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Přerušení dodávky pitné vody Aktivní senioři Ocenění hasiče

Nová budova koupaliště je již v provozu

Na přelomu roku byla zkolaudována 
zbývající část objektu nové budovy koupa-
liště a nyní je budova připravena k provo-
zu. K tomu však vedla dlouhá cesta. 

Připomeňme si sled událostí. V září 
2015 daroval fotbalový klub městu Vra-
timov zbývající polovinu objektu, a tak 
se město stalo plným vlastníkem budovy 
koupaliště vč. restaurace a zázemí fotba-
lového klubu. Jako řádný hospodář mělo 
město v plánu po ovládnutí objektu pro-
jektovat rekonstrukci tohoto objektu, který 
byl v neutěšeném stavu. Prvním krokem 
bylo zadání stavebně-technického prů-
zkumu, kdy v březnu 2016 bylo zjištěno, 
že budova je v některých místech staticky 
v nevyhovujícím stavu. Budova byla po-
stavena  „v akci Z“ v 60. letech minulého 
století. Statikem bylo zjištěno, že některé 
stropy nebyly schopné unést samy sebe, 
proto byly v některých prostorech  starého 
objektu instalovány dřevěné vzpěry a sou-
časně bylo nutné omezit provoz tehdejšího 
populárního Music klubu. Původní objekt 
nebylo možno rekonstruovat, a tak město 
zadalo zpracování dvěma architektonic-
kým studiím; o vítězné a současné podo-

bě rozhodlo tehdejší zastupitelstvo města 
v červnu 2017. Pro zpracování projekto-
vé dokumentace byla vybrána společnost 
ARPIK OSTRAVA s. r. o., která v poměr-
ně krátké době zpracovala projektovou do-
kumentaci a vyřídila povolení stavby vč. 
povolení odstranění stavby staré budovy. 

Na konci roku 2018 tak byla připravena 
dokumentace pro provádění stavby, na zá-
kladě které bylo možno provést výběr do-
davatele stavebních prací. V prvním kole 
muselo být zadávací řízení zrušeno, resp. 
uchazeč nebyl vybrán, jelikož nabídky 
vykazovaly nesrovnalosti. V opakovaném 
zadávacím řízení se již podařilo dodavate-
le vybrat a v únoru 2020 byla podepsána 
smlouva o dílo na výstavbu nové budovy 
koupaliště. Zhotovitelem stavby včetně 
demolice původního objektu se stala spo-
lečnost PS BRNO, s. r. o., kdy po uzavření 
dvanácti dodatků ke smlouvě o dílo činila 
cena cca 73 mil. Kč. 

V rámci provádění stavby započaly prá-
ce na odstranění objektu v dubnu 2020, 
kdy bylo potřeba odpojit od objektu také 
všechny inženýrské sítě. Původně měla být 
stavba dokončena, aby v roce 2021 mohl 

proběhnout letní provoz koupaliště, avšak 
kvůli komplikacím a prodlevám na stavbě 
z různých důvodů (komplikace s odpoje-
ním plynovodní přípojky resp. plynovo-
du, výskyt azbestu, klimatické podmínky, 
covid a především stavebně-statické zá-
ležitosti) se ji podařilo dokončit až v říj-
nu 2021. Následovala kolaudace objektu 
a také vybavení objektu, přičemž hlavním 
dodavatelem interiéru byla společnost 
Minimalistic s. r. o., která dodala krásný 
nábytek do většiny prostor, přičemž část 
nábytku restaurace dodala společnost 
FORM, spol. s r. o.

V rámci provádění prací byly nad rámec 
původního projektu ještě provedeny úpra-
vy vstupu do areálu vč. nové nasvětlené 
vjezdové brány a branek pro pěší, nové-
ho chodníčku ke koupališti a hlavně nové 
asfaltové plochy kolem hlavního vstupu. 
Tyto dodatečné náklady si vyžádaly cca 
1,2 mil. Kč.

Nyní je tedy nová budova koupališ-
tě dokončena a kompletně připravena 
k provozu. Po stavební stránce se jedná 
o dvoupodlažní objekt, přičemž nadzemní 

Nová budova koupaliště s osvětlením.  Foto: Jiří Zerzoň Stará budova koupaliště. Foto: Archiv MěÚ

pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

V minulém čísle jsem 
nastiňoval výčet těch 
největších investic, kte-
ré naše město v letoš-
ním roce čeká. Jedny 
z největších jsou opravy komunika-
cí a chodníků. Hned na jaře bychom 
chtěli zahájit některé z nich.

Rozsahem největší bude rekonstruk-
ce chodníku podél ulice Vratimovská. 
Již samotná příprava byla velmi složi-
tá. Deset let trvaly projekční práce, vy-
řešení majetkoprávních vztahů, a to jak 
se soukromými majiteli, tak s právnic-
kými osobami. Naštěstí se vše dotáhlo 
zdárně do konce a nyní probíhá výběr 
zhotovitele stavby. Ta by, pokud se 
nevyskytnou komplikace, měla být 
zahájena v dubnu a dokončena do lis-
topadu. Součástí rekonstrukce chodní-
ku jsou i stavebně náročné části, jako 
je plocha před hasičskou zbrojnicí, 
zastávky a nový přechod pro chodce 
u kulturního domu, školy a zastávky 
Na Roli.

Další práce probíhají na ulici U Ma-
teřské školy. Se správci inženýrských 
sítí byla dohodnuta koordinace prací 
tak, aby do nově opravené komunika-
ce nemuselo být v následujících letech 
zasahováno. Proto byla v této lokali-
tě v loňském roce provedena správci 
inženýrských sítí rekonstrukce vedení 
plynu, vodovodu a rovněž kanalizace, 
jejíž dokončení je plánováno do kon-
ce března tohoto roku. Následně pak 
bude město realizovat finální opravu 
povrchu komunikace, včetně chodní-
ku a   parkovacích míst. V příštím roce 
pak chceme navázat s opravami ulic 
Na Vyhlídce a Okružní. Jsme si vědo-
mi tíživé dopravní situace při dovozu 
dětí do školky. Mimo využití parko-
vacích míst na ul. U Mateřské školy 
připravujeme parkovací místa i Na 
Vyhlídce, poblíž vjezdu ke školce.

Oprav nás samozřejmě čeká více, 
nicméně tyto dvě zmiňované význam-
ně ovlivní dopravní situaci ve městě. 
Poprosil bych vás o trpělivost během 
těchto akcí. Výsledkem pak budou 
bezpečnější a pěkné cesty či chodníky.

 Martin Čech,
starosta

Slovo starosty Nová budova koupaliště 
je již v provozu
podlaží je v úrovni koupaliště. Budova byla 
vyzděna z pórobetonu, zateplena a v někte-
rých částech obložena HPL deskami. Do-
minantu objektu tvoří čtyři ocelové pilíře, 
nápis Koupaliště Vratimov a ve tmě je ob-
jekt přisvícen led osvětlením a piktogramy. 
Bylo by však vhodné ještě připomenout, že 
se nejedná pouze o nové moderní zázemí 
koupaliště, ale objekt je pomyslně rozdělen 
na tři části. 

První hlavní část se týká zázemí koupa-
liště, byly vybudovány mj. krásné prostorné 
sprchy a toalety, tři velké bufety s výdejním 
oknem. Současně byl přistavěn také samo-
statný objekt pokladen s turniketem, kde se 
také nachází venkovní převlékací kabinky, 
novinkou budou také skříňky na uchování 
osobních věcí. 

Druhá část se týká zázemí pro fotbal. 
Součástí je zázemí pro místní fotbalový 
klub FC Vratimov, dále jsou pak v přízemí 
čtyři další šatny, které slouží také pro ná-

jemce hřiště, toalety, místnost pro rozhodčí 
a garáž.

Třetí část budovy tvoří restaurace, jejíž 
součástí kromě plně vybavené kuchyně je 
také sál pro 40 osob, kde lze konat oslavy, 
hostiny, školení apod. Restaurace by měla 
být v provozu od dubna, nájemce bude 
představen v příštím čísle Vratimovských 
novin.

Věřím, že nová budova koupaliště při-
nese spoustě z vás plno krásných okamži-
ků a také že se k jedné z největších inves-
tic v historii města budeme chovat všichni 
zodpovědně. Před zahájením letní sezony 
by mělo ještě proběhnout oficiální slavnost-
ní otevření s možností prohlídky objektu. 
A informace na závěr, kdybyste hledali bu-
dovu v mapách či v navigaci, najdete ji na 
ul. U Stadionu č. p. 1469.

Bc. Daniel Filip,
vedoucí odboru správy sportovních 

a kulturních zařízení

Nová část zázemí koupaliště.

Stojany na kola pro návštěvníky koupaliště. Sociální zázemí.

Šatny. Kuchyně v restauraci. Fota: Archiv MěÚ
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Ze schůze rady 
a jednání 

zastupitelstva města
Rada města mimo jiné:
• schválila přidělení a pronájem 

prostor v budově koupaliště, urče-
ných pro zázemí fotbalového klubu, 
spolku Fotbal club Vratimov, z. s.

