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Změna poplatků za odpady

Chraňte své vodoměry

Rodina a škola spojuje síly

Vratimovské „Las Vegas“ neboli Okrajová
ulice svítí od první adventní neděle

Každým rokem se začátkem adventu
rozsvítí nejen vánoční výzdoba v ulicích měst a obcí, ale také rodinné domy,
nebo osvětlená okna a balkóny v panelácích. Lidé si vánoční výzdobu užívají
rok od roku více a většině z nich to zpříjemní čekání na Ježíška.
Máte i vy krásně nazdobený dům,
nebo balkón, se kterým se chcete ostatním pochlubit? Pošlete nám fotky či videa na e-mail: redakce@ksvratimov.cz.
Nezapomeňte připojit vaše jméno a adresu.
Fotografie zveřejníme na městském
FB, a ty nejlepší otiskneme v lednovém
Vratimovském zpravodaji.
(red)
Foto: Vladan Kotschi
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Slovo starosty

Schůzky
s občany
inspirují
V uplynulých podzimních dnech proběhla tradiční společná setkání vedení
města s občany Vratimova a Horních
Datyň. Byly to jak Hovory s občany,
tak i debaty se starší generací. Já osobně
mám tyto schůzky velmi rád. Je to čas,
kdy můžeme shrnout vše, co se v našem
městě povedlo vybudovat a také probrat vše, co se v nejbližší době připravuje. Podnětné jsou i následné diskuse.
Spoustu věcí totiž můžeme přehlédnout
a pak nás konstruktivní kritika posouvá
dále.
Zvláště starší generace je velmi všímavá ke svému okolí, má zájem o dění
ve městě a o život v něm. Vždy si rád poslechnu nové připomínky a dozvím se,
co se povedlo a co naopak ne, co nám tu
chybí a co by se dalo ještě zlepšit. Jsem
vděčný za tyto chvíle, které nám nesmírně pomáhají v práci a moc děkuji všem,
kteří ke svému městu nejsou lhostejní.
Přeji všem občanům klidný adventní
čas a spokojené Vánoce.
Martin Čech,
starosta Vratimova
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Pozor! Od nového roku
se mění poplatky za odpady
Vážení občané,
v říjnovém čísle Vratimovských novin
jsme vám popsali, co na nás chystá nový
zákon o odpadech. Nyní vám přinášíme
další podrobnější informace, jak to bude
od 1. ledna 2022 fungovat v našem městě.
Zastupitelstvo města bude na svém prosincovém zasedání schvalovat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
V návrhu je stanovena částka 600 Kč za
každou fyzickou osobu přihlášenou v obci
nebo za vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce.
Sleva 240 korun se poskytuje každé osobě, která k 1. lednu každého roku dosáhne
věku nejméně 70 let. Nově se tedy bude
platit 360 Kč.
Od poplatku jsou také osvobozeny osoby dle § 10g zákona o místních poplatcích.
Jedná se např. o osoby, které jsou umístěny
v dětském domově, v domově pro seniory
apod.
Co získá občan za poplatek:
- Rodinné domy – popelnici elikosti
110 l vyváženou co 14 dnů. V případě, že
jsou v domě přihlášeny více než čtyři osoby, bude možné požádat o druhou popelnici na Městském úřadě u paní Hranické
na e-mailu hranicka@vratimov.cz. Pokud
si někdo bude chtít ponechat malou (80 l)
popelnici, bude to možné.
- Bytové domy – kontejnery o velikosti
1100 l budou vyváženy ve stejném režimu
jako letos.
- Biopopelnice – biopopelnice budou na
požádání zdarma. Občanům, kteří ji mají
letos, zůstane. Nové zájemce bude evidovat p. Hranická. Biopopelnice budou také
přistaveny k některým kontejnerovým stáním, aby i občané z bytových domů měli
možnost bioodpad třídit.
Občané mají možnost si nad rámec těchto služeb sami uzavřít smlouvu s odpadovou firmou na další popelnice.
Co se současnými smlouvami:
Všechny smlouvy, jak pro fyzické, tak
pro právnické osoby, ze zákona končí
k 31. prosinci 2021. Smlouvy se tedy nebudou písemně vypovídat!
Žádáme právnické a podnikající fyzické osoby, které za zákona musí nakládat
s odpadem, aby si uzavřely smlouvu přímo

s některou z odpadových firem dle vlastního výběru.
Jak a kdy zaplatit:
- Každá fyzická osoba, která bude platit
poplatek, dostane nový vlastní variabilní
symbol pro identifikaci úhrady poplatku.
Tento variabilní symbol vám sdělíme
na e-mailu: odpady@vratimov.cz či na
telefonu 595 705 912. Je nutné uvést své
jméno či jména a bydliště. Jinak vám variabilní symbol nebudeme moci přiřadit.
Nejideálnější je sdružit si všechny poplatníky z domu pod jeden variabilní symbol.
- Splatnost poplatku bude v jedné
splátce do 31. března daného roku nebo
ve dvou splátkách vždy do 31. března
a 31. srpna daného roku.
Posunuli jsme splatnost, abychom předešli náporu v lednu.
- Poplatek je možno zaplatit v hotovosti
či kartou na pokladně MÚ. Dále složenkou
nebo pomocí internetového bankovnictví.
Proč to všechno:
Nový zákon nám neumožňuje pokračovat v současných smlouvách. Ty přímo
zrušil. Dále také nařizuje zvýšit recyklační
složku odpadu, kde namísto 43 % z roku
2020 budeme muset v roce 2030 recyklovat 65 %.
Proto prosíme všechny občany, aby
k recyklaci přistupovali co nejzodpovědněji. Budeme pokračovat v rozšiřování
sítě kontejnerů na tříděný odpad, ať už se
jedná o plast, papír či olej. K dispozici je
občanům také sběrný dvůr firmy FCC (za
čerpací stanicí Shell) nebo areál Vratimovských služeb na bioodpad.
V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na e-mail odpady@vratimov.cz nebo na MěÚ na p. Hranickou
(hranicka@vratimov.cz, 595 705 956)
nebo p. Janků (janku@vratimov.cz,
595 705 912).
Vedení města Vratimova
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Poskytnutí peněžního daru při realizaci
tlakové kanalizační přípojky
Rada města na své schůzi dne 21. října
2021 rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč na realizaci tlakové kanalizační přípojky těm vlastníkům
nemovitostí, kteří vybudují tlakovou kanalizační přípojku a budou mít uzavřenou
smlouvu o odvodu odpadních vod z nemovitostí se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. do 30.
dubna 2022. Zároveň musí být tlaková přípojka vybudována k nemovitosti, která je
umístěna v k. ú. Vratimov nebo k. ú. Horní Datyně a odbočné místo k nemovitosti
bylo realizováno v rámci projektu „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II.
etapa“.

Písemná žádost o finanční
příspěvek musí obsahovat:
• Jméno, příjmení vlastníka připojované
nemovitosti

Aktuálně
o Mobilním rozhlasu

• Adresu, příp. parcelní číslo připojované
nemovitosti
• Číslo odbočného místa (dle projektové
dokumentace předané městem)
• Bankovní spojení, na které má být finanční příspěvek převeden
Žádost doplňte o kopii smlouvy o odvodu odpadních vod se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,
a.s. nabývající platnost nejpozději 30. dubna 2022 a dokladem o zaplacení dodávky
nebo práce při realizaci tlakové kanalizační přípojky.
S konkrétními dotazy se můžete obrátit
na Ing. Hanu Martyčákovou, referenta odboru investic a údržby obecního majetku
MěÚ Vratimov, tel. 721 350 367, e-mail:
martycakova@vratimov.cz.
Ing. Hana Martyčáková,
referent odboru investic a údržby
obecního majetku MěÚ Vratimov

Neznáte výhody Mobilního rozhlasu?
Nejste dosud registrování? Tak neváhejte. Počet uživatelů Mobilního rozhlasu,
tedy bezplatné informační služby města
občanům, bylo k 15. listopadu 547.
• Z toho 105 nemá vyplněnou ulici bydliště. Vyplněná ulice uživatelům výrazně usnadní komunikaci, pokud se
objeví např.: výpadky sítí, dopravní
komplikace/havárie nebo nebezpečné
zvíře/osoba v oblasti bydliště.
• Z toho 113 nemají registrovaný
e-mail. Tudíž využívají pouze aplikaci
nebo sms zprávy.
• Naopak 271 uživatelů nemá registrovanou aplikaci, takže využívají pouze
sms nebo e-mail.
Aplikaci jsme aktivovali 28. dubna
2021. Od té doby bylo zasláno 55 sms
zpráv, 11 620 e-mailů a 14 932 zpráv
do aplikace. „Pokud chcete dostávat co
nejpřesnější informace, nezapomeňte při
registraci uvést ulici svého bydliště. Poté
vždy dostanete informaci o uzávěrách či
problémech, které se týkají přímo vás.
Přihlásit se k službě můžete na webové
stránce https://vratimov.mobilnirozhlas.
cz/ zadáním telefonního čísla a e-mailové adresy,“ informoval správce Mobilního rozhlasu David Böhm místostarosta
města.
David Böhm,
místostarosta Vratimova

Kam s knihami?
Na podzim před 4 lety vyrostla na Radničním náměstí, dle návrhu architektů Kateřiny Páterové a Ondřeje Stolaříka, velmi netradičně pojatá knihobudka.
V letošním roce vyrobila vratimovská firma ENESPO,
s.r.o. její kopii, která byla umístěna do parčíku u větrného mlýnku v Horních Datyních. O tuto knihobudku
se bude starat Městská knihovna Vratimov, která má
v Horních Datyních svoji pobočku.

