení. Před 
budovou lze parkovat. Součástí Kultur-
ního domu je tělocvična, v bezprostřed-
ním sousedství  se nachází sportovní 
hřiště a prodejna potravin.

Foto: KS 
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Karel Smuž 
(Nezávislí).
Prosím o krátké představení: Odkud po-
cházíte, kde pracujete, jaké jsou vaše zá-
liby a koníčky?

Je mi 24 let, pocházím z Vratimova, jsem 
vystudovaný elektrotechnik a pracuji pro 
firmu O2 na pozici Guru. Převážná náplň 
mé práce je edukace v oblastech nových 
technologií. Ve volném čase, kterého je 
méně, než bych doufal, pracuji pro kulturní 
středisko jakožto zvukař a osvětlovač, blb-
nu s dětmi převlečený za maskota a promí-
tám filmy v kině Hvězda. Jsem dobrovol-
ným hasičem v Janovicích-Bystrém, kde 
často pomáhám s organizací kulturních 
akcí. Donedávna jsem pomáhal i v DDM 
Vratimov s vedením Dětského zastupitel-
stva, ale jak jsem se už zmínil, času na to-
hle všechno je strašně málo.

Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Nepovažuji se za člověka, který by jen 

seděl doma a stěžoval si. Nemám rád pa-
sivitu, a pokud mám nápad, nebojím se jej 
zrealizovat. Jsem přesvědčen, že z pozice 
zastupitele se hodně věcí, které bych ve 
městě rád změnil, dá uskutečnit. Od mého 
dětství, což je de facto jen pár let, se tvář 
Vratimova obrovsky změnila a já jsem 
vždy chtěl být jedním z těch, kteří za tako-
vými změnami stojí.

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

by se měl rozvíjet nejen na těle, ale i na du-
chu. Byla by škoda, kdybychom za kultu-
rou cestovali do Ostravy nebo jiných měst, 
když máme „kulturák“ pod nosem.

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

Co bych chtěl změnit? Jedna věc mě trá-
pí, ale řekl bych, že to bude všude stejné 
a bude těžké se z toho vymanit. Kamkoliv 
přijdu, všude slyším, jak je všechno špatně 
a co se komu nelíbí. Pokud se ale zeptám, 
co a jak lze udělat pro to, aby tomu tak ne-
bylo, jen málokdo dokáže najít smyslupl-
nou odpověď. Je zkrátka snadné si stěžo-
vat, ale těžší je hledat řešení. A málokdo to 
řešení vůbec hledat chce. 

Na druhou stranu jsem hodně rád za 
krok, který město v posledním roce pod-
niklo, a to za založení městských faceboo-
kových stránek. Informovanost občanů se 
tímto hodně zlepšila a je daleko snazší se 
na cokoliv, co se týká fungování města, ze-
ptat přímo vedení.

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

Necítím se být politikem. Ne v tom 
smyslu, jak je dnes politik vnímán. Mým 
mottem je být užitečným, jak jen můžu, 
a reprezentovat zájmy těch, kteří – a nad 
tím se je potřeba opravdu zamyslet –  mi 
dali svůj hlas při volbách. Díky tomu po-
tom mohu (a musím) mluvit za ně.  (red)

Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet na 
jednání zastupitelstva?

Moje téma je kultura a volnočasové vy-
žití. Myslím si, že se v posledních letech 
docela dost investovalo a investuje do 
sportovního vyžití, ale do kultury už ne to-
lik, kolik by se mohlo. V kulturním středis-
ku máme sice dost kulturních a společen-
ských akcí, ale některá technická zařízení, 
která se tu používají, mají již nejlepší léta 
za sebou nebo nedosahují standardů, které 
vyžadují například scény divadel. Člověk 

Představujeme

byly určeny pouze na materiál a odborné 
práce. Zbytek museli zajistit svépomocí 
občané v rámci tzv. akce Z. Ačkoliv v pří-
padě stavby velikosti kulturního domu šlo 
o mimořádně náročný úkol, odhodlali se 
Datyňští do toho jít.

„Projekt v krátké době vyhotovil stavitel 
Ferdinand Hrbaček a pozemek byl vybrán 
u hřiště tehdejšího DTJ na louce patřící 
k domu č. 15. V dubnu 1957 začínají zemní 
práce přípojkou vody a výkopem základů. 
Za přítomnosti představitelů obce pak byl 
slavnostně položen základní kámen nové 
budovy,“ popsal tehdejší dění Vladimír 
Kuchař. Celkem se na výstavbě podílelo 
okolo 300 datyňských občanů. Stavební 
práce řídili Emanuel Slíva a hospodář Emil 

Borový, kteří to rozhodně neměli snadné. 
V roce 1958 se například dodatečně roz-
hodlo o prodloužení hlavního sálu o šest 
metrů a jeho rozšíření o přísálí ze strany 
hřiště. Navíc se stavba potýkala s různými 
problémy tehdejší doby, jako byly časté 
výpadky proudu či nedostatek stavebních 
materiálů. 

Vše se ale nakonec zvládlo, a tak mohl 
12. prosince 1959 předseda Městského ná-
rodního výboru Josef Kaloč symbolickým 
klíčem odemknout za přítomnosti 700 ob-
čanů nový Kulturní dům, který se stal stře-
dem kulturního, společenského a po do-
končení v roce 1961 výstavby tělocvičny 
s hřištěm také sportovního života v obci. 
Přes zásadní změny v české společnos-
ti v posledních 30 letech plní tuto funkci 
i dnes. Od roku 1997 zajišťuje jeho provoz 

Kulturní středisko Vratimov, které se stará 
o jeho pravidelnou údržbu a modernizaci. 
Jen v posledních letech zde proběhla na-
příklad rekonstrukce kuchyňky a malého 
sálu, renovace podlahy velkého sálu či vý-
měna nábytku a vybavení.

A neutuchá ani kulturní a společenská 
činnost. V Kulturním domě se prezentují 
ochotnická divadla, konají se zde plesy, 
slavnosti, schůze místních spolků a or-
ganizací, výstavy, akce škol či soukromé 
oslavy. Město zde pořádá vítání občánků, 
setkání s občany a jubilanty. Prostory KD 
slouží jako volební místnost či zázemí při 
sportovních a společenských akcích na 
sousedním hřišti. Ač šedesátiletý, dům, na 
kterém by mohlo viset heslo Datyňští sobě, 
stále určuje tep kulturního a společenské-
ho dění v Horních Datyních.  (red)

Kulturní dům slaví šedesátiny
pokračování ze str. 1
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Rada města na svých schůzích mimo jiné:
•  schválila objednávku na Opravu zastávky točny Horní Da-

tyně,
•  schválila smlouvu o realizaci přeložky distribučního zaří-

zení určeného k dodávce elektrické energie pro stavbu Do-
mov pro seniory ve Vratimově,

•  rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem Nová budova koupa-
liště ve Vratimově,

•  vyhlásila záměr pronajmout 4 ks informačních vývěsních 
skříněk v zastávce MHD Vratimov náměstí, směr Horní 
Datyně a Řepiště,

•  schválila smlouvu k veřejné zakázce Senior taxi,
•  schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 

na stavební práce Rekonstrukce sídelní zeleně v ulici Strmá 
ve Vratimově, p. č. 2627, SO 02 – zpevněné plochy,

•  schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce Opravy místních a účelových komunika-
cí na území města Vratimova pro rok 2019,

•  schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 
na služby Projektové práce – Rekonstrukce chodníku Frý-
decká od Nimroda po ul. Adámkova,

•  schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 
na služby Projektové práce – Rekonstrukce místní komuni-
kace Za Kolibou vč. odvodnění.

Bc. Martin Čech – starosta

Ze schůzí rady města

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 10. prosince 2019.
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Poděkování
V říjnu proběhlo Celostátní setkání ředitelů Domů dětí a mláde-

že České republiky. Zúčastnila se ho také ředitelka naší příspěv-
kové organizace Dům dětí a mládeže Vratimov Bc. Hana Nevrlá 
a byla oceněna ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Rober-
tem Plagou diplomem za dlouholetou záslužnou práci s mládeží. 
Rádi bychom blahopřáli paní ředitelce za toto ocenění a také podě-
kovali nejen jí, ale také všem pracovníkům Domu dětí a mládeže 
za příkladnou práci s mládeží v našem městě.

