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Slovo starosty Znáte své sousedy? Novinky z knihovny

Pokračování na str. 2

Nejen o větrných mlýncích si můžete přečíst v rozhovoru s Vladimírem Kuchařem. Na snímku je mlýnek v Horních Datyních. Foto: David Böhm

Schválený rozpočet počítá s plánovaný-
mi výdaji ve výši 228.601.817,00 Kč, z toho 
100.010.428,00 Kč (43,75 %) jsou inves-
tiční výdaje, 122.513.390,34 Kč (53,59 %) 
neinvestiční výdaje a 6.077.998,66 Kč 
(2,66 %) splátky jistin úvěrů.

Plánované výdaje 228.601.817,00 Kč 
jsou vyšší než plánované příjmy ve výši 

173.701.817,00 Kč. Schodek je kryt fi-
nančními prostředky z minulých let ve výši 
6.500.000,00 Kč, čerpáním úvěru ve výši 
38.400.000,00 Kč a možností čerpání kon-
tokorentu ve výši 10.000.000,00 Kč.

Zajímavosti z rozpočtu města Vratimova na rok 2022
Na co všechno musí přispívat naše měs-

to? Třeba na každý autobus, který zajíždí 
do Vratimova. Dále na oblíbené Senior 
taxi nebo údržbu zeleně. Část peněz půjde 
také na provoz areálu koupaliště nebo třeba 
úklid a opravy hřišť. Zastupitelstvo města 
schválilo na svém zasedání v prosinci loň-
ského roku rozpočet města na rok 2022.  
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pokračování ze str. 1

Zastupitelstvo města Vratimova 
na svém prosincovém jednání 
schválilo rozpočet našeho města 
pro rok 2022, ve kterém se plá-
nují výdaje ve výši 228,6 mil. Kč. 
Pozitivní je, že se v rozpočtu po-
čítá se sty miliony korun na investiční výdaje, 
což tvoří cca 44 % všech rozpočtových výdajů. 
Jsem za to velmi rád, protože v letošním roce 
plánujeme uskutečnit mnoho akcí. Podívejme 
se tedy na ty největší z nich. 

Po mnoha letech příprav na jaře zahájíme re-
konstrukci chodníků na ulici Vratimovské, tedy 
od točny autobusů po zastávku Na Roli. Sou-
částí této rekonstrukce bude i mj. vybudování 
tří přechodů pro chodce. Pro tuto akci je vyhra-
zeno 27,6 mil. Kč. 

Finančně nejnáročnější bude vybudování 
kanalizace v lokalitě Zaryjská poblíž nádra-
ží, ke které se podařilo doplnit ještě dvě stoky 
v Horních Datyních, a to na ulici Souběžná a Za 
Humny. V letošním roce je pro tuto akci vyčle-
něno 27,3 mil. Kč a zahájena by měla být v let-
ních měsících.

Počítá se také s opravami místních komunika-
cí U Březinek, části ulice U Jámy. Rekonstrukcí 
projde ulice U Mateřské školy, kde se počítá 
s opravou nejen komunikace, ale také chodníku 
a parkovacích míst. Dále musíme opravit na zá-
kladě nevyhovujícího statického posudku most 
v ul. Na Olejní.

Projektujeme rekonstrukci chodníku na ul. 
Frýdecká (mezi restaurací Nimrod a ul. Adám-
kova), vybudování nového chodníku na ul. Da-
tyňská (mezi ul. Karla Velčovského a restaurací 
Koliba). Také chceme zahájit projekční řešení 
dopravní situace ul. Na Příčnici (od Datyňské 
k Na Podlesí), kde se chceme zaměřit na bez-
pečnost chodců a také parkování. 

Zahájeny by měly být práce na přemístění 
knihovny do prostor nákupního střediska ve 
Vratimově (dokončení v příštím roce). Na tuto 
akci je vyčleněno 10 mil. Kč. V kulturním stře-
disku bychom se chtěli zaměřit na vybudování 
klimatizace ve společenském sále a saloncích. 

Chceme připravit a vybudovat dětské hřiště 
na sídlišti Na Příčnici, pumptrack u přejezdu na 
ul. Výletní či doplnit herní prvky do sportov-
ního areálu. Dále máme vyprojektovanou re-
konstrukci atletického stadionu vč. fotbalového 
hřiště a dokončíme také projektovou dokumen-
taci rekonstrukce tribuny. Nová budova koupa-
liště už pomalu začíná plnit svůj účel, a tak se 
všichni těšíme na otevření celého areálu, včetně 
koupaliště.

Toto je výčet jen těch finančně a rozsahem 
nejnáročnějších akcí. Podrobný rozbor roz-
počtu najdete na stránkách města. Podrobněji 
se investicím budeme věnovat v dalších číslech 
Vratimovských novin.

Martin Čech,
starosta

Slovo starosty

Struktura rozpočtových 
výdajů v roce 2022 

Pro porovnání byly výdaje v roce 2021 
ve výši 207.152.792,60 Kč a příjmy ve výši 
163.311.249,79 Kč, kdy rozdíl byl pokryt 
hlavně finančními prostředky z minulých let.

Porovnání výdajů a příjmů 2021-22

V dnešním článku bych se chtěl věnovat výdajové části, která je to 
hlavní, co by mohlo občany zajímat. 

Výdajová částka, jak bylo zmíněno již v úvodu, byla schválena ve výši 
228.601.817 Kč.

Velká částka z výdajů je na mandatorní výdaje. Co si pod tímto názvem před-
stavit?

„Mandatorní výdaje jsou výdaje, které se z veřejných rozpočtů vydávají, resp. 
musí vydávat na takové druhy veřejných statků, na které mají nárok buď všich-
ni občané, nebo jen jejich přesně specifikované skupiny (zejména např. v oblasti 
školství a v oblasti sociální). 

Tyto výdaje musí každá obec vynaložit na zajištění veřejných služeb, za které je 
ze zákona odpovědná. Zahrnují výdaje odvětví lesního hospodářství, pozemních 
komunikací a silniční dopravě, vodního hospodářství, vzdělávání, zdravotnictví, 
komunálních služeb, ochrany životního prostředí, sociálního zabezpečení, sociální 
péče a pomoci, ochraně obyvatelstva, bezpečnosti a veřejného pořádku, požární 
ochrany a územní samosprávy.“ 

Hanovec, F., Analýza mandatorních výdajů vybraných obcí v letech 2005-2007, 
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009.

Pro letošní rok byly mandatorní výdaje schváleny ve výši 160.001.509 Kč, což 
představuje 69,99 % z výdajů.

V našem rozpočtu byla v roce 2021 na mandatorní výdaje vydána částka 
109.721.396 Kč, což představuje 52,97 % z celkových výdajů.

Nyní se podíváme podrobněji na některé části rozpočtu. Částky pro rok 2022 
jsou ve výši plánovaných výdajů a příjmů schváleného rozpočtu. Částky z loňské-
ho roku jsou reálné výdaje a příjmy za celý rok 2021.

  ODPADY
Na zajištění svozu všech odpadů je schválena částka 8.000.000 Kč. Příjem za 

poplatek od občanů je schválen ve výši 4.500.000 Kč. Další příjem je ze separace, 
kde od EKO-KOMU bychom měli získat 1.400.000 Kč, takže odpadové hospo-

Zajímavosti z rozpočtu města 
Vratimova na rok 2022
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dářství by mělo být ve ztrátě 2.100.000 Kč. V roce 2021 byla v této 
oblasti ztráta 1.238.036 Kč.

  PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
Město Vratimov přispívá statutárnímu městu Ostrava a Morav-

skoslezskému kraji na dopravní obslužnost autobusů. Jako každá 
obec zapojena do městské hromadné dopravy přispíváme na každý 
spoj. Bez tohoto příspěvku by autobusové linky vůbec nezajížděly 
do našeho města. V této částce je také zahrnut příspěvek na bez-
platnou přepravu seniorů nad 70 let po našem městě. Pro rok 2022 
jsme v rozpočtu vyčlenili částku 3.167.441 Kč. V roce 2021 jsme 
zaplatili 2.722.334 Kč. 