Co je to knihobudka a jak funguje?

Foto: David Böhm

Knihobudky slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih. Máte doma knížku,
kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Vyměňte ji v knihobudce za jinou.
Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný.
David Böhm,
místostarosta Vratimova

POZVÁNKA
Setkání se spolky, sdruženími a kluby
13. prosince 2021 od 17 hodin

Salónek Společenského domu ve Vratimově
Vedení města Vratimova a Zájmová a sportovní komise
si dovolují pozvat zástupce vedení spolků,
sdružení a klubů působících na území našeho města
na pravidelné setkání.

Témata:
•
•

představení jednotlivých spolků, jejich
činnost v roce 2021 a plán na rok 2022,
prostor k navázání spolupráce mezi
jednotlivými spolky podle jejich potřeb
a možností.
David Böhm,
místostarosta Vratimova
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Hovory s občany Vratimova a Horních Datyň
Chybějící kanalizace, absence chodníků,
nebo hlučný provoz v areálu FCC Vratimov. Nejen tyto problémy trápí obyvatele
Vratimova.
V pondělí 18. a 25. října 2021 proběhly
ve Vratimově a Horních Datyních tradiční
Hovory s občany. Této akce se zúčastnili
starosta města Martin Čech, místostarosta
David Böhm a radní Ivo Kiška a Radek
Nitka. Tradice těchto hovorů byla přerušena epidemiologickou situaci, a proto jsme
byli rádi, že se nám tato setkání podařilo
opět uskutečnit, i když je pandemie zase
na vzestupu.
V úvodu setkání starosta města seznámil
přítomné s investicemi, které se v letošním roce podařilo uskutečnit a také s těmi,
které nás v nejbližší době čekají. Velký
prostor byl věnován problematice novely
Zákona a odpadech a jeho dopadu na naše
město. Tomuto tématu zároveň věnujeme
osvětu v samostatných článcích tohoto
zpravodaje.
Poté proběhla diskuse, ve které
zazněly tyto náměty a připomínky:
• Zazněl dotaz, zda bude chodník mezi
restaurací Koliba a zastávkou Na Roli.
Starosta reagoval, že se příští rok bude
realizovat rekonstrukce chodníku na ul.
Vratimovská a současně probíhá projekční příprava na vybudování chodníku
mezi Karla Velčovského a Kolibou. Poté
by následně mohla začít příprava i této

části, kde je také velmi významný pohyb
chodců.

jsou využívána Policii ČR. Je na zvážení, zda monitorovat i toto místo.

• Další otázka byla k dotacím na pořízení
kompostérů. Naše město se zúčastnilo
dvou výzev, kdy bylo uspokojeno cca
550 žadatelů. Pokud bude vyhlášena další výzva, město Vratimov se ji zúčastní.

• Další žádost zazněla i k vybudování
veřejného WC v centru města. O tomto
podnětu budeme uvažovat, v současné
době se projektují toalety v souvislosti
s plánovaným podjezdem na ulici Buničité a měly by stát mezi Penny Marketem a vlakovým nástupištěm.

• Velmi problematicky se jeví dopravní
situace na ul. Na Příčnici od Datyňské
směrem Na Podlesí. Citelně zde chybí
širší komunikace, chodník a parkovací
plochy. Pokud bude navrhovaný rozpočet pro rok 2022 zastupiteli schválen, je
připravena částka na projektovou dokumentaci.
• Bohužel chybí kanalizace v oblasti ulic
Višňové a okolí. Zde byla kanalizace
projektována, ale dosud se nepodařilo
vyřídit některé majetkoprávní vztahy.
• Stejný dotaz zazněl i z oblasti ulic Okrajová a Adámková. Zde byla v minulosti provedena studie odkanalizování.
Nicméně město nyní připravuje realizaci
budování kanalizace Zaryjská. Po jejím
vybudování bude záležet na zastupitelstvu města, zda bude pokračovat i v dalších etapách budování kanalizace ve
městě.
• Zazněl postesk nad častým poškozením
vozidel na parkovišti u nákupního střediska a jestli zde neumístit kamery. Město vlastní kamerový systém, jehož data

• Z oblasti U Společenského domu jsme
byli informování o hlučném provozu
a prašnosti drtičky dřevěného odpadu
v areálu firmy FCC. Vedení města bude
kontaktovat danou firmu s žádosti o napravení stavu.
• Kritika byla i na údržbu chodníků,
zvláště pak na jejich odplevelení. Tento
podnět budeme řešit s vedením Vratimovských služeb, které má danou problematiku na starosti.
Společná diskuse trvala v obou částech
města zhruba hodinu. Všem zúčastněným
bychom chtěli poděkovat za slušnou diskusi, podněty a připomínky, které byly zapsány a vedení města se jimi bude zabývat.
Další hovory s občany se uskuteční, pokud to situace dovolí, v jarních měsících
2022.
Martin Čech,
starosta Vratimova

UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského úřadu Vratimov
koncem roku 2021 a počátkem roku 2022.
Provoz pokladny:
PONDĚLÍ
20. prosince 2021
8:00–11:30
12:30–17:00
STŘEDA
22. prosince 2021
8:00–11:30
12:30–15:00
Středa 22. prosince 2021 bude poslední den, kdy bude pokladna pro občany v roce 2021 otevřena.
Od čtvrtku 23. prosince 2021 do pátku 31. prosince 2021 bude pokladna UZAVŘENA.
Začátek provozu pokladny v lednu 2022:
PONDĚLÍ
3. ledna 2022
10:00–11:30
Dále běžná provozní doba pokladny v pondělky a středy:
PONDĚLÍ A STŘEDA
8:00–11:30

12:30–17:00
12:30–17:00

Dne 19. ledna 2022 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2022
v Horních Datyních v Kulturním domě, v patře nad kavárnou:
STŘEDA
19. ledna 2022
8:30–11:30
12:30–16:30
Mgr. Ing. Pavel Janků,
finanční odbor MěÚ Vratimov
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Zima je za dveřmi, mrazy se blíží.
Chraňte své vodoměry i přípojky
Výměna poničeného vodoměru může
provětrat peněženku. Buďme připraveni
už od prvních dnů, kdy nás můžou překvapit noční a ranní mrazy a proveďme
potřebná opatření.
Když klesnou venkovní teploty pod
nulu, je kromě pečlivého zazimování zahrady, domu a veškerého venkovního
vybavení nutné zajistit před mrazem také
domovní vodoměr. Tím, že tyto záležitosti
nepodceníme, se vyhneme nepříjemným
situacím, které mohou mít kromě našeho
pohodlí a poškozeného majetku nepříjemný dopad také na naše finance.
Důležité je umístění vodoměru
„Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její
spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo
k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru.
Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí
v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Vhodný
je polystyren nebo minerální izolační vata
– nikoliv skelná,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů SmVaK Ostrava Roman
Bouda.

Pokud máme vodoměr uvnitř domu, chaty či jiné nemovitosti, je nezbytné zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru
účinkům mrazu například vnější tepelnou
izolací. Je potřeba také prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem, což bývá
často opomíjené citlivé místo pro tento typ
havárií. Teplota v daném prostoru se musí
dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu.
Potrubí vnitřních rozvodů je žádoucí obalit
izolačním materiálem.
Nezapomínejte ani na chaty
a chalupy
„Chaty a chalupy, které nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem,
kde dochází k havarijním situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale
důsledky v podobě vytopeného prostoru
se projeví až poté, kdy mráz povolí. Lidé
potom přijíždějí po zimě do svých objektů,
kde je čeká nemilé a nákladné překvapení,“ říká Bouda.
Neodborné a extrémní zásahy
se nedoporučují
K poškození vodoměru může dojít také

v případě, když se někdo snaží zamrzlou
vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm.
Tento extrémní zásah většinou vede k nefunkčnosti vodoměru, který je pak nutné
vyměnit.
Poškození plastových částí zařízení
vysokou teplotou je zjistitelné po jeho
demontáži. Těmto rychlým a radikálním
řešením se rozhodně vyhněme, přinesou
vždy víc škody než užitku. Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají opět negativní finanční dopad na
zákazníka, od něhož se následně vyžaduje
náhrada škody.
Před zamrznutím je nutné chránit také
vodovodní přípojku. Musí být dodržena
takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až 150
centimetrů. Pozor na kritická místa, což
jsou venkovní uzavírací armatury, místa
se sníženým krytím (například přechody
vodních toků) nebo souběhy s potrubím
dešťových kanalizací.
SmVaK Ostrava

Uctili jsme památku vzniku republiky
Položit kytici k Památníku obětí I. světové války v parku u Husova sboru a uctít tak vzpomínku na 103. výročí vzniku samostatného
Československa přišli 26. října představitelé města, zástupci spolků, společenských a politických organizací. S projevem vystoupil starosta města Martin Čech, hudební doprovod zajistil dechový orchestr Základní umělecké školy Vratimov. I v této těžké době bychom
měli pamatovat na významné události naší historie.
(red)