Vedení města Vratimov 

Hana Nevrlá s oceněním za dlouholetou záslužnou práci s mládeží. 
Foto: MěÚ

UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského úřadu Vratimov koncem roku 2019: 
PONDĚLÍ   16. 12. 2019  08:00–11:30 12:30–17:00
STŘEDA  18. 12. 2019 08:00–11:30 12:30–5:00
Středa 18. prosince bude poslední den, kdy bude pokladna pro občany v roce 2019 otevřena. 
Od čtvrtku 19.12.2019 do středy 01.01.2020 bude pokladna UZAVŘENA.

Začátek provozu pokladny v lednu 2020:
ČTVRTEK 2. 1. 2020 10:00–11:30 12:30–17:00
PÁTEK 3. 1. 2020 ZAVŘENO 
PONDĚLÍ A STŘEDA  08:00–11:30 12:30–17:00
ÚTERÝ A ČTVRTEK  08:00–11:30 12:30–14:00
Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku za psa bude pokladna od 3. 1. 2020 
do 24. 1. 2020 otevřena DENNĚ KROMĚ PÁTKU.
Od pondělí 27. 1. 2020 bude běžná provozní doba.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 15. 1. 2020 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2020 
v Horních Datyních v Kulturním domě – v malém sále, a to:
STŘEDA   15. 1. 2020 08:00–11:30 12:30–16:30

Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor
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Jak jsme vás již v minulém čísle informovali, od 1. ledna 2020 bude město Vratimov pro své seniory nad 70 let věku a pro 
držitele průkazu ZTP a ZTP/P, bez ohledu na věk, zajišťovat senior taxi.
Žadatel o senior taxi je povinen podat vyplněnou a podepsanou Žádost o užívání služby Senior taxi Vratimov včetně 
Žádosti o vydání karty Senior taxi Vratimov. V případě zástupu zmocnitel předloží plnou moc (podpis nemusí být ověřen). 
Žádosti se podávají bezplatně.

K žádostem je nutné doložit:
 -  občanský průkaz žadatele,
 -  průkaz ZTP nebo ZTP/P pokud je žadatel jeho držitelem,
 -  občanský průkaz zmocněnce,
 -  1x aktuální průkazovou fotografii o velikosti 3,5 x 4,5 cm.

Žádosti včetně příloh se podávají na odboru sociálně-správním Městského úřadu Vratimov,  2. patro, dveře číslo 11 a 12, 
a to v úřední dny – v pondělí a středu v době 8:00–11:30 a 12:30–17:00 hodin.

Seznam nástupních a výstupních míst přepravy byl dále rozšířen o Evropskou oční kliniku Lexum Ostrava, Masná 3a, 
702 00 Ostrava.

Bližší informace obdržíte na telefonních číslech:
  595 705 923 – Bc. Jitka Langrová 
  595 705 924 – Bc. Alice Miková

Bc. Alice Miková
odbor sociálně-správní

Senior taxi Vratimov – podání žádostí

 Informace pro snoubence
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu množství požadavků ze strany 
snoubenců jsme pro příští rok rozšířili místo a dobu pro uzavírání 
manželství ve správním katastrálním území Vratimov 
a Horní Datyně:
A. Obřadní síň Městského úřadu Vratimov nebo kostel Nábožen-
ské obce Církve československé husitské ve Vratimově,
B. Jiné vhodné místo – po dohodě s matrikou 
(např. Roubenka U Rybníka atd.).

Termíny pro uzavírání manželství:
-   každý pátek v kalendářním měsíci v rámci běžné pracovní doby, a to v obřadní síni MěÚ Vratimov – 

bez poplatku.

- 1. a 3. sobota v měsíci  A. správní poplatek 1000 Kč,

 B. správní poplatek 1000 Kč a provozní poplatek 2000 Kč.

- 2. a 4. sobota v měsíci  A. správní poplatek 1000 Kč a provozní poplatek 1000 Kč,

 B. správní poplatek 1000 Kč a provozní poplatek 3000 Kč.

Provozní poplatek bude hrazen na základě uzavřené Dohody o úhradě služeb spojených s uzavíráním 
manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určené místo mezi městem Vratimov a snoubenci.

Marie Obstová
matrika a ohlašovna
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Příjemná atmosféra, oboustranný 
zájem a nezanedbatelný přínos pro 
obec. Tak by se dala hodnotit tradič-
ní setkání vedení města se seniory 
staršími 70 let, která se uskutečni-
la 5. listopadu v Horních Datyních 
a 13. a 14. listopadu ve Vratimově. 
Stejně jako loni se jich i tentokrát zú-
častnili starosta a místostarosta Vra-
timova Martin Čech a David Böhm 
a oba neskrývali spokojenost.

„Setkání vedení města se seniory 
je tradiční akce a myslím si, že velmi 
dobrá,“ uvedl starosta Martin Čech. 
„Zaprvé je to příležitost, kdy se se-
nioři mohou spolu sejít, popovídat si 
a pobavit se. A je to přínosné i pro 
město. Z vlastní zkušenosti víme, že 
právě starší občané jsou nejaktivněj-
ší ve sběru informací, jsou zvídaví 

a velmi se zajímají o dění okolo sebe. 
Proto těchto set kání využíváme, aby-
chom je informovali o tom, co se 
nám podařilo udělat a jaké máme 
plány a cíle. Na druhé straně od nich 
dostáváme zpětnou vazbu, to zna-
mená, upozorní nás, na co jsme tře-
ba zapomněli či kde nás tlačí bota,“ 
vysvětlil. 

„Navíc je moc hezké, že se při těch-
to akcích senioři setkávají s nejmlad-
ší generací, která jim přijde předvést 
něco ze svého umu a dovedností,“ 
dodal Martin Čech na adresu kultur-
ního programu, v němž se představili 
žáci ZUŠ a školní drobotina.

Dříve narozené potěšilo také malé 
občerstvení a Vratimovský kalendář 
na rok 2020, který obdrželi od města 
jako malý předvánoční dárek. (red)

ANKETA VN
Senior taxi
Od Nového roku zavede město Vratimov služ-
bu Senior taxi. Občané starší 70  let budou 
moci jezdit po Vratimově a Horních Datyních 
za 20 Kč, do vybraných cílů v blízkých měs-
tech za 40 korun. Jak tuto vymoženost hod-
notí, jsme se na setkáních vedení města se 
seniory zeptali těch nejzainteresovanějších – 
důchodců.

Oldřich Žižka, 73 let, Horní Datyně: 
Ten, komu ještě slouží nohy, si na ten 
autobus zajde. Ale pro toho, kdo nemá 
jinou možnost, je to výborná věc. Do 
budoucna, když už nebudu moci cho-
dit, což jednou určitě přijde, budu vy-
užívat Senior taxi i já.

Vlasta Vašíčková, 75 let, Horní Datyně: 
Děkuji za to, že pro nás městský úřad 
hodně dělá a že nám zřídil i taxi službu 
pro seniory. Pokud nebudu schopná se 
volně pohybovat, ráda ji využiju. 

Věra Stachovcová, 80 let, Horní Datyně: 
Já bych řekla, že to bude pro důchod-
ce velký přínos a jsem každopádně 
pro. Například já již nemůžu chodit k 
doktorovi sama a potřebuji doprovod. 
Takže jsem ráda, že taková služba 
bude a chci ji využívat. 

Pavla Jakubowská, 78 let, Vratimov: 
Jsme velice potěšeni, že se to konečně 
uskutečnilo. Je vidět, že předvolební 
sliby se plní, což jsem ráda. Už v led-
nu mám naplánováno, že si Senior taxi 
objednám. 

Marie Kopcová, 82 let, Vratimov: 
Myslím si, že je to úžasná věc a že to 
bude pro naše seniory dobré. Kolikrát 
přece, když jsou děti mimo, je nemá 
kdo odvézt k lékaři. Takže to schvalu-
ji. Já to zatím, zaklepat, nepotřebuji, 
ale když bude třeba, ráda tuto možnost 
využiji.

Petr Kočvara, 73 let, Vratimov: 
Bude to přínosem a starší lidé to ur-
čitě budou využívat. Autobusy jezdí 
v poměrně dlouhých intervalech, tak-
že to nejenom usnadní cestování, ale 
také ušetří čas.

(red)

Setkání se seniory 
jsou hezká a přínosná

V Horních Datyních zaznamenali letos rekordní účast více než 80 seniorů.