  SENIOR TAXI
Pro letošní rok máme připraveno 600.000 Kč. V roce 2021 stála 

služba Senior taxi 653.269 Kč. 

  POŠTA PARTNER
Město Vratimov přispívá na službu Pošta Partner, která je zříze-

na v samoobsluze v Horních Datyních. Pro letošní rok je připrave-
na částka 250.000 Kč, loni to bylo 230.000 Kč. 

  PŘÍSPĚVEK PRO SPOLKY
Jako každý rok město umožňuje spolkům a fyzickým osobám 

působícím na území našeho města požádat o dotaci na provoz 
a činnost. Pro letošní rok je připraven 1.000.000 Kč. V loňském 
roce bylo nakonec přiděleno 1.064.517 Kč. 

   NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PROVOZ 
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Naše příspěvkové organizace jsou dvě základní školy (tři bu-
dovy), mateřská škola (také tři budovy), středisko volného času, 
základní umělecká škola  a knihovna. Peníze na provoz používají 
na úhradu energií, tepla, vody, služeb, základní údržbu svěřených 
budov a pozemků.

Pro rok 2022 je v rozpočtu schváleno 16.772.978 Kč. V roce 
2021 na tyto činnosti bylo zasláno 15.563.271 Kč.

  PROVOZ KULTURNÍHO STŘEDISKA
Částka pro KS je rozdělena na údržbu a provoz. Částky jsou sou-

hrnné pro obě budovy – jak KS Vratimov, tak KD Horní Datyně. 
Údržba v loňském roce vyšla na 801.038 Kč. Pro letošní rok by-
chom měli investovat do údržby 2.660.000 Kč. Navýšení je hlavně 
z důvodů dvou mimořádných akcí – vyčištění fasády KS a vyhoto-
vení klimatizace v tanečním sále a banketkách. 

Pro provoz je schválena částka 8.769.400 Kč. V této částce je 
zahrnuto 822.000 Kč na provoz kina a 892.100 Kč na Vratimovské 
noviny. V roce 2021 KS hospodařilo s částkou 5.808.040 Kč (pů-
vodní plán byl 8.163.200 Kč). Z toho 633.058 Kč kino, 543.507 
Vratimovské noviny.

Kulturní středisko má také příjmy, které v loňském roce či-
nily 875.169 Kč. Jedná se o příjmy za pronájmy, inzerci v no-
vinách, vstupné do kina apod. Letos jsou příjmy plánovány na 
1.776.000 Kč, pokud se bude jednat o standardní rok bez omezo-
vání provozu.

  PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Výdaje na zajištění pečovatelské služby jsou pro rok 2022 

stanoveny ve výši 3.114.500 Kč a příjmy ve výši 1.050.000 Kč. 
 Vloni činily výdaje 2.843.220 Kč a příjmy 1.120.139 Kč. 

  PROVOZ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Hasičské jednotky i budovy máme dvě – v Horních Datyních a ve 

Vratimově. Na údržbu obou budov je vyčleněno 170.000 Kč, loni 
bylo vydáno 67.569 Kč. Větší částka se dává na zajištění provo-
zu jednotek SDH. Rok 2022 je naplánován ve výši 2.172.000 Kč. 
Loni bylo vydáno 2.227.893 Kč.

  PROVOZ KOUPALIŠTĚ
V letošním roce opět zprovozníme areál koupaliště. Samozřej-

mě záleží na počasí a epidemiologické situaci. Plánováno je vydat 
na výdaje (platy, energie, revize, opravy atd.) 3.003.000 Kč a ze 
vstupného a pronájmů získat 1.050.000 Kč. Loňský rok, z důvodu 
neotevření koupaliště, neměl žádný výdaj ani příjem.

  TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
V této části jsou zahrnuta dětská hřiště, tělocvična Horní Daty-

ně, workout a skatepark a dvě hřiště fotbalová – travnaté i hřiště 
s umělým trávníkem (UT3G).

Pro rok 2022 je na úklid, opravy a kontroly vyčleněna částka 
1.370.000 Kč. Ta je vyšší než v roce loňském, 498.174 Kč, hlav-
ně z důvodu plánované výstavby dětského hřiště Na Příčnici 
a pumptracku u ulice Výletní.

Na travnaté hřiště a UT3G je vyčleněna částka 2.540.000 Kč, 
z toho 860.000 Kč na projektovou dokumentaci rekonstrukce atle-
tického stadionu včetně fotbalového hřiště.

V roce 2021 jsme do těchto dvou hřišť investovali 2.611.597 Kč. 
Na příjmové stránce jsme v roce 2021 z pronájmů získali 
183.945 Kč a letos plánujeme příjmy 260.000 Kč.

  ELEKTRICKÁ ENERGIE NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Z důvodu vyšších cen elektrické energie se plánuje výdaj ve výši 

1.900.000 Kč.
V roce 2021 stála elektrická energie na veřejné osvětlení 

1.127.208 Kč. 

  ČIŠTĚNÍ OBCE A KOMUNIKACÍ
Schválené výdaje pro letošní rok jsou na čištění obce ve výši 

2.600.000 Kč, čištění komunikací 1.100.000 Kč a zimní údržbu 
včetně posypového materiálu 1.100.000 Kč.

V roce 2021 byly výdaje ve výších 2.184.609 Kč na čištění obce, 
871.910 Kč na čištění komunikací a 1.186.100 Kč na zimní údržbu.

  ÚDRŽBA ZELENĚ
V plánu pro rok 2022 je pro Vratimovské služby, které nám zajiš-

ťují údržbu zeleně včetně hřbitovů, vyčleněna částka 4.000.000 Kč. 
Na údržbu lesa 420.000 Kč a na údržbu zeleně mimo Vratimovské 
služby, kde je hlavně nová výsadba s další péčí, ořezy a kácení, 
částka 2.400.000 Kč.

Tyto služby v loňském roce stály město 3.661.316 Kč pro Vra-
timovské služby, 797.433 Kč na údržbu lesa (v částce je zahrnuto 
také necelých 400.000 Kč z dotace MAS SB na rekonstrukci od-
počinkových míst a stezek v Důlňáku) a 1.504.043 Kč na údržbu 
zeleně mimo Vratimovské služby.

Zájemci o podrobnější prozkoumání rozpočtu si ho mohou dů-
kladněji prostudovat na webu města https://www.vratimov.cz/
urad/dokumenty-250-2000-sb/rozpocet-1/.  

David Böhm, místostarosta
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Když jsem se připravovala na rozhovor 
s Vladimírem Kuchařem, ptala jsem se 
všech známých datyňských obyvatel, jestli 
ho znají a co mi o něm poví. Většina z nich 
začala nadšeně vyprávět o tom, že píše 
historické publikace, skládá hudbu a vy-
dává svá CD, pořádá kulturní a turistické 
akce a další skvělé věci. O to víc jsem se 
na rozhovor s dokumentaristou doby, jak 
o sobě rád tvrdí, těšila. Potkali jsme se ve 
foyer Společenského domu ve Vratimově. 
Dozvěděla jsem se toho tolik, že by na to 
nestačilo ani celé číslo Vratimovských no-
vin. 

Pane Kuchaři, naši čtenáři už vás zna-
jí, protože píšete historické seriály pro 
Vratimovské noviny, nedávno například 
zajímavý seriál s názvem Historie psaná 
vodou. Jak se z člověka stane milovník 
historie?

Mám historii moc rád a chci pokračovat 
v odkazu svého otce, místního historika. Já 
jsem už v mládí chodil do archeologické-
ho kroužku při Ostravském muzeu. Dělali 
jsme archeologické výzkumy na Landeku, ale pro mě osobně byl nejlepší objev v Ře-

pištích u nádraží. Jmenuje se to tam Zapad-
lisko. Na tom místě jsme dělali průzkum 
a já jsem tam našel třecí misku, u které se 
odborníci domnívali, že pochází z období 
před 10. stoletím. Na základě tohoto obje-
vu jsme zahájili vykopávky pro muzeum 
ve Frýdku-Místku. Starší období se nepo-
tvrdilo, pouze ostrožna na kupecké cestě 
z období 13. století. 