Foto: KS Vratimov
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Děti z vratimovské školy zabodovaly
na anglicko-výtvarné soutěži
Dne 21. října 2021 se na jedné z ostravských základních škol uskutečnil 10.
ročník anglicko-výtvarné soutěže Oxford Illustrator. Soutěžící v ní mají za
úkol nakreslit ilustraci k anglicky psanému úryvku ze světové literatury pro děti.
Všichni soutěžící musí předvést zejména
znalost anglického jazyka, jelikož prvním
kritériem pro postup je mít na obrázku vše,
co porota v textu zvýraznila. Teprve potom
je hodnocena výtvarná stránka a originalita ztvárnění.
Za naši školu byly letos vyslány tři žákyně. V kategorii 4. a 5. tříd soutěžila Adéla Parmová z 5. třídy, která měla za úkol
nakreslit obrázek k úryvku z knížky Big
Baby Finn. V kategorii 6. a 7. tříd soutěžila
Natálie Patrmanová ze 7. B a jejím úkolem
Foto: Mgr. Lenka Parmová

bylo nakreslit ilustraci k úryvku z knihy
Čaroděj ze země Oz. V kategorii 8. a 9. tříd
byl vyslán velký výtvarný talent naší školy
- Nikola Křístková z 9. B. Neumístila se
sice na prvních třech místech, avšak svým
obrázkem k úryvku z Toma Sawyera, kde
chybělo jen zakomponování slunečného
dne, zaujala hodnotící výtvarnice a získala
tak cenu poroty.

Letos se soutěže zúčastnilo 42 dětí z 15
škol. Naše děvčata si tak mohla vyzkoušet, jaké to je pracovat a tvořit pod tlakem,
vidět styl a nápady ostatních dětí. Všem
třem dívkám gratulujeme a věříme, že je
tato zkušenost posune dál v jejich tvořivé
činnosti.
Mgr. Lenka Parmová,
učitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Školáci na „dolní škole“ oslavili Halloween
v Anglickém klubu
Na Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí, mohou
žáci již třetím rokem navštěvovat Anglický klub. V něm děti
tráví smysluplně nejen svůj volný čas, rozvíjí vztahy se svými
spolužáky, zažívají různé aktivity, ale především se zdokonalují
v anglickém jazyce.
Školáci, kteří jej navštěvují v letošním školním roce, si poslední říjnové pondělí připomněli známý svátek Halloween. Nejdříve
se dozvěděli, o jaký svátek se vlastně jedná. Halloween se slaví
31. října v předvečer Všech svatých. Jeho název je odvozen od
„All Hallow´s Eve“, což v překladu znamená právě předvečer
Všech svatých. Během let se název zkomolil, až vznikl název
Halloween, který známe dnes.
Historie tohoto svátku sahá až do Irska, ke Keltům. Ti v noci
z 31. října na 1. listopad slavili konec léta a příchod nového roku.
Tento den se nazýval Samhain podle boha Samhaina, pána mrtvých. Při oslavách hořely obrovské dýně a lidé se oblékali do
převleků, aby se chránili před zlými duchy. Do Ameriky se dostal až společně s přistěhovalci z Irska v 19. století. Postupem
času dostal Halloween podobu, jakou známe dnes.
A co všechno žáci dál v tento den v klubu podnikli? Vytvořili
si halloweenské masky dýní, společnými silami si vyhledali te-

Foto: Mgr. Lenka Parmová

maticky laděná slova v osmisměrce a podařilo se jim také najít
tajný vzkaz.
O přestávce si dopřáli sladkou odměnu, aby měli sílu na závěrečné strašidelné video s příšerkami a veselou písničku o koledujících dětech.
Mgr. Lenka Parmová,
učitelka ZŠ Masarykovo náměstí
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Olympionici Šárka Kašpárková a Luboš
Jančařík sportovali se žáky ZŠ Datyňská
Již několik let se naše škola zapojuje
do Sazka Olympijského víceboje, který je
projektem Českého olympijského výboru. Spadá do dlouhodobé kampaně Česko
sportuje, která podporuje sport a zdravý životní styl. Jeho hlavním cílem není
soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu
běžných hodin tělesné výchovy zapojit do
sportovních činností co nejvíce žáků školy a zároveň děti motivovat k tomu, aby
sportovaly i ve svém volném čase. Žáci
plní během školního roku 8 disciplín, které
prověřují jejich fyzické schopnosti. Děti
dostávají Olympijské diplomy se svými
výkony, díky kterým také zjistí, pro které
sporty mají předpoklady.

Zleva Š. Kašpárková, D. Kuchařová, J. Biolková, L. Jančařík.
Foto: Ladislav Káňa

V loňském školním jsme splnili všechny
sportovní disciplíny, měli jsme tedy 100%
zapojení žáků. I proto jsme byli vybráni
jako jedna z nejaktivnějších škol v republice, kterou navštívili 20. října 2021 olympionici v čele se stolním tenistou Lubošem
Jančaříkem a bývalou atletkou a basketbalistkou Šárkou Kašpárkovou (mistryně světa a olympijská medailistka v trojskoku).
Žáci i učitelé přivítali s velkým očekáváním sportovce v tělocvičně základní
školy. Poté se slova ujal moderátor, kouzelník a iluzionista v jednom, Pavel Dolejška, kterému sekundoval maskot OH
v Tokio - Miraitowa. Děti byly rozděleny
do čtyř družstev a po důkladné rozcvičce
začaly cvičit na stanovištích. A bavilo je
to. Kdy se jim zase poštěstí zahrát si ping-pong s olympionikem nebo si zazávodit
s mistryní světa? Děti předváděly parádní
výkony, atmosféra byla skvělá a vše vyvrcholilo utkáním ve stolním tenisu, kdy si

spolu zahráli Luboš Jančařík a paní ředitelka Darja Kuchařová. Na závěr proběhla
autogramiáda.
Akce byla vydařená a velmi motivující
pro další sportování dětí.
Mgr. Jana Biolková,
garant projektu ZŠ Datyňská

Vážení přátelé, spolek POSPOLU
ve spolupráci se Základní uměleckou školou Vratimov
vás srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
A PEDAGOGŮ
Foto: archiv ZUŠ Vratimov

v úterý 14. prosince v 18 hodin
v kinosále Společenského domu ve Vratimově
Těšit se můžete na pestrou paletu vystoupení orchestrů
a souborů Základní umělecké školy Vratimov.
David Schreiber,
ředitel ZUŠ Vratimov

Vzhledem k situaci týkající se COVID-19 koncert proběhne
za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.
Počet osob v sále bude omezen čistě na základní kapacitu
sálu. Rezervace na konkrétní místa budou k dispozici na
sekretariátu ZUŠ Vratimov od 1. prosince 2021.
Sledujte, prosím, naše webové stránky.
Děkujeme za pochopení.
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Přemýšleli jste někdy nad tím, jací jste rodiče?
Neoddělitelnou a velmi podstatnou součástí života každé školy jsou zcela jistě
rodiče žáků. Položme si ale otázku – „Kdo
to vlastně je rodič“? Pokud se budeme zabývat definicí tohoto slova, pak můžeme
říci, že rodič je člověk, který má vůči dítěti
povinnosti a práva daná rodičovskou odpovědností. Ta v sobě zahrnuje péči o dítě,
jeho všestranný vývoj, ale také ochranu dítěte, jeho vzdělávání a výchovu, zajištění
bydliště, zastupování dítěte a upřednostňování jeho práv. Jak ale říkal již J. W. Goethe
- šedá je teorie, zelený je strom život.
Ti z Vás, kteří jste rodiči, jistě víte, jak
nelehká je to role. A není opravdu jednoduché v ní obstát. Rodičovství je velmi dlouhá
cesta, která se line celým životem jako červená nit, a na které lze zažít široké spektrum
pocitů. Od pocitů radosti, úspěchu, nadšení,
lásky až po takové pocity, jakými jsou zklamání, obavy nebo rozčarování. Snad každý
z nás si alespoň někdy položil otázku, zda
je opravdu dobrým rodičem, jestli dává svému dítěti, co potřebuje a zda jej vychovává
tak, aby se stal „dobrým člověkem“.
Puberta. Radost, nebo starost?
Zcela určitě nejsložitějším obdobím jak
pro rodiče, tak pro děti, je období puberty.
Období mnoha změn, jak fyzických, tak
psychických. V pubertě začíná zcela přirozená separace dětí od svých rodičů. Roste
jejich potřeba mít svá tajemství, přitom ale
ruku v ruce s rostoucí svobodou by měla jít
určitá zodpovědnost. S tím, jak se dospívající touží osamostatnit, přehodnocují, pro
ně dosud významné názory svých rodičů,
a porovnávají je s názory vlastní generace.