Program setkání se seniory obohatilo vystoupení žáků Základní umělecké školy. 
 Foto: KS 
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Městská knihovna informuje
V prosinci Městská knihovna Vrati-
mov připravila pro své čtenáře:
• Setkání s knížkou nazvané Čekání na 
sněhové vločky, které se uskuteční v pá-
tek 13. prosince od 10 hodin. Akce je ur-
čena pro rodiče s dětmi do 3 let. Budeme 
si číst, hrát a povídat.

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

• Výstavu autorek Petry Oringle Řehové 
a Aleny Vorlíčkové s názvem Ilustrovaný 
svět pohádek pro společné čtení, která po-
trvá od 2. prosince 2019 do 31. ledna 2020. 
Zhlédnout ji bude možné v půjčovní době 
v pondělí a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 
18 hodin, v úterý od 9 do 12 a v pátek od 
13 do 16 hodin.
• Bazárek pro účastníky soutěže Lovci pe-
rel. Konat se bude od 9. do 20. prosince 
v půjčovní době a bude možné si na něm 
nakoupit za naspořené soutěžní peníze mo-
riony. Od ledna 2020 bude soutěž Lovci 
perel opět pokračovat. 

Vánoční půjčovní doba
Městská knihovna bude zavřena od pondě-
lí 23. prosince do úterý 31. prosince 2019. 
Otevřeno bude ve čtvrtek 2. ledna 2020.

Všem, kteří nám darovali knihy, velice 
děkujeme.

Akce Domu dětí a mládeže
Dětský silvestr
Vezměte děti a přátele a oslavte společně 
s námi konec roku. V úterý 31. prosince 
2019 od 15:30 do 17 hodin na prostran-
ství před Společenským domem budeme 
tančit a hrát si. A ještě před ohňostrojem 
vylosujeme výherce soutěže. Tak nevá-
hejte a přijďte. 
Bližší informace: 
Klára Pastorková, 607 516 187, 
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Když hvězdy tančí…
... vy musíte být u toho
Ve čtvrtek 12. prosince 2019 ve Spole-
čenském domě s restaurací U Máně v Ře-
pištích slavnostně zakončíme projekt na-
zvaný Spolu 2019. Galavečer začne v 16 
hodin a my na něj srdečně zveme všechny 
seniory 60+. Fotkami a videi si připome-
neme, co jsme letos společně prožili. Pro 
inspiraci zatančí děti z kroužků při DDM 
Vratimov a k poslechu i tanci zahrají dět-

ská hudební tělesa. Akce je zdarma. Po-
čet míst v sále je omezen, proto si místa 
raději předem rezervujte na telefonním 
čísle 596 733 990. Projekt Spolu 2019 je 
finančně podpořen z Programu zdravého 
stárnutí v Moravskoslezském kraji.

Bc. Hana Nevrlá 
a Mgr. Lenka Havrdová

Dům dětí a mládeže Vratimov

Místní knihovna 
Horní Datyně 

informuje
Výstavu v chodbičce knihovny s ná-

zvem 60 let Kulturního domu v Horních 
Datyních je možné zhlédnout do 16. pro-
since v půjčovní době v pondělí od 14 do 
17 hodin.  

Vánoční půjčovní doba
Knihovna bude zavřena od pondělí 

23.  12. do 30. 12. 2019. Na viděnou se 
těšíme 6. ledna 2020 od 14 do 17 hodin.

Všem vratimovským a datyňským čte-
nářům přejeme příjemné prožití vánoč-
ních svátků a šťastný nový rok 2020.

Marika Zajíčková a kolektiv pracovnic
Městská knihovna Vratimov

Od září tohoto roku funguje v Domečku zájmový kroužek 
Máme rádi zvířátka. Jelikož děti jsou moc šikovné a zvířát-
ka mají opravdu v oblibě, vyjeli jsme i s jejich kamarády 
3. listopadu do Zoo Ostrava, kde jsme měli za úkol vyhledat 
zvířata, která nejsou tak obvyklá, nicméně jsou zajímavá 
pro adopci. Všechna byla rozkošná, některá hýřila barvič-
kami, další splývala s krajinou. Nejvíce děti okouzlil pa-
poušek alexandr čínský díky pestrobarevnosti a mangusta 
trpasličí, protože je takový „trpaslík“ jako ony. Teď nastá-
vá čas pro vás – kamarády, rodinu, veřejnost… Pomůžete 
nám vybrat jedno, na které budeme vybírat penízky, aby 
bylo „naše“? Anketa i sbírka bude probíhat v recepci DDM. 
Rádi bychom udělali radost zvířátku už na Vánoce, ať má 
od nás dáreček. Nicméně sbírka bude probíhat celoročně. 
Foto zvířátek můžete najít na webových stránkách http://
www.zoo-ostrava.cz/cz/expozice-zvirata/zvirata-v-zoo/ 
nebo v recepci domu dětí. Moc děkujeme za vaši pomoc.

Za kroužek Máme rádi zvířátka 
Bc. Anna Hambálková

Adoptivní zvířátko pro DDM

Vratimovské děti v Zoo Ostrava.  Foto: DDM
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Základní umělecká škola Vratimov a Spolek POSPOLU při ZUŠ Vratimov

vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční náladu vám navodí nejmenší děti přípravného 
studia a žáci hudební nauky, Smyčcový orchestr, 
cimbálová muzika VRZUŠKA, Flétnový soubor, Soubor 
lesních rohů, Dívčí vokální skupina Ozvěny, Big Band 
a další komorní seskupení a sólisté z řad žáků i učitelů. 
Nenechte si ujít předvánoční koncertní atmosféru!
Na vaši návštěvu se těší žáci a učitelé.
Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň 
a Řepišť se uskuteční dva samostatné Vánoční koncerty 
v dopoledních hodinách. 

v úterý 17. prosince v 18 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

Tři žákyně Základní školy 
Masarykovo náměstí se zú-
častnily ve čtvrtek 24. října již 
8. ročníku anglicko-výtvarné 
soutěže Oxford Illustrator, 
jejímž pořadatelem byla ZŠ 
Karla Pokorného v Ostravě-
-Porubě. Jedná se o zajímavou 

soutěž, ve které její účastníci 
musí nejen prokázat výborné 
znalosti anglického jazyka, ale 
zároveň je musí umět propo-
jit s kreativitou a výtvarnými 
schopnostmi. Soutěžící totiž 
musí anglicky psaný text, který 
mají k dispozici, nejprve pře-

ložit, správně po-
chopit a následně 
výtvarně ztvárnit. 
Porota hodnotí jak 
jazykovou úroveň 
účastníků soutě-
že, tak výtvarné 
zpracování textu 
a originalitu jed-
notlivých prací. 

Za naši školu 
byly svými učitel-
kami výtvarné vý-
chovy a anglické-
ho jazyka vyslány 
Eliška Furčáková 
z 5. třídy, Zuzana 
Faranová ze 7. A 
a Dominika Satin-
ská z 9. B.

Jelikož jsme se 
soutěže zúčastnili 
již poněkolikáté, 
můžeme říci, že 

konkurence byla v letošním 
školním roce opravdu velká 
– soutěže se zúčastnilo téměř 
padesát žáků z různých základ-
ních škol. O to větší byla naše 
radost, když naši žáci obstáli 
se ctí. Eliška Furčáková se ve 
své kategorii umístila na skvě-
lém 3. místě a Zuzka Faranová 

získala za své ztvárnění pod-
mořského světa cenu poroty. 
Tímto bychom rádi děvčatům 
pogratulovali k jejich úspěchu 
a poděkovali za skvělou repre-
zentaci školy.

Mgr. Lenka Parmová
ZŠ Masarykovo náměstí

Oxford Illustrator – anglicko-výtvarná soutěž

Eliška Furčáková se ve své kategorii umístila na skvělém 3. místě.

Zuzka Faranová získala za své ztvárnění podmoř-
ského světa cenu poroty.

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí 
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Hned 1. listopadu proběhla další akce 
pořádaná Klubem rodičů a přátel ZŠ Da-
tyňská. Byl to již 4. ročník party v hal-
loweenských kostýmech. S potěšením mu-
sím říci, že počet hostů v maskách se opět 
zvýšil. Zisk z této akce poputuje jako vždy 
na potřeby dětí základní školy.

