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Rozhovor s místostarostou Prostory pro knihovnu Tříkrálová sbírka

Děti ze školní družiny ZŠ Datyňské na Rozsvícení vánočního stromu.  Foto: Alena Slonková

Milí spoluobčané,
rok 2022 byl již třetím rokem za sebou, který před nás položil 
velkou výzvu. Po dvou letech epidemie to loni byla válka nedaleko 
našich hranic a s tím související další problémy.

Bez ohledu na to však proběhly spolkové i městské akce ke spokojenosti všech, jak 
pořadatelů, tak občanů a návštěvníků. Děkujeme za kladné ohlasy. Organizátoři si je 
právem zaslouží.

Dovolujeme si popřát mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2023 všem obchodním 
partnerům, občanům a přátelům města Vratimov a z každé vaší cesty šťastný návrat domů mezi 
své blízké.

starosta Martin Čech 
a místostarosta David Böhm     
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Vážení a milí 
spoluobčané,
máme před sebou nový další rok. V po-
lovině prosince se podruhé sešlo zastupi-
telstvo města, které mimo jiné schválilo 
rozpočet na rok 2023. To znamená, že 
máme před sebou plán, čeho bychom le-
tos chtěli dosáhnout.

Na investiční akce je plánováno cel-
kově přes 38 % plánovaných výdajů. 
A že toho máme před sebou dost. Potře-
bujeme vyměnit celé veřejné osvětlení 
v našem městě, v běhu je rekonstrukce 
suterénních prostor v nákupním středis-
ku, kam se následně přesune městská 
knihovna. Dále pokračuje další budová-
ní kanalizace, tentokrát v oblasti okolo 
ulic Zaryjská a Nádražní, musíme opra-
vit most v ulici Na Olejní. A to je pou-
ze střípek těch nejnáročnějších akcí. In-
vesticím na letošní rok se určitě budeme 
věnovat v jednom z dalších čísel Vrati-
movských novin.

Dále finišujeme s projekty. Za zmínku 
stojí například revitalizace vnitrobloku 
Na Hermaně, příprava chodníku na ulici 
Datyňské, mezi ulicemi Karla Velčov-
ského a K Hájence. Požádali jsme o do-
taci na hřiště u školy v Horních Datyních. 
Letos bychom chtěli dokončit druhou 
etapu dětského hřiště Na Příčnici.

Připraveno toho pro letošní rok je opět 
hodně. Přál bych si, aby se vše, co bylo 
naplánováno, podařilo vybudovat, ať se 
potvrdí, že je naše město to příjemné 
místo pro bydlení, žití a volný čas.

 

Martin Čech,
starosta

Slovo 
starosty Rada města na svém 2. zasedání rozhodla 

o složení komisí pro volební období 2022–
2026. Komise jsou iniciativním a poradním 
orgánem rady města. Komise plní úkoly, 
kterými je pověří rada města. Projednávají 
a řeší iniciativní návrhy svých členů. Ze své 
činnosti jsou odpovědny radě města.

Stavební a dopravní komise
plní tyto úkoly: mapuje v rámci samosprávy 
stav stávajícího majetku města a nutnost jeho 
údržby, projednává a následně radě města 
doporučuje návrhy na další novou výstavbu 
v rámci města, navrhuje radě města úpravu 
dopravního značení místních komunikací 
v souladu s platnou legislativou.
• Předseda – Bc. Hynek Daňa
• Členové – Dominik Vašnovský, Mgr. 

Radek Hrachový, Ing. Róbert Lenčucha, 
Lukáš Žáček

Sociální a bytová komise
plní tyto úkoly: v rámci samosprávy projed-
nává a aktualizuje evidenci žádostí o nájem 
obecních bytů, stanovuje bodové hodnocení 
podaných žádostí a navrhuje radě města kon-
krétní žadatele na obsazení uvolněných bytů, 
projednává žádosti o pronájem nebytových 
prostor v majetku města, v rámci samosprávy 
projednává žádosti adresované městu týkají-
cí se sociální pomoci občanům města.
• Předsedkyně – Mgr. Kateřina Čechová 
• Členové – Mgr. Radek Nitka, Yvetta Hrdá, 

Renáta Böhmová, Ing. Lenka Kičmerová

Zájmová a sportovní komise
plní tyto úkoly: průběžně se seznamuje s čin-
ností zájmových spolků a organizací čin-
ných na území města, na základě zjištěných 
skutečností navrhuje radě města možnost 
poskytnutí dotací na činnost těchto organiza-
cí, zapojuje se do organizování sportovních 
a kulturních akcí dětí základních a mateř-
ských škol, aktivně se zapojuje do příprav 
kulturních a společenských akcí pořádaných 
Kulturním střediskem Vratimov.
• Předsedkyně – Bc. Hana Nevrlá

• Členové – BcA. Petra Grigoriadu, Broni-
slav Sotorník, David Valenčin, Ing. Lenka 
Kašičková

Komise pro občanské záležitosti 
plní tyto úkoly: navštěvuje seniory při jejich 
významných jubileích, pořádá setkání se se-
niory a vítání občánků, podílí se na rozvo-
zu vánočních dárků seniorům pobývajícím 
v domovech pro seniory
Vratimov
• Předsedkyně – Jaromíra Fröde 
• Členky – Mgr. Věra Firková, Ing. Iva 

Goszlerová, Ing. Zdenka Kišková, Jiřina 
Kučová, Ivona Veselková

Horní Datyně
• Předsedkyně – Bc. Alena Knyblová
• Členky – Bc. Martina Hoňková, Jana Pa-

vlasová, Jarmila Slívová

 Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání 
v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů zřídilo finanční 
a kontrolní výbor a rozhodlo o jejich složení 
pro volební období 2022–2026.