• schválila poskytnutí peněžitého daru 
Záchranné stanici v Bartošovicích

• souhlasila s pořádáním akce „Mis-
trovství světa kníračů 2022“ ve spor-
tovním  areálu 

Zastupitelstvo města 2. února 2022:
• schválilo zhodnocení Programu 

rozvoje města Vratimova za období 
2020–2021

• souhlasilo s přijetím dotace Stře-
diskem volného času Vratimov, 
v rámci projektu „Modernizace 
infrastruktury pro vzdělávání v SVČ 
Vratimov“

• schválilo finanční dotaci na zajiš-
tění poštovních služeb v části obce 
Horní Datyně v roce 2022, v částce 
230.000 Kč.

Celý zápis ze zasedání Zastupitelstva 
města Vratimova najdete 
na www.vratimov.cz

Martin Čech,
 starosta

Ve Vratimovských novinách v lednu 
2022 byli občané upozorněni na nutnost  
připojení nemovitostí k nově odkanali-
zované části Vratimova-Horních Datyň, 
kde byla kanalizace zkolaudována v rámci 
II. etapy výstavby, tj. v roce 2020 a 2021. 
Při nesplnění prognózovaných objemů od-
padních vod odvedených na ČOV v Hor-
ních Datyních ovlivní tato skutečnost výši 
ceny v roce 2023 tak, že může dojít k na-
výšení ceny stočného. 

Opakovaně tedy upozorňujeme vlastní-
ky nemovitostí, kteří doposud nenapojili 
své nemovitosti na kanalizační řad v této 
oblasti, že v případě, kdy nebudou jejich 
nemovitosti napojeny na kanalizaci do 
konce měsíce února 2022, resp. při nepříz-
ni počasí do 31. března 2022, budou na zá-

kladě ust. §104 ods. 9 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změnách některých zá-
konů, vyzýváni k předložení průkazné evi-
dence o množství odvezených odpadních 
vod k nezávadnému zneškodňování, které 
bude 1x ročně porovnáno se skutečnou 
spotřebou vody v nemovitosti. Eviden-
ce musí být uchována 3 roky. Kontrolu 
na podnět může vykonat místní stavební 
úřad nebo vodoprávní úřad odboru život-
ního prostředí Magistrátu města Ostravy, 
který je při zjištění nevyhovující likvidace 
odpadních vod oprávněn na místě udělit 
finanční pokutu.

 
Ing. Alena Kašparová,

vedoucí odboru investic 
a údržby obecního majetku

Tak jako v celé republice 
i ve Vratimově letos probíha-
la Tříkrálová sbírka, při kte-
ré naši koledníci opět vyšli 
koledovat do ulic. Ve dnech 
od 1. do 16. ledna vybrali 
rekordní výtěžek 84 912 Kč. 
Koordinátorkou sbírky ve 
Vratimově byla paní Lenka 
Kubiczková. Koledníci cho-
dili ve čtyřčlenných skupin-
kách a vybíralo se celkem do 
deseti pokladniček.

V roce 2020 sbírka vynesla 
54 327 Kč a v roce 2021 to 
bylo 38 274 Kč.

Charita Ostrava se ve spo-
lupráci s Charitou sv. Ale-
xandra zúčastnila této celo-
republikové veřejné sbírky, 
kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika.

Podrobnosti o využití finančních prostředků získaných v Tříkrálové sbírce 2022 najde-
te na webu ostrava.caritas.cz.

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její 
organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, 
kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (za celou dobu existence sbírky už 1,5 
miliardy korun). Vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi prostřednictvím 
Charity Česká republika.  (red)

Tříkrálová sbírka letos dosáhla rekordních 
výsledků. Děkujeme, že myslíte na druhé

Připojení nemovitostí na kanalizační 
řad v Horních Datyních

Počítání letošního výtěžku Tříkrálové sbírky ve Vratimově.
 Foto: KS Vratimov

K 9. únoru tohoto roku je registro-
váno do Mobilního rozhlasu Vratimov 
616 osob.

Z toho 120 občanů nemá vyplněnou 
ulici bydliště.

Vyplněním ulice/bydliště se výraz-
ně usnadní komunikace, pokud dojde 
např.:

• k výpadkům sítí
• k dopravním komplikacím
• k nebezpečným situacím v oblasti 

bydliště
Svou adresu si můžete doplnit na webu 
www.vratimov.mobilnirozhlas.cz po 
přihlášení v sekci Nastavení odebíra-
ných samospráv nebo v Mobilní apli-
kaci v Můj účet – Výběr sledovaných 
měst/obcí. 

David Böhm, místostarosta 

Mobilní rozhlas 
Vratimov
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V souvislosti s plánovanou odstávkou pitné vody 
bude společnost Severomoravské vodovody a ka-
nalizace zajišťovat v uvedený den pojíždění dvou 
cisteren v rámci Vratimova a Horních Datyň. V pří-
padě nutnosti přistavení cisterny na konkrétním 
místě se mohou občané obrátit na  telefonické 
kontakty uvedené v oznámení.

Zahájení realizace staveb 
v jarních měsících 2022

V předchozím vydání Vratimovských novin informoval sta-
rosta města o připravovaných stavbách, které budou realizovány 
v roce 2022. 

V návaznosti na tyto informace sděluje odbor investic a údrž-
by obecního majetku, že realizace stavby Rekonstrukce chodníků 
a MK ul. U Mateřské školy bude zahájena na počátku dubna 2022 
a potrvá 3 měsíce. Zhotovitelem této stavby je společnost Strabag 
a. s. 

V dubnu 2022 bude dále zahájena realizace stavby Vratimov, 
Horní Datyně – chodník ul. Vratimovská (úsek mezi ul. Krajní 
a ul. Nad Točnou), která bude realizována za finanční podpory 
SFDI a potrvá cca do začátku listopadu tohoto roku. V současné 
době probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele této stavby. 

Rovněž budou v jarních měsících zahájeny opravy MK ul. 
U Jámy a U Březinek. 

Přesnější harmonogram všech výše uvedených staveb bude 
uveřejněn na webových stránkách města Vratimova. V souvis-
losti s realizací těchto staveb děkujeme všem občanům za pocho-
pení a trpělivost při omezeních, která budou nezbytná v důsledku 
zajištění plynulé výstavby.

Ing. Alena Kašparová,
vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku

Vratimov
  7. 3. u kostela
  8. 3. Radniční náměstí
  9. 3. Křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
10. 3. ulice Na Příčnici u kotelny
11. 3.  ulice Frýdecká na parkovišti u Masokom-

binátu Krahulčí
14. 3. ulice Rakovecká u mostu
15. 3.   křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně 
16. 3. U Důlňáku u obchodu
17. 3. U Důlňáku u obchodu
18. 3. Kulturní dům Horní Datyně

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového odpadu

ně

Výřez z koordinační situace – řešení zastávek u ZŠ Horní Datyně.
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Vítání občánků v roce 2022
Milí rodičové, v duchu dlouholeté tradice vám město Vratimov spolu s Komisí pro občanské záležitosti nabízí možnost slavnost-

ního uvítání vašeho děťátka mezi občany Vratimova a Horních Datyň v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově nebo v Kul-
turním domě v Horních Datyních (podle trvalého bydliště dítěte).

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

Vratimov: 19. března 
 

Horní Datyně: 26. března  

Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady vítání občánků pro děti ma-

ximálně do jednoho roku věku bez poplatku. Vzhledem k pan-
demické situaci v loňském roce a na začátku letošního budeme 
zvát i děti starší jednoho roku v případě zájmu rodičů. O dalších 
termínech v roce 2022 budete informováni. Obřady se konají 
vždy v sobotu v dopoledních hodinách, o hodině konání jsou ro-
diče informování pozvánkou. Fotografování dětí je možné svým 
vlastním fotoaparátem přímo v obřadní síni, lze si také objednat 

snímky u přítomného fotografa Petra Šlachty. Rodiče obdrží pro 
své dítě kromě dárečku i pamětní knížku. 

V případě, že se z důvodu nemoci nebudou moci rodiče se 
svým dítětem nahlášeného obřadu zúčastnit, prosíme o telefo-
nické odhlášení na čísle: 595 705 925 nebo na e-mailové adrese: 
obstova.meu@vratimov.cz.

Marie Obstová, Jaromíra Fröde, Bc. Alena Knyblová
Městský úřad Vratimov

Telefonické objednávky: 595 705 925, 770 124 158 – matrika 
Osobně: MěÚ Vratimov, 1. patro, dveře č. 1 – matrika 
Objednávky e-mailem: obstova.meu@vratimov.cz
Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před konáním obřadu.

Vážení spoluobčané, na přelomu ledna 
a února jsme některým z vás doručovali 
složenky s údaji potřebnými k úhradě po-
platku za odpady. Jednalo se o občany, 
kteří do té doby nezaplatili poplatek za od-
pady. Chtěli jsme vám tak usnadnit práci 
se zjišťováním variabilního symbolu. 

Mnoho občanů má trvalé bydliště na ad-
rese Městského úřadu Vratimov (MěÚ). 
MěÚ nemá jejich současnou adresu sku-
tečného pobytu pro doručení složenky. 
Pokud máte na MěÚ trvalé bydliště nebo 
někoho takového znáte, dejte mu vědět, že 
i na něho se vztahuje tento poplatek. V pří-
padě nezaplacení se dluh bude, bohužel, 
postupně zvyšovat.