Nechci unavovat strohým popisem této 
akce. Kdo byl, zažil. Kdo nebyl, může 
zažít příště. Chtěl bych se touto cestou 
ale zmínit o „partě nadšenců“, kteří se do 
organizování společenských akcí neustále 
pouští. Zdravé jádro této party funguje již 
několik let a je stále doplňováno novými 
členy. Zadarmo a ve svém volné čase se 
snaží, aby se hosté  cítili co nejlépe. Začíná 
to již nákupem jídla a nápojů, pokračuje 
přípravou občerstvení, sháněním sponzo-
rů pro „tombolu“, výzdobou sálu a končí 
to úklidem sálu v době, kdy většina hos-
tů je již ve svých postelích. Záměrně píši 
většina, protože jsou i takoví hosté, kteří 
přinesou dary do tomboly, případně doma 
smaží 15 kg řízků a pak ještě pomáhají po 
ukončení akce s úklidem. Samozřejmě nic 
z toho by nefungovalo bez vynikající spo-
lupráce se školou. Děti ze školy se podílí 
na tvorbě dekorací a pomáhají s přípravou 
občerstvení. 

Halloweenem naše akce nekončí. V sou-
časné době jsou už v plném proudu přípra-
vy na Dětský maškarní karneval ve Vra-
timově a Školní ples v Horních Datyních.

A jak můžete lidem z Klubu rodičů 

a přátel ZŠ Datyňská poděkovat? Tím, že 
opět zaplníte sály na jimi pořádaných ak-
cích.

P.S. 5. ročník Halloween párty určitě 
bude!

Za Klub rodičů a přátel ZŠ Datyňská 
Aleš Mičulka

Ohlédnutí za Halloween party 
v Horních Datyních

Počet hostů halloweenské party v kostýmech 
opět narostl.  Foto: KRP ZŠ Datyňská

V letošním školním roce jsme v ZŠ 
Datyňská rozjeli projekt Učíme se spo-
lu. O co jde? Čtvrťáci pomáhají našim 
prvňákům s jejich učením a adaptací na 
školní prostředí. Na začátku školního 
roku provedli prvňáčky po všech zají-
mavých místnostech, ukázali jim che-
mickou i počítačovou učebnu, výtvar-
nou místnost a další třídy. 

Na začátku října připravili čtvrťá-
ci pro prvňáčky sportovní dopoledne. 
Malí školáci plnili na stanovištích růz-
né sportovní úkoly a čtvrťáci zapisovali 
jejich časy nebo počet splněných bodů. 
Starší žáci si pak sami vyhodnotili vý-
sledky na svých stanovištích a ocenili 
své mladší kamarády za jejich snahu.

Na konci října proběhla vědomostní 
soutěž. Tady už soutěžili nejen prvňáci, 
ale společně s nimi i čtvrťáci. Učitelky 
připravily úkoly s podzimní tématikou 
z přírodovědy, z matematiky, českého 
jazyka a samozřejmě i z angličtiny. 
Nechyběla ani ochutnávka podzimního 
ovoce a zeleniny. Na konec si každá 
skupinka z podzimních listů vyrobila 
skřítka. Čtvrťáci byli skvělí a jsou pro 
prvňáčky opravdu vzorem a hlavně 
dobrými kamarády.                                      

A teď už se těšíme na další akci – 
tentokrát na téma Vánoce. 

Mgr. Jana Chamrádová
ZŠ Datyňská

Čtvrťáci
pomáhají

prvňáčkům

Prvňáčci v ZŠ Datyňská získali díky projek-
tu Učíme se spolu své vzory a zastánce v žá-
cích 4. třídy. Foto: ZŠ Datyňská 
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Akce Klubu českých 
turistů Slezská brána, 
Horní Datyně v prosinci:

Zimní táboření Klondyke
• 6.–8. 12. – Již 53. ročník zimního tábo-
ření Klondyke. Pořádá odbor KČT Horní 
Datyně. Protože tradice velí vždy po de-
seti letech měnit místo zimního tábora, po 
Smrku, Travném, Ropici, Slavíči a Ka-
lužném se letos sejdeme potřetí pod vr-
cholem Lipí na červeně značené turistické 
trase mezi chatami Na Kotaři a Ropičkou. 
Místo je dobře dostupné z Morávky, obě 
chaty poskytnou zázemí. Noc v zimní pří-
rodě absolvují jenom zkušení a vybavení 
turisté, ostatní jsou zváni k táborovému 
ohni na jednodenní vycházku. Zahájení 
se bude konat v sobotu 7. prosince ve 12 
hodin na tábořišti Lipí u vatry. Autobus 

odjíždí v 8 hodin od Kulturního domu 
v Horních Datyních, v 8:10 hod. od Zdra-
votního střediska ve Vratimově. Odjezd 
zpět v 16 hodin z Morávky (bez přihlašo-
vání).
Autobusový zájezd na Bílou
• 27. 12. – Zimní autobusový zájezd, na 
který jsou zváni zejména lyžaři, sjezda-
ři a běžkaři. Zahájení se uskuteční v ly-
žařském středisku na Bílé v Beskydech. 
Milovníci lyžování využijí místní vleky 
a lyžařské stopy, senioři a rodiny s dětmi 
najdou dostatek příležitostí k pěší turisti-
ce, sáňkování, bobování a dalším zimním 
kratochvílím. Odjezd autobusu v 8:30 od 
Kulturního domu v Horních Datyních, 
v 8:40 od Zdravotního střediska ve Vrati-
mově. Návrat do 17.30 hodin. Přihlášení: 
ihned se zaplacením do obsazení zájezdu 

v restauraci Kulturního domu v Horních 
Datyních.
Novoroční čtyřlístek
• 1. 1. 2020 – První den nového roku 
2020 pozdraví turisté individuální vy-
cházkou, která probíhá v celé republice 
pod názvem Novoroční čtyřlístek. Sraz 
účastníků ze všech směrů od 15 hodin 
v restauraci u Brbloně v Horních Daty-
ních. Kdo se rozhodne věnovat 20 korun 
na sbírku pro úpravu tras pro zdravotně 
postižené turisty, obdrží odznak s logem 
akce. V roce 2019 se vybralo téměř 5 tisíc 
korun.

Prosinec s Vánocemi, prázdninami dětí 
a volnem rodičů je pro turistiku ideální. 
Přivítejme paní Zimu, právě začíná!

Jan Sládek
KČT Slezská brána Horní Datyně

Turistické pozvánky

Spolek seniorů: 
Rok plný zážitků 

Rok 2019 byl pro Spolek seniorů úžas-
ný. O červnu jsem již psala. V červenci 
jsme se zúčastnili seniorského klání na 
hřišti v Hrabové. Velké poděkování patří 
starostovi Martinu Čechovi a místosta-
rostovi Davidu Böhmovi. 

V září jsme se zúčastnili regionálního 
turnaje v bowlingu na Olešné a vyhráli 
na celé čáře. Děkujeme manažerovi re-
gionu Slezská brána Miroslavu Lyskovi 
a opět místostarostovi Böhmovi. V říjnu 
pro nás uspořádal Dům dětí a mládeže 
jednodenní zájezd do Prahy s názvem 
Putování za svobodou. Všem se líbil. 
Úžasné památky a k tomu jízda na lodi, 
kterou si některé naše členky vyzkoušely 
poprvé v životě. 

Spolupráce s DDM si moc vážíme 
a doufáme, že bude pokračovat. Na dal-
ší zájezd jsme jeli se Slezskou bránou. 
Navštívili jsme Kunčice pod Ondřejní-
kem, kde jsme si prohlédli krásný dře-
věný kostel a vyslechli k němu zajímavý 
výklad, a Frenštát pod Radhoštěm, kde 
jsme se zastavili v krásném muzeu. Dal-
ší, jistě zajímavé akce nás ještě čekají 
v závěru roku.

A protože se blíží Vánoce, ráda bych 
za výbor Spolku seniorů ze srdce popřá-
la všem našim členům krásné vánoční 
svátky naplněné spoustou nezapomenu-
telných zážitků a splnění všech tajných 
přání v novém roce 2020.

Předsedkyně Spolku seniorů
Anna Huppertová

Vratimovský Dům dětí a mládeže uspo-
řádal 14. října pro tzv. seniory 60+ z Vra-
timova, Sedlišť a Paskova výlet do Prahy. 
Oficiální název akce zněl Putování za svo-
bodou, protože cílem bylo navštívit místa 
spjatá s bojem Čechů za svobodu. 