Nebezpečí vyplývající z vlivu party či vrstevnického společenství jsou známá: kouření, alkohol, drogy, někdy předčasný sex, ale
i docela obyčejné projevy vzpoury – nepořádek v pokoji, podivné oblečení a účesy,
tetování, sebepoškozování, podceňování
všech možných rizik…
Přednáška na téma vztahy byla
přínosná pro všechny zúčastněné
Právě tomuto tématu byla věnována
přednáška PhDr. Jana Svobody, kterou
naše škola zrealizovala pro rodiče naší školy ve středu 27. října 2021. Akce se konala
v příjemném prostředí přednáškového sálu
restaurace U Máně v Řepištích a zúčastnilo
se jí celkem 60 rodičů. Účast na přednášce
mnohým z nich bohužel překazila nařízená karanténa. Byli jsme ale velmi rádi, že
pozvání na přednášku přijali i zaměstnanci Střediska volného času Vratimov v čele
s jeho ředitelkou Hankou Nevrlou.
Téma přednášky znělo „Vztah a vztahy
– co to vlastně je?“. Kdo se domníval, že
bude pouze poslouchat, byl na omylu. Přednáška se nesla ve znamení diskuse, otázek
a odpovědí, rodiče byli zapojeni do aktivní činnosti, vzpomínali na doby, kdy sami
byli dětmi a snažili se „rozklíčovat“ své
rodičovství. Dvě hodiny utekly jako voda
a najednou tady byl konec. Pevně doufám,
že závěrečný potlesk a spokojené úsměvy
rodičů byly důkazem toho, že tato akce naší
školy byla pro rodiče nejen příjemná, ale
hlavně přínosná.
Rodina a škola by měly spojit síly
V budoucnu bych jako ředitelka školy

velmi ráda uskutečňovala pro rodiče více
akcí podobného charakteru, jako byla přednáška pana Látala o riziku komunikačních
technologií nebo právě přednáška pana Svobody. Hlavními aktéry vzdělávání mladého
člověka jsou totiž především rodina a škola.
Klíčovým aspektem vzdělávání dětí je právě proto vzájemný vztah, který k sobě tyto
dvě sociální instituce chovají. Funkce rodiny a školy se v několika rovinách prolínají,
což přirozeně vyplývá v potřebu spojit síly
a díky vzájemné spolupráci zvýšit úspěšnost všestranného rozvoje dítěte.
Spolupráce školy s rodiči má smysl
Narůstá počet rodičů, kteří chtějí být součástí života školy, chtějí se zapojovat do
školních aktivit společně se svým dítětem,
chtějí rozumět metodám a formám výuky
a navázat užší spolupráci se školou svých
dětí. Komunikace mezi rodinou a školou
tak napomáhá budování vzájemného pochopení a zabezpečení větší shody ve výchově a vzdělávání.
Dobrá spolupráce mezi školou a rodiči napomáhá tomu, že žáci mají lepší výsledky, snižuje se výskyt problémového chování
a zvyšuje se zájem o další vzdělávání.
Realizace přednášek pro rodiče tak může
být jednou z forem neformálních setkání,
která v komunikaci mezi rodinou a školou hrají velkou roli, ale také znamenají
možnost napomoci rodičům orientovat se
v mnohých problémech výchovy a vzdělávání jejich dětí.
Mgr. Martina Pelikánová,
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Voňavé tvoření ve školní družině
Přesně v tomto duchu proběhla akce napříč všemi odděleními školní družiny Základní školy Datyňská pod názvem „Voňavé svíčkování“. Vyzkoušeli jsme si krásné
tvoření a zdobení barevným voskem tematicky zaměřené na podzim (Halloween).
Tato akce se uskutečnila za spolupráce
jedné z maminek družinových dětí paní
Martiny Kwaczek. Paní Martina dětem
ukázala, jak takovou vonnou svíčku vyrobit a dodala nám potřebný materiál. Děti
odcházely velmi nadšené a spokojené, a to
je pro nás vychovatelky tou největší odměnou.
Už se těšíme na další podobnou akci
v měsíci prosinci, kdy budeme s dětmi
tvořit plovoucí vonné svíčky jako dárek
k Vánocům.
Za organizační tým Bc. Alena Slonková,
vedoucí školní družiny
ZŠ Vratimov Datyňská

Foto: Alena Slonková
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70 let Nové huti – III. díl
Ubytovací tábor ve Vratimově v letech 1950–1953
1951
Počátkem roku 1951 došlo v brigádách
k nové organizaci s polovojenskou disciplínou. Více odpovědnosti leželo přímo
na štábu, který se rozrůstal. Základní organizační a pracovní jednotkou byla četa
o 20 brigádnících. Čety byly přidělovány
přímo jednotlivým mistrům ve stavebních
závodech. Tři čety tvořily brigádu a brigády středisko, které se skládalo ze 400–600
brigádníků. V četách byli z řad brigádníků voleni četaři, kteří řídili práci čety na
pracovišti i v táboře. Stejně tak byli voleni
velitelé brigád a jejich zástupci. Práci střediska řídil velitel střediska. Středisek bylo
na Stavbě pět.
Ze strany stavebních závodů ale nebyla
věnována ubytování brigádníků dostatečná
péče: v táboře byl stále nedostatek vody,
v podzimních měsících stoupl počet ubytovaných na světnicích až na dvojnásobek plánovaného počtu, málo se pečovalo
o ložní vybavení.
Alespoň stravování bylo ale vydatné.
Vládní komise, která byla ve Vratimově na
inspekci, totiž nařídila zlepšit podmínky ve
stravování, aby byli získáni další brigádníci. Koncem roku přišel kuchař a z Prahy
přišli číšníci, kteří roznášeli jídla. Koncem
roku se také na zásah vládní komise začala
vařit čtyři jídla na výběr.
Po stránce kulturní byla Stavba v roce
1951 vybavena dobře. Štáb Stavby měl
k dispozici dva závodní kluby s velikou
knihovnou, táborový rozhlas, kino, divadlo a pro sport dostatek odborných pracovníků a nářadí. Ovšem bez tělocvičny a bez
hřiště. V listopadu a v prosinci proběhla
Spartakiáda, které se v listopadu zúčastnilo 400 a v prosinci 900 brigádníků. Každé
středisko mělo svou vlastní klubovnu, ve

Předání putovní standarty nejlepší brigádě, 1951.

které měli brigádníci k dispozici společenské hry, knihy, hudební nástroje, časopisy
atd.
Kulturními akcemi byly v podstatě hlavně zábavní večery, filmová představení
a vystoupení souborů. Organizace těchto
akcí zajišťovalo až do podzimu 1951 vedení Stavby. Od podzimu se o jejich organizaci začal starat kraj a k brigádníkům se
dostaly všechny soubory, umělci i filmy,
které byly v Ostravě dostupné. Programy
večerů se tím dost zkvalitnily.
Na Stavbě byla zřízena stálá autoškola,
jejíž poplatky byly minimální. Zkoušky
pro osobní i nákladní automobily hned
v prvním běhu úspěšně absolvovalo 180
účastníků.

Foto: Zemský archiv v Opavě

Vlivem účinného náboru se počet brigádníků zvýšil a ustálil – místo plánovaných 30 000 přijelo v roce 1951 na jednoměsíční a později (od října) na tříměsíční
brigády celkem 34 999 mladých lidí.
Charakter vykonávané práce se oproti
roku 1950 významně nezměnil – jednalo
se převážně o zemní práce (výkopy, stavby dopravních cest, vykládky materiálu,
betonáž).
Bc. Hana Benkeová
Akreditovaný archiv Liberty Ostrava a.s.
Zdroje: archivní fond Nová huť Klementa
Gottwalda, n. p. Ostrava-Kunčice, kronika firmy Liberty Ostrava a.s.
(pokračování příště)

Datyňští turisté zvou všechny na Klondyke

Novoroční čtyřlístek
Začátek roku odstartuje 1. ledna 2022
každoroční Novoroční čtyřlístek aneb první
kroky roku. Jedná se o sbírkovou akci pro
naše handicapované spoluobčany (vozíčkářské trasy, bezbariérové vstupy apod.).

Start odkudkoliv, cíl
po 14 hodině v hospůdce KLONDYKE
U Brbloně v Horních DaTÁBOŘ
NÍ
E
M
tyních.
Bližší informace ke
všem akcím a přihlášení:
Kusák Vlastimil, telefonBE
SKYDY
ní číslo 724 122 356 nebo
klikosek@seznam.cz.
Je možné, že se díky koronavirové situaci budou muset akce upravovat či rušit
(i díky malému zájmu - zejména autobusové zájezdy). Změny vyhrazeny!
Za Klub českých turistů
v Horních Datyních Vlastimil Kusák
ZI

Zájezd na Pustevny
Další akcí pro veřejnost je zimní autobusový zájezd na beskydské Pustevny pořádaný dne 27. prosince 2021. Výlet je vhodný pro sjezdaře, běžkaře i pěší.
Odjezd rovněž v 8 hodin od Kulturního
domu Horní Datyně, cena je 170 korun. Jen
pro předem přihlášené!

NÍ

Zimní táboření na Klondyke
Datynští turisté pořádají 10. až 12. prosince 2021 55. ročník zimního táboření
Klondyke.
Už popáté přenocují v sedle pod vrcholem hory Lipí nad obcí Morávka mezi
horskými chatami Kotař a Ropička. Individuální výstupové trasy na hřeben vedou
z Dobratic přes Prašivou, z Komorní Lhotky a z Morávky.
V sobotu 11. prosince bude vypraven
autobus (odjezd v 8 hodin, jízdné 90 korun TAM + 90 korun ZPĚT) od Kulturního
domu Horní Datyně přes Vratimov, Řepiště a na Morávku.