Kontrolní výbor 
plní tyto úkoly: kontroluje plnění usnesení 
zastupitelstva města a rady města, kontroluje 
dodržování právních předpisů ostatními vý-
bory a městským úřadem na úseku samostat-
né působnosti a plní další kontrolní úkoly, 
jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.
• Předsedkyně – Renáta Žáčková 
• Členové – Kamil Hrabec, Mgr. Kateřina 

Čechová 

Finanční výbor
plní tyto úkoly: provádí kontrolu hospodaře-
ní s majetkem a finančními prostředky města 
a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupi-
telstvo města.
• Předseda – Mgr. Daniel Kašička
• Členové – Mgr. Michaela Holaňová, 

Bc. Filip Goszler, Petr Borůvka, Libor 
Svoboda

Nové složení komisí a výborů

V prosinci se představitelé města spolu se zájmovou a sportov-
ní komisí sešli se zástupci spolků, sdružení a klubů působících na 
území našeho města.

Každý spolek krátce představil svou činnost v roce 2022 a na-
stínil své plány na rok letošní.

Zastupitelstvo města, které si schvalování dotací z rozpočtu měs-
ta vyhradilo do své kompetence, na svém prosincovém zasedání při 
schvalování rozpočtu schválilo na dotace pro spolky 1.300.000 Kč.

Předsedkyně zájmové a sportovní komise Hana Nevrlá připo-
mněla, že způsob podání žádosti ani rozdělení oblastí podpory se 
nezměnily.

• Formulář pro žádost lze najít na webu města v sekci Úřad – 
Formuláře – Sekretariát.

• Zásady pro poskytování dotací lze stáhnout 
pomocí QR kódu. 

• Žádost je nutné podat nejpozději poslední 
pracovní den v lednu 2023.

Členům všech spolků přeji mnoho úspěchů 
v jejich spolkové činnosti.

David Böhm, 
místostarosta

Dotace na spolkovou činnost pro rok 2023
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Co se to děje v suterénu nákupního 
střediska a proč je část parkoviště 
uzavřena?

 Od listopadu loňského roku se rozjely 
stavební práce na přípravě prostoru v su-
terénu nákupního střediska pro vratimov-
skou knihovnu. Těmto pracím předcháze-
la výměna výtahu prováděná na přelomu 
roků 2021 a 2022, která úzce souvisí s rea-
lizací nové knihovny.

Knihovna je nyní umístěna 
ve Společenském domě. Co 
hlavně na současných prostorech 
nevyhovuje?
• Nevhodný sklad. 
• Přednášky a akce se musí konat mimo 

výpůjční dobu a musí se pracně připra-
vovat a uklízet. 

• Umístění v 1. patře, tudíž nepřístupnost 
pro hendikepované a starší občany.

Po rekonstrukci a přemístění stávající 
knihovny vznikne nová, moderní knihov-
na, která rozšíří své již tak kvalitní služby. 
Bude to ku prospěchu nejen stávajících 
čtenářů, ale také široké veřejnosti. V ná-
kupním středisku je již zmíněný výtah 
a nově bude opraven vchod od ulice To-
vární. Vznikne přednáškový sál až pro 36 
osob, který může fungovat nezávisle na 
výpůjční době knihovny. Velkým pomoc-
níkem budou moderní posuvné regály ve 
skladu.

A jak je to s historií přesunu 
knihovny?

V roce 2015 zastupitelé vybrali ze dvou 
architektonických studií návrh od firmy 
ARPIK Ostrava s. r. o. Poté se studie dopra-
covala až do stupňů projektové dokumen-
tace pro stavební povolení a následně do-
kumentace pro provádění stavby. Vedení 
města hledalo vhodný dotační titul, a proto 
se stavební práce několik let odsouvaly. 
Bohužel dotaci na rekonstrukci knihovny 
mařila nutná podmínka plného vlastnictví 
nemovitosti, kde knihovna bude. Tato pod-

mínka ale není splněna, protože nákupní 
středisko vlastní spolu s městem Vratimov 
spotřební družstvo COOP Beskydy. Proto 
jsme se rozhodli s rekonstrukcí již neotálet 
a v roce 2022 až 2023 ji i bez dotačního 
titulu uskutečnit.

V roce 2015 činily dle tehdejší studie 
odhadované stavební náklady 22,6 mil. Kč 
s DPH. Na podzim loňského roku byla na 
základě provedeného výběrového řízení 
k veřejné zakázce na stavební práce s ná-
zvem „Městská knihovna v budově nového 
nákupního střediska, Frýdecká 1094, Vra-
timov“ uzavřena smlouva se zhotovitelem 
stavby spol. OSTRAVSKÉ STAVBY, 
a. s., za cenu zhruba 26,5 mil. Kč s DPH.

Co vše je v této ceně zahrnuto?
• vnitřní a venkovní bourací a stavební 

práce, nové dispoziční řešení,

• nové vnitřní rozvody zdravotechniky, 
elektroinstalace a vzduchotechniky,

• úprava venkovního vstupu od ul. Továr-
ní,

• rozšíření anglických dvorků,
• úprava parkovacích míst.

Prosíme proto o strpení při snížení po-
čtu parkovacích míst a zvýšení ruchu při 
stavbě.

Omlouváme se za probíhající stavební 
práce a s tím spojená omezení a vyšší hluč-
nost, která stavební práce doprovází. Přes 
všechna omezení jsme přesvědčeni, že 
nová knihovna nabídne moderní prostory.