Velmi jsme ocenili cestu tam i zpět svo-
zovým autobusem z jednotlivých obcí na 
nádraží Ostrava-Svinov a komfortní jízdu 
vlakem. Naše pražské putování jsme za-
počali na památných místech Vyšehradu. 
Připomněli jsme si bouřlivou historii naší 
země, prošli přístupnou část vyšehradských 
kasemat, navštívili Slavín a uctili památku 
významných osobností na Vyšehradském 
hřbitově. Pak následovala projížďka výlet-
ní lodí po Vltavě s odborným výkladem na 
téma míjených pamětihodností. Odpočin-
ková část výletu byla korunována chutným 
obědem. Odpoledne jsme stačili navštívit 
Loretu a Nový Svět, na zpáteční cestě pak 
Národní třídu. Celý den byl zalitý sluncem 

a dobrou náladou. Všem seniorům se výlet 
líbil, moc si ho užili a určitě budou dlouho 
vzpomínat.

Chtěli bychom proto poděkovat DDM 
Vratimov, obzvláště ředitelce Haně Nevrlé 
a projektové manažerce Lence Havrdové 
za super zorganizovaný výlet, a Evě Bar-
tuškové za skvělé průvodcovské služby 
Prahou. Nemůžeme opomenout poděkovat 
za finanční podporu z Programu na podpo-
ru zdravého stárnutí v Moravskoslezském 
kraji na rok 2019 a v neposlední řadě měs-
tu Vratimov.

Je milé, že naše společnost nezapomíná 
na dříve narozené a hlavně, že jsou lidé, 
kterým nedělá problémy tyto projekty re-
alizovat.

Za spokojené výletníky
Vlasta Filipová, Jiřina Šuláková

 Měli jste jet s námi!

Účastníci výletu Putování za svobodou do Prahy.  Foto: DDM Vratimov
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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 jsou v plném proudu. Naši 
muži hráli doma důležitá utkání proti Olomouci a Přerovu a z obou 
vyšli vítězně, přičemž především výhra nad favorizovaným Přero-
vem byla nečekaná. Naproti tomu zápas ve Svinově se nepovedl; 
ačkoli vratimovští vyhráli obě úvodní čtyřhry, potom prohráli za 
sebou hned čtyři dvouhry a pak už v zápase tahali stále za kratší 
konec. 
Aktuální rozehraná ligová tabulka po sedmi odehraných 
kolech vypadá takto:

1. TTC Frýdlant 7 6 0 1 66:31 19

2. KST Nový Jičín 7 5 1 1 61:40 18

3. TTC SIKO Orlová 7 4 2 1 65:42 17

4. TTC Ostrava-Poruba 7 4 2 1 62:48 17 

5. SK Přerov 7 4 1 2 53:43 16

6. TJ KST Ostrava 7 3 1 3 52:48 14

7. TJ DDM Valašské 
Meziříčí 7 3 1 3 55:51 14

8. SK Svinov 7 3 0 4 45:56 13

9. TTC Bolatice 7 1 2 4 50:60 11 

10. TTC MG Odra GAS 
Vratimov 7 2 0 5 40:61 11

11. TJ Sokol Olomouc 7 1 0 6 43:65 9

12. KST Jeseník 7 1 0 6 21:68 9 

Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov

Družstvo TTC MG Odra GAS Vratimov E. Zleva Filip Zajíc, Ondřej Gro-
bař, Tomáš Kolpak, Dominik Andris, Marek Konrád a Adam Pravda.

Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Výsledky posledních pěti ligových utkání našich stolních 
tenistů: TTC MG Odra GAS Vratimov – Valašské Meziříčí 
6:10; – TJ Sokol Olomouc 10:8; – SK Přerov 10:3; – SIKO Orlo-
vá 3:10; SK Svinov 7:10.

Příští utkání hraje TTC MG Odra GAS Vratimov klíčové zápa-
sy venku, a to v Bolaticích a v Jeseníku, který sestoupil z 2. ligy. 

Jinak v sobotu 14. prosince v 9 hodin proběhne v naší herně 
tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenisu žáků, a to jak registro-
vaných, tak neregistrovaných. Rodiče, přijďte se určitě podívat, 
jak se vaše ratolesti stolní tenis hrát pod vedením našich trenérů 
naučily. Každý dětský účastník dostane vánoční balíček a turnaj 
jej jistě povzbudí do dalšího tréninku.

Ing. Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

Přichází prosinec a my bychom všem chtěli popřát milé a spo-
kojené blížící se vánoční svátky a dobrou přípravu pro nový rok, 
ať jste zdraví, spokojení a plni elánu nejen do sportovních aktivit.

Každoročně v tomto měsíci pořádáme Čertovskou odbíjenou, 
letos se uskuteční v sobotu 7. prosince. V neděli 8. prosince od 
16 hodin chystáme pro děti tradiční Čertikiádu, vždy trochu jinou 
než bývají akce vázané k tomuto dni. Děti si zaběhají, zacvičí 

a na konci za nimi přijde Mikuláš s andělem a čertem (nezapo-
meňte cvičební úbory a přezutí).

Dále bychom se chtěli omluvit všem zájemcům o listopadový 
workshop čakrové jógy za jeho neuskutečnění z důvodu nemoci 
lektorky.

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Irena Heinichová

 Sokolské zprávy

Tradiční sokolská Čertikiáda nabízí nejenom setkání s Mikulášem a jeho druhy, ale hlavně  zajímavé sportovní a pohybové aktivity. Na snímcích: 
Čertikiáda 2018. Foto: Tělocvičná jednota Sokol Vratimov
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Na seznam výstav ve Vrati-
movské galerii se zlatým pís-
mem zapíše lednová expozice 
s názvem Polsko: Dialog gene-
rací a podtitulkem Polské umě-
ní ve Vratimově. Jednak bude 
mezinárodní, jednak nabídne 
unikátní konfrontaci děl vyso-
koškolských pedagogů a jejich 
studentů, kteří se snaží hledat 
vlastní cestu ke špičkovému 
umění. Kulturní středisko ji po-
řádá ve spolupráci s Institutem 
architektury textilií Vysokého 
učení technického v polské 
Lodži, jehož zástupce Tomasz 
Sobczak navštívil v minulých 
dnech naše město.

V průběhu návštěvy jste si pro-
hlédl vratimovský Společenský 
dům. Jaký na vás udělal do-
jem?

Ano, měl jsem možnost se-
známit se s prostorami, které 
zde slouží k naplňování kul-
turního života a rozvíjení kul-
turních aktivit. Musím říci, že 

dům je obdivuhodný. Na malé 
ploše se tu povedlo vtěsnat vše, 
co je potřeba, aby se zde člověk 
cítil jako u sebe doma a sou-
časně svátečně. Je tu prostorný 
kinosál s jevištěm a velkým 
hledištěm, krásný velký sál 

i menší salónky a další prosto-
ry pro pořádání kurzů, školení 
a menších akcí. Ze všeho nejvíc 
mě přirozeně zajímala galerie, 
ve které se bude konat naše vý-
stava. 

Jak ji hodnotíte?
Líbí se mi. Svým interié-

rem a architekturou připomíná 
naši školní galerii Biblioteka 
v Lodži. Byla tu uplatněna 
stejná koncepce, je tu obdobné 
dělení prostoru, okna u stropu 
a možnost zavěšení velkého 
počtu prací na stěnách. Pro ex-
pozici, kterou plánujeme, bude 
tento prostor vynikající. Už teď 
se těším na vernisáž a budu rád, 
když její účastníci budou stejně 
spokojeni jako my.

Máte už představu, kolik prací 
budete prezentovat?

Vystavovat budou tři stu-
denti a dva přednášející, to 
znamená já a můj kolega Pi-
otr Mastalerz. Předpokládám, 
že celkem bychom tady moh-

li ukázat okolo 25 obrazů. V 
průběhu mé návštěvy se ale 
objevila myšlenka, že bychom 
mohli představit i prostorové 
kompozice. Musím se zeptat 
kolegy Macieje Jabłońského, 
který u nás vede sochařskou 
dílnu, jestli by neměl několik 
menších prostorových objek-
tů, které bychom mohli přivézt 
a instalovat.

Impulz k uspořádání výstavy 
přišel z polské strany. Kde se 
tato myšlenka vzala?