Podle obecně závazné vyhlášky města 
Vratimova č. 5/2021 je od poplatku za od-
pady osvobozen i ten, kdo „je poplatníkem 
za odkládání komunálního odpadu z ne-
movité věci v jiné obci a má v této jiné 
obci bydliště“.

Pokud někdo dlouhodobě pobývá mimo 
město nebo žije v zahraničí, mohl by být 
od poplatku za odpady osvobozen. Tento 
nárok na osvobození je však povinen fi-
nančnímu odboru městského úřadu proká-
zat. 

Pro prokázání nároku je tak nutné před-
ložit doklad o bydlišti v jiné obci (nájem-

ní smlouva, potvrzení místního úřadu, 
potvrzení o pobytu, potvrzení zdravotní 
pojišťovny o zproštění povinnosti hradit 
zdravotní pojištění, zahraniční daňové 
přiznání, pracovní smlouva apod.) a sou-
časně doložit platbu za odpady v této obci 
(např. výpisem z účtu o platbách, smlou-

vou o svozu odpadu, potvrzením svozové 
firmy, nájemní smlouvou apod.).

V případě neprokázání údajů rozhod-
ných pro osvobození nárok na osvobození 
zaniká.

David Böhm, 
místostarosta

Pozor, aby z poplatku nebyl dluh!

Foto: David Böhm
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Linka bezpečí, z. s.
Trend, který odstartoval na začátku pandemie nemoci covid-19, 

bohužel pokračoval i v minulém roce. Linka bezpečí zaznamenala 
výrazný 26% nárůst psychických problémů u dětí. Řada z nich 
přitom opět souvisela s tématy jako lockdown, strach z covidu 
nebo absence školního kolektivu. Nechyběly ani rodinné problé-
my, které toto náročné období mnohdy ještě prohloubilo.

Město Vratimov se finanční podporou připojilo k dalším 1517 

partnerským městům, městysům a obcím napříč celou Českou re-
publikou, kterým patří aspoň symbolické místo na Mapě dobra 
(www.mapadobra.cz). Zde Linka bezpečí umísťuje své podporo-
vatele, díky kterým mohla v loňském roce pomáhat v maximálně 
možné míře těm, kteří jejich pomoc potřebují.

 Bc. Alice Miková, 
odbor sociálně-správní

 Od 15. února 2022 bude zprůchodněn sportovní areál, jehož 
součástí je koupaliště a další sportoviště, a to denně od 7 do 21 
hodin. Město Vratimov dokončilo rozsáhlou rekonstrukci nové 
budovy koupaliště a přilehlých prostor a na podněty občanů se 
rozhodlo sportovní areál nechat průchozí, jak bylo v minulosti 
zvykem. 

V nočních hodinách bude areál uzavřen, kdy je pohyb osob 
v areálu nežádoucí, ať už z důvodu osobní bezpečnosti, nebo 
v rámci ochrany majetku města Vratimova, kde město za posled-
ní roky investovalo značné finanční prostředky. Sportovní areál 
bude veřejnosti zpřístupněn ze strany od ul. U Stadionu a také od 
ul. Řadová, jak je zakresleno v přiloženém snímku.  

Těšíme se na vaši návštěvu.
Petr Holub, MBA,

referent odboru správy sportovních 
a kulturních zařízení

Zprůchodnění sportovního areálu denně od 7 do 21 hodin

Situační snímek sportovního areálu.  Foto: mapy.cz
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V sobotu 29. ledna 2022 proběhla člen-
ská valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů ve Vratimově. Během tohoto jedná-
ní bylo slavnostně předáno vysoké ocenění 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
našemu dlouholetému členovi, panu Ra-
domíru Parwovi, který obdržel titul „Za-
sloužilý hasič“. Titul „Zasloužilý hasič“ 
je výběrové vyznamenání, které se uděluje 
hasičům, kteří svou celoživotní prací při-
spěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. 
Uděluje se nejméně po 35 letech členství 
a nejdříve po dovršení věku 60 let.

Dovolte mi, abych vás blíže seznámil 
s jeho hasičským životem.

Bratr Radomír Parwa je aktivním čle-
nem SDH Vratimov více než šedesát let. 
S hasičskou myšlenkou se seznámil již 
v roce 1957 jako mladý hasič, později pů-
sobil v dorosteneckém družstvu vratimov-
ského hasičského sboru. Po svém návratu 
ze základní vojenské služby se ujal funkce 
velitele sboru i jednotky. Tuto činnost vy-
konával sedmnáct let. Podílel se na výstav-
bě nové hasičské zbrojnice ve Vratimově. 
V době jeho působení došlo také k obměně 
výjezdové techniky.

Po odchodu z velitelské pozice v jednot-
ce pracoval jako hasič, strojník a hospo-
dář sboru. Jeho aktivní výjezdová činnost 
skončila 3. března 1998, kdy ho po návratu 
z požáru travnatého porostu na ulici Druž-
stevní ve Vratimově postihla srdeční sla-
bost. 

Ve své sborové aktivitě nepolevil a také 
zastával povinnosti pokladníka. V roce 
2001 se stal vzdělavatelem a slavnostně 
byl, při jubileu 90 let od založení, jmeno-
ván čestným velitelem sboru. 

Dále zastával funk-
ce předsedy, později 
člena kontrolní a reviz-
ní rady své mateřské 
organizace. Je otcem 
myšlenky sborového 
praporu, který byl slav-
nostně uveden v roce 
2005 u příležitosti oslav 
95 let výročí od zalo-
žení hasičského sboru 
ve Vratimově. V roce 
2011, kdy sbor oslavil 
100 let, byl aktivně ná-
pomocen při realizaci 
průřezové historické 
výstavy vratimovských 
hasičů. 

Vysoké výběrové vyznamenání 
pro vratimovského hasiče

Nositel titulu „Zasloužilý hasič“, bratr Radomír Parwa, 29. 1. 2022.  Foto: Vítězslav Bujok

Medaile k titulu 
„Zasloužilý hasič“

Od roku 2012 je nositelem Řádu sv. Flo-
riána.

I dnes po více jak šedesáti letech se stále 
aktivně hlásí k vratimovskému sboru a je 
účasten při většině kulturních a společen-
ských akcí. 

Výbor SDH Vratimov navrhl ústřední-
mu výkonnému výboru Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska bratra Radomíra 
Parwu na udělení titulu „Zasloužilý hasič“ 
za jeho obětavou celoživotní hasičskou 
práci pro sbor, jednotku a město Vratimov. 
Jeho práce a oddanost k hasičské myšlence 

šla často na úkor jeho vlastní rodiny, po-
hodlí bezstarostného života a v neposlední 
řadě i zdraví. 

Bez jeho snah a oddané pomoci v mi-
nulosti i současnosti by jen těžce v dnešní 
době naše jednotka i sbor hledaly zázemí, 
které dnes díky němu mají.

V letošním roce oslaví životní jubileum 
80 let.

Srdečně blahopřeje za všechny vrati-
movské hasiče

Vítězslav Bujok, 
starosta SDH Vratimov
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Na jaře tohoto roku vyjde očekávaná 
monografie Vratimova. Publikace s ná-
zvem Vratimov: Jedno město, dva pří-
běhy, vydaná Muzeem Těšínska, přináší 
první ucelený pohled do dějin slezského 
města Vratimov, jehož součástí je od roku 
1980 původně samostatná obec Horní Da-
tyně. Dva příběhy o těchto lokalitách, na-
cházejících se v blízkosti krajského města 
Ostravy, jsou zasazeny do širšího rámce 
vývoje této části někdejšího Těšínské-
ho knížectví. Autoři se na základě široce 
koncipovaného výzkumu věnují historii 
obou obcí od jejich osídlení a prvních pí-
semných zmínek až po současnost. Sledu-
jí tak dějinný vývoj původně zemědělsky 
orientovaných vesnic poznamenaných 
procesem dynamické modernizace věku 
páry, který vedl k překotným změnám ve 
způsobu života zdejších obyvatel, jejichž 
počet se během několika desetiletí přelo-
mu 19. a 20. století znásobil. Pozornost 
autorů je soustředěna i na přírodní pomě-
ry na území města. Text knihy doprovází 
bohatá ikonografie – dosud povětšinou 
nepublikované reprodukce historických 
dokumentů, map, plánů, pohlednic a uni-
kátních dobových fotografií. Příprava kni-
hy trvala několik let a na jejím obsahu se 
podílel tým historiků a přírodovědců.

Níže představená ukázka z této knihy 
pochází z kapitoly V době vzniku a formo-
vání občanské společnosti (1848–1918) 
zpracované Davidem Pindurem. Toto 
období bylo přelomovým a vlivem nej-
různějších okolností vedlo k modernizaci 
tehdejší společnosti. Pro další vývoj Vra-
timova i nejbližšího okolí se stal zcela zá-
sadním milníkem vznik továrny na celuló-
zu v první polovině 80. let 19. století, jejíž 
existence prostoupila a svým způsobem 
i ovlivnila téměř všechny složky zdejšího 
života. 