KČT Horní Datyně
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Vážení rodiče, přátelé školy,
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční školní ples a dětský karneval, který se bude konat ve dnech 19 a 20 února.
Snad nám bude doba přát a letošní deváťáci budou moci zahájit ples i karneval předtančením, které již pár měsíců tvrdě trénují.
Také na Vás čeká bohatá tombola a další program. K poslechu a tanci nám zahraje již druhým rokem taneční kapela Groove Harmony.
Těšíme se na Vás!
Učitelé, žáci a rodičové, ZŠ Masarykovo náměstí

Městská

knihovna
VRATIMOV

Městská knihovna Vratimov

Lovci perel – bazárek
Od začátku roku v naší knihovně probíhá oblíbená dětská hra Lovci perel. Pro
naše malé i větší sběrače bude připravena
ve dnech 6. - 17. prosince 2021 v provozní době knihovny Morionský trh. Pilní
čtenáři si budou moci své zaslouženě získané moriony směnit za milé pozornosti. Nabídku knih do dalšího ročníku hry
zaměřené na rozvoj a podporu čtenářské
gramotnosti budeme rozšiřovat. Od ledna
tedy začíná nový ročník a my se těšíme na
nové lovce perel.
Provoz knihovny
v době vánočních svátků
Běžný provoz knihovny bude zajištěn
do 23. prosince 2021. V následujících
dnech do konce roku bude vratimovská
knihovna uzavřena. Provoz bude opět zahájen v pondělí 3. ledna 2022.
Nabídka deskových her
se opět rozrostla
Jak naši pravidelní uživatelé vědí,
knihovna dnes není jen o půjčování knih

a časopisů. V nabídce knihovny jsou také
audioknihy, zvukové knihy a deskové hry.
Právě posledně jmenované dokumenty
jsou velmi milým zpestřením našeho fondu. Mezi nejnovějšími byste našli tuto třináctku:
Babi, dědo, hrajeme! Slova, Babi, dědo,
hrajeme! Paměť, Prolom kód, Zdravouš
a mlsanda, Všechny divy světa, Trojitá výzva, Puzzle akademie, Florilegium,
Všechna zvířata světa, Lušťovky nebo Rébusy do kapsy. Věříme, že si u těchto her
užijete spoustu zábavy.
VU3V
Máme radost, že se nás dotazují noví
zájemci o studium virtuální univerzity
třetího věku, kdy a jak se mohou zapojit. V průběhu listopadu bychom se měli
dozvědět bližší informace k letnímu semestru. Tyto údaje ihned zveřejníme na
našich webových stránkách, popř. také na
vývěsce u autobusové zastávky, Vratimov
náměstí.
Stávající i noví studenti se mohou na
webových stránkách www.e-senior.cz již
nyní podívat do přehledu nabídky kurzů,
které téma by se jim líbilo.
Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické
kondice, podporují „bio-psycho-sociální”
rozvoj osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí
generační dialog.

Pasování na čtenáře

Knihomil I. pasuje druháky na čtenáře.
Foto: Lenka Šimurdová

V pátek 12. listopadu jsme pasovali
žáčky 2. A a 2. B Základní školy Datyňská na čtenáře. S dětmi jsme si nejprve
povídali o důležitosti čtení, o tom, kdo
je to čtenář, ale také o knížce, kterou již
z knihovny, v rámci projektu Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka, obdrželi.
Největší zážitek si odnesly ze samotného aktu pasování rytířem Knihomilem I.
Ten je seznámil se životem rytířů a ani on
neopomenul zmínit důležitost čtení. Děti
byly velice šikovné. Na památku si každé
odneslo pamětní list a butonek. Těšíme se
na další setkání s malými čtenáři.
Lenka Šimurdová,
ředitelka Městské knihovny Vratimov

prosinec 2021
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Akce Střediska volného času Vratimov
Další „Bludičky“ za námi!
Dne 16. října v 17 hodin začala v zahradě Mateřské školy Vratimov každoroční akce Bludičky. Děti čekalo celkem šestnáct stanovišť, na kterých si mohly prověřit své smysly, pohybové dovednosti nebo kreativitu. O stanoviště se starali externisté, členové klubu
Baráčníků a Dětského zastupitelstva, paní učitelky z mateřské
školky a naši dobrovolníci. Tímto jim velmi děkujeme za pomoc.
Se západem sluníčka se vytratilo i teplo, na stanovištích nám
vyhládlo a tak jsme úderem osmnácté hodiny vytvořili lampiónový průvod, osvětlený héliovými svítícími balónky. Vydali jsme se
přes centrum Vratimova do Sokolovny, kde plápolal oheň, který
nejen zahřál, ale také opekl párky.
Krátké video z této akce můžete vidět na youtube nebo facebooku SVČ Vratimov.
Všem účastníkům děkujeme za přízeň a těšíme se opět příští rok.
Klára Pastorková,
SVČ Vratimov

Máme posilu ze zahraničí
Středisko volného času Vratimov se aktivně zapojuje do programu Evropské komise nazvaného
Evropský sbor solidarity. V rámci zmiňovaného
grantového programu může vysílat mladé lidi ve
věku 18 až 30 let do zahraničí jako dobrovolníky
a zahraniční dobrovolníky přijímat.
A tak jsme také získali naši první zahraniční
dobrovolnici, Raquel. Přijela k nám ze severu
Španělska
a stráví u nás 12 měsíců. Pomáhá nám zejména
s přípravou akcí pro veřejnost. Děti se s ní nadto
setkávají v zájmových útvarech.
Kromě dalších párů rukou nám všem, co s ní

Pozvánka

Dětský Silvestr
Milí rodiče, vezměte své děti, babičky a dědečky a přijďte si společně s námi užít konec
roku. Budeme si hrát, tančit a soutěžit. Těšit
se na Vás budeme v pátek 31. prosince od
15:30 do 17:30 hodin na hřišti Střediska volného času Vratimov. V případě nepřiznivého
počasí se akce uskuteční ve vnitřních prostorách střediska. Připravíme malé občerstvení
a nebude chybět ani přípitek a ohňostroj.
Bližší informace: Mgr. David Legindi,
739 201 077, d.legindi@svcvratimov.cz

Foto: SVČ Vratimov

Foto: SVČ Vratimov

přicházíme do styku, Raquel poskytuje spoustu
zajímavých informací o své zemi, zvycích a kultuře. A protože zatím nemluví česky (ač se pilně
učí), trénujeme také cizí jazyky.
Dobrovolnická služba je skvělou příležitostí pro získání profesních a životních zkušeností.
Věříme, že Raquel inspiruje i spoustu mladých
Vratimováků.
O více informací o dobrovolnických programech napište na e-mail: l.havrdova@svcvratimov.cz.
Mgr. Lenka Havrdová,
SVČ Vratimov

Milí příznivci našeho Sokola,
chtěla bych pozvat děti s jejich rodiči či prarodiči na sokolskou „Čertikiádu“. Bude se konat
v sobotu 4. prosince od 17 do 18 hodin u sokolovny ve Vratimově. Asi se divíte a ptáte se „proč“
u sokolovny? V loňském roce jsme udělali premiéru Mikulášské nadílky ve venkovních prostorách z důvodu protiepidemických opatření, která
v té době platila. Neboť nevíme, jaká situace nás
čeká letos, zůstáváme proto u stejné varianty jako
vloni, aby děti o nadílku nepřišly. Byla to a určitě
opět bude pro děti a jejich doprovod zábava, i tak
trochu tajemno, projít si za svitu vlastní baterky
jednotlivá očíslovaná stanoviště s úkoly a pak si
u Mikuláše s andělem a čertem vyzvednout zaFoto: archiv T. J. Sokol
slouženou odměnu. Proto přijďte s dětmi v rozmezí
uvedeného času za námi k sokolovně, nezapomeňte baterku a udělejte si hezký
společný podvečer.
Jediná překážka, která by celou akci mohla zmařit, je nepřízeň počasí, za kterou považujeme jen déšť. Sledujte proto naše nástěnky, facebook a web, kde
budou uvedeny podrobnosti o případné změně termínu.
Moc se na Vás těší cvičitelky vratimovského Sokola.
Za T. J. Sokol Vratimov Mgr. Irena Heinichová,
cvičitelka rodičů a dětí
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Vratimovská galerie je plná krásných obrazů,
vitráží a andělů

Ještě celý prosinec a v lednu do Tří králů můžete ve Vratimovské galerii navštívit výstavu Souznění.
Obdivovat můžete barevně skleněné vitráže Evy Vránové a kouzelné obrazy Jarmily Všetičkové.

Vánoční koncert
v kostele sv. Jana Křtitele
V neděli 5. prosince se v 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově rozezní sváteční melodie koncertu Gloria Tria Opera Divas: Andrey Kalivodové, Terezy Mátlové a Pavlíny Senić s klavírním doprovodem Ladislavy Kaspříkové. Přijďte se vánočně naladit. Vstupenky v prodeji v pokladně
Kulturního střediska a na místě před začátkem koncertu za 390 korun.

Trio Opera Divas.