Bc. David Böhm,
místostarosta

Rekonstrukce v suterénu nákupního střediska 
= přesun Knihovny Vratimov

Vizualizace budoucího vzhledu.
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Před čtyřmi lety se rozhodl otočit svůj 
profesní život naruby a přijal nabídku stát 
se uvolněným místostarostou města Vra-
timova. Jeho mise bude mít pokračování 
i po loňských komunálních volbách. Vo-
lební uskupení PRO Vratimov, za které 
kandidoval, získalo nejvíc hlasů a dnes 
třiačtyřicetiletý Bc. David Böhm byl no-
vým zastupitelstvem zvolen do funkce 
místostarosty na další čtyři roky.

Jak hodnotíte váš volební výsledek a prů-
běh jednání v povolební koalici?

Volební výsledek je až neskutečný. Tím 
spíš, že s některými bývalými kolegy za-
stupiteli jsme se na jaře názorově rozešli 
a do voleb jsme šli jako sdružení nezávis-
lých kandidátů. V praxi to znamená, že si 
musíte pro účast ve volbách získat podpis 
na petici alespoň sedmi procent všech ob-
čanů obce, což v podmínkách Vratimova 
představuje minimálně 518 dospělých 
obyvatel. Ale povedlo se. Vytvořili jsme 
silnou kandidátku a z výsledků voleb jde 
vidět, že jsou o tom přesvědčeni i naši ob-
čané. Více než šest zastupitelů získala ve 
Vratimově naposledy v roce 1994 ODS. 
Měla jich tehdy devět, my jich máme nyní 
sedm. Je to úspěch, ale také velký závazek.

A průběh povolebních vyjednávání?
Přiznám se, že vzhledem k volebnímu 

výsledku jsme do těchto jednání vstupo-
vali s cílem získat post starosty. Po třech 
kolech rozhovorů ale každá z vyjednáva-
jících stran musela v něčem ustoupit, aby-
chom dosáhli kompromisu. Osobně jsem 
velmi rád, že jsme se dohodli na silné ko-
alici, protože jakákoli jiná varianta by zna-
menala jen těsnou většinu. 

Před čtyřmi lety jste označil za stěžejní 
projekty, na jejichž realizaci se chcete 
podílet, zavedení služby Senior taxi, do-
sažení bezbariérovosti městských budov, 
uskutečnění vize městského stadionu, pří-
pravu výstavby sportovní haly a zlepšo-
vání komunikace mezi městem a občany. 
Jak se dařilo tyto záměry naplňovat?

Jsem přesvědčen, že přes problémy, kte-
ré zasáhly naši společnost během minulých 
let, je za námi vidět kus práce. Senior taxi 
funguje, od 1. ledna s novou firmou, která 
vyhrála výběrové řízení na další dva roky. 
Městský stadion je k nepoznání a nová 
budova koupaliště je nádherná. Odkoupili 
jsme od fotbalového klubu travnaté hřiš-
tě, pro které máme připraven projekt na 
rekonstrukci travnaté plochy, běžeckého 
oválu a tribuny. Na jeho realizaci jsme po-
dali žádost u Národní sportovní agentury 

a momentálně čekáme, zda budeme úspěš-
ní. Komunikace města s občany se také 
v mnohém posunula – zřídili jsme měst-
ský facebook, pořádáme Hovory s občany, 
v posledních dvou letech funguje ve městě 
mobilní rozhlas Munipolis, na který dopo-
ručuji přihlásit se všem občanům.

Mrzí mě však bezbariérovost. V součas-
né době jsou bezbariérové městský úřad 
a základní škola Datyňská. Povedlo se zre-
konstruovat výtah v obchodním středisku, 
ve Středisku volného času bylo rekonstruo-
váno sociální zařízení, takže přízemí je zde 

také přístupné všem. Zabýváme se řešením 
obou našich kulturních domů i dalších 
školských zařízení, ale je to opravdu obtíž-
né. Každá budova je jiná, každá vyžaduje 
individuální řešení. Společné mají tato ře-
šení to, že jsou velmi nákladná.

Mezi kompetence místostarosty patří také 
spolková činnost a kultura, tedy oblasti, 
které v minulém volebním období vý-
znamně poškodila pandemie covidu-19...

Ano, covid nás v těchto oblastech zasáhl 
velmi citelně. Pozastavil také akce města. 
Dvakrát jsme například museli zrušit měst-
ský ples, pouť i rozsvěcování vánočního 
stromu. Jsem rád, že jsme loni mohli ob-
čany už opět pozvat na tradiční Vratimov-
skou pouť, a to v rozšířené podobě. So-
botní Pouťová slavnost se povedla a byla 
hodnocena velmi kladně. Vydařilo se také 
listopadové Rozsvícení vánočního stromu. 
Pracovníci Kulturního střediska si za obě 
tyto akce zaslouží vřelé poděkování.

A pokud jde o spolkovou činnost?
Samozřejmě i zde byla situace svízelná. 

Problémy spolků se snažíme řešit přesu-
ny dotací na plánované akce, které mu-
sely být zrušeny, a nabídkou spoluúčasti 
na městských akcích. Líbí se mi například 
spolupráce spolků v Horních Datyních, 
která se nejvíce projevuje na organizaci 
Datyňského krmáše. Se spolky jsme loni 
spolupracovali i na Dni dětí, ze kterého 
bychom chtěli vytvořit tradiční akci na 
koupališti v rámci zahájení sezony. Vedle 
Střediska volného času a Základní umě-
lecké školy se zde angažovaly TJ Sokol 
a fotbalový klub FC Vratimov. Sokol se 
svým sportovním koutkem zpestřil spolu 
se Střediskem volného času také program 
pouti. 