***
Podívejme se blíže na některé z míst-

ních hostinců. Jedním z bezesporu nej-
navštěvovanějších byla původně panská 
hospoda (krčma) č. p. 44 nedaleko kos-
tela. Především v neděli a o svátcích po 
bohoslužbách se zde scházeli hospodáři 
nejen z Vratimova. Po smrti poslední-
ho vratimovského fojta Josefa Sládečka 
v roce 1848 zůstal podnik v majetku ro-
diny, konkrétně dcery Anežky, pozdě-
ji se zde usadil její bratr, kněz Antonín 
Sládeček, který byl ze zdravotních důvo-
dů penzionován. V roce 1869 se Anežka 
provdala za Josefa Vašíčka ml., pozdější-
ho starostu Vratimova. Ten se ujal vedení 
podniku, ačkoliv koncese zůstala i nadále 
v Anežčiných rukou. Manželé Vašíčkovi 

byli nuceni v 70. a 80. letech řešit otázky 
spjaté se starým emfyteutickým závazkem 
– propinačním právem. Někdejší vrch-
nost, v tomto případě správa velkostatku 
Kunčice, tvrdila, že s tímto hostincem 
souvisí povinný odběr piva z kunčické-
ho pivovaru. Vašíčkovi naopak odebírali 
pivo vařené v Paskově a složitě úřadům 
dokládali, že jejich podnik prodala vrch-
nost již v 18. století. Anežka Vašíčková 
nakonec s pomocí právníků potvrdila tuto 
skutečnost a zároveň uhájila i držbu kon-
cese na výčep piva, vína a pálenky. V roce 

1891 propachtovala hostinec Rose Pol-
lakové, která však již následujícího roku 
zemřela. Dne 27. května 1892 byla uděle-
na koncese k podávání jídel, výčepu vína, 
podávání čaje, čokolády a jiných teplých 
nápojů a občerstvení přímo Anežce Vašíč-
kové. V roce 1893 Vašíčková žádala úřady 
o propůjčení této koncese synovi zesnulé 
Pollakové, pětadvacetiletému Ernestu Pol-
lakovi. Zda se jednalo o příbuzné židov-
ské rodiny Pollakových, nájemců hostince 
č. p. 49 v Řepištích (dnes U Máně), není 
dosud spolehlivě doloženo. Od roku 1899 
byl nájemcem hostince Anežčin zeť, bý-
valý velitel vratimovské četnické stanice 
Antonín Haratík. Ani jeho osoba nebyla 
o několik let později v době vypjatého čes-
ko-německého antagonismu ušetřena po-
zornosti tisku. Zatímco ještě v roce 1907 
si v článku podepsaném jako Ostří hoši 
z Popinca kladly Noviny Těšínské otázku, 
kolik Haratík, který žije jenom z českých 
peněz, věnoval na podporu českého škol-
ství či Sokola v obci, o dva roky později 
je v témže tisku chválen, že vyprovodil 
agitátory pro zápis do německé školy ve 
Vratimově se slovy: svých dětí do jejich 
ohlupovárny nepošle, že nechce, aby jeho 
dítky byly mrzačeny na duchu. Haratík 
zřejmě jako správný podnikatel taktic-
ky lavíroval mezi oběma národnostními 
tábory v obci, aby po období, které mu 
v domácích kruzích vyneslo nálepku rene-
gáta, zakotvil u podpory české věci. Dne 
6. července 1912 se Haratíkova tchyně 
Anežka vzdala osobní koncese na podnik 
č. p. 44 ve prospěch syna Viléma Vašíčka 

Nová kniha o historii Vratimova 

Obálka nové knihy Vratimov: Jedno město, dva 
příběhy 

Půdorys hostince Viléma Vašíčka č. p. 44 (dnes Myslivna u kostela), r. 1912.
Foto: Státní okresní archiv Frýdek-Místek
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(* 1880), který již od května téhož roku 
provozoval Rybiařův hostinec v nedale-
kém č. p. 40. Po doložení všech úředních 
schválení (obecní úřad, Společenstvo hos-
tinských a výčepníků venkovského okresu 
frýdeckého aj.) mu byla koncese udělena 
okresním úřadem ve Frýdku 7. března 
1913 a Vilém Vašíček hostinec č. p. 44 
provozoval osobně až do roku 1936. 

Hostinská koncese v rukou I. moravské 
spořitelny v Brně byla vázána také na ne-
daleký objekt č. p. 40. V roce 1891 byla 
hostinská a výčepnická koncese pronaja-
ta Jakobu Bielovi, jemuž však o sedm let 
později nebyl její nájem prodloužen. Ži-
dovský krčmář Biel z Uher byl zřejmě pro-
blematickou osobou, již v roce 1894 mu 
nechtělo vratimovské zastupitelstvo pro-
dloužit koncesi na výčep kořalky s odů-
vodněním: […] se v Ratimově kořalka již 
na 11ti místech čepuje, takže jest tato obec 
již velmi mnoho tím kořalečním morem za-
plavena a bylo by tedy spíše k uvažování, 
jakým způsobem dal by se tento zlořád 
odstraniti a dělnictvo na správnější cestu 
přivésti. Mimo to byl již žadatel třikráte 
pro přestupek, že kořalku v drobném pro-
dával přísně trestán a vůbec mu koncese 
odjata býti měla. Ostatně, již v roce 1891 
si přední muži Vratimova písemně stěžo-
vali okresnímu úřadu v Těšíně, že Jakob 
Biel negativně zasahoval do obecních 
záležitostí, bez dohody se svými sousedy 
si postavil nejen novou budovu hostince, 
ale i kuželnu. Novým pachtýřem se stal 
na sklonku 19. století vratimovský rodák 
František Rybiař (1869–1946), který od 
roku 1907 provozoval také obchod smíše-
ným zbožím v protějším domě č. p. 147. 
Tento nárožní přízemní objekt byl posta-
ven v roce 1900 podle návrhu frýdeckého 
stavitele Emila Haukeho pro Johanu Ho-
lubovou. V novostavbě se mj. nacházely 
prostory pro provozování dvou obchodů 
a na dvoře řeznická jatka. Rybiař tam chtěl 
v roce 1907 přenést svou koncesi na vý-
čep piva a vína a podávání teplých pokrmů 
a pro tento účel nabízel tři místnosti, což 
mu bylo úředně zamítnuto. V objektu zů-
staly pouze obchody, v roce 1910 nechal 
František Rybiař přistavět nad nároží věž 
se třemi hodinovými ciferníky. V neděli 
30. května 1909 otevřel Rybiař při svém 
hostinci v č. p. 40 zahradu a nově zřízenou 
kuželnu. Samotná budova tohoto hostince 
však již zřejmě nebyla v nejlepším stavu. 
Dozvídáme se o tom z Rybiařova dopisu 
okresnímu úřadu ve Frýdku ze 4. červen-
ce 1911: Mi nařízení od c. k. okresního 
hejtmanství v roku 1910 při hostinci č. 40 
v Ratimově o upravení následujících před-
mětů jsem vše do konce dubna 1911 uvedl, 
záchody, žumpu, studni a pumpu, okenné 
ventilace, ve světnici I. II. III. a v kuchyni 
a rouru ku táhnutí vzduchu pro pivo a jiné. 
Tímto žádám, by moje hostinské místnosti 

ku provozování hostinské koncese od c. k. 
okresního hejtmanství schválené byly. 
Tou dobou byl již Rybiař vlastníkem obou 
nemovitostí, na č. p. 40 bydlel a protější 
dům č. p. 147 pronajímal. V lednu 1910 
Rybiař inzeroval v Novinách Těšínských 
prodej hostince na Popinci: […] Z příčiny, 
že mám dva hostince a obchod smíšeným 
zbožím a není mi možno vše obstarati, 
prodám hostinec na „Popinci“ nově zříze-
ný s velikým sálem a veškerým příslušen-
stvím, pak 9 měřic pole při silnici, hodící 
se na stavební místa. Zapotřebí K 18 000 

na hotovosti […]. Tou dobou byl tento 
obchodník, hostinský a majitel realit vra-
timovskými českými kruhy označován za 
jednoho z hlavních renegátů. Kromě jeho 
častých kontaktů s ředitelem továrny Klet-
zelem a německým úřednictvem jim byla 
trnem v oku především skutečnost, že Ry-
biař prodal svůj pozemek k výstavbě ně-
mecké školy ve Vratimově.

Za autorský kolektiv 
PhDr. David Pindur, Ph.D.,

Muzeum Těšínska

Světlotisková pohlednice Vratimova vydaná Josefem Borůvkou z Přívozu zobrazuje i dva podniky 
Františka Rybiaře – objekt obchodu smíšeným zbožím s charakteristickou hodinovou věží (č. p. 
147) a dnes již neexistující nedalekou budovou hostince (č. p. 40), r. 1920 

Foto: Archiv Davida Pindura 

Objekt někdejšího hostince Františka Rybiaře č. p. 40 před demolicí, 60. léta 20. století.
 Foto: Archiv města Vratimova 
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Město Vratimov připravuje podání žádosti o dotaci posky-
tovanou Státním fondem podpory investic z programu Rege-
nerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády 
č. 390/2017 Sb. 