Takže miskou to všechno začalo. A jak 
vás napadlo napsat výše zmíněnou Histo-
rii psanou vodou?

To vzniklo tak, že se na mě začali obra-
cet starousedlíci s tím, že nově přistěho-
vaní lidé nerespektují drenáže. Začal jsem 
tedy zkoumat, kudy kdysi protékala voda, 
kde byly rybníky a studny, a navíc mám 
ve svém archivu smlouvy a plány těch dre-
náží. Snažil jsem se tedy v seriálu přiblí-
žit tuto problematiku lidem. V současné 
době mě naplňuje činnost pro Šenovské 
muzeum, které má již charakter regionální 
instituce a máme tam sbírkové předměty 
z Datyň i Vratimova, které dokážeme po-
soudit a případně zařadíme do expozice 
nebo svého depozitu. Provádíme také vy-
davatelskou a  přednáškovou činnost a po-
řádáme kulturní akce.

Přinesl jste mi publikaci, kterou jste sám 
napsal. Je o větrných mlýncích. Proč se 
věnujete zrovna jim?

Ony totiž tyhle větrné mlýnky jsou fe-
noménem v České republice a nacházejí 
se pouze na Těšínsku a pak až v polském 
Slezsku. To nikde jinde neuvidíte. Mě ty 
stavby lákaly už jako kluka a věnuji se jim 
celý život. Začal jsem o nich hledat infor-
mace, a dokonce když jsem byl před lety 
v USA a projížděl středozápad, dozvěděl 
jsem se tam, že právě od Američanů jsme 
převzali v polovině 19. století patent. Tak-
že mlýnek, který máme v Horních Daty-
ních nebo další třeba v Řepištích, můžeme 
znát z amerických westernů. Jediný rozdíl 
mezi těmi mlýnky je ten, že středozápad 
USA je suchá oblast a mlýnky sloužily na 
čerpání vody, kdežto u nás to bylo výhrad-
ně na mletí obilí. V publikaci je i seznam 
místních mlýnků. 

Když už jste narazil na cestování, co vaše 
další vášeň – turistika? Slyšela jsem o va-
šich komentovaných procházkách pro ve-
řejnost.

Turistika je pro mě také velké téma. Po-
řádáme různé akce. Jedna z oblíbených 
a tradičních je zimní táboření Klondyke, 
která vznikla už v roce 1967. A komen-

Znáte své sousedy?

Při nahrávání CD Podivný čas.  Foto: Michal Smolan

„Pole neprodám, mám rád výhledy,“ říká 
Vladimír Kuchař z Horních Datyň  

Vladimír Kuchař se svým zrenovovaným kolem, 
se kterým vyjel k výročí 100 let republiky s ve-
locipedisty z Hrabové.

Foto: Zdeněk Šebesta

Rubrika:
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tované prohlídky, na které se ptáte, jsem 
pořádal v době covidu. Byly pro skupinky 
lidí a naše trasy byly různé. Začali jsme 
právě u mlýnku v Horních Datyních, pro-
šli celou oblast ze seriálu Historie psaná 
vodou, ukázal jsem jim vodní mlýn, pak 
také místo poblíž domu č. p. 2, kde se po 
rozorání louky našel poklad. Už dlouho se 
snažím o to, aby se v Horních Datyních 
označila turisticky zajímavá místa. Máme 
zde mnoho mladých rodin a bylo by dobré, 
kdyby se dozvěděly, kam můžou na pro-
cházky, za odpočinkem a podobně. Jsem 
členem výboru KČT (Klub českých turis-
tů) a teď, kdy se nemůžeme s dalšími tu-
risty moc scházet a rušíme výroční schůze 
a valné hromady, tak jsem nahrál videa, ve 
kterých je seznamuji, jaké nás čekají akce, 
co se plánuje a také hodnotíme činnost klu-
bu. Vše dávám na internet.

Výborně, takže jste na dobu covidovou za-
reagoval pohotově a založil si svůj kanál 
na YouTube?

Ano a kromě výše zmíněných informací 
tam mám i reportáže o zajímavých místech 
v okolí. A koho zas až tak nezajímá turisti-
ka, tak si tam může najít něco hudebního.

Čímž se dostáváme k dalšímu z vašich zá-
jmů a tím je hudba.

Ano, jsem i hudebník. Začalo to už na 
vojně, kdy jsem si založil kapelu. Mám 
vztah ke country a před rokem 1980 jsem 
vstoupil do folkové sekce v Ostravě. Tam 
se líhly zajímavé osobnosti, jako Jarek 
Nohavica, Karel Plíhal nebo Pavel Dobeš. 
Tihle muzikanti mě oslovili a já jsem začal 
skládat vlastní hudbu a psát texty. Kdysi 
jen do šuplíku. Po roce 1982 jsem vstou-
pil do nejstarší vratimovské trampské osa-
dy, která existuje do dnešní doby, a zalo-
žili jsme skupinu Vlčáci. Víc než hudba 
trampská mě oslovila country, tak jsme 
začali hrát americké country. Stali jsme 
se oblíbenou skupinou, vyhledávanou na 
country bálech. Dokonce jsme pak jako 
Vlčáci vydali dvě hudební CD. 

Donesl jste mi cédečko Podivný čas, to je 
vaše poslední dílo?

Ano. Své nové hudební album prezentu-
ji jako stylově jiné, folkrockové (jen jedna 
píseň je country).  Je o přemýšlení, nadsáz-
ce či pohlazení na duši v tomto nevlídném 
čase.

Budu tedy přát vašemu CD hodně spo-
kojených posluchačů. A na závěr našeho 
povídání bych se vás ráda zeptala, jak se 
vám bydlí v Horních Datyních?

Já jsem místní patriot. Na gruntu č. p. 15 
je naše příjmení již desátou generací. Jsem 

Z koncertu. Foto: Archiv V. Kuchaře

Máte tip na zajímavou osobnost, která žije ve Vratimově nebo Horních Datyních, případně odtamtud 
pochází? Budeme rádi, když nám napíšete na e-mail: redakce@ksvratimov.cz

zatím spokojený, mám výhledy do polí, 
která mi patří a která nechci prodávat na 
stavební pozemky. Mrzí mě, že město do-
volilo, aby se doprostřed pole udělal klín 
a aby to tam mohl koupit nějaký develo-
per. Předpokládá se, že budou mizet další 

pole. Já si ovšem chci zachovat své vý-
hledy. Pole prodávat nebudu, jsou to naše 
grunty, mám k nim vztah. Peníze pro mě 
nejsou důležité a snažím se být spokojen.

Chybí nebo vadí vám ve městě něco?
Chybí mi v Horních Datyních jakákoli 

kultura a zvláště pak pro mládež. Kdysi 
dělaly spolky výborné plesy, karnevaly, 
zábavy. Teď není nic a mládež musí na 
Stodolní. Co mě mrzí je to, že když jsem 
chodil na Hovory s občany (pravidelná se-
tkání vedení radnice s občany města), tak 
se tam objevovali jedni a titíž křiklouni, 
kterým vadila kdejaká akce v Kulturním 
domě v Horních Datyních. A přesně kvůli 
takovým lidem se kulturní dům nepoužívá. 
Je mi až líto vedení obce, které musí po-
slouchat neustálé stížnosti a křik. 

A kdybyste měl nalákat někoho, aby za-
čal žít v Horních Datyních, na co byste ho 
namotivoval?

Já si myslím, že přistěhovalců je tu už 
hodně a narušuje to vzájemné vztahy. Ale 
co bych vypíchnul, tak jsou tady dobří 
představitelé města, kteří pracují i aktivně 
s dětmi, tak z tohoto pohledu je to dobré.

Dále tady máme bohatý spolkový život 
a rádi přijmeme nové členy, kteří budou 
chtít posunout náš spolkový život zase 
kousek dál. Společnou akcí spolku pak 
bývá v obci tradiční Krmáš, kterým mimo 
jiné chceme oslovit i nové obyvatele obce.

Pane Kuchaři, děkuji za rozhovor a přeji, 
ať vás neopouští elán a vášeň pro všech-
no, co děláte.