Další oblastí, které se prioritně věnujete, 
je sféra životního prostředí a odpadového 
hospodářství. Jakého pokroku dosáhlo 
město v tomto směru?

Tato oblast je hodně složitá. Největší 
změnou zde bylo přijetí nového zákona 
o odpadech, který zrušil možnost smluvní-
ho vztahu mezi městem a občanem a při-
nutil nás zavést poplatek za svoz a likvida-
ci komunálního odpadu. Jeho výši aktuálně 
vyhodnocujeme, zatím to vypadá, že pro 
rok 2022 byla vypočtena správně. Na další 
rok ale odpadová společnost FCC chystá 
v některých částech zdražování, které se 
pravděpodobně promítne do poplatku na 
rok 2024. I v této oblasti jsme ale udělali 
podle mého mínění kus práce. Snažili jsme 
se motivovat občany ke snížení množství 
komunálního odpadu rozšířením sítě bio-
popelnic, rozjeli jsme sběr jedlého oleje, 
upravili několik nevzhledných kontejne-
rových stání a přidali několik nových, aby 
to měli občané blíž. V rozšiřování kontej-
nerových stání bychom rádi pokračovali, 
avšak hlavně v Horních Datyních nemáme 
vhodná místa pro jejich umístění. Pokud 
by někdo o nějakém takovém místě věděl, 
budu velmi rád, když kontaktuje městský 
úřad.

Vraťme se k úvodu. Před čtyřmi lety jste 
otočil svůj profesní život naruby. Naplni-
la se vaše očekávání? A v čem je dneš-
ní David Böhm jiný než ten před čtyřmi 
lety?

Hlavně je o čtyři roky starší… Ale váž-
ně. Nechci sám sebe hodnotit, to ať řeknou 
lidé z mého okolí, rodina, spolupracovní-
ci, kolegové. Pokud jde o moje očekávání, 
řekl bych, že se splnila. Snažím se posu-
nout místo, kde žiji, kupředu. A doufám, 
že se mi to daří. Samozřejmě, není to snad-

Místostarosta Bc. David Böhm: Snažím se posunout místo, 
kde žiji, kupředu. A doufám, že se mi to daří

Místostarosta Bc. David Böhm.
  Foto: Petr Šlachta
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né a už vůbec ne v podmínkách covidové 
pandemie, během níž dělala vláda zásadní 
změny prakticky z hodiny na hodinu, při 
čemž důsledky těchto rozhodnutí padaly 
i na naše hlavy. Pamatuji si, že jsme chtěli 
informovat občany o aktuálních nařízeních 
a zákazech, ale jen co jsme sepsali přísluš-
ný dokument, museli jsme ho předělávat, 
protože kdeco bylo už zase jinak... Ke spo-
lečenskému klimatu nepřispělo ani rušení 
a omezování společenských a kulturních 
akcí. Snad je to už ale za námi a budeme 
se moci opět věnovat rozvoji města ke 
spokojenosti jeho obyvatel. Samozřejmě, 
jsou tu finanční bariéry, hranice možností, 

ale pokud má člověk dostatečnou vůli, dá 
se mnoho dosáhnout.

Poslední otázka. Před několika dny jsme 
oslavili Silvestra. Co přát občanům Vra-
timova a Horních Datyň do nového roku 
2023?

V lednu 2019, po svém prvním zvolení, 
jsem přál našim občanům rodinné zázemí, 
pohodu, dobrou práci a především zdraví. 
Další dva roky se zdraví ukázalo jako to 
nejdůležitější. Když bude zdraví, ostatní je 
v našich rukou.

Bohuslav Krzyžanek,
Kulturní středisko 

Bc. David Böhm (43 let)
žije ve Vratimově celý svůj život.

Je absolventem Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity. 

Do komunální politiky vstoupil ve 
volbách v roce 2010, zastupitelem 
se stal poprvé v roce 2014. 

Funkci místostarosty města Vrati-
mova zastává od roku 2018.

Poslední listopadový týden patřil po tři odpoled-
ne setkání vedení města se starší generací, a to dne 
22. listopadu 2022 v sále Kulturního domu Hor-
ní Datyně a ve dnech 23. a 24. listopadu 2022 ve 
velkém sále vratimovského Společenského domu. 
Starosta města Martin Čech a místostarosta David 
Böhm přivítali seniory a následně je informovali 
o uskutečněných projektech a rekonstrukcích měs-
ta, ale i o plánech a změnách do budoucna, které 
přispějí k plnohodnotnému životu ve Vratimově 
a Horních Datyních.

O příjemný hudební zážitek se postaralo hudební 
vystoupení děvčat ze ZUŠ Vratimov pod vedením 
paní učitelky Terezy Zbořilové a vystoupení cim-
bálové muziky VrZUŠky pod taktovkou Kamily 
Bodnárové. Děti ze Základní školy Horní Datyně 
přednesly říkanky a písničky pod vedením paní 
učitelky Zuzany Tvardkové. Občerstvení zajistil, 
jako každý rok, sympatický dámský kolektiv čle-
nek komise pro občanské záležitosti. Nabídnout 
své služby v oblasti sociálních služeb přišly dvě 
sociální pracovnice z Magistrátu města Ostravy, 
paní Mořkovská a Dvořáková.

Věříme, že se v tak hojném počtu budou senioři 
s městem setkávat i v následujících letech a že se 
malý dáreček, Vratimovský kalendář na rok 2023, 
všem líbil. (red)

Vedení města se setkalo se starší generací

Všechna tři setkání se těšila hojné účasti.  Foto: KS Vratimov

Ludmila Janalíková
Nový kalendář se mi líbí, oproti tomu 
poslednímu je to pro mne příjemná 
změna. Mám totiž velmi ráda přírodu 
a tento kalendář je opravdu moc pěkný.

Pavla Kabátová
Kalendář je hezký, jsou tam krásné ob-
rázky. Je to barevné a jednoduché.

Jindřiška Štěpánková
Vratimovský kalendář na rok 2023 se 
velmi povedl. Zaujme hned úvodní stra-
na s měsícem v úplňku a s městským 

úřadem a příroda se myslím líbí každé-
mu.

Josef Válek 
S kalendářem jsem spokojen, protože 
tam jsou  fotografie zajímavých míst na-
šeho města.

Dagmar Dunatová
V kalendáři jsou krásné fotografie, je 
v něm zachycena jak příroda, tak různá 
důležitá místa v našem městě, a to se mi 
na něm líbí. (red)

V naší anketě jsme se zeptali zúčastněných: „Jak se vám líbí 
Vratimovský kalendář na rok 2023?“

Vítání občánků v roce 2023
Milí rodičové,
v duchu dlouholeté tradice Vám město Vratimov spolu s Komisí pro občanské záležitosti nabízí možnost slavnostního uvítání 
vašeho děťátka mezi občany Vratimova a Horních Datyň v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově nebo v Kulturním domě 
v Horních Datyních (dle trvalého bydliště dítěte).

Termíny obřadů v roce 2023:
Vratimov: 25. března Horní Datyně: 10. června
 17. června    9. prosince
 23. září
 16. prosince

Telefonické objednávky: 595 705 925 – matrika, osobně: MěÚ Vratimov, 1. p., dv. č. 1 – matrika, 
objednávky e-mailem: meu@vratimov.cz. Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů před konáním obřadu!

Bc. Alena Knyblová, odbor sociálně-správní
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Vážení občané,
na začátku loňského roku jsme byli nuceni změnit způsob plat-
by za odpady. Pro rok 2023 žádné změny neplánujeme. Proto 
pro připomenutí na začátku roku přinášíme souhrn všech důle-
žitých údajů.

Poplatek pro rok 2023 činí 600 Kč na jednu osobu dle OZV 
č. 5/2021.

Úleva se poskytuje každé osobě, která k 1. lednu příslušného 
roku dosáhla věku nejméně 70 let, a to ve výši 240 Kč. Tudíž 
bude platit 360 Kč. Poplatek je splatný do 31. března 2023 nebo 
na 2 splátky do 31. března a 31. srpna 2023.

Podrobnosti k platbě naleznete na https://www.vratimov.cz/
pro-obcany/odpady/ v sekci Poplatek.

Intervaly svozu budou pro příští rok také 
stejné. Svozový kalendář naleznete v jiné čás-
ti tohoto vydání Vratimovských novin nebo jej 
naleznete na webu města na výše uvedeném od-
kazu či pomocí QR kódu.

Poplatek se vztahuje na každou fyzickou osobu přihlášenou 
v obci, fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není 
přihlášena žádná fyzická osoba.

V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na e-mail: 
odpady@vratimov.cz nebo na p. Janků (janku@vratimov.cz, 
595 705 912).

Poplatek za odpad od roku 2023
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Tříkrálová sbírka bude ve Vratimově a v Horních Datyních 
probíhat od 1. ledna do 15. ledna 2023, kdy budou koledníci 
procházet městem.

 Pro ty, ke kterým se koledníci nedostanou a také by chtěli při-
spět, budou pokladničky k dispozici na těchto místech:

• v neděli 8. ledna 2023 od 10.20 hodin do 12 hodin v Římsko-
katolickém kostele svatého Jana Křtitele, ulice Frýdecká,

• od 2. ledna do 13. ledna 2023 na Městském úřadě ve Vratimo-
vě před vchodem na poštu,

• od 2. ledna do 15. ledna 2023 v Horních Datyních, Potraviny 
u Důlňáku (vedle restaurace Koliba), Vratimovská 305.

Přispět můžete také do on-line pokladničky na sbírkové konto 
č. ú.: 66008822/0800, variabilní symbol: 777988013 (dar může-
te zaslat i pomocí QR kódu z mobilního bankovnictví).

Příspěvky shromážděné v Ostravě, okolních obcích a městech 
do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované 
Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra. 

Děkujeme za vaši podporu!
Lenka Kubiczková,

koordinátorka Tříkrálové sbírky

Podpořte 
Tříkrálovou sbírku

Děkujeme za Vaši podporu!
Štěstí, zdraví a Boží požehnání ať Vás provází po celý rok 2023!

 Příspěvkem podpoříte projekty  
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. 

Podpora Šatníku Charity Ostrava, Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice, Vybavení 
bytů pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie, Vybudování zahradního skladu Hospice 

sv. Lukáše, Rozšíření kapacity Charitního domu sv. Václava – domova pokojného stáří, Úprava zahrady 
Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi, Bezbariérový vstup do Charitního 

střediska Michala Magone – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Podpora aktivit pro klienty 
Charitního střediska Gabriel – komunitního centra pro seniory, Plynofikace a rekonstrukce kotelny 

v hlavní budově Charity sv. Alexandra, Vybavení chráněných dílen Charity sv. Alexandra – podpora osob 
se zdravotním postižením.

Jak můžete přispět?
 

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

66008822/0800 777988013 (do 30. 4. 2023)
 (pomocí QR kódu z mobilního bankovnictví – do 31. 1. 2023) 

CHARITA OSTRAVA | www.ostrava.charita.cz 
CHARITA SV. ALEXANDRA | www.charita-sv-alexandra.cz

pěvkem podpoříte projekty
1.–15. 1. 2023

(Paskov, 24. 11. 2022) – 
První zasedání zástupců 
členských obcí Regionu 
Slezská brána v novém 
volebním období 2022-

26 se uskutečnilo ve Vyšních Lhotách.
Starosta hostující obce Roman Čagala 

přivítal hosty v sále restaurace Maryčka 
a poté se již projednávaly body programu.

Prvním bodem byla volba členů orgánů 
Dobrovolného svazku obcí Region Slez-
ská brána. Na pozicích předsedy, místo-
předsedy i radních nedošlo oproti minulé-
mu období k žádným změnám a opětovně 
zvoleni byli:

• předseda svazku Petr Baďura 
(město Paskov)

• místopředseda svazku Rostislav 
 Kožušník (obec Řepiště)

• radní svazku Mgr. Antonín Tulach 
(obec Krásná)

• radní svazku Mgr. Michaela Honešová 
(obec Pražmo)

• radní svazku Mgr. David Novák 
(obec Sviadnov).
„Dobrovolný svazek obcí prokázal 

v uplynulém období svou opodstatněnost. 
Jednak realizoval projekty s využitím do-
tačních zdrojů, které byly přínosné pro 
členy svazku. Stejně důležitá je pravidelná 
výměna praktických zkušeností zástupců 
obcí při řešení úkolů, které život přinesl 
(covid-19, energetická krize atp.), napl-
ňování stanovených cílů pro rozvoj měst 
a obcí. Jako velký přínos vnímám setká-
vání dětí, mládeže, seniorů atp. na akcích, 
které pro ně DSO připravil.

Do budoucna bude důležité pravidelně 
vyhodnocovat a doplňovat rozvojové plá-
ny o nové priority, udržet aktivity Centra 
služeb, které je významným pomocníkem 
všem členům svazku,“ zmínil předseda 
RSB Petr Baďura.

Na setkání byly schváleny členské pří-
spěvky na rok 2023. Základní členský 
příspěvek RSB činí 18 Kč/obyvatele, pří-
spěvek MAS Slezská brána činí 8 Kč/oby-

vatele a příspěvek do Regionu Beskydy je 
ve výši 4 Kč/obyvatele.

Dále se schválil rozpočet DSO Regio-
nu Slezská brána na rok 2023, který byl 
schválen na straně příjmu 1.795.000 Kč, 
výdajů 2.350.000 Kč.

„Rozpočtový schodek je krytý rezervou 
hospodaření z minulých let. Rozpočet na 
rok 2023 je nižší jak na stránce příjmů, tak 
i výdajů. Důvodem vyšších rozpočtů byla 
realizace společného projektu z operační-
ho programu Zaměstnanost v letech 2021 
a 2022,“ upřesnil místopředseda RSB Ros-
tislav Kožušník.

Po volbách do zastupitelstev obcí došlo 
ve třech obcích regionu ke změnám v je-
jich vedení. Noví starostové jsou v těchto 
obcích: Dobratice – Radovan Otipka, Vác-
lavovice – JUDr. René Vašek a v Žabni – 
Vladan Válek.

Další zasedání proběhne 23. 2. 2023 
v Paskově.

(Tisková zpráva RSB)

První setkání zástupců obcí Regionu Slezská brána 
v novém volebním období
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 Akce Střediska volného času Vratimov
Tábory na léto 2023

Středisko volného času Vrati-
mov připravuje již tradičně na-
bídku pobytových i příměstských 
táborů pro letní prázdniny 2023.

Nabídka bude pestrá. Připravu-
jeme tábory, které jsou motivo-
vány celotáborovými hrami, na 
kterých již jejich vedoucí pilně 
pracují. Některé tábory budou mít 
svoje zaměření, jako například 
mažoretkový příměstský tábor, 
jiné budou plné her a soutěží pro 
všechny děti.

Vzhledem ke zkušenostem 
z předchozích let, kdy se nám 
některé tábory zaplnily během 
jediného týdne, doporučujeme 
si pro své dítě rezervovat místo 
na vybraném táboře co nejdříve. 
Nabídka táborů bude zveřejněna 
v úterý 3. ledna 2023 od 8.00 ho-
din na webových stránkách www.
svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy.

Na vaše děti se těší týmy tá-
borových vedoucích, kuchařů, 
zdravotníků a dalších nezbytných 
pracovníků.

Jóga pro dospělé
 Mnozí z vás si jako předsevzetí 

do nového roku dali, že se budou 

více starat o své tělo. Středisko 
volného času vám v tom pomůže, 
protože od 12. ledna 2023 otvírá-
me kroužek JÓGA PRO DOSPĚ-
LÉ. Kroužek bude probíhat každý 
čtvrtek od 17.30 hodin společně 
s lektorkou Lucií Wiejowskou. 
Přihlášku lze zaslat online formou 
přes web stránky SVČ Vratimov 
https://www.svcvratimov.cz/
krouzky/3496-joga-pro-dospele. 

Bližší informace: Věra Pacíková 
v.pacikova@svcvratimov.cz, 
tel. 734 443 694

Pololetky
„Domeček“ již tradičně v rámci 

pololetních prázdnin pořádá akci 
„Pololetky“ pro všechny děti, 
které se nechtějí doma nudit. Je-
den den plný pohybu, her, tvoření 
a kamarádů. 

V ceně 350 Kč je zahrnuta stra-
va a program. S sebou: přezůvky, 
kartičku ZP a láhev na pití. 

Bližší informace: 
Klára Pastorková 
k.pastorkova@svcvratimov.cz, 
tel. 607 516 187

Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov ukonči-
ly svou soutěžní sezonu v roce 2022 soutě-
ží O pohár města Hranice, která se konala 
v listopadu v Hranicích na Moravě.

Skupina mažoretek Spirálky ZIK-ZAK 
Vratimov, která poprvé vyjela na soutěž, 
předvedla perfektní výkon, za který ji po-
rota ocenila 2. místem.

Nejstarší skupina ZIK-ZAK Vratimov 
získala 1. místo za pomponovou sestavu 
a 3. místo za pódiovou sestavu s hůlkou. 
Cenu za nejlepší choreografii porota udě-
lila vystoupení s pompony skupina ZIK-
-ZAK Vratimov.

V soutěžích sól ocenila odborná porota 
krásný výkon Viktorie Novákové 4. mís-
tem a Sáry Pavelákové 5. místem, laická 
porota ocenila výkon Viktorie Novákové 
3. místem.

Děkujeme děvčatům za krásnou re-
prezentaci a trenérkám Daniele Vodové 
a Renátě Hloušové za přípravu děvčat na 
soutěž.

Náš klub by chtěl velmi poděkovat měs-
tu Vratimov a SVČ Vratimov za dobrou 

spolupráci a hlavně finanční pomoc v roce 
2022. Bez této pomoci by děvčata nemohla 
reprezentovat město a středisko na soutě-
žích, ze kterých přinášela vždy medailová 
ocenění.

 Moc děkujeme a těšíme se na další spo-
lupráci v roce 2023.

Kateřina Horkelová,
ZIK-ZAK Vratimov

Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov opět přivezly medaile
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Středisko volného času Vratimov
Vážení a milí příznivci „Domečku“.

Děkujeme vám za projevenou přízeň v roce 2022. Děti 
a zaměstnanci Střediska volného času Vratimov přejí všem 
svým příznivcům příjemně strávený volný čas v roce 2023.

I v tomto roce platí: „VÁŠ VOLNÝ ČAS POD NAŠÍ 
STŘECHOU."

Těšíme se s vámi všemi na další dobrodružství v roce 2023.

Za SVČ Vratimov
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka

Městská knihovna Vratimov  

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Vydařený Den dětské knihy
Zcela jistě za úspěchem a hezkou ná-

vštěvností na předvánoční akci stála ab-
sence nutnosti nosit roušky a prokazovat 
se platným certifikátem o bezinfekčnosti, 
jako tomu bylo v loňském roce. S úderem 
deváté hodiny se knihovna zaplnila první-
mi návštěvníky, které jsme přivítali a se-
známili je s programem. Pro děti i rodiče 
jsme připravili tvůrčí dílničky u několika 
stolů. Sázeli jsme na jednoduchost a ná-
paditost, tvořilo se především z papíru 
a přírodních materiálů. V průběhu 3 ho-
din, které jsme měli na akci vyhrazené, 

se v knihovně vystřídalo 35 návštěvníků. 
Velmi děkujeme paní M. Pryčkové, která 
se ujala výuky háčkování (tu využil i je-
den z přítomných tatínků). S chlapci jsme 
sestavili Ladův betlém, děti bavilo i zdo-
bení stromečku a pouštění lodiček. Nála-
da panovala velice příjemná, připraveno 
bylo i drobné občerstvení včetně dětské-
ho punče a návštěvníci nešetřili chválou. 
A ta nás, věřte, opravdu potěšila.

Nová knihovna
K tématu nových prostor pro knihovnu 

se v tomto vydání Zpravodaje vyjadřuje 
pan místostarosta. My jen dodáme - věří-
me, že prostory budou vyhovující, větší 
a poskytnou nám vše potřebné, abychom 
mohli pracovat v rozšířeném módu. Vel-
kým benefitem bude oddělená výuková 
místnost a bezbariérovost. Již nyní pra-
cujeme na zavedení nových služeb.

Perličky zachycené knihovníky
Občas se setkáváme s velmi 

vtipnými situacemi, o které 
bychom se s vámi rádi podě-
lili.

„Prosím vás, já jsem se 
vždycky chtěla zeptat, jaký je 
rozdíl mezi beletrií a trilogií.“

„Jééé. Vondruška toho na-
psal tolik? Můžu si to vyfotit?“

VU3V
7. prosince skončil v naší 

knihovně třetí semestr virtuál-
ního vzdělávání. Stávající 
studenti jsou šikovní, jejich 
setkávání jsou přátelská, ob-
zvláště pak ta poslední. Tato 
forma výuky bude pokračovat 
i v roce 2023, konkrétně letní 
semestr bude zahájen 1. února 
2023. Stále platí, že noví zá-
jemci se mohou na první lekci 
přijít podívat nezávazně a až 
pak se rozhodnout závazně. 
Vybrané téma pro letní semes-
tr zní – České dějiny a jejich 
souvislosti.

Čtenářská hra Lovci perel
Od ledna 2023 začne další ročník sou-

těže Lovci perel pro dětské čtenáře. Čím 
více knih označených perlou děti přečtou 
a zodpoví povinné i nepovinné otázky, 
tím více obdrží herních peněz morionů 
a perliček. Za moriony si mohou 2x roč-
ně nakoupit drobné dárky v připraveném 
obchůdku přímo v knihovně. Na stávající 
i nové lovce perel se moc těšíme.

Mgr. Lenka Šimurdová,
ředitelka Městské knihovny Vratimov
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Přespávačka 
ve škole

Celkem 50 dětí se sešlo v pátek 25. lis-
topadu v 17 hodin u vchodu do tělocvičny 
Základní školy Datyňské, aby se zúčastnily 
akce Přespávačka ve škole s adventní te-
matikou, kterou připravily vychovatelky 
školní družiny. Tělocvična se rozzářila 
desítkami světýlek a postupně se zaplnila 
spacáky, polštáři, dekami a plyšáky. Spo-
lečně jsme se zašli podívat na rozsvícení 
vánočního stromu a ohňostroj, který se 
dětem moc líbil. Následovala večeře, po-
hádka a vánoční tvořivá dílnička. Ráno na 
děti čekala bohatá snídaně. Před ukonče-
ním akce si děti prošly andělskou stezku 
s úkoly, za jejíž splnění si vysloužily di-
plom a medaili. 