Do tohoto programu má město zájem přihlásit projekt Re-
vitalizace lokality sídliště Na Hermaně ve Vratimově. Studie 
a  varianty možného řešení úpravy daného prostoru byly předsta-
veny vám, našim spoluobčanům, v minulosti formou veřejných 
projednání konaných 30. května 2018 a následně 12. září 2018 
vždy ve velkém sále Společenského domu ve Vratimově. Vari-
anty úpravy dané lokality byly též zveřejněny ve Vratimovských 
novinách v září 2018. Na základě podnětů a připomínek vzešlých 
z veřejného projednání byla vypracována výsledná studie, která 
byla rozpracována do konceptu koordinačního situačního výkresu 
dokumentace pro územní rozhodnutí a nyní vám ji touto formou 
představujeme (obrázek – koordinační situační výkres).

Rádi bychom od vás občanů, především pak obyvatelů této 

lokality, získali nezávaznou zpětnou vazbu týkající se drobných 
úprav navrženého prostoru, tj. požadavku na úpravu či doplnění 
nyní navrženého městského mobiliáře tak, aby zde vznikla volno-
časová plocha, která umožní setkávání vás, obyvatelů bytových 
domů, kteří zde, jak věříme, najdete místo pro relaxaci a odpoči-
nek, a která při minimálním zásahu do stávající zeleně současně 
zvýší estetiku řešeného území. 

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte v termínu do 31. března 
2022 na podatelně městského úřadu ve Vratimově nebo vložte do 
schránky označené nápisem „Náměty a připomínky občanů“, kte-
rá se nachází v přízemí budovy městského úřadu, případně naske-
nované e-mailem zašlete na adresu: rajecka@vratimov.cz. Dotaz-
ník a situační výkres je rovněž uveřejněn na webových stránkách 
města Vratimova v sekci Aktuality, kde jej můžete vyplnit (link: 
https://forms.gle/RQJE5N7LLTtmwmJC9).

 Bc. Dagmar Rájecká,
odbor investic a údržby obecního majetku

Návrh na umístění dalšího městského mobiliáře do lokality sídliště Na Hermaně

ANO NE

nové konstrukce sušáků

zasakovací trvalkové záhony

herní prvky pro děti  2–6 let

herní prvky pro děti  7–10 let

                                         POPIS

jiný návrh (prosím uveďte):

Dotazník zájmu občanů na úpravu městského mobiliáře 
lokality sídliště na ul. Frýdecká a Na Hermaně

Dotazník:
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Vážení čtenáři, milí vratimovští občané, 
v letošním roce si společnost MG Odra 
Gas, spol. s r.o., která sídlí v našem městě, 
připomene 30. výročí působení na českém 
trhu. Společnost byla založena v květ-
nu 1992 jako společný podnik MESSER 
GRIESHEIM, Frankfurt nad Mohanem 
a NOVÁ HUŤ a.s. Ostrava.

Jsme výrobním podnikem zaměřeným 
především na výrobu technických, potravi-
nářských a medicinálních plynů. Podstat-
nou část naší produkce dodáváme potru-
bím nejen do společnosti Liberty Ostrava 
a.s., ale i do černouhelných dolů OKD, a.s., 
a do společnosti Lenzing Biocel Paskov 
a.s. Naši odběratelé spoléhají  na kvalitu 
a spolehlivost našich dodávek. Námi vyro-
bené technické plyny, které plníme také do 
tlakových lahví nebo v kapalné formě do 
silničních přepravních cisteren, nacházejí 
prostřednictvím sesterské obchodní spo-
lečnosti Messer Technogas s.r.o. uplatnění 
převážně na tuzemském trhu. 

Kdo chce v našem oboru udržet krok 
s konkurencí, musí disponovat spolehli-
vými výrobními zdroji. Z tohoto důvodu 
byla počátkem roku 2020 zahájena vý-
stavba nového zařízení na dělení vzduchu, 
které nahradí jednotku s již dosluhující 
životností. Cílem této významné investice 
je také navýšení výrobní kapacity přede-
vším kapalných plynů - kyslíku, dusíku 
a argonu. Součástí zmíněné stavby jsou 
proto také velkoobjemové zásobníky na 
tyto plyny. Jistě jste si všimli nepřehléd-
nutelné „věže“, která vyrostla v areálu naší 
společnosti. Jde o hlavní část výrobního 
zařízení tzv. Coldbox s kryogenní rekti-
fikační technologií. Finální podoby tato 
technologie nabyde po dokončení nátěrů 

a po ukončení vlastní stavební činnosti 
plánované s nástupem kalendářního jara. 
Po uvedení do provozu tohoto nového za-
řízení očekáváme zvýšení spolehlivosti, 
zlepšení specifické energetické náročnos-
ti, některých environmentálních aspektů 
a bezpečnosti.    

Popsaná investice poskytne další dlou-
hodobou perspektivu i našim zaměstnan-
cům a našim  obchodním partnerům mož-
nost další spolupráce.  Zaměstnancům, 
kterých je v současné době 60, se snažíme 
od samého počátku poskytovat pracovní 
jistotu a být jim dobrým zaměstnavatelem. 
Řada z nich pracuje v naší společnosti 20 
a více let, což o firemní kultuře zaměstna-
vatele mnohé vypovídá.

Společnost MG Odra Gas, spol. s r.o., 
každoročně podporuje četné aktivity v na-
šem regionu, zejména pak přímo v našem 

městě. Dlouhodobě podporujeme účelo-
vými finančními dary především oblast 
péče o děti a mládež a oblast tělovýchovy 
a sportu. Mezi jejich pravidelné příjemce 
patří například Mateřská škola Vratimov 
a Horní Datyně, Středisko volného času 
Vratimov, základní umělecká škola, oddíl 
stolního tenisu TTC MG Odra Gas, město 
Vratimov a také vybrané dobročinné orga-
nizace.  Tímto způsobem se snažíme zdů-
razňovat svůj význam pro zdejší re gion 
a společenskou odpovědnost. 

Věříme, že představitelé města Vrati-
mova i místní občané vnímají přítomnost 
a podnikání MG Odra Gas, spol. s r. o. ve 
svém městě pozitivně. 

O zachování a upevnění dobrého jména 
budeme usilovat i v dalších letech. 

Jaromíra Fröde,
MG Odra Gas, spol. s  r. o.

Představujeme fi rmy ve městě

MG Odra Gas, spol. s r. o. – 30 let podnikání ve městě

Pohled na nové zařízení pro skladování a výrobu technických plynů.  Foto: Jaromíra Fröde

O tom, že jsou senioři z Vratimova ak-
tivní, jsme se mohli přesvědčit na širo-
kém výčtu společných setkání, výletů či 
vědomostních soutěží, kterých se v loň-
ském roce zúčastnili. A plánují být v po-
hybu i letos. Na výroční členské schůzi 
vratimovského Spolku seniorů, která se 
konala 3. února ve velkém sále Společen-
ského domu, zhodnotila přehled uskuteč-
něných akcí  znovu zvolená předsedkyně 
organizace Anna Huppertová. Představila 
rovněž nové členy vedení spolku – jed-
natelku Helenu Lencovou, pokladní Evu 
Kvassayovou a členky revizní komise Ma-

rii Bernatíkovou a Zdeňku Hammerovou. 
Dále poděkovala odcházejícím dlouhole-
tým členkám výboru Zuzaně Hiklové, Lee 
Kozárové, Ludmile Matuškové, Dagmar 
Šuhajové a Libuši Valové za zodpovědné 
plnění funkcí. Novými členkami výbo-

ru byly zvoleny Miloslava Nováčková, 
Dana Plačková, Eva Kvassayová a Zdeňka 
Hammerová.

Únorového jednání Spolku seniorů se 
zúčastnili starosta města Martin Čech 
a místostarosta David Böhm, za Středisko 
volného času Vratimov, které se seniory 
aktivně spolupracuje, pak Renáta Böhmo-
vá a Lenka Havrdová. Ti rovněž zhodnotili 
a pochválili spolek seniorů za jejich počet-
nou účast na společenských a kulturních 
událostech našeho města.

Anna Huppertová,
předsedkyně Spolku seniorů

Ve Vratimově jsou senioři aktivní
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 Akce Střediska volného času Vratimov
Jarňáky - příměstský tábor - poslední místa!

V termínu jarních prázdnin 28. února až 4. března připravuje-
me pro děti ve věku od 6 do 13 let příměstský tábor plný aktivit, 
soutěží a her. Více informací naleznete v nabídce příměstských 
táborů: http://www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy

Velikonoce v Domečku
Přijďte s námi prožít velikonoční prázdniny v Domečku. Ve 

čtvrtek 14. dubna od 7 do 17 hodin bude v prostorách a na hřišti 
Střediska volného času  Vratimov připravena spousta her a soutěží 
s velikonoční tematikou. V ceně bude zahrnut pitný režim, svači-
na, oběd a materiál k programu. 

Přihlášky i s platbou odevzdejte v recepci Střediska volného 
času Vratimov nejpozději do 4. dubna. 