Foto: operadivas.cz

Konání kulturních akcí je závislé na aktuálních protiepidemických opatřeních.
Sledujte naše www stránky a sociální sítě. Děkujeme za pochopení.

prosinec 2021
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KINO HVĚZDA VRATIMOV
www.ksvratimov.cz | www.facebook.com/ksvratimov
Instagram.com/ksvratimov
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Jedině Tereza
1. prosince v 19 hodin

Jedině Tereza je romantická komedie plná trapasů a omylů, která názorně dokládá, že boj o lásku může být někdy neuvěřitelná
šichta, zvlášť když vám život dává jednu facku za druhou.
Hrají: Igor Orozovič, Veronika Khek Kubařová, Matouš Ruml,
David Matásek, Lenka Vlasáková a další. Vstupné 80 korun

Hvězda betlémská

Croodsovi: Nový věk

4. prosince v 10 hodin

8. prosince v 17 hodin

Pásmo animovaných pohádek:
Hvězda betlémská, Rézi a Brok
na vánočním trhu, Vánoční
stromeček, Veselé vánoce aneb
Karlíkovo, Krtek o vánocích,
Čarovné lyže, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Sněhulák.
Vstupné 30 korun

Pokračování úspěšné animované komedie o pravěké rodince, která se vrací na
plátna kin. Croodsovi zjistí, že hrdinové
doby kamenné to fakt nemají jednoduché.
Rodinné vstupné 100 korun

Přání Ježíškovi
22. prosince v 19 hodin




Romantická komedie plná obyčejných příběhů o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme. Nebude chybět ani správná dávka
nefalšované romantiky a sentimentu.
Hrají: Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer a další.
Vstupné 100 korun.

Klidné Vánoce
DåĨDVWQì
QRYìURN
SĢHMH
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Setkání seniorů s vedením města je tradiční
akce, oblíbená u všech zúčastněných
Po roční pauze se letos opět uskutečnila
pravidelná setkání zástupců města se starší
generací. O tyto každoroční akce je tak velký zájem, že se i letos uskutečnily celkem
třikrát a všechny měly vysokou účast. Se
seniory si přišli popovídat starosta města
Martin Čech a místostarosta David Böhm.
Dvě setkání proběhla v sále Společenského domu ve Vratimově 3. a 4. listopadu, třetí setkání se uskutečnilo 9. listopadu
v Kulturním domě Horní Datyně.
Na již tradičním setkání starosta Martin
Čech a místostarosta David Böhm seniory informovali o uskutečněných změnách
a rekonstrukcích města, ale i o plánech do
budoucna pro lepší a krásnější Vratimov
a Horní Datyně.
Na seniory opět čekal bohatý program.
Do Vratimova je přišli potěšit žáci Základní umělecké školy se svým vystoupením
cimbálové muziky Vrzuška (Vratimovská ZUŠka) pod taktovkou paní učitelky
Kamily Bodnárové. Ti svými lidovými
písničkami rozezpívali nejednoho diváka
v sále. V Horních Datyních si pro změnu
poslechli pásmo skladeb pro flétnu opět
v podání žáků ZUŠ Vratimov a recitací
žáčků ze Základní školy Horní Datyně.
Na všech setkáních se postaral o skvělou
atmosféru svými melodiemi pan Josef Válek. Důležitým bodem těchto akcí je občerstvení, které zajistil dámský kolektiv
dlouholetých členek Komise pro občanské záležitosti a jako každý rok s ním byli
všichni nadmíru spokojeni.
Jako poděkování si každý senior odnesl dárek v podobě nového Vratimovského
kalendáře pro rok 2022. Celý organizační výbor pevně věří, že se seniorům tyto
akce líbí, jsou pro ně vítaným zpestřením
a všichni odcházejí spokojeni.
Seniorům se ve Vratimově žije
dobře a chválí současné vedení.
Chybí jim ale lepší obchody
a služby
Na všech listopadových setkáních jsme
vyzpovídali seniory, s čím jsou ve Vrati-

Foto: KS Vratimov

mově spokojeni a co je naopak trápí. Starší
generaci zajímá dění ve Vratimově a oceňují pravidelná setkání se zástupci radnice.
Mezi výtkami například zaznělo nevyhovující nástupiště na nádraží Vratimov, ale
také absence některých služeb a obchodů
na území Vratimova.
Olga Gabčanová - Vratimov
Jak se Vám líbí setkání vedení města se
starší generací?
Moc se mi líbí tato setkání a krásné prostředí Společenského domu k tomu přímo
vybízí a je v tomto ohledu velice užitečné.
Také se mi líbí, když zde vystupují děti,
protože je velká radost se na ně dívat. Děti
jsou naše budoucnost. Jsem za tyto akce
velmi ráda.
Anna Huppertová - Vratimov
Jak jste spokojená se službami ve Vratimově?
Já tady žiji 52 let. Bydlí se mi tady dobře
a jsem celkem spokojená, ale dle mého
názoru tady spoustu služeb chybí. Například krejčovství, čistírna, opravna obuvi,
drogerie, oděvy, obuv. Pro všechno musím
jezdit do Ostravy. Vánoční dárky jezdím
nakupovat také tam a už mne to docela
zmáhá. Určitě by bylo vhodné lepší obchody a nějaké služby otevřít ve Vratimově.
Manželé Jana a Bohuslav Kaločovi
- Vratimov
Jak jste spokojeni s tím, co nového se
chystá pro občany města Vratimova?
Paní Kaločová: Nevyhovují mi dvě věci.
Nástupiště ve Vratimově je nevyhovující
a také nám tady chybí domov důchodců,
který je v nedohlednu. Toho se snad ani
nedočkáme.
Pan Kaloč: Ve Vratimově žiji od svého

narození, líbí se mi tady a se vším jsem
tady spokojený.
Ivan Jablonka - Vratimov
Bydlíte u fotbalového stadionu, jste rád,
že se areál rekonstruuje?
Na fotbalové hřiště chodí mnoho lidí
a u fotbalového zápasu se nedá v okolí zaparkovat. Parkoviště je plné a lidé parkují
na cestě až k ulici Popinecké. Také by mne
zajímalo, kde budou parkovat návštěvníci
koupaliště, až se nově otevře.
Marta Válková – Vratimov
Co říkáte na nový zákon o odpadech?
Velice mne to překvapilo, že dokonce
ušetřím a jsem za to ráda. V dnešní době,
kdy stoupají ceny energií, je tato zpráva
pro nás pro všechny velmi potěšující.
Pan Lyčka a pan Závada
– Horní Datyně
Jak jste spokojení s opravami kanalizace
v Horních Datyních?
Chápeme, že každé naplánování oprav
trvá dlouho a je s tím spousta vyřizování,
než práce vůbec započnou. Ale s výsledkem jsme moc spokojeni a jsme rádi, že se
plánuje i oprava cest v Horních Datyních.
Pan Fajkus – Horní Datyně
Jak jste spokojeni s opravami, které
chystá vedení města do budoucna a s těmi,
které už byly dokončeny?
Vedení města odvedlo velký kus práce.
Všechny plány se nedají splnit hned, ale za
tak krátkou dobu, kdy je starostou Martin
Čech, ještě nikdy nebylo odvedeno tolik
práce, jako je teď za pár let. Jsme moc
spokojení a žije se nám tady moc dobře.
(red)
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Vánoční a novoroční přání
Spolku seniorů

Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok,
a pak šťastný nový rok.
Vratimovští senioři přejí všem krásné Vánoce
a děkují za dlouholetou podporu a finanční pomoc
Městskému úřadu Vratimov a Středisku volného
času za krásné akce, které pro ně organizují.
Milí přátelé, vykročte do roku 2022 tou správnou nohou a mějte se dobře.
Anna Huppertová,
předsedkyně Spolku seniorů Vratimov

Vratimovští zahrádkáři na výletě
Český zahrádkářský svaz Vratimov pořádá každoročně tradiční jednodenní zájezdy. Stejně tak tomu bylo i letos, kdy
jsme našim členům umožnili na krátký čas
poznat pamětihodnosti české země a krásy
přírody. Cílem výletu byla slovácká obec
Buchlovice. Po trase jsme si udělali zastávku v leteckém muzeu v Kunovicích. Expozice dokumentuje leteckou historii a leteckou výrobu, která dodnes hraje významnou
roli na východní Moravě. Při prohlídce
jsme se mohli podívat do nitra letounů
a nasát tak leteckou atmosféru. Pokračovali jsme dál do Buchlovic, kde jsme navštívili místní zámek se zajímavou muzejní
expozicí a také jsme měli možnost se projít
hodnotným zámeckým parkem, který patří
mezi nejkrásnější parky českého baroka.
Náš výlet jsme zakončili návštěvou vinného sklípku v Polešovicích s ochutnávkou

Foto: Olga Mladenová

burčáku a několika druhů vynikajících vín.
Domů jsme dorazili s dobrou náladou, spokojení a už se těšíme na další zájezdy.
Na závěr Vám za vratimovské zahrádká-

ře přeji příjemné prožití vánočních svátků
a hlavně pevné zdraví v novém roce.
Olga Mladenová,
místopředsedkyně ZO ČZS Vratimov

Svaz tělesně postižených hodnotil loňský rok
na setkání u kávy
Zájezdy do hor, účast na klání seniorů ale i Covid-19 zasáhl do
života tělesně postižených.
Průběžně se členové naší organizace v menším počtu zúčastňovali zájezdů na Lysou horu, Pustevny a na sv. Hostýn pořádaných
Střediskem volného času.