Pavlína Kotschi,
kulturní středisko

   C                                    F 
  Velocipedisté, dnes to mají jisté, 
  C                                     G  
  vytahují lásky z garáží. 
 C                                    F 
  Oprášili kola, dneska sraz je vola, 
 C    G                         C 
  Na spanilou  jízdu vyráží. 

 F                             C 
  Z každého pot kape, do pedálu šlape, 
 G                                      C 
  k vrcholu se blíží ze všech sil. 
 F                           C 
  A p i jízd  z kopce, v as brzdí na stopce, 
 G                               G7                             C     G 
  kdo poctiv  jenom vodu pil. 

  Vedle kola kluše, kdo propíchal duše, 
  a doma si nechal lepení. 
  Odrazku m j vzadu, p i st etu i pádu, 
  zachrání vám život vážení! 

  Pro výstavu o cyklistice v Šenov   31. 8. 2019      

                                             
Hudba,  text:  Randy

Velocipedisté

Text písně Velocipedisté vznikl k výstavě v Še-
nově.
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Ze schůze rady a jednání zastupitelstva města
Rada města mimo jiné:
• schválila přidělení daru spolkům a organizacím
• schválila smlouvu na dodávku digitální úřední desky
• vzala na vědomí aktualizaci Věcného záměru rozvoje výchovně-vzdělávací sousta-

vy města Vratimova
• rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Od-

kanalizování lokality Zaryjská, Vratimov a výstavba stok F4 (ul. Souběžná) a I1 
(ul. Za Humny)“

• schválila sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby města Vratimova dle před-
loženého návrhu a pravidla pro poskytování pečovatelské služby města Vratimova 
s účinností od 1. ledna 2022

• rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební prá-
ce s názvem „Vratimov, Horní Datyně – chodník ul. Vratimovská (úsek mezi ul. 
Krajní a ul. Nad Točnou)“

• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Zajištění 
havarijní služby pro objekty ve vlastnictví města Vratimova“

Zastupitelstvo města dne 8. prosince 2021:
• schválilo rozpočet města Vratimova na rok 2022
• schválilo rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 

1.–9. měsíce roku 2021
• schválilo plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2022–2031
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství

Celý zápis ze zasedání Zastupitelstva města Vratimova najdete na www.vratimov.cz
 Bc. Martin Čech,

starosta

Vážení spoluobčané,

od 1. ledna 2020 město Vratimov pro své 
seniory nad 70 let věku a pro držitele prů-
kazu ZTP a ZTP/P, bez ohledu na věk, za-
jišťuje službu Senior taxi. Pro zajímavost 
uvádíme pár statistických údajů za rok 
2021:
• v roce 2021 si o průkaz pro službu 

Senior taxi zažádalo 52 občanů
• mezi nejčastěji navštěvovaná místa 

patřila Městská nemocnice Ostrava, 
Fakultní nemocnice Ostrava, Poliklinika 
Liberty Ostrava, Vítkovická nemocnice 
a Nemocnice ve Frýdku-Místku

• věkový průměr žadatelů byl 79 let
• celkový počet držitelů průkazu je 236. 

Jsme velice rádi, že služba Senior taxi 
Vratimov plní svůj účel a je našimi občany 
plně využívána.

Bližší informace k poskytování této služby 
obdržíte na telefonních číslech:
595 705 923, 776 548 165 – Bc. Jitka 
Langrová, sociální pracovnice
595 705 924, 770 136 122 – Bc. Alice Mi-
ková, sociální pracovnice

Bc. Alice Miková, 
odbor sociálně-správní

SENIOR TAXI VRATIMOV 
– ohlédnutí za rokem 2021

Na konci roku 2021 byla dostavěna ve sportovním areále ve 
Vratimově nová, moderní budova, která mj. poskytuje kvalitní 
zázemí pro vratimovské koupaliště. 

Město Vratimov hledá na vedlejší pracovní poměr (DPP, 
příp. DPČ) zaměstnance na koupaliště pro letní sezonu 2022, 
jedná se o tyto pracovní pozice:

PLAVČÍK s platnou licencí, tj. kvalifikací plavčík 
Podmínky:
• odměna 150 Kč/h 
• jednorázovou motivační odměnu za plnění mimořádných 

úkolů
• poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč na kurz plavčíka
• pro získání kvalifikace PLAVČÍK je autorizovaná zkouška 

PLAVČÍK - podrobnější informace o kurzu a zkoušce plav-
číka naleznete na: www.svca.cz (lze využít i jinou školicí 
organizaci)

• zdarma permanentka pro 10 vstupů

SEZONNÍ PRACOVNICE NA ÚKLID na koupališti
Podmínky:
• odměna 100 Kč/h
• jednorázovou motivační odměnu za plnění mimořádných 

úkolů

POKLADNÍ 
PRO LETNÍ SEZONU
Nabízíme:
• odměna 120 Kč/h
• jednorázovou mo-

tivační odměnu za 
plnění mimořádných úkolů

SPRÁVCE KOUPALIŠTĚ
Nabízíme:
• odměna 160 Kč/h
• jednorázovou motivační odměnu za plnění mimořádných 

úkolů
• práci technického směru (kontrola strojovny, odběr vzorků, 

vedení sezonních zaměstnanců)

Bližší informace ke všem pracovním pozicím poskytne 
Ing. Hana Maliariková, referent odboru správy sportovních 
a kulturních zařízení, MÚ Vratimov, tel.: 776 548 253, 
e-mail: maliarikova@vratimov.cz.

 Ing. Hana Maliariková,
referent odboru správy sportovních a kulturních zařízení

Hledáme zaměstnance na koupaliště pro letní sezonu 2022

 Areál koupaliště.
 Foto: Daniel Filip
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Filtrační stanice 
na koupališti opravena

Na podzim uplynulého roku 
byla opravena budova filtrační 
stanice, která zajišťuje chod 
vratimovského koupaliště. 
V tomto objektu je v 1. PP prá-
vě strojovna filtrační stanice 
a v 1. NP je umístěna plavčí-
kárna. V rámci opravy bylo 
potřeba vyřešit vlhkost ve fil-
trační stanici, kdy byla osaze-
na nová vzduchotechnika a od-
vlhčovací jednotka. Dále byla 
zateplena a upravena nová te-
rasa pro plavčíky s vybudováním zastřešení, byla vyrobena a osazena nová schodiště, 
opraveny svody dešťových vod. Nový vzhled objektu podtrhuje nová fasáda. Stavbu 
provedla společnost BDSTAV MORAVA, s. r. o., s celkovými náklady 2.570 tis. Kč.

Bc. Daniel Filip,
vedoucí odboru správy sportovních a kulturních zařízení

Žádost 
o obecní byt 

je třeba potvrdit
Upozorňujeme, že žadatel o pronájem 

obecního bytu je povinen každoročně 
osobně nebo písemně potvrdit trvání své 
žádosti, a to vždy na počátku kalendářního 
roku, nejpozději však do 31. března pří-
slušného roku.

V případě, že se tak nestane, bude ne-
aktualizovaná žádost (po dvou letech od 
posledního data potvrzení zájmu), po před-
chozím projednání v sociální a bytové ko-
misi, vyřazena.

O vyřazení bude žadatel písemně infor-
mován.

Pavlína Fiedorová,
odbor investic a údržby obecního majetku

Filtrační stanice na koupališti.  Foto: Miloslav Veselý

Hledáme brigádníka na otevírání průchodu ve sportovním areálu
V souvislosti s dostavbou nové budovy koupaliště plánuje město Vratimov zprůchodnění sportovního areálu 
v denních hodinách, a to z branky od ul. Řadové po ul. U Stadionu.  Areál bude v noci uzavřen a bude monitorován 
kamerovým systémem.  Hledáme osobu k dlouhodobému zajištění odemykání areálu v ranních a zamykání ve 
večerních hodinách, ideálně člověka žijícího v dané lokalitě. 

Nabízíme pracovní poměr na DPČ či DPP. V případě zájmu se obracejte na referenta odboru správy sportovních 
a kulturních zařízení, MÚ Vratimov, pana Petra Holuba, MBA, tel.: 724 179 167, e-mail: holub@vratimov.cz.

I v loňském roce proběhlo tradiční se-
tkání se zástupci spolků, sdružení a klu-
bů působících na území našeho města. Za 
město se akce zúčastnil místostarosta Da-
vid Böhm a členové Zájmové a sportovní 
komise města Vratimova.

Spolky a sdružení jsou pro každé město 
velmi důležité. Umožňují občanům rozví-
jet jejich záliby a zajišťují nejen sportovní 
nebo kulturní vyžití. Jejich činnost je vel-
mi různorodá a pro město velmi přínosná. 

Na prosincovém sezení spolky zhodnoti-
ly svou dosavadní činnost a bylo jim opět 
připomenuto, že zájmová komise podá-
vá návrhy na rozdělení dotací na provoz, 
vymezení celoroční činnosti a mimořád-
nou podporu spolkům. Pro letošní rok je 
připraven jeden milion korun. V loňském 
roce přidělilo město spolkům celkem 
1.064.517 Kč.

Kromě bilancování a hodnocení zazně-
la také poznámka, že v Horních Datyních 

Každoroční setkání spolků s vedením radnice

se podílejí spolky na organizování akcí 
společně a bylo by dobré, aby toto fungo-
valo ve větší míře i ve Vratimově. Spol-
ky vznesly návrh na uspořádání společné 
akce, kde by mohly představit svou čin-

nost. Spolková činnost je velká priorita pro 
vedení vratimovské radnice. Proto bývají 
tato setkání velmi přínosná pro obě strany.

(red)

Ze setkání vedení města se spolky.  Foto: KS Vratimov 



8 Vratimovské noviny únor 2022

Doba pandemie změnila životy nám 
všem. Osobám se sníženou kvalitou slu-
chu a neslyšícím však mimo omezení, 
která zažíváme všichni, přináší překážky, 
které si slyšící veřejnost neumí ani před-
stavit. Pro osoby se sluchovým postižením 
a seniory, kteří ztrácí sluch vlivem věku, se 
zásadně zkomplikovaly i běžné každoden-
ní situace, např. komunikace v obchodech, 
s úřady i v nemocnicích. Roušky jsou totiž 
pro jejich komunikaci velkou překážkou. 
Tlumí hlasový projev, možnost sledovat 
mimiku i výraz obličeje, a může tak lehce 
dojít ke komunikačnímu šumu a následné-
mu nepochopení situace. 

Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stá-
ří budou potřebovat brýle, horší je však 
představa, že nebudou slyšet jako dříve 

a budou muset horší sluch nějakým způso-
bem kompenzovat. Pokud máte i vy potí-
že se sluchem, neváhejte se na nás obrátit. 
V rámci sociálních služeb Tichého světa 
nabízíme podporu osobám se sluchovým 
postižením při vyřizování různých žádostí 
o příspěvky, např. kompenzační pomůcky. 
Poskytujeme pomoc při návštěvě úřadů, 

nemocnic či podporu při řešení životních 
událostí. Nejen seniorům, kteří mají pro-
blémy se sluchem, pomáháme např. při 
pořizování sluchadel, světelné signaliza-
ce, zesilovače TV a jiných pomůcek, které 
přispívají ke zkvalitnění jejich života. Naši 
pracovníci mohou za klienty přijet kamko-
liv po Moravskoslezském kraji či se s nimi 
spojit online. 

 Všechny naše služby jsou zdarma. 
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dota-
zu nás neváhejte kontaktovat. Adresa po-
bočky: Zeyerova 110/12, Ostrava 702 00. 
Tel.: 702 158 110.

Alena Hegerová,
vedoucí konzultant pobočky

 pro MS kraj, Tichý svět

Když dobře slyšet není samozřejmost

Perfektně zorganizované akce, na kterých si přijdou na své 
pěší, běžkaři i lyžaři. To vše pod taktovkou Klubu českých turistů 
z Horních Datyň. 

V loňském roce 2021 se nám podařilo úspěšně zorganizovat ně-
kolik akcí, které se těšily velkému zájmu z řad členů i veřejnosti. 

Již tradiční, loni už 55. ročník Zimního táboření Klondyke, kte-
rý proběhl od 10. do 12. prosince, měl naprosto ideální podmínky. 
Patnácticentimetrová sněhová pokrývka, mráz a bezvětří po celou 
dobu táboření. Postavili jsme 47 stanů a na své si přišli běžkaři 
i pěší turisté.

Hned po Vánocích, v pondělí 27. prosince, jsme vypravili plný 
autobus účastníků na první zimní zájezd na Pustevny, který si také 
všichni turisté velmi pochvalovali.

První den roku 2022 jsme uspořádali 19. ročník Novoročního 
čtyřlístku (sbírková akce). Protože jsou hromadné akce ještě stále 
omezovány a limitovány nejrůznějšími nařízeními kvůli korona-
viru, určili jsme jako cíl venkovní prostředí hřiště před klubov-
nou KČT u Kulturního domu v Horních Datyních. Průchozích 

účastníků bylo v několika vlnách přes stovku, zúčastnili se turisté 
z Českého Těšína, Frýdku-Místku i z Markvartovic. Pokladnička 
byla v pondělí 10. ledna rozpečetěna a vybraná částka 7.764 Kč 
odeslána na určené konto.

V nejbližších dnech připravujeme únorový zimní zájezd, který 
by měl proběhnout v sobotu 5. února, a pojede se na Visalaje. Pro 
zájemce je odjezd v 8 hodin od KD Horní Datyně přes Vratimov 
a Frýdek-Místek. Cena zájezdu je 130 Kč. 

Dále se můžete hlásit na březnový zimní zájezd, který se usku-
teční 5. března, a tentokrát se pojede do Jeseníků na Praděd. 

Odjezd opět v 8 hodin od KD Horní Datyně a cena je 230 Kč. 
Přihlášky posílejte do 27. února na klikosek@seznam.cz a další 
informace u pana Vlastíka Kusáka na tel.: 724 122 356.

Vlastimil Kusák,
Klub českých turistů Horní Datyně

Informace z mysliveckého spolku
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a nastaveným opatřením  jsme nuceni  i letos zrušit tradiční myslivecký ples, který se 

měl uskutečnit  12. února v Kulturním domě v Horních Datyních. Pevně věříme, že v příštím roce již bude situace stabilizovaná a opět 
se sejdeme při tanci a zábavě. Dále nabízíme občanům,   kteří mají zájem o výkon práva myslivosti nebo spolupráci s mysliveckým 
spolkem, aby kontaktovali některého z členů mysliveckého spolku. Petr Dunat, předseda MS Hubert Vratimov

Klub českých turistů z Horních Datyň bilancuje

Setkání na Novoročním čtyřlístku.

Zimní táboření Klondyke. Foto: Vlastimil Kusák 
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Ledová Plzeň
Chcete vidět, jak vypadá podzemí Plzně, co zajímavého se mů-

žete dozvědět na stezce Spejbla a Hurvínka, nebo se hezky bát 
v Muzeu strašidel? Potom se s námi vydejte 4. února 2022, o po-
loletních prázdninách, na Ledovou Plzeň. Přihlášení a zaplacení 
nutné do 1. února 2022. 

Akce se bude konat dle aktuálních epidemiologických podmí-
nek. O nutnosti PCR testu stále jednáme. Podrobné informace zís-
kají přihlášení účastníci e-mailem.
Informace:  Věra Pacíková, tel.: 734 443 694 
e-mail: v.pacikova@svcvratimov.cz.

Jarňáky - příměstské tábory 
V termínu jarních prázdnin 28. února - 4. března 2022 připravu-

jeme pro děti ve věku od 6 do 13 let Jarňáky - příměstské tábory 
plné aktivit, soutěží a her. 

Mají vaše děti rády hory a sníh a chcete jim dopřát zdravý 
vzduch v nádherné beskydské přírodě? Máme pro vás novinku 
v podobě lyžařské školy Sněženky a Machři. Přihlášení možné do 
11. února 2022.

Více informací naleznete v nabídce u jednotlivých příměstských 
táborů: http://www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy

 Akce Střediska volného času Vratimov

V roce 2021 připravilo SVČ projekt Bejvávalo, který je určen 
seniorům. 

Oproti roku 2020 se žádné akce nerušily, všechny proběhly,  
a tak si každý mohl vybrat podle svého zájmu. 

Milovníky přírody zaujala naučná stezka Beskydské nebe 
v okolí skokanských můstků nad Frenštátem pod Radhoštěm, drs-
ná krása Jeseníků nebo pohled na Praděd z okolí horní nádrže pře-
čerpávací elektrárny Dlouhé stráně.

Zájemce o historii potěšila prohlídka konkatedrály Nanebevzetí 
Panny Marie v Opavě, zámek Raduň a jeho rozlehlý park, kde 
mohli při zámeckém vinobraní  vyzkoušet  různé druhy vín z pro-
dukce jihomoravských vinařů. 
Část projektu zahrnovala i exkurze do rozličných výroben a zá-

vodů. V moderním závodu Marlenka  bylo možné ochutnat výrobky 
z jejich produkce, v Tonaku zase vyzkoušet různé typy klobouků. 

Denně vídáme rozlehlé panorama hutě Liberty, ale teprve loni 
mohli někteří senioři  posoudit, proč se Ostravě říká „ocelové srd-
ce republiky“. S průvodcem projeli závodem a  obdivovali moder-
ní provoz středojemné válcovny. 

Že Ostrava už není černá ví všichni, ale jak vypadala na přelomu 
19. a 20. století, kde stávaly kavárny, hotely, které budovy se na-
cházely  v centru města nebo jak se město měnilo, o tom nemáme 
přesnou představu.  Senioři s pomocí průvodkyně poznali Ostravu 
i z její  historické stránky. Panorama města mohli obdivovat z vy-
hlídkové věže radnice a z Bolt Toweru. 

A závěrečné překvapení? Královské přivítání na paskovském 
zámku, jeho prohlídka s výkladem starosty Paskova, program 
žáků ZUŠ, projekce fotografií z jednotlivých zájezdů, prostě třeš-
nička na dortu.

A čeho si senioři  cení nejvíce? Toho, že SVČ se nevěnuje je-
nom mládeži, ale zajímá se i o starší generaci. Důchodci se tak 
dostanou  ze svých domovů, poznají  spoustu míst a získají nové 
přátele. 

Za to všechno patří velký dík organizátorům – ředitelce Haně 
Nevrlé a projektové manažerce Lence Havrdové, které mají vždy 
všechno promyšleno, zorganizováno a co více, na všechny akce 
„objednaly“ nádherné počasí. Takže jim patří velká jednička.

M. Kolková, V. Filipová, D. Kožušníková, A. Kukučková
účastnice akce Bejvávalo 2021

Akce SVČ Vratimov. Fota: Archiv SVČ

Z výletu akce Bejvávalo 2021. Foto: Archiv SVČ

Bejvávalo 2021. Poděkování seniorů za projekt
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Městská knihovna Vratimov  

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU
S M Ě L E  K U PŘ E D U !  
SVĚT KARLA HAVLÍČKA 

 
200. výročí narození
Můžete ji zhlédnout 
od 10. 1. do 22. 2. 2022

 
Městská knihovna VRATIMOV

Ohlédnutí za rokem 2021
Krátce si dovolujeme připomenout 

uplynulý rok, který nám v knihovně za-
čal úplným uzavřením od 4. ledna do 
12. února, kdy se nepůjčovalo vůbec. 
Bezkontaktní výdej objednaných knih 
přes hlavní vchod budovy Kulturního 
střediska započal 15. února a trval do 
9. dubna. Vítězoslavně jsme mohli pro 
veřejnost otevřít 12. dubna a byli jsme ve-
lice rádi, že čtenáři i návštěvníci mohou 
do vnitřních prostor. I přes tato uzavření 
a omezení knihovnu navštívilo 5214 ná-
vštěvníků. Připravili jsme 31 akcí, které 
navštívilo 333 dětí, učitelek a maminek. 
Uživatelé si vypůjčili 18 638 dokumentů. 

Novinky v knihovně
Milí čtenáři, od ledna je v platnos-

ti nový ceník služeb a náhrad. Prosím, 
věnujte mu pozornost zejména v sekci 
náhrad. Co byste mohli uvítat je prodlou-
žení výpůjční doby na 31 dnů. Mnozí 
z vás si hlídáte své čtenářské konto pro-
střednictvím online katalogu. Řada z vás 
má v knihovně uveden e-mail, kam vám 
chodí případné výzvy k navrácení vypůj-
čených dokumentů. Mnoho čtenářů vy-
užívá službu zasílání sms s těmito upo-
zorněními. Za důležitou považuji nově 
upravenou kategorizaci čtenářů, např. 
děti do sedmi let, kdy se začínají učit 
číst, jsme se rozhodli registrovat zdarma. 
K dalším novinkám patří možnost zapůj-
čení si discmanů, čtečky e-knih absenčně 
(zatím máme k dispozici jednu – Ama-
zon Kindle New 2020). K prezenční-
mu zapůjčení jsme pořídili dva tablety 
( Huawei a Lenovo). K novým službám 
přibyla možnost kroužkové vazby pro 
veřejnost, informace jsou uveřejněny na 
webu knihovny v ceníku. Věřím, že s na-
šimi službami budete spokojeni a bude-
me si navzájem inspirací. 

Zahajujeme další ročník soutěže 
Lovci perel 

S počátkem ledna jsme v naší knihovně 
odstartovali další ročník oblíbené soutě-
že určené dětem ve věku 6–15 let Lovci 
perel. Děti za přečtenou knihu s označe-
ním perly, kterou nazýváme perlorodka, 
získají jednu perličku a v průběhu roku 
si tak mohou sestavit slušivý náhrdel-
ník. Za zodpovězení bonusových otázek 
pak mohou lovci získat navíc speciální 
peníze, moriony. Za ně si pak v červnu 
a v prosinci mohou v rámci morionské-
ho trhu nakoupit drobné odměny. V roce 
2021 se do této hry zapojilo 11 dětí, které 
dohromady nasbíraly 39 perel a získaly 
3900 morionů. Těšíme se na nové lovce. 

Informace k letnímu 
semestru VU3V

V knihovně stále přijímáme přihlášky 
ke studiu v rámci virtuální univerzity 
třetího věku. První setkání proběhne za 
platných hygienických opatření ve středu 
2. února 2022 v obvyklém čase 9.30 ho-
din. Letní semestr bude ukončen 13. dub-
na 2022.

Bližší informace vám rádi poskytne-
me v knihovně, popř. jsou zveřejněny na 
webu knihovny.

S háčkem v ruce těšíme se 
na Velikonoce

Zejména ženám bude určen kurz háč-
kování, který se nám podařilo dojednat 
s paní Marií Pryčkovou. Hned 1. února 
v 9.30 hodin se budeme věnovat výro-
bě dekorací spjatých s jarními svátky. 
Pod vedením paní Pryčkové se zájemci 
mohou naučit háčkovat nejprve drob-
né kvítky, následně kuřátka a kraslice. 
Na první schůzku doporučujeme donést 
si háček číslo 3 a vhodnou přízi v růz-
ných barvách. Těšíme se na setkání 
s tvůrčími lidmi. 

Výstava Směle kupředu! 
Svět Karla Havlíčka

V naší „výstavní síni“ je pro vás při-
pravena nová výstava. Tentokrát jsme 
se zaměřili na osobnost Karla Havlíčka, 
a to u příležitosti dvoustého výročí jeho 
narození, které uplynulo v loňském roce. 
Výstavu se nám podařilo zabezpečit díky 
spolupráci s knihovnou Národního mu-
zea v Praze. Je možné ji zhlédnout v půj-

čovní době až do 22. února 2022. Na 
březen připravujeme výstavu Komenský 
v komiksu.

Sledujte naše webové stránky www.
knihovna-vratimov.cz, kde vás aktuálně 
informujeme.

Nebo také náš facebook https://1url.cz/
MzceL. 