S sebou: vlastní láhev na pití, přezůvky, vhodný oděv na hry 
a soutěže. 

Tento příměstský tábor je částečně hrazen z operačního progra-
mu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU. 

 Ples bez kravat 
Členové Dětského zastupitelstva města Vratimov připravují již 

tradiční společenskou událost pod názvem Ples bez kravat. Akce 
je určena nejen pro mládež, která již absolvovala taneční kurz, 

ale pro všechny, kteří se chtějí bavit tancem a ukázat všem, že 
společenské chování není jen pro hrstku dospěláků. Zveme všech-
ny zájemce ve věku od 12 do 18 let do Společenského domu ve 
Vratimově, kde se bude v pátek 18. března od 18 hodin pouštět 
hudba všech možných žánrů. Tanec doplníme zábavnými soutěže-
mi a předtančením 9. tříd zdejších základních škol. Nebude chybět 
ani výherní tombola. Kravata povinná není, ale formální oděv ano. 
Konec akce bude ve 21.30 hodin. Vstupenky v předprodeji si mů-
žete zajistit na recepci SVČ Vratimov do 11. března nebo v den 
plesu na místě. V ceně vstupného bude welcome drink. Kapacita 
sálu je omezena a akce se uskuteční dle epidemiologické situace 
a aktuálních podmínek. 

Ples bez kravat. Foto: Archiv SVČ Vratimov

Účastníci kurzu. Foto: Archiv SVČ Vratimov

Na jaře opět začínají kurzy severské chůze. Severská chů-
ze (ang licky nordic walking, finsky sauvakävely) je dynamická 
chůze se speciálními sportovními holemi. Pokud nemáte vlastní 
hole, zapůjčíme vám je. Kolébkou tohoto sportu je Finsko. Jde 
o příjemný druh pohybu na čerstvém vzduchu vhodný pro všech-
ny věkové i výkonnostní kategorie. Zlepšuje vytrvalost, posiluje 
zádové svalstvo a bezpečně procvičuje klouby. 

Rozpis kurzů:

•  úterý 15.30–17 hodin – kurz pro začátečníky a pohodáře 
ve věku 18+, první lekce 5. dubna 

•  čtvrtek 9–10.30 hodin – kurz pro seniory ve věku 55+, 
první lekce 7. dubna

Kurz má 10 lekcí a stojí 1 500 Kč (na kurz lze čerpat příspěvek 
zdravotní pojišťovny). Kurz povede paní Mirka Chromiaková, fy-
zioterapeutka a instruktorka severské chůze s akreditací MŠMT. 

Hlásit se můžete v recepci Střediska volného času Vratimov, 
telefonicky na čísle 734 312 761 nebo prostřednictvím klientské-
ho centra.

Těší se na vás spoluvedoucí Hanka Nevrlá a Lenka Havrdová

Kurzy severské chůze  

Jóga - nabídka nového kroužku 
pro dospělé

Jóga = spojení mysli a těla. Lekce jógy je zaměřena na prota-
žení, uvolnění a jemné posílení celého těla. Důraz je kladen na 
propojení dechu a pohybu a také na individualitu každého člově-
ka. V průběhu hodiny budeme kombinovat prvky dynamičtějších 
stylů jógy (Vinyása, Ashtanga Vinyása, Power yoga) a prokládat 
je klidnějšími pasážemi vycházejícími ze stylů hatha a jin jógy. 

Cvičení je vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší, kte-
ří si chtějí osvěžit základy jógové praxe. 

Lekce začaly v únoru, konají se ve čtvrtky od 17.30 do 18.30 
hodin v klubovně SVČ Vratimov pod vedením zkušené lektorky 
Petry Legindi a zaplatíte za ně 1 600 Kč na 4 měsíce.
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Městská knihovna Vratimov  

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Březen bude v naší knihovně tradičně zasvěcen celostátní akci 
Březen – Měsíc čtenářů

Připravujeme pro vás:
• Výstava: Komenský v komiksu. 
• Akce pro ZŠ: 9. března se děti Základní školy seznámí se středověkou 

tiskařskou dílnou. 
• PC kurzy pro veřejnost: základy práce s počítačem, letem světem in-

ternetem, základy práce ve wordu. Každé úterý během března od 13.30 
hodin, kurz je zdarma. Bližší informace k náplni kurzu naleznete na 
webových stránkách knihovny.

• Burza vyřazených knih: prodej starých knih.
• Kurz háčkování: pokračujeme v tvorbě velikonočních ozdob.
• VU3V: pokračuje letním semestrem. Máme radost z většího množství 

studentů, kteří se nyní věnují tématu Rituály evropských královských 
rodů.

• Semínkovna: našim čtenářům nabídneme semínka slunečnic.
• Poledníček: tradiční polední čtení k pěknému usínání pro děti MŠ.
• Noc s  Andersenem: připravujeme v termínu z pátku 1. dubna od 

17 hodin na sobotu 2. dubna do 8.30 hodin. Tématem letošní noci ve 
Vratimově budou Rychlé šípy. Přihlášky budeme přijímat od 1. března 
a přihlašovat se mohou registrovaní čtenáři navštěvující 2. až 5. tří-
du základní školy. Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, že 
z důvodu konání této akce bude knihovna v pátek 1. dubna od 13 do 
16 hodin uzavřena.

• Besedy pro prvňáčky: v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro 
prvňáčka.

Těšit se můžete také na stále aktualizovaný fond knihovny. Novinky 
můžete sledovat na našem knihovnickém facebooku.

Místní knihovna 
Horní Datyně
Připravujeme pro vás: 
• Exkurze pro MŠ: do knihovny zavítají předško-

láci, aby se seznámili s knihou a fungováním 
knihovny.

• Besedu pro prvňáčky: v rámci projektu Už jsem 
čtenář - Knížka pro prvňáčka.

• Besedu pro veřejnost: beseda s regionálním spi-
sovatelem Jakubem Trpišem 7. března od 17 ho-
din.

• Spisovatel z Horních Datyň prodal přes 95 000 
výtisků svých knih. Slaví úspěch nejen v České 
republice a na Slovensku, ale i ve Velké Británii. 
Co ho k napsání příběhů vedlo, jaká poselství 
ukrývají a co plánuje dál? 

• Noc s Andersenem: připravujeme v termínu 
z pátku 1. dubna od 17 hodin na sobotu 2. dubna 
do 8.30 hodin a je určena dětem, čtenářům da-
tyňské a řepišťské knihovny a zároveň žákům 
2. až 5. třídy základní školy v Horních Datyních 
a Řepištích. Počet dětí je omezen na 15 účast-
níků. Přihlášky na tuto akci budou k dispozici 
v průběhu března v knihovně. Věnovat se bude-
me pohádkovému světu Josefa Lady.

Mgr. Lenka Šimurdová,
ředitelka Městské knihovny Vratimov

Na mnohých skutečnostech podložených a přednesených tajem-
níkem Mahdoněm i předsedou MNV i členy strany o společném 
hospodaření na zemědělské půdě v rámci JZD a tím i zvýšení vý-
roby jak rostlinné tak i živočišné, projevili rolníci, kteří se schůze 
zúčastnili v hojném počtu – nezájem a naprostou nechuť ke vstupu 
do JZD. Veškeré přesvědčování se úplně minulo svého účelu.

22. února všeplenární schůze KSČ (viz zápis).
8. dubna zemřel ve věku 72 roků Šimík Jan, řídící učitel ve vý-

službě a starosta obce od 11. 10. 1930 do 5. 5. 1945. Pocházel 
z Bašky u Frýdku z učitel. rodiny.

1. června pořádan první Mezinárodní den dětí na náměstí před 
národní školou. Zahájil předseda MNV Knebel Ludvík. O význa-
mu Mezinárodního dne promluvil před občany a dětmi učitel Ka-
hánek Fr. Děti (školní) přednesly recitace, tance a hry.

7. a 8. června pořádány „ Sokolské dny“.
10. června dokončena druhá Martinská pec na Nové huti Kle-

menta Gottwalda a 11. června provedena první tavba ocele s ka-
pacitou 150 tun. Prvním tavičem této pece je tavič Kučera Jan.

19. června ve zdejším závodě pouštěn do provozu nový sušící 
stroj na buničinu, který se začal stavět v roce 1951. Stroj je široký 
3 m a svou výrobní kapacitou přesahuje dva staré stávající stroje. 
Dělí se na mokrou část a sušící komory horkým vzduchem.

3. července ve schůzi pléna MNV na pořadu žňové práce a po-
stavení tabule ctí a hany.

7. července MNV vyhlásil pracovní povinnost na zemědělské 
práce od 15 - 65 roků a to na Jednotné zeměděl. družstvo a statek 
vítkov. železáren. Pracovní povinnost vyhlášena proto, že místní 
občané - až na několik jednotlivců – neprojevili zájem pomoci při 
žních a JZD i statek neměl dost pracovníků.

Následující dny objevily se na tabuli cti a hany, která byla po-
stavena na rozcestí smětem k nádraží první jména těch občanů, 
kteří výzvu MNV uposlechli a plně se zapojili do žňových prací.