Foto: Dája Slívová

Byli také na soutěžním klání seniorů v Ostravě-Hrabové. Výrobou svých rukodělných produktů se podíleli na zpestření výstavy
zahrádkářů v Horních Datyních a neopomněli ani účast na pietních akcích ve Vratimově.
Po velmi dlouhé době se konečně podařilo zorganizovat tradiční
podzimní setkání u kávy. Neobvykle nízká účast členů, potvrdila
obavy z narůstajícího šíření nákazy Covid-19. Příjemné odpočinkové odpoledne zpříjemnil zúčastněným pan Jiří Homola s manželkou svými příběhy z cest po celém světě, které doplnili promítáním filmu.
O kulturní vyžití se pravidelně stará Těšínské divadlo, které poskytuje členům spolku permanentní vstupenky.
Na závěr přeje svaz tělesně postižených všem občanům Vratimova pořádnou porci zdraví, štěstí, pohody a krásné prožití vánočních svátků.
Za organizaci Svazu tělesně postižených,
předsedkyně Dája Slívová
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VÁNOČNÍ VŮNĚ!
Milí čtenáři! Rád bych Vás všechny
povzbudil, abychom tento výjimečný sváteční čas dobře prožili a vychutnali si jeho
krásu! Četl jsem příběh, ve kterém se jeden
smutný člověk rozhodl odejít do hor, které
se vznášely za městem, ve kterém žil. Na
cestě potkal pastýře. Ten, jako moudrý člověk, na něm poznal, že není šťastný. Zeptal
se ho: „Co tě trápí?“. A on mu odpověděl:
„Cítím se opuštěný, jsem sám“. „Já jsem
taky celé dny sám, a přesto nejsem smutný“ - řekl pastýř. Ten člověk mu odvětil:
„To je asi tím, že máš Boha.“ Pastýř na to:
„Máš pravdu, mám Boha a věřím v Něho.“
A ten člověk mu řekl: „Já nedokážu uvěřit, že Bůh může mít rád i mne.“ Pastýř se
zamyslel a odpověděl: „Vidíš, tady dole je
město, ze kterého přicházíš. Vidíš všechny ty domy a okna v nich? Slunce je jen
jedno, a přesto každé ráno, když vychází,
políbí každé, i to nejmenší okno a celý
den do všech svítí. Tak je to i s tebou. Ale
možná problém je v tom, že máš zavřené
okenice…“.
Přátelé! Přichází k nám nejkrásnější po-

Vratimovské noviny
selství letošních Vánoc! Poselství, které
nás pobízí, abychom „otevřeli okenice“
a nechali do svého života proniknout paprsky Boží lásky! Ty „okenice“ mohou mít
různou podobu, třeba mnohých starostí,
které jsme letos řešili a třeba ještě v budoucnu řešit budeme.
Pamatujme: Bůh nás nikdy neopouští! A
pevně věřím tomu, že Boží láska se dotýká člověka v každé době! Možná si někdo
pomyslí, jestli se to týká i jeho? Často je
tomu tak, že když otevřeme okenice, cítíme příjemnou svěží vůni… vůni jara, vůni
rozkvetlých luk… Pokud tomu tak není,
pokud nic necítíme... obzvlášť teď víme,
že to může znamenat problém – nemoc!
Nicméně vánoční svátky jsou také o vůních.
Někdo z Vás už možná letos prohlásil,
že jeho dům provoněly Vánoce.
Vůně Vánoc je spojena s vůní našeho
domova, na kterou později s láskou vzpomínáme.
Může to být vůně cukroví, perníku a hřejivého svařáku, nebo vůně vánočního koření, hřebíčku a skořice.
Kdysi jsem dostal takové vánoční přání:

prosinec 2021
Desatero vánočních vůní! Které teď s láskou posílám i Vám:
1/vůni hvězdy z Betléma, která osvětluje,
2/vůni úsměvu, který rozzařuje,
3/vůni zdraví, které posiluje,
4/vůni obětí, které zahřívá,
5/vůni zázraku, který proměňuje,
6/vůni harmonie, která zklidňuje,
7/vůni betlémské rodiny, která spojuje,
8/vůni víry, která ohlašuje,
9/vůni naděje, která žije,
10/vůni lásky, která je věčná.
A spolu s těmito vánočními vůněmi ať
zavítá do Vašich domovů láska a pokoj,
zdraví a radost, Boží požehnání a přímluva
Matky Boží, a to nejen v tyto sváteční dny,
ale i v celém nadcházejícím roce 2022!
Upřímně doufám, že vánoční bohoslužby se budou konat jako obvykle, i když asi
nikdo z nás momentálně neví, jaká opatření budou ve svátečním období platit.
Váš farář P. Mgr. Adrian Wykręt

Vratimovští motorkáři poznávali krásy naší vlasti
a finančně pomohli lidem postiženým tornádem
Přemýšleli jsme, kam letos vyrazit na našich mašinách. Cestování do zahraničí vzhledem k epidemiologické situaci nebylo
úplně bez komplikací, a tak jsme se rozhodli prozkoumat krásy
České republiky po celém jejím obvodu a navštívit ty nejzajímavější místa.
Plány trasy nám ale změnila smutná událost. Tornádo, které ničivě zasáhlo jižní Moravu a zasáhlo také naše srdce. Jako spoustu
dalších lidí i my jsme přemýšleli, jak můžeme pomoci. Uspořádali
jsme sbírku a vybrali mezi členy Spolku Vratimovských motorkářů 9000 korun. Rozhodli jsme se, že dar předáme konkrétním
lidem a zajedeme přímo do postižené oblasti.
V sobotu 3. července vyrazilo deset motorek vstříc prvnímu cíli.
První zastávka byla u přátel, rovněž motorkářů, v Traplicích ve
Zlínském kraji. Po malé přestávce jsme pokračovali dál, směrem
na Břeclav. Zastavili jsme ve vesnici Lužice u Hodonína, ve které
jsme na vlastní oči viděli, co způsobilo tornádo a jaké mělo ničivé
následky. Vybrali jsme dva domy, oslovili rodiny a rozdělili náš
dar mezi ně. Shodou náhod má jedna z obdarovaných rodin kořeny ve Frýdku Místku. Bylo to velmi příjemné setkání a jsme rádi,
že jsme mohli takto pomoci a že přesně víme, kde a u koho naše
pomoc skončila.
V následujících dnech jsme pokračovali po trase, navštívili
například Vranovskou přehradu, rozhlednu Babylon, Dalešický
pivovar a projeli kolem jaderné elektrárny Dukovany. V pondělí
jsme zamířili k zámku Český Rudolec, kde se k nám přidali další členové. Poté jsme už jako třináctičlenná skupina pokračovali
k nejjižnějšímu bodu naší republiky, a pak do vodáckého kempu
ve Vyšším Brodě, který se stal naším útočištěm na další dvě noci.
Výměna řídítek za pádla
Následující den jsme vyměnili řídítka za pádla a motorky za

Vodácký kemp Pod Hrází - Vyšší Brod.

Foto: Basy

rafty a propluli z Náhořan do Českého Krumlova. Pohled z vody,
hlavně na historickou část Krumlova, stojí za to. V úterý jsme pak
pokračovali v naší cestě, a to k nejzápadnějšímu bodu republiky.
Z Aše jsme pak přejeli do Františkových Lázní, které jsme si důkladně prohlédli. Další ráno jsme bohužel už za deštivého počasí
vyrazili na sever s tím, že zdoláme vrchol Ještědu. Podařilo se,
a nádherný výhled z kultovního vysílače byl naší odměnou. Po
návratu z výšin zpět na zem jsme vybrali pro nadcházející noc
kemp u přehrady Rozkoš. Na poslední den jsme plánovali projet
Jeseníky, ale počasí to rozhodlo za nás a my se nakonec vydali
zpět k domovům.
Během pěti etap jsme urazili bez nehod 1742 kilometrů a dobrá
nálada nás neopouštěla celou cestu. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se této prima akce zúčastnili.
Na závěr bychom chtěli za celý Spolek Vratimovských motorkářů popřát lidem pokojný advent, krásné Vánoce prožité ve zdraví se svými blízkými a do nového roku vše dobré.
Ing. Furčák Marcel,
předseda Spolku vratimovských motorkářů Vratimov

prosinec 2021
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Předpřípravka se zúčastnila Zimní ligy v Brušperku
Fotbalovým předpřípravkám začala
o víkendu halová Zimní liga. První turnaj se konal v brušperské sportovní hale
a samozřejmě tam nechyběla ani účast našich benjamínků, které vedl trenér Lukáš
Duda. „Zimní liga je velice zajímavá soutěž,“ podotkl Duda. „První turnaj se odehrál v Brušperku a co se týče zhodnocení,
tak musím říct, že je velmi optimistické.
Byl to náš první takový turnaj a já jsem
rád, že si jej všichni užili. Nikomu se nic
nestalo a všichni předvedli pěkný výkon.
Za chvíli nás čeká další turnaj, tak jen doufám, že všem vydrží střelecká forma a také
i užasné nasazení, které děti předváděly
v každém utkání,“ chválil své svěřence
Lukáš Duda.