S nápadem přišli naši skvělí 
studenti, kteří jsou plni předsta-
vivosti a kreativity a současně 
mají důvěru ke svým pedago-
gům. Konkrétně to byla stu-
dentka Martyna Berezowska, 
která se již v prvním semestru 
projevila jako osoba plná ambi-
cí a dobré energie. Ta za mnou 
přišla a navrhla, že by bylo 
hezké ukázat se nejenom v hra-
nicích Polska či Lodže. Vyšlo 
nám, že srdcem to máme nej-
blíže k Česku. Moje návštěva je 
jakýmsi potvrzením, že bude-
me leden 2020 oslavovat jako 
mezinárodní událost mezi naší 
školou a Kulturním střediskem 
Vratimov.

Vaše vratimovská mise tedy 
splnila svůj účel?

Absolutně. V kulturním stře-
disku jsem se setkal s nezvykle 
vstřícným přijetím a současně 
jsem se přesvědčil, že je na ta-
kovou konfrontaci připraveno. 
Rádi bychom s ním proto spo-
lupracovali i do budoucna. Mů-
žeme třeba uspořádat reciproč-
ní výstavu některého z místních 
umělců u nás v Lodži. Nápadů 
se určitě najde víc.

Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko Vratimov

Institut architektury textilií VUT v Lodži
Lodž je po Varšavě a Krakovu třetím nejlidnatějším městem 

Polska (okolo 685 tis. občanů) a jedním z největších polských 
univerzitních center. Mezi nejvýznamnější vzdělávací zařízení 
patří Vysoké učení technické Lodž (Politechnika Łódzka), kte-
ré navštěvuje okolo 15 tisíc studentů. Institut architektury tex-
tilií je jednou z jeho organizačních složek. Zabývá se vizuální 
komunikací a navrhováním textilií a oblečení. Základním před-
pokladem úspěšného studia jsou výsledky v oblasti výtvarného 
umění. Ročně institut přijímá 170 studentů.

 Vratimovská mise polského umělce a pedagoga Tomasze Sobczaka dopadla na výbornou

akce kulturního střediska

V galerii se chystá mezinárodní událost

VRATIMOVSKÁ GALERIE
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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14. ledna | 17 hodin

Tomasz Sobczak při prohlídce Vratimovské galerie.  Foto: KS
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Svozový kalendář na rok 2020 Vratimov
Svozový den: Pátek

Datum 1 x týdně 1 x 2 týdny 1 x 4 týdny kombi pytle plast
3. 1. červená modrá žlutá

10. 1. červená  žlutá
17. 1. červená modrá zelená žlutá
24. 1. červená žlutá pytle plast
31. 1. červená modrá žlutá

7. 2. červená  žlutá
14. 2. červená modrá zelená žlutá
21. 2. červená žlutá
28. 2. červená modrá žlutá

6. 3. červená  žlutá pytle plast
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 pytle plast
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  pytle plast

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 pytle plast
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  pytle plast
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 pytle plast
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 pytle plast
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 pytle plast

1.1.2021 červená modrá žlutá

Svozový kalendář na rok 2020 Horní Datyně
Svozový den: Středa 

Datum 1x týdně 1x za 2 týdny 1x za 4 týdny kombi
2. 1. červená modrá  žlutá
8. 1. červená  žlutá

15. 1. červená modrá zelená žlutá
22. 1. červená žlutá
29. 1. červená modrá  žlutá

5. 2. červená  žlutá
12. 2. červená modrá zelená žlutá
19. 2. červená žlutá
26. 2. červená modrá  žlutá

4. 3. červená  žlutá
11. 3. červená modrá zelená žlutá
18. 3. červená žlutá
25. 3. červená modrá  žlutá

1. 4. červená  
8. 4. červená modrá zelená žlutá

15. 4. červená
22. 4. červená modrá  žlutá
29. 4. červená  

6. 5. červená modrá zelená žlutá
13. 5. červená
20. 5. červená modrá  žlutá
27.5 červená  
3. 6. červená modrá zelená žlutá

10. 6. červená
17. 6. červená modrá  žlutá
24. 6. červená  

1. 7. červená modrá zelená žlutá
8. 7. červená

15. 7. červená modrá  žlutá
22. 7. červená  
29. 7. červená modrá zelená žlutá

5. 8. červená
12. 8. červená modrá  žlutá
19. 8. červená  
26. 8. červená modrá zelená žlutá

2. 9. červená
9. 9. červená modrá  žlutá

16. 9. červená  
23. 9. červená modrá zelená žlutá
30. 9. červená žlutá
7. 10. červená modrá  žlutá

14. 10. červená  žlutá
21. 10. červená modrá zelená žlutá
28. 10. červená žlutá

4. 11. červená modrá  žlutá
11. 11. červená  žlutá
18. 11. červená modrá zelená žlutá
25. 11. červená žlutá

2. 12. červená modrá  žlutá
9. 12. červená  žlutá

16. 12. červená modrá zelená žlutá
23. 12. červená žlutá
30. 12. červená modrá žlutá

Termíny svozu pytlů s plasty platí i pro Horní Datyně
 Případné změny ve svozovém kalendáři budou občanům po dohodě s městským úřadem včas oznámeny.

Martin Drbušek
 vedoucí střediska Svoz
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Svoz Datum

1 30. 3.

2 14. 4.

3 27. 4.

4 11. 5.

5 25. 5.

6 8. 6.

7 22. 6.

8 6. 7.

9 20. 7.

10 3. 8.

11 17. 8.

12 31. 8.

13 14. 9.

14 28. 9.

15 12. 10.

16 26. 10.

17 9. 11.

18 23. 11.

Úhrada za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu na rok 2020

Typ odpadové nádoby
Cena na rok 2020

občané organizace
Igelitové pytle
Svoz zároveň se zelenou známkou 552,–
Popelnice 80 l
Svoz 1x za 2 týdny 1 452,– 1 524,–
Svoz 1x za 4 týdny 912,–
Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny 1 188,– 1 236,–
Svoz 1x za 2 týdny 1 824,– 1 896,–
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto 2 364,– 2 472,–
Svoz 1x týdně 2 904,– 3 036,–
Biopopelnice svoz 1x za 2 týdny (18 svozů) 984,– 1 212,–
Kontejnery 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny 6 864,– 7 200,–
Svoz 1x týdně 10 968,– 11 508,–
Svoz 2x týdně 19 440,– 20 400,–
Svoz 3x týdně 27 840,– 29 304,–

Cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu zůstává stejná jako v roce 2019.
Označení svozu barevnými známkami také zůstává stejné:
Svoz 1x za 4 týdny zelená
Svoz 1x za 2 týdny modrá
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto žlutá
Svoz 1x týdně červená
Občané, kteří žijí osamoceně, pobírají starobní nebo invalidní důchod a používají k topení 
ekologická paliva, mohou místo popelnice využívat igelitové pytle.
Občané, kteří přibližují odpadovou nádobu vzdálenou víc jak 100 m k místu svozu, mají 
slevu z ceny.

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Svoz bioodpadu 
na rok 2020

Svozový den sudé pondělí 
(kromě 14. 4. – úterý)

Sběr proběhne opět v době od 10 do 17 hodin. Upozorňujeme, že sběr velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu neslouží k odkládání odpadu vzniklého při podnikatelské činnosti!

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

JARO 2020
Vratimov
9. 3. U kostela
10. 3. Radniční náměstí
11. 3. křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
12. 3. ulice Na Příčnici u kotelny
13. 3.  ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu 

Krahulčí
16. 3. ulice Rakovecká u mostu
17. 3. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
18. 3. U Důlňáku u obchodu
19. 3. U Důlňáku u obchodu 
20. 3  Kulturní dům Horní Datyně

PODZIM 2020
Vratimov
5. 10. U kostela
6. 10. Radniční náměstí
7. 10. křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
8. 10. ulice Na Příčnici u kotelny
9. 10.  ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu 

Krahulčí
12. 10. ulice Rakovecká u mostu
13. 10. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
14. 10. U Důlňáku u obchodu
15. 10. U Důlňáku u obchodu 
16. 10. Kulturní dům Horní Datyně