10. července zřízeno Agitační středisko v bývalém Katolickém 
domě. Toto středisko má pomoci radou i vedení evidence o postu-
pu žňových i dalších zemědělských prací soukrom. zemědělcům 
tak i pro členy JZD. Vedením střediska pověření učitelé a členové 
MNV.

16. srpna společný odvoz dodávek obilovin jak z úrody na JZD, 
tak i rolníků. Dodávky splněny přes 100%, které se odvážely do 
Hospodářského družstva.

Kronika města Vratimova, část 114, rok 1952

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

jak je zaznamenán v kronice města) 
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Prostřednictvím mezinárodně oceňo-
vaného programu Skutečně zdravá ško-
la jsme se zařadili mezi mateřské školy, 
které nabízejí dětem jídlo, které je zdravé 
a chutné, pomáháme dětem získávat před-
stavy, odkud jídlo pochází, jak se pěstuje 
nebo vyrábí. Děti si z naší mateřské školy 
odnášejí základy zdravých stravovacích 
návyků, praktické a životní dovednosti, 
díky kterým si v životě dokáží vybrat zdra-
vé a kvalitní potraviny.  

Oslavy bez sladkostí se  staly v našich 
třídách samozřejmostí a děti si pochutná-
vají na zdravých dobrotách, které doma 
připraví s rodiči, ovocných nebo zelenino-
vých mísách, špízech či sušeném ovoci.  

A právě sušené ovoce je novinkou, kte-
rou si můžeme díky zakoupené sušičce při-
pravit i v jednotlivých třídách. Zakoupení 
sušičky je výbornou investicí pro přípravu 
zdravého mlsání.

Děti velice rády pomáhají, krájí ovoce na 
jednotlivé plátky a ukládají na sušicí pláty. 
Během procesu kontrolují, jestli je ovoce 
dostatečně usušené, a poté je ukládají do 
skleniček. Největší radost však děti mají 
ze samotné konzumace. Po této dobrotě se 
vždy jen zapráší a nezbude ani kousíček.

Další velmi zajímavou a praktickou zku-
šeností byla návštěva školní kuchyně a pří-
prava odpolední svačiny pro kamarády. 
Této akce se zúčastnili Datlíci a Ještěrky, 
děti navštěvující ekologické aktivity.

Paní učitelky vše potřebné domluvily 
v kuchyni s paní vedoucí a mohlo se za-
čít. Děti si oblékly zástěrky, nasadily ku-
chařské čepice a pustily se do práce. Ně-
kdo mazal kváskový chleba máslem, další 
pokládal plátek sýra a nakonec chlebíčky 
ozdobily kolečkem okurky. Práce šla dě-
tem od ruky a za chvíli měly hotovo. Za 
odměnu paní kuchařka děti provedla ce-
lou kuchyní, ukázala, kde se co vaří, peče, 
a odpovídala na zvídavé otázky. Dětem se 
v kuchyni moc líbilo a paní kuchařka byla 
ráda, že měla tak skvělé pomocníky. Byl 
to velmi příjemný a užitečně strávený čas, 
při kterém si děti osvojily nejen praktické 
dovednosti, ale zároveň se přesvědčily,  že 
„bez práce nejsou koláče“.

Bc. Simona Gajdová,
učitelka MŠ Vratimov

Zajímavé aktivity MŠ Vratimov v rámci 
programu Skutečně zdravá škola

Fota: Simona Gajdová
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Starší přípravka odehrála v Brušperku 
pět zápasů

V sobotu 22. ledna sehrála první letošní halový turnaj i vrati-
movská starší přípravka. Ve sportovní hale v Brušperku se totiž 
odehrál kvalitně obsazený turnaj pod záštitou Krajské zimní ligy.

„Naši hráči a jedna hráčka ostudu rozhodně neudělali, nicméně 
hlavně ze začátku turnaje bylo znát, že se jednalo o první halový 
test sezony. Sehráli jsme celkem pět zápasů s bilancí jednoho ví-
tězství a čtyř porážek,“ sdělil trenér Tomáš Hrdý. 

V Brušperku se představila 
dvě družstva mladších přípravek

V neděli 16. ledna se dvě družstva mladších přípravek FC Vrati-
mov zúčastnila dalšího kola Zimní halové ligy v Brušperku. „Klu-
ci si postupně zahráli s Třincem, Porubou, Raškovicemi, Krnovem 
a Pustkovcem,“ sdělil trenér týmu D. Švrček. „Na turnaji jsme 
měli vytvořeny dva týmy, kdy první družstvo, kde již postupně za-
pojujeme i děti ze školičky, bohužel všechny své zápasy prohrálo. 
Herně se nám ale výkony dětí moc líbily. Snaha zvládnout sou-
boje jeden na jednoho, bojovnost a hrát naplno i za nepříznivého 
stavu,“ zdůraznil druhý kouč T. Farník. 

A jak dopadlo druhé vratimovské družstvo? „Druhý tým měl 
střídavé úspěchy, kdy třikrát zvítězil a stejným počtem pak i pro-
hrál. Celý turnaj předváděli kluci velmi dobrý fotbal, kde nechy-
běla odvaha ani sebevědomí. V žádném utkání jsme však netahali 
za kratší konec,“ podotkl trenér Švrček, který ještě dodal: „Všem 
klukům děkujeme za ukázkový přístup ke hře a hlavně za vzornou 
reprezentaci našeho klubu.“

 Mladší žáci rozehráli Zimní 
halovou ligu

V rámci Zimní halové ligy se naši mladší žáci zúčastnili ve Smi-
lovicích prvního ze série zimních turnajů. Kluci sehráli celkem pět 
utkání s konečnou bilancí dvou výher, jedné remízy a dvou porá-
žek. Ostudu tak rozhodně neudělali. Pro tuto kategorii je to určitě 
zpestření zimní přípravy, kterou kluci poprvé absolvují téměř ce-
lou venku na umělé trávě.

David Huser,
sekretář FC Vratimov

Poř. Družstvo z v r p Skóre bod.

1. Nový Jičín “A“ 5 4 1 0 13:3 13

2. Havířov “C“ 5 4 0 1 19:2 12

3. Vratimov “F“ 5 2 1 2 11:7 7

4. Smilovice “A“ 5 1 2 2 10:14 5

5. F-M “B“ 5 1 1 3 6:16 4

6. Frýdlant “G“ 5 0 1 4 1:18 1  

Mladší žáci 83-Mž-M31 
třetí kolo 16. 1. 2022 Smilovice

Fota: FC Vratimov

Fotbalový kemp
V létě se opět uskuteční fotbalový kemp Vladimíra 
Coufala, který spolupořádá FC Vratimov. Bližší in-
formace budou zveřejňovány na facebookovém pro-
filu „U plus U fotbalový kemp Vladimíra Coufala".
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Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, hrající 
v našem městě 3. ligu stolního tenisu v rámci České asociace stol-
ního tenisu (ČAST), zahájil v lednu druhou  polovinu své ligové 
sezony 2021/22.

Poslední výsledky ligového „Áčka“ Vratimova:
TTC MG Odra GAS Vratimov –
– SK Svinov 6:10 
– TTC Bolatice 7:10
– DDM Valašské Meziříčí 9:9
– KST Vsetín 5:10

V měsíci únoru 2022 odehráli naši žáci Krajský bodovací turnaj 
mládeže v Havířově, v sobotu 5. března hrají další kolo v Bílovci 
a poslední kolo v sobotu 26. března v Petrovicích u Karviné.

Bohuslav Kaloč, 
TTC MG Odra GAS Vratimov

Stolní tenis TTC MG 
Odra GAS Vratimov

1. TTC SIKO Orlová 14 14 0 0 140:13 42

2. KST Vsetín 16 9 3 4 129:102 37

3. Sokol Zlín-Šarovy 16 8 5 3 135:108 37

4. DDM Valašské Meziříčí 16 8 4 4 135:115 36

5. Uherské Hradiště – Němčí 16 7 5   4 134:114 35

6. TJ Ostrava KST D 15 9 2 4 127:91 35

7. TTC Ostrava-Poruba 15 8 3 4 118:110 34

8. TTC Frýdlant 16 7 4 5 129:115 34

9. SK Svinov 15 5 0 10 95:131 25

10. TTC MG Odra GAS 
Vratimov 16 3 3 10 105:144 25

11. TTC Bolatice 15 3 2 10 84:137 23

12. TJ Odry 16 2 1 13 86:146 21

13. SK Přerov 16 2 0 14 16:152 20

Aktuální ligová tabulka sezony 2021/22 
ve druhé polovině soutěže:

Žáci oddílu stolního tenisu se svým trenérem Jakubem Štůskem.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Organizátor turnaje s vítězem. Foto: Ondřej Mališ

Vratimovský turnaj v šipkách
Dne 29. ledna se v Hospůdce Meteor konal druhý turnaj v šip-

kách. Turnaje se zúčastnilo celkem 17 registrovaných a rekreač-
ních hráčů a hráček z Vratimova a blízkého okolí.