Výsledky:
FC Vratimov – 1. BFK Frýdlant n. O.
E 2:5 (branky: Patrik Veselý 2),
– FK Frýdek-Místek L 1:5 (Daniel
Dohnal),
– FK Frýdek-Místek M děvčata 2:4
(Patrik Veselý 2),
– První SC Staré Město 6:3 (Daniel
Dohnal 2, Beata Gambalová 2,
Patrik Veselý, Filip Pindur),
– MFK Havířov 0:11,
– FK Frýdek-Místek K 0:1.
Lukáš Duda,
trenér

Foto: Kristýna Haldinová

Mladší přípravka se ohlédla za skončeným podzimem
zlepšení, a to jak v individuální činnosti s míčem, tak ve hře jeden
na jednoho, či střelbě a chápání základních fotbalových pravidel.
Děti jsou nadšené z každé pěkné akce a hlavně, co je pro nás nejvíce pozitivní, že mají stále chuť se zlepšovat. Musím také moc
poděkovat všem rodičům za přístup,“ dodal Švrček.
Jeho svěřenci se pomalu již začínají připravovat na zimní přípravu, která začne v listopadu. „Přípravu vyplníme několika halovými turnaji. Zatím jich máme do konce roku naplánováno kolem
pěti, šesti. Velké dík patří i vedení vratimovského klubu za příspěvek na startovné v Zimní lize,“ děkoval Švrček.
A jakých výsledků kluci z mladší přípravky dosáhli?
Velká Polom – Vratimov
31:9
Vratimov – Baník Ostrava U9 B
20:15
Poruba B – Vratimov
12:11
Vratimov – Petřkovice
12:10
Stará Bělá – Vratimov
11:23
Vratimov – Rychvald
7:11
Klimkovice – Vratimov
6:26

Foto: Kristýna Haldinová

Podzimní část sezony je pro některé kategorie již u konce a kluci
s holkama se začínají pomalu přesouvat do vytápěných tělocvičen
a sportovních hal. To je vlastně chvíle na bilancování a hodnocení. Takže jak si vedla na podzim vratimovská mladší přípravka?
„Přípravu na sezonu jsme začali 23. srpna. Od prvního tréninku byla na dětech vidět snaha a nadšení se učit zase něco nového z fotbalových dovedností,“ začal s hodnocením trenér Švrček. „Již po dvou měsících tvrdé práce jsme u dětí viděli velké

Výsledky přátelského utkání:
Vítkovice U9 – Vratimov

32:9

Triangl
Vítkovice U9 – Vratimov
Ostrava Jih- Vratimov
Vítkovice U9 – Vratimov
Ostrava Jih – Vratimov

11:3
5:3
12:1
4:6

„Na závěr bych chtěl pochválit všechny děti za přístup k tréninkům i zápasům,“ sdělil trenér Švrček.
Daniel Švrček,
trenér

Uzávěrka příštího čísla Vratimovských novin
je 9. prosince 2021.
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BLAHOPŘEJEME

prosinec 2021

BLAHOPŘEJEME

Dne 29. prosince 2021 oslaví své
80. narozeniny náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček

Dne 15. prosince 2021 oslaví své
90. narozeniny naše dlouholetá členka
Spolku seniorů města Vratimova paní

Oldřich Vašíček

Helenka Kadlubiecová.

z Vratimova.

Žádné trní, jenom růže,
užívej vše, co se může,
něco však i přes zákaz,
ať má život říz a spád.

Přejeme mu štěstí, zdraví,
život ať ho pořád baví.
Manželka Marie, dcera Jarka
a syn Radek s rodinami.

BLAHOPŘEJEME

Přeje výbor Spolku seniorů města Vratimova.

BLAHOPŘEJEME

Dne 13. prosince 2021 oslaví své
90. narozeniny náš dlouholetý člen
Spolku seniorů města Vratimova pan

Ing. Miroslav Ler.
V tuto slavnostní chvíli
přejeme hodně síly,
pevné zdraví a štěstí,
pěkné dny bez starostí.

Dne 13. prosince oslaví krásné
90. narozeniny náš milý tatínek,
tchán a dědeček pan

Ing. Miroslav Ler.
Za vše mu děkujeme,
přejeme hlavně pevné zdraví
a ještě dlouhá léta mezi námi.

Přeje výbor Spolku seniorů města Vratimova.

VZPOMÍNÁME
Ten, kdo byl milován a ctěn,
není zapomenut,
zůstává navždy v našich srdcích
a vzpomínkách.
Dne 13. prosince 2021 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí pana

Jaroslava Podešvy
z Horních Datyň.
S láskou vzpomínají manželka Alena,
syn Jiří s rodinou a dcera Anna s rodinou.

Dne 25. listopadu uplynulo 8 let,
co nám odešla naše

Boženka Kubáňová.
S láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

Dne 26. prosince vzpomeneme
1. výročí úmrtí pana

Jaromíra Kosňovského
a
22. dubna 2022 uplynou 3 roky
od úmrtí paní

Almy Kosňovské.
S úctou a láskou vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 9. prosince uplyne 8 let,
kdy nás navždy opustila má maminka
paní

Jana Santusová.
S láskou vzpomínají manžel
a dcera Jana s rodinou.

prosinec 2021
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VZPOMÍNÁME
Dne 23. prosince 2021 si připomeneme
5. výročí úmrtí
pana

Dne 23. prosince 2021 uplyne rok,
co nás navždy opustila
paní

Miloše Tomise.

Anna Lajčoková.

S láskou vzpomínají manželka
s rodinou.

S úctou a láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

Dne 23. prosince 2021 uplyne
28 let, co nás opustil
pan

Dne 13. prosince 2021 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a kamarád
pan

Alois Babiš.
S láskou vzpomíná manželka
s rodinou.

Oldřich Žižka.
S láskou vzpomínají manželka, syn
a dcera s rodinou.

Dne 6. května 2019 nás náhle opustil
náš milovaný syn
pan

Alois Babiš.
Prosím, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná maminka, sestra a bratr.

Kronika města Vratimova, část 112, rok 1951
Zdraví občanů
V tomto roce se vyskytla ve větší míře v obci spála a zánět jater.
Jiné epidemie nebyly. Provedeno povinné očkování proti neštovicím, záškrtu a tuberkulose. Dále akce dárců krve od zaměstnanců
továrny, která se setkala s dobrým úspěchem.
Práce JZD
Jednotné zemědělské družstvo, které bylo ustaveno v roce 1950
jako typ druhého stupně, má ke konci roku 35 členů a jsou to zaměstnanci dolů, hutí a učitelé. Do společného osevu byly pojaty
pozemky: od římsko-katolické fary, Kuče, Kubaby, Slívy Josefa
z čísla 262 i další půda, kterou dal MNV.
Polní práce řádně provedeny a oseto 29 ha obilovin a 20 ha jinými plodinami. K živočišné výrobě nebylo přistoupeno. Na přestavbu stodoly na kravín pro ustájení dobytka byla státní zápůjčka
Kčs 250.000,- Přesto, že v JZD je 35 členů, vykonává polní práce
jen nejvíce 10–14 členů – ostatní ještě nejsou natolik uvědomělí
o společném hospodaření.
Patronát nad JZD je Důl Petr Cinger z Ostravy, avšak tento
nesplnil svoji povinnost, jako patron. Při polních pracích, osevu,
žních, svozu i mlácení vypomohl nezištně i „Svaz českých ze-

mědělců“, ale do JZD z nich nikdo nevstoupil. Hojná i vydatná
pomoc byla od zdejších občanů i členů strany KSČ.
Svaz českých zemědělců ve Vratimově, který byl již za první republiky před druhou světovou válkou, má celkem 38 členů,
všichni výkonní zemědělci. Předseda svazu je Adámek Antonín,
rolník z čísla 4. Na Místním nár. výboru zastával též funkci jako
první místopředseda. Svaz obhospodařoval svoje pozemky podle
plánu a rozpisu od MNV a své předepsané dodávky státu vzorně
plnil, až na ojedinělé mizivé případy.
Ceny
Ceny nejdůležitějších potravin na přídělové lístky a na volném
nákupu.
druh zboží
na příděl
volný nákup
(lístky)
(bez lístků)
1 kg krupič. mouka
18.36,- Kčs
1 -„- cukr
15,70
140,- -„1 -„- chléb
8,16,- -„1 -„- máslo
80,450,- -„1 -„- rýže
40,300,- -„Do komunálních podniků se přihlásili další živnostníci.
(pokračování příště)

Vratimovské
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20Konání kulturních akcí je závislé
na aktuálních
protiepidemických prosinec
opatřeních.

Trio Opera Divas:

Divadélko Smíšek

Vánoční koncert
Gloria
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Andrea Kalivodová – sólistka Národního divadla Praha
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Cena 60 Kč
v prodeji v pokladně
Kulturního střediska

Provoz pokladny Kulturního střediska
V měsíci prosinci bude pokladna Kulturního střediska otevřena
pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, pátek zavřeno.
Ve čtvrtek 23. prosince bude pokladna otevřena do 12 hodin.
Od pondělí 27. prosince do pátku 31. prosince bude pokladna uzavřena.
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 9. prosince 2021, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zadám štěňata Německého ovčáka s PP,
předpoklad výborných povah, rodiče sportovně
vedení a zdraví, odběr asi leden – únor.
Informace na tel. 604 235 136.

STRAVOVÁNÍ
ČAVOJSKÁ s.r.o.
...vaření s láskou již 30 let

Ráda občas pohlídám vaše dítě.
Tel. 727 902 802
Hledám pronájem bydlení pro dvě spolehlivé,
zodpovědné osoby. Tel. 608 635 160

•
•
•
•

balené hotové obědy za cenu 75,- Kč
denní výběr 5–10 druhů jídel
ohřev v mikrovlnné troubě
trvanlivost 21 dnů

Bistro ČAVOJSKÁ vás zve
do kulturního domu ve Vratimově.
Otevřeno Po–Pá od 10:00 hod.