Místní knihovna 
Horní Datyně 

informuje
Připravujeme v mateřské škole čte-

ní dětem před spaním, tzv. Poledníčka, 
a pro maminky s malými dětmi to budou 
aktivity v rámci Bookstartu.

Sledujte naše internetové stránky 
www.knihovna-datyne.cz a náš knihov-
nický facebook https://1url.cz/yzcQP.

Místní knihovna Horní Datyně, Vrati-
movská 40, 739 33 Horní Datyně

e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz.
                                                                                    

Mgr. Lenka Šimurdová,
ředitelka Městské knihovny Vratimov

S háčkem v ruce,
těšíme se 

na Velikonoce!

 
Přijďte 1. února v 9:30 

do knihovny 
na kreativní dopoledne.

 

Akce se koná za platných protiepidemických nařízení. Z akce bude pořizována
fotodokumentace za účelem zveřejnění na webových a FB stránkách organizátora.

Městská knihovna Vratimov
srdečně zve na kurz háčkování 

Na programu je výroba
velikonočních dekorací. Každý

účastník si donese vlastní materiál. 
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Sotva dětem skončily vánoční prázdniny, 
rozeběhla se jim i druhá polovina fotbalové 
sezony. „No a my do ní vstoupili turnajem, 
který se odehrál v Brušperku,“ pousmál se 
trenér vratimovské školičky Lukáš Duda. 
Kluci se na první letošní turnaj těšili, jejich 
soupeři byli v brušperské sportovní hale: 
Akademie Baník B a A tým, FK Fotbal Tři-
nec A a B tým, TJ Pražmo-Raškovice a SK 
Nošovice. Turnaje se pod vedením trenéra 
Lukáše Dudy zúčastnili: Štěpán Havlíček, 
Robin Mika, Daniel Dohnal, Jindřich Krč 
a Patrik Černý.

„Kluci se hnali za góly a šlo vidět, že 
mají obrovskou chuť vyhrát. Čehož si jako 
trenér opravdu vážím. Tímto bych rád po-
děkoval hračům za jejich výkony a také 
i jejich rodičům za podporu, a to po dobu 
celého turnaje,“ pěl slova chvály vratimov-
ský trenér.

Výsledky turnajů předpřípravky:
FC Vratimov: 
Baník A  0:20 
Baník B  0:16
Třinec A  2:5 
Třinec B  2:8
Raškovice  0:9
Nošovice  0:7

Vratimovská školička odehrála svůj další 
turnaj v Brušperku

Vratimovská fotbalová školička. Foto: FC Vratimov 
David Huser,
FC Vratimov

Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra 
GAS Vratimov, hrající v našem městě 
3. ligu stolního tenisu v rámci České aso-
ciace stolního tenisu (ČAST), je právě 
v polovině své sezony 2021/22.

Poslední výsledky ligového „Áčka“ 
Vratimova:
TTC MG Odra GAS Vratimov – 
TJ Ostrava KST D 10:5

TTC MG Odra GAS Vratimov – 
Ostrava-Poruba  9:9

V měsíci únoru 2022 bude hrát Vrati-
mov doma v sobotu 12. února ve 14 hodin 
zápas proti Uherskému Hradišti-Němčí 
a hned následně v neděli 13. února v 10 ho-
din proti Zlínu-Šarovy. Oba předchozí zá-
pasy na stolech soupeřů Vratimov v první 
polovině soutěže jednou těsně vyhrál a po-
druhé těsně prohrál.

Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov

Účastníci Vánočního turnaje mužů. Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov
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1. TTC SIKO Orlová 12 0 0 0 120:10 36

2. DDM Valašské Meziříčí 12 8 1 3 101:78 29

3. Sokol Zlín-Šarovy 12 6 5 1 106:77 29

4. TJ Ostrava KST D 12 7 2 3 102:77 28 

5. KST Vsetín 12 6 2 4  90:82 26

6. TTC Ostrava-Poruba 12 5 3 4  88:96 25

7. Uherské Hradiště-Němčí 12 5 3 4  96:85 25

8. TTC Frýdlant 12 5 3 4  97:88 25

9. SK Svinov 12 4 0 8    81:105 20

10. TTC MG Odra GAS 
Vratimov 12 3 2 7   78:105 20

11. TTC Bolatice 12 2 2 8   67:110 18

12. TJ Odry 12 2 1 9   70:106 17

13. SK Přerov 12 1 0 11   39:116 14

Aktuální  ligová tabulka sezony 2021/22 
v polovině soutěže:

Registrovaní žáci Neregistrovaní žáci Muži

1. KONRÁD Marek 1. LACINA Matyáš 1. VRTAL Oldřich

2. PRAVDA Adam 2. TICHÝ Filip 2. ŠTŮSEK David

3. KOLPAK Tomáš 3. KONVIČNÝ Vojtěch 3. VÁLEK Filip

O vánočních svátcích se konaly v naší herně na 
stadioně také tradiční Vánoční turnaje registrovaných 
a neregistrovaných žáků a samozřejmě prestižní 
Vánoční oddílový turnaj mužů s následujícími 
konečnými výsledky:

Bohuslav Kaloč,
TTC MG Odra GAS                                                                        

Výsledky a pořadí medailistů:
Registrovaní žáci na stupních vítězů.

Vítězní neregistrovaní žáci. Fota: TTC MG Odra GAS Vratimov
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VZPOMÍNÁME

Dne 21. února si připomeneme 
5. výročí úmrtí 

pana 

Jiřího Králíka. 
S láskou vzpomínají syn a dcera

s rodinami.

Dny plynou jako tiché řeky proud, 
jen vzpomínka v srdci trvá 

a nedá zapomenout.
Dne 12. února 2022 si připomeneme 
6. smutné výročí úmrtí naší milované 

maminky a babičky paní 

Marty Sumíkové. 
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou dcera
a syn s rodinami.

Ta bolest v srdci stále bolí 
a nikdy se nezahojí.

Dne 28. února 2022 si připomeneme 
6. smutné výročí úmrtí 

paní 

Anny Svobodové. 
S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manžel Antonín, syn Jiří 
a bratr Václav.

Dne 29. ledna 2022 uplynulo 20 let 
od úmrtí naší milované maminky 

paní 

Anny Krejčí. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou dcery Šárka 
a Yveta s rodinami.

19. února by se dožila 70 let 
paní 

Bronislava Bešová. 
Se smutkem v srdci vzpomínají 

a nikdy nezapomenou syn Daniel 
a dcery Simona a Bronislava s rodinami. 

7. ledna konána ustavující schůze Místního národního výboru 
po reorganisaci ze dne 28. 12. 1951. Předsedou i ostatní činovníci 
zvolení, dle přiloženého zápisu, čís. I. Na tomto zasedání hovoře-
no znovu o nutnosti postavení radnice a bylo dohodnuto vyslati 
9. ledna deputaci k tajemníkovi Noskovi do Ostravy k intervenci.

11. ledna konána slavnostní schůze zaměstnanců zdejšího závo-
du. Byl opět přítomen minister lesů a dřev. průmyslu Marko Smi-
da a jiní hosté z ministerstva, zástupci KSČ, KRO (Krajská rada 
odborů), Okresní národní výbor, zástupci Místního nár. výboru. 

U této slavnostní schůze odevzdána ministrem Putovní standar-
da – jako nejlepšímu závodu na výrobu buničiny v ČSR v roce 
1951.

22. ledna ustavující schůze Závodního klubu Vratimovských 
papíren.

1. února konána výroční schůze vesnické organisace Komunis-
tické strany. Předsedou zvolen Glac Antonín.

Od 11. do 16. února padal hustě sníh, cesty byly úplně zaváté do 
výše až 2–2,5 m. MNV se rozhlasem obrátil na všechny občany o 
pomoc k odstranění dopravních nesnází a sjízdnosti cest. Občané 
uposlechli výzvy a v hojném počtu pomáhali ke zdolání sněhové 
kalamity.

18. února schůze pléna MNV v komunálním podniku U Ju-
rečků. Projednáno: zřízení obchodu se železář. domácím zbožím 
denní potřeby, rozšíření TEPU (textilní zboží), hovořeno o bytové 
otázce (nedostatek bytů).

19. února svolal MNV a KSČ do komunál. podniku (U Jurečků) 
místní výkonné zemědělce k pohovorům o vstupu do JZD (Jed-
notné zemědělské družstvo).

Kronika města Vratimova, část 113, rok 1952

(pokračování příště)
(Text je převzat bez stylistických i pravopisných úprav přesně tak, 

jak je zaznamenán v kronice města) 
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Malířka Ludmila Janech Sojková tráví 
mnoho času v  Beskydech a v Jeseníkách. 
Protože ráda maluje přírodu, čerpá náměty 
právě z tohoto prostředí. Na jejích plátnech 
ale kromě přírody uvidíte i děti nebo zví-
řata. 

Tato témata jsou pro umělkyni rovněž 
inspirací. Její poslední práce zahrnují cyk-
lus obrazů vodopádů z Beskyd, vystavo-
vat bude také portréty a v neposlední řadě 
i obrazy staré části Ostravy-Poruby stavě-

né od r. 1952 ve stylu Sorela  (SOcialistic-
ký REaLismus v Architektuře).

Paní Ludmila Janech Sojková žije v sou-
časné době v Ostravě-Porubě. Malování 
se věnuje už od mládí. Absolvovala kon-
zervatoř v Ostravě se zaměřením na olej-
omalbu. Maluje také akrylem, akvarelem 
a nejraději kreslí (tužkou i pastelem). 

Jak nám sama sdělila, maluje s láskou 
a bude velmi ráda, pokud krása, kterou 
se snaží kolem sebe zachytit, najde cestu 

k vám a přinese vám radost a potěšení.Ve 
Vratimovské galerii bude tato umělkyně 
vystavovat od 2. března do 7. dubna 2022.

Vernisáž se za přítomnosti výtvarnice 
uskuteční v úterý 1. března 2022 v 17 ho-
din. O hudební doprovod se postarají žáci 
ZUŠ Vratimov pod taktovkou učitelky Ka-
mily Bodnárové.

Vratimovská galerie je otevřena vždy ve 
středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin a během 
kulturních akcí.  (red) 

V březnu se můžete ve Vratimovské galerii potěšit 
rozmanitou tvorbou porubské malířky

Z tvorby výtvarnice Ludmily Janech Sojkové.

MALOVÁNÍ 
S RADOSTÍ

Ludmila Janech Sojková

Nabídka volných míst do kurzů 
v Kulturním středisku Vratimov

•  pohybové kurzy
•  výtvarné kurzy
•  taneční kurz pro dospělé
•  dopolední jóga

Více informací a přihlášky na www.ksvratimov.cz/kurzy/ 
a na tel. 731 446 809.

Konání kurzů je závislé na aktuálních protiepidemických 
opatřeních.
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www.ksvratimov.cz | www.facebook.com/ksvratimov
Instagram.com/ksvratimov

KINO HVĚZDA VRATIMOV ÚNORÚNOR

Moje krásná příšerka
2. února v 17 hodin
Příběh o rebelské princezně Barbaře, která změní život lesní 
příšerky Bogeyho vzhůru nohama.
Rodinné vstupné 120 Kč

Pásmo animovaných pohádek: Narodil se Brouček, Byl podzim, Loučení, A bylo 
zima, A bylo jaro, Šťastnou cestu, Broučku, Broučkův smutný návrat, S Broučkem je 
zle, Do nebíčka - do peklíčka, Broučkovy tajnosti, A měli se rádi, Velká rodina.
Vstupné 30 Kč

Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a jeho staršího bráchu Tima? Nyní se 
pouští do další akce. Oba bráchové sice v mezidobí trochu dospěli, ale do obleku se 
nasoukala Timova dcera Tina, která je, batolecímu věku navzdory, fakt ostrá holka.
Rodinné vstupné 120 Kč

Broučci
12. února v 10 hodin

Mimi šéf: Rodinný podnik
16. února v  17 hodin

1. 2. Rychlé šípy 18:00 Společenský dům, Těšínské divadlo

2. 2. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

2. 2. Moje krásná příšerka 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

3. 2. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

9. 2. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

10. 2. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

12. 2. Broučci 10:00 Kino Hvězda, pásmo krátkých filmů pro nejmenší, KS Vratimov

16. 2. Mimi šéf: Rodinný podnik 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

16. 2. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

16. 2. Léčivé byliny v boji proti infekcím 18:00 Společenský dům, přednáška R. Wojnara, KS Vratimov

17. 2. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

20. 2. O nezbedných kůzlátkách 10:00 Společenský dům, nedělní divadelní pohádka, KS Vratimov

23. 2. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

24. 2. Nejsou jen krásné věci, ale i okamžiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií, KS Vratimov

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – ÚNOR 2022

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT

Díky nové české technologii může kino Hvězda přinášet filmové novinky, z tohoto důvodu nejsou všechny filmy 
programovány s časovým předstihem jako dříve. Další a aktuální program kina Hvězdy vždy najdete 

na www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov a instagram.com/ksvratimov.
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Hrají: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková / ,  / , ,  Ivana 
 Andrlová,  Veronika Jeníková / , ,  / , Marcel  Vašinka, Jana 

,  , , , 

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

Ray Cooney:

VELKÉ LÁSKY V MALÉM 
HOTELU

 

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

Léčivé byliny 
a jejich účinky 
v praxi

  

 

Radomír Wojnar ® 

NEJSOU JEN KRÁSNÉ VĚCI, 
ALE I OKAMŽIKY

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

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

20.ú r | 10 d |
e e s

d

Vstupné  
 
 
 Rezervace a informace

Konání kulturních akcí je závislé na aktuálních protiepidemických opatřeních.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Sbírám mechanické hodinky značky Prim i jiné, 
nabídněte. Tel. 737 883 413.

 

 

• 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. 

STRAVOVÁNÍ 
ČAVOJSKÁ s.r.o.  

...vaření s láskou již 30 let 
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Objednávka inzerce
595 700 754, 733 718 121

info@ksvratimov.cz

Příspěvky do březnového čísla Vratimovských novin 
zasílejte do 9. února 2022.

s.r.o.

 

 

malirstvisro@seznam.cz

 

– Plastová okna a dveře v různých provedeních
– Demontáž, montáž i zednické práce
–  Hliníkové vstupní dveře do bytových i rodinných domů za velmi 

výhodné ceny
–  Zdarma, navíc kromě zaměření a dovozu, teplý meziskelní ráme-
ček a kovové bezpečnostní kliky 

nabízí
me

nabízí
me

Kontakt:
Pod Břehy 12, 720 00 Ostrava-Hrabová
(u podjezdu k Makru)
tel./fax: 596 789 375 
tel.: 596 782 802, tel.: 603 442 357

– veškeré sklenářské práce
– fazetování
– gravírování
– pískování

nabízí
me

nabízí
me

WWW.TANECVSENOVE.CZ

od 14. února 2022

samba, chacha,
tango, waltz

pořádná 
dávka energie

pro děti od 6 let

restaurace HORAKŮVKA v Šenově

776 180 447info@tanecvsenove.cz
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Mobil: 603 530 963, e-mail: marie.krusinova@volny.cz
U Společenského domu 1042/3, 739 32 Vratimov

Vyjádření o ceně 
obvyklé pro 
pozůstalostní řízení 
vám vypracuje 
Marie Krušinová.

Marie Krušinová
VV
o
p
vv

Adresa:          Frýdecká 936/59, Vratimov
                                  (budova polikliniky Therapia, vchod 
                                      z ulice Datyňská vedle dětské lékařky)

Kontakt:                    +420 703 173 089

w w w . o p t i k a o c n i . e u
Otevírací doba: Po–Pá: 8.30–17.00 h

 SLEVA 20% na dioptrická skla
 měření zraku ZDARMA

 

A KC E ! ! !  
Totální výprodej slunečních brýlí. SLEVA až 70%

 dioptrické brýle všech cenových kategorií
 aplikace kontaktních čoček

602 603 616
cleanerky@seznam.cz