 Všechny medailové pozice obsadili hráči z Vratimova. První 
místo vyhrál Marek Mališ, druhé místo obsadil Jiří Hříbal a na 
třetím místě se umístil Richard Jarošík. Těsně pod stupni vítězů 
skončil Ondřej Mališ. Turnaj byl velmi napínavý a vyrovnaný, jak 
řekl výherce turnaje: „Nebylo lehké obstát v takové konkurenci.“ 

V rámci turnaje bylo také možno vyhrát věcné ceny, díky vrati-
movským sponzorům Lesotechnika Vratimov, Hospůdka Meteor, 
KOBI Elektro, dárková síň Srdíčko, Poháry Bauer, čerpací stanice 
Avia. 

Srdečně vás zveme na příští šipkový turnaj dne 5. března, který 
se bude hrát netradičně ve dvojicích.

Přijďte si zahrát nebo fandit! 
Martin Šipula,

organizátor turnaje  
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VZPOMÍNÁME

Dne 22. března 2022 by oslavila 
100. narozeniny naše milovaná 
maminka, babička a prababička 

paní 

Olga Syřenová.  
S velkou láskou vzpomínají dcery 

s rodinami.

Dne 12. března 2022 by se dožil 
78 let pan 

Jan Sousedík. 
S láskou vzpomínají 

manželka Jindřiška, syn Vladimír 
a dcera Lenka s rodinami.

Dne 22. března a 20. dubna 
si připomeneme již 10. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustili 
manželé 

Libuše a Pavel Kupčovi. 
S láskou vzpomínají Hana 

a Petr s rodinami.

Dne 28. března 2022 si vzpomeneme 
7. výročí úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka a dědečka, pana 

Antonína Bednáře. 
Stále na něj s láskou vzpomínají 

manželka, dcery a syn s rodinami.

Osud nevrací, co vzal, 
vrací jen vzpomínky a žal. 

Dne 29. března 2022 uplyne 12 let, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček, pan 

Oldřich Pleva. 
S láskou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

Dne 15. března 2022 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí 

pana 

Lukáše Slívy. 
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi. 

Rodiče, sestry s rodinami a kamarádi.

Dne 13. března 2022 si připomeneme 
30. výročí úmrtí 

paní 

Libuše Míčkové. 
S láskou vzpomínají dcera 

a synové s rodinami.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí. 
Dne 27. března 2022 si připomeneme 

3. smutné výročí úmrtí paní 

Dáši Krupové. 
S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manžel Zdeněk, syn 
Patrik, dcera Žaneta a bratr Zdeněk 

s rodinami. 

Kdo v srdci žije, je stále s námi. 
Dne 22. února 2022 uplynuly 4 roky, 
kdy nás opustil náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček 

Milan Dunat. 
S láskou vzpomínají manželka Dagmar, 

dcera Sylva a syn Petr s rodinami.

Ten, kdo Tě znal, si vzpomene, a ten, kdo 
Tě měl rád, nikdy nezapomene. 

Dne 5. března uplyne 9 let od úmrtí paní 

Marie Vlčkové. 
S láskou vzpomínají dcery Radka 

a Soňa s rodinami. 

Dne 18. března 2022 uplyne 23 let 
od úmrtí paní 

Jarmily Adamusové 
a 23. ledna 2022 jsme vzpomněli 

jejích nedožitých 100 let. 
Za vzpomínku děkuje rodina.
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www.ksvratimov.cz | www.facebook.com/ksvratimov
Instagram.com/ksvratimov

KINO HVĚZDA VRATIMOV BŘEZENBŘEZEN

Zátopek
2. března 
v 19 hodin
Vstupné 90 Kč  

Tajemství staré 
bambitky 2
16. března 
v 17 hodin
Vstupné 120 Kč 

1. 3. Malování s radostí - Ludmila Janech Sojková 17:00 Vratimovská galerie, vernisáž, KS Vratimov
2. 3. Malování s radostí - Ludmila Janech Sojková 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
2. 3. Zátopek 19:00 Kino Hvězda, film pro dospělé, KS Vratimov
3. 3. Malování s radostí - Ludmila Janech Sojková 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
5. 3. Král a skřítek 10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov
5. 3. Fotbal: FCV A –  Blansko MSFL 10:15 Umělá tráva, FC Vratimov
6. 3. Fotbal: FCV C –  Malé Hoštice 10:00 Umělá tráva, přátelské utkání, FC Vratimov
9. 3. Malování s radostí - Ludmila Janech Sojková 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

10. 3. Malování s radostí - Ludmila Janech Sojková 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
12. 3. Fotbal: FCV B –  Petřvald 10:00 Umělá tráva, přátelské utkání, FC Vratimov
13. 3. Fotbal: FCV C –  Horní Bludovice 10:00 Umělá tráva, přátelské utkání, FC Vratimov
15. 3. Záhady na dosah ruky - Arnošt Vašíček 18:00 multifunkční sál, přednáška, KS Vratimov
16. 3. Malování s radostí - Ludmila Janech Sojková 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
16. 3. Tajemství staré bambitky 2 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov
17. 3. Malování s radostí - Ludmila Janech Sojková 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
18. 3. Veřejná valná hromada T. J. Sokol Vratimov 18:00 Sokolovna Vratimov
19. 3. Fotbal: FCV A –  Vrchovina MSFL 10:15 Umělá tráva, FC Vratimov
20. 3. O Otesánkovi 10:00 Společenský dům, nedělní divadelní pohádka, KS Vratimov
20. 3. Fotbal: FCV C – Těrlicko 10:00 Umělá tráva, přátelské utkání, FC Vratimov
22. 3. Višňový sad 18:00 Společenský dům, Těšínské divadlo
23. 3. Malování s radostí - Ludmila Janech Sojková 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
24. 3. Malování s radostí - Ludmila Janech Sojková 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
26. 3. Fotbal: FCV A –  Hlučín MSFL 10:15 Umělá tráva, FC Vratimov
30. 3. Malování s radostí - Ludmila Janech Sojková 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
30. 3. Poslední závod 19:00 Kino Hvězda, film pro dospělé, KS Vratimov
31. 3. Malování s radostí - Ludmila Janech Sojková 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – BŘEZEN 2022

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT

Aktuální program kina Hvězdy: www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov, instagram.com/ksvratimov.

Král a skřítek
5. března 
v 10 hodin
Vstupné 30 Kč

Poslední závod
30. března 
v 19 hodin
Vstupné 120 Kč
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov

Úterý 15. března | 18 hodin 
Multifunkční sál Společenského domu

Vstupné 80 Kč

PŘEDNÁŠKA

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

 

MALOVÁNÍ 
S RADOSTÍ

Ludmila Janech Sojková

O O
tesánkovi

Diva
délko Šamšula

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

N
ed

le 20. b ezna \ 10 hodin | Spole

en
sk

ý 
d

m

 
I

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

Prodám garáž ve Vratimově (v areálu Popinecká 
OMB). Garáž 22 m2, loni opravená střecha novou 

krytinou. Cena 220 000 Kč nebo dohodou. 
Tel.: 606 742 299.

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 
     Tel.: 722 550 000, Ostrava-Nová B lá, Hrabovská 5/39 

PRODEJ MATERIÁLU, MONTÁŽE OPLOCENÍ 

Pletivové ploty, d evoplastové plotovky 

Plotové panely 2D,3D. Branky, k ídl. Brány. 

M ÍŽE do oken – výroba, montáž. 

MOBILNÍ OPLOCENÍ – prodej, pronájem, na 
p ání zajistíme i dopravu a montáž 
GARÁŽOVÁ VRATA - www.VRATA-OSTRAVA.cz 

DVOUK ÍDLÁ NEBO VÝKLOPNÁ VRATA 

 

 

Přihlaste se k nám 
do 31. března 2022

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu 

Kčaž
Získejte

te se k nám
března 2022

a očkování pro
řčlennou rodinu 

Kč

Klientské centrum

Kč
na sportovní 
ochranné pomůcky

až
n
o

a

Ostrava
Nová Karolina Park 
28. října 3348/65 

Taneční kurz pro dospělé 
v Kulturním středisku Vratimov

29. března – 27. května 
úterky 19.00–20.45 hodin

1 600 Kč/kurz, 1 osoba
10 lekcí – 9 řádných + závěrečný ples

 Lektoři: Ing. Jaroslav Kučera, Tereza Kučerová
Informace na www.ksvratimov.cz,

tel.: 731 446 809
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Objednávka inzerce 595 700 752, 733 718 121 | info@ksvratimov.cz

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

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
oo
p
vv

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. března 2022.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází 
měsíčně (mimo srpen). Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 752, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, 
příjem inzerce: info@ksvratimov.cz. Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. 
Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek. Předsedkyně redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědná redaktorka 
Monika Peroutková, jazyková úprava Bc. Ing. Gabriela Hegerová. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367

Příspěvky do příštího čísla Vratimovských novin zasílejte do 15. března 2022
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w w w . o p t i k a o c n i . e u
Otevírací doba: Po–Pá 8,30–17,00 h

Ke komplexnímu vyšetření se můžete 
objednat v naší oční ambulanci na tel. 
čísle: 731 505 511

Adresa: Frýdecká  936/59, Vratimov

602 603 616
cleanerky@seznam.cz

Zelený internet
i ve Vratimově

od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz