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu pro rok 2020
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 Tak by bylo možno nazvat vynika-
jícího designéra a interiérového archi-
tekta Radima Ulmanna (*10. 10. 1928 
v Klimkovicích, ✝24. 8. 2017 v Ostravě). 
Tento výjimečný, i když stále ještě nedo-
statečně doceněný ostravský tvůrce se od 
šedesátých let zásadně podílel na vzhle-
du a koncipování významných interié-
rů v Ostravě, Moravskoslezském kraji 
i v měřítku celostátním. Zprvu jako za-
městnanec projekční složky podniku In-
teriér Praha, posléze v Obchodním pro-
jektu, kde byl vedoucím projektantem 
pobočky v Ostravě, a konečně od roku 
1991 jako nezávislý interiérový archi-
tekt, který založil vlastní architektonický 
ateliér Design Ulmann. V Ostravě vytvo-
řil významné interiéry celospolečenské-
ho dosahu, z nichž některé bohužel díky 
privatizaci nemovitých objektů a jejich 
následné přestavbě již neexistují. Jako 
příklad uveďme Československé aeroli-
nie v Ostravě, Čedok v Ostravě, ostrav-
ský Tuzex, restaurace v hotelu Imperial, 
interiér smutečních prostor ostravského 
krematoria, kavárny a baru Volha a ze-
jména interiér Divadla Jiřího Myrona 
a křesla v hledišti Divadla Antonína 
Dvořáka. Dvě posledně jmenované di-
vadelní realizace se díkybohu dochovaly 
v nezměněné podobě. V kraji upravoval 
Radim Ulmann například interiéry diva-
del v Opavě a Havířově. Kromě toho na-
vrhoval sedací nábytek i pro velkou řadu 
významných historických divadelních 
budov po celé České republice. Za ev-
ropsky významné dílo je bezesporu mož-
no považovat tvorbu sedacího nábytku 

do rekonstruované budovy Stavovského 
divadla v Praze, jednoho z nekrásnějších 
skvostů klasicistní tvorby Antonína Haf-
feneckera. Z dalších úspěšných realizací 
parafrází divadelních křesel jmenujme 
namátkou divadla v Karlových Varech, 
v Pardubicích, Jablonci, Bráníku, Mostě 
a také Divadlo Járy Cimrmana v Praze. 
Upravil interiéry kina ve Valašském 
Meziříčí, hotelu Koruna Opava a hotelu 
Pepa v Krnově, koncertní síně v Tepli-
cích a konzervatoře v Žilině, kulturních 
domů v České Lípě a Kopřivnici, řešil 
sedací nábytek pro Lichtenštejnský palác 
v Praze a nezapomeňme ani na interié-
ry dvousálového ostravského kina Máj 
s rozlehlým příslušenstvím.

Z jeho spolupráce s přední světovou 
firmou na výrobu ohýbaného nábytku 
„Ton“ vzešly unikátní původní parafrá-
ze křesel pro historické interiéry, v nichž 
není možné, případně vhodné, zachová-
vat původní inventář. Ulman je mimo 
jiné tvůrcem patentu na vynález ulože-
ní čepů sklápění sedadel. Na Pražském 
Quadrienale mu v Průmyslovém paláci 
v Praze byl věnován prostor pro samo-
statnou expozici s audiovizuálním pro-
gramem. 

Po svých osmdesátých narozeninách 
uskutečnil Radim Ulmann bilanční sérii 
výstav své celoživotní designérské tvor-
by, mj. v sídle Národního památkového 
ústavu - Ledeburském paláci v Praze na 
Malé Straně, v Českém Krumlově, v ost-
ravském Domě umění, v kostele sv. Tro-
jice v rodných Klimkovicích a v kultur-
ním domě Radost v Havířově. Výstavy 

doprovázel autorský katalog. Národní 
památkový ústav, jako jeden z investorů 
Ulmannovy úpravy Ledeburské zahrady, 
připomíná mj. i osobitý podíl architekta 
Ulmanna na památkové obnově histo-
ricky cenných divadelních budov. Uni-
kátnost řešení zmíněných Ledeburských 
zahrad neunikla ani donátoru úprav této 
části, následníkovi trůnu Spojeného 
království princi Charlesovi, jenž pro-
jevil Radimu Ulmannovi písemné díky.  
Autorovu práci pochvalně recenzovala 
i PhDr. Daniela Karasová, CSc., naše 
přední odbornice na historický i sou-
časný nábytek, kurátorka Uměleckoprů-
myslového muzea v Praze. Nemůžeme 
nezmínit ani podstatnou roli, již Radim 
Ulmann sehrál při organizaci i výsled-
cích ostravského Sympozia prostorových 
forem koncem šedesátých let, jež bylo 
tak hanebně rozmetáno normalizačními 
ideology. Koneckonců význačný byl i  
jeho podíl na iniciaci obnovení zachrá-
něných pozůstatků Sympozia, které dnes 
zdobí ostravský park Milady Horákové.

Dne 2. 10. 2013 byl Radim Ulmann 
jmenován čestným občanem Klimko-
vic. Tento skromný článek je publikován 
jako poděkování za zásluhy o nevšední 
přístupy k revitalizaci kulturního dědic-
tví v České republice a zejména u vědo-
mí výrazného podílu autora na kulturní 
tváři Ostravy, jíž věnoval podstatnou 
část svého tvůrčího života. Vryl výraz-
nou kulturní stopu nejen v měřítku regio-
nálním, ale dokázal, jako málokdo další, 
uměleckou kvalitu ze severní Moravy 
i exportovat. (ptb)

Kouzelník v divadelních hledištích

Interiér Stavovského divadla v Praze s historickými parafrázemi křesel od Radima Ulmanna
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Provoz pokladny KS
Dovolujeme si upozornit, že p okladna Kulturního střediska 
Vratimov bude v době od 20. do 31. prosince 2019 uzavřena. 
Děkujeme za pochopení.
Kulturní středisko Vratimov

Kulturní středisko
VRATIMOV

Kronika města Vratimova, část 94, rok 1946
Pro tyto volby byla věková hranice vo-

ličů snížena z 21 na 18 let, takže muži 
i ženy starší 18 roků měli volební právo 
a volili.

V místním národním výboru bylo čas-
to uvažováno o stavbě kulturního domu. 
Uskutečnění však znemožňuje finanční 
stav obce. 

Zemědělská komise pečuje o rozkvět 
zemědělství. Vytkla si za úkol zvýšit chov 
drůbeže o 30 %.

V roce 1946 byl proveden velmi vý-
znamný zásah do pravomocí obce. Sta-
vební kompetence přechází na okresní 
národní výbory. To znamená, že obecní 
právo, staré staletí, bylo obci nyní odňa-
to. Po staletí měla obec právo povolovati 
stavby, které nyní pozbývá.

Při zájezdu na Slezsko navštívil naši 
obec pan PhDr. a ThDr. František Ko-
vář, patriarcha církve československé dne 
24. září 1947.

Úmrtí Frant. Rybiaře
13. listopadu 1946 zemřel ve Vratimo-

vě ve věku 78 let bývalý pokladník obce 
František Rybiař. Byl 41 let velitelem 

„veteránů“ (spolku vojenských vyslou-
žilců), zasloužil se o výstavbu obce a sám 
postavil ve Vratimově 8 domů, a to č. 
147, 135, 183, 199, 193, 140 a 204.

V roce 1946 byli odsouzeni lidovým 
soudem v Ostravě manželé Josef a Aloi-
sie Němcovi pro udání Marie Zborovské 
gestapu k doživotnímu žaláři. Případ je 
podrobně vylíčen v knize Albína Dobeše 
„Žalujeme!“ připojené k této kronice. Jo-
sef Kroček byl odsouzen pro udání a spo-
lupráci s Němci na 9 a půl roku do vězení 
a J. Marcalík pro totéž na 20 let. Tak přís-
ně jsou trestáni ti, kteří v době zvýšené-
ho ohrožení republiky a demokratických 
svobod spojili se s nepřítelem národa.

Most přes Ostravici
Na podzim byl otevřen a provozu ode-

vzdán opravený most přes Ostravici, kte-
rý Němci pobořili dne 1. května 1945.

Ve schůzi MNV 20. prosince 1946 
bylo usneseno přísně trestati vyzrazení 
úředního tajemství. V téže schůzi byla 
zvolena volební komise. Za stranu komu-
nistickou: Marie Střížová, za nár. socia-

listickou:  Josef Pedzimaž, za soc. demo-
kr. Miroslav Kuča a za lidovou: Leopold 
Sládeček ml.

Janu Kalivodovi, který pátral v Praze 
po zvonech z řím. katol. kostela, se poda-
řilo najíti zvonek z kaple u usedlosti Fr. 
Fajkuse č. 2, odňatý Němci v roce 1941. 
Zvonek byl Vratimovu vrácen, avšak zvo-
ny z kostela nalezeny nebyly.

Zvonek byl koupen usedlíkem Míčkem 
na č. 2 v roce 1843 a zavěšen do věže kap-
le, kterou postavil tentýž v roce 1842, je 
tudíž tento zvonek starší 100 roků.

Lípy Svobody, které vysázel se svými 
žáky ředitel měšťanské školy František 
Hrbáč v roce 1919 v obou rozích před 
školní budovou, se zachovaly a ušly po-
zornosti německých slídilů po českých 
památkách.

Pro stálý nedostatek potravin, textilu 
i tabáku byly stále ještě potraviny, textil 
a tabák přidělovány na potravinové a od-
běrní lístky, dávky potravin se však po-
nenáhlu zvyšovaly se stoupající životní 
úrovní lidu. 

Rok se chýlí ke konci a na 
lidi se pomalu snáší slavnost-
ní nálada. Blíží se Vánoce, pro 
většinu z nás ty nejkrásnější 
svátky roku. A tak se začíná-
me těšit na stromek, na dárky 
a hlavně na rodinnou pohodu. 
Ač počasí bývá nevlídné a noc 
vítězí nad jasným dnem, hřeje 
nás pocit sounáležitosti, radost 
dětí, myšlenka na teplo domo-
va.

Co psát o Vánocích? Ať je 
člověk věřící nebo ne, ať je 
bohatý nebo se mu mnoha věcí 
nedostává, jsou to dny prod-
chnuté zvláštní atmosférou 
a kouzlem. Jen to nepřehánět 
s vánočními nákupy, úklidem 

a shonem, který nám může při-
vodit stres a magii Vánoc po-
kazit. Raději mysleme na věci 
hezké a příjemné a pokusme 
se udělat alespoň jeden dobrý 
skutek. Vždyť i malá radost je 
radost a udělat někomu radost 
je vždy obohacující.

A protože k Vánocům patří 
přání, dovolte nám, abychom 
i my popřáli všem našim čte-
nářům, občanům Vratimova 
a Horních Datyň a vůbec všem 
lidem dobré vůle zdravé, šťast-
né a veselé Vánoce a vše nej-
lepší v novém roce 2020. Ať je 
svět krásný a život dobrý pro 
každého jednoho z nás.

Vratimovské noviny

ZAMYŠLENÍ

Šťastné a veselé!
Děti na startu

Stejně jako loni se i letos ZŠ Datyňská zapojila do celorepub-
likového projektu Děti na startu. Naši prvňáčci si pod vedením 
učitelky Jany Chamrádové a asistentky Renáty Kotulové zacvičí 
na nářadí, zahrají různé pohybové hry a vyzkouší různé aktivity. 

Mgr. Jana  Chamrádová, ZŠ Datyňská

V
ese

lé V
ánoce a š astný nový rok

Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | fa
cebook.c

om/ks

vra
tim

ov

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
p e j e

(pokračování příště)

Prvňáčci z „horní“ školy na startu. Foto: ZŠ Datyňská
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 VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel. 595 700 750-4 | 
www.ksvratimov.cz | www.facebook.com/ksvratimov | PROSINEC

Putování se sobíkem

 

 

Pohádky:  
 

 
 

 

akce kulturního střediska
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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 

 

Dagmar Halotová

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

Vánoce
s Taktíkem a Breptíkem

Rezervace a informace na tel. 595 700 751.

P
i p

edlo ení vybarveného obrázku obdr í dít  malé p ekvape
ní





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

 

                                                                                

 

1. prosince 
16:30 hodin

 

 
 

 

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
F

VYPR
ODÁN

O
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VZPOMÍNÁME
Dny plynou, jak tiché řeky proud, jen 

bolest v srdci trvá a nedá zapomenout…
Dne 13. prosince vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí milovaného 
manžela a dědečka, pana

Jaroslava Podešvy
z Horních Datyň. S láskou a úctou 

vzpomínají manželka Alena, syn Jiří 
s rodinou a dcera Anna s dětmi.

25. listopadu uplynulo 6 let, co nám 
odešla 
paní

Boženka Kubáňová.
S láskou vzpomínají manžel 

a dcery s rodinami.

Dne 8. prosince 2019 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí, kdy nás opustil 

pan

Jaroslav Špok.
S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami. 

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás 
dne 6. listopadu 2019 navždy opustil 

pan

Milan Pavlica.
Ti, kteří jste jej znali, věnujte mu 

tichou vzpomínku.

Dne 18. prosince 2019 si připomeneme 
2. smutné výročí, kdy nás opustil 

pan

Josef Šlachta.
S láskou vzpomínají manželka Jana, 
dcera Lenka a syn Tomáš s rodinami.

Dne 20. prosince 2019 
si připomeneme 5. výročí úmrtí 

pana

Karla Vohralíka.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 5. prosince 2019 vzpomeneme 
již 20. smutné výročí úmrtí 

pana

Josefa Šmahlíka.
Vzpomíná celá rodina.

Uplynulo již dlouhých 6 let 
od úmrtí 

paní

Jany Santusové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte si s námi. 

Dcera Jana a manžel Anton.

společenská rubrika

Dne 26. listopadu jsme si připomněli nedožité 70. narozeniny 
našeho milovaného tatínka a dědečka pana 

Karla Sumíka
a dne 6. prosince si připomeneme nedožité 66. narozeniny 

naší milované maminky a babičky paní 

Marty Sumíkové.
S velkým smutkem v srdci vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Proč to tak musí na světě být, že musí ten nejdražší člověk odejít? 
V našich srdcích Vás stále máme a není dne, kdy na Vás nevzpomínáme. 
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kam ve městě

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – PROSINEC

1. 12. Mikulášská nadílka s Hopsalínem 16:30 Společenský dům, KS Vratimov

4. 12.
Kočárky 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Putování se sobíkem 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

5. 12. Kočárky 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

7. 12.
Vánoční sen 10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, 

KS Vratimov
Čertovský turnaj v odbíjené pro 
smíšená amatérská družstva 9:00 Sokolovna, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

8. 12.
Čertikiáda s mikulášskou 
nadílkou (cvičení pro 
předškoláky) 

16:00 Sokolovna, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

11. 12.
Kočárky 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Román pro pokročílé 19:00 Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

12. 12. Kočárky 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

14. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu 
žáků 9:00 Herna TTC MG Odra GAS, TTC MG Odra GAS 

Vratimov

15. 12. Vánoce s Taktíkem a Breptíkem 10:00 Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti, 
KS Vratimov

17. 12. Vánoční koncert ZUŠ 18:00 Společenský dům, ZUŠ Vratimov

18. 12. 
Kočárky 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Lví král 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

19. 12. Kočárky 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

31. 12.
Dětský silvestr 15:30 Prostranství před Společenským domem, DDM Vratimov

Vítání Nového roku 
s ohňostrojem 23:00 U hasičské zbrojnice, SDH Horní Datyně

BLAHOPŘEJEME
Dne 22. listopadu oslavila 

paní 

Anna Libišová
90 let. 

Do dalších let všechno nejlepší, 
hodně zdraví a spokojenosti přejí 

dcery s rodinami.

Děkujeme, paní Jano
Ve čtvrtek 14. listopadu jsme se naposledy rozloučili 

s Mgr. Janou Kudláčkovou, skvělou češtinářkou a dlouho-
letou spolupracovnicí a korektorkou Vratimovských novin. 
Ve své práci byla vždy pečlivá a absolutně spolehlivá, navíc 
se ukázala jako výborná kolegyně a úžasný člověk. Rádi by-
chom vyjádřili její rodině a všem pozůstalým upřímnou sou-
strast. I my budeme vzpomínat, i nám bude chybět.

Kolektiv redakce V ratimovských novin
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Objednávka inzerce

595 700 754, 733 718 121
redakce@ksvratimov.cz

Příspěvky do lednových novin 
zasílejte do 10. prosince 2019.

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je  10. prosince 2019, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím garáž ve Vratimově a blízkém okolí. Platba 
ihned v hotovosti, čestné a seriózní jednání. Info p. 
Marek, tel. 735 214 403. Předem děkuji za nabídky.

Pronajmu byt 2+1 ve Vratimově, volný ihned.
Mobil 606 726 313.

Hledám učitelku klavíru pro dvanáctiletou dívku. 
Volejte 603 838 313.

Cena 60 Kč

v prodeji v pokladně kulturního střediskav prodeji v pokladně kulturního střediska

Vratimovský kalendář na rok 2020 Vratimovský kalendář na rok 2020 