Děkujeme všem rodičům a kolegyním za 
spolupráci. Spaní v tělocvičně bylo velkým 
zážitkem nejen pro děti, ale i pro nás vy-
chovatelky. 

Za kolektiv vychovatelek 
Bc. Alena Slonková a Bc. Lenka Baštinská,

ZŠ Datyňská  Přespávačka v tělocvičně je pro děti vždy dobrodružství.  Foto: Alena Slonková

Datyňští zahrádkáři uspořádali jako odměnu pro 
své nej aktivnější členy poslední akci roku 2022. 
Konala se 23. listopadu v Datyňce a nesla název 
Vánoční zdobení.

Vše bylo nutno náležitě připravit, proto dvě 
naše členky už týden předem strávily sobotní 
dopoledne nákupem potřeb pro zdobení. Nákup 
v Polsku byl zklamáním, a tak ještě obešly obcho-
dy v ostravském shopping parku a teprve potom 
prohlásily, že máme dostatek materiálu.

V dlouho očekávanou středu se v Datyňce se-
šlo celkem pouze 10 členek, jelikož ostatní člen-
ky onemocněly. Každá ze zúčastněných přinesla 
něco k zakousnutí a dobrou náladu, takže zdobení 
probíhalo v pohodové atmosféře. Členky si navzá-
jem pomáhaly, radily a předávaly si recepty.

Na závěr se se svými výrobky vyfotily před no-
vým roll bannerem, který bude nedílnou součástí 
našich akcí. Poslední tečkou byl úklid Datyňky 
a rozloučení.

Děkujeme datyňským hasičům za zapůjčení Da-
tyňky a městu Vratimov za podporu.

Děkuji všem členům za jejich práci pro organi-
zaci, našim příznivcům za podporu a všem přeji 
hodně štěstí a zdraví v roce 2023.

 Ladislav Mudrik,
tajemník Českého zahrádkářského svazu ZO 

Horní Datyně

Vánoční zdobení

Hornodatyňské zahrádkářky se svými výrobky.  Foto: Ladislav Mudrik
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Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 proběhne volba prezidenta České republiky. Volba prezidenta České republiky se řídí 
zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Volit občané ve Vratimově budou podle místa trvalého bydliště v 5 volebních okrscích, které jsou již několik let 
stejné, a to:
- volební okrsek č. 1 Středisko volného času, Frýdecká 377/61, Vratimov
- volební okrsek č. 2 Mateřská škola, Na Vyhlídce 25, Vratimov
- volební okrsek č. 3 Kulturní středisko, Frýdecká 1000/48, Vratimov
- volební okrsek č. 4 Základní škola, Datyňská 690/13, Vratimov
- volební okrsek č. 5 Kulturní dům, Vratimovská 224, Vratimov-Horní Datyně.
Podrobný rozpis volebních okrsků najdete uvnitř tohoto čísla.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole 
volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Hlasovací lístky voliči obdrží do svých poštovních schránek nejpozději 3 dny před konáním volby. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že seznamy voličů pro roznášku volebních lístků jsou zpracovávány s jistým časovým předstihem, může se stát, že 
v seznamech opět ještě zůstanou osoby, které se odstěhovaly nebo zemřely, anebo v seznamech chybí osoby mající krátce 
trvalý pobyt ve Vratimově. Sice se snažíme těmto nesrovnalostem předcházet, ale nejsme schopni aktualizaci centrálního 
registru obyvatel ovlivnit. 

Důležité pro distribuci volebních lístků je i to, že vlastníci budov je mají řádně označeny číslem popisným, případně i 
orientačním. 

Hlasovací lístky je možno získat i přímo ve volební místnosti v době, kdy volby budou probíhat. V pátek 13. ledna 2023 
budou volební místnosti otevřeny od 14:00 h do 22:00 h a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 h do 14:00 h. Voliči bude umož-
něno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost (platným občanským průkazem nebo pasem). 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů zdejší městský úřad, a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise zřízena. O přenosnou volební urnu může volič požádat městský úřad v pracovní 
dny na tel. čísle 595705911 nebo 595705925. V době voleb může volič požádat okrskovou volební komisi č. 1 na tel. čísle 
605484099, okrskovou volební komisi č. 2 na tel. čísle 776548135, okrskovou volební komisi č. 3 na tel. čísle 775475146, 
okrskovou volební komisi č. 4 na tel. čísle 776548165 a okrskovou volební komisi č. 5 na tel. čísle 736461226.

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého 
pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat:

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
- v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 
Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem 

volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů.

Je reálný předpoklad, že proběhne i druhé kolo volby ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Hlasovací lístky pro toto druhé kolo 
nebudou distribuovány do domácností a voličům budou předány přímo ve volebních místnostech.

Ing. Mičulková, tajemnice

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 
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Starosta města Vratimova podle zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 

(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

oznamuje
Hlasování pro volbu prezidenta České republiky se uskuteční dne: 

13. ledna 2023 od 14:00  do 22:00 hodin

14. ledna 2023 od   8:00  do 14:00 hodin
Místem konání volby prezidenta České republiky jsou ve Vratimově tyto okrsky:

Volební okrsek č. 1 – Středisko 
volného času, Frýdecká 377/61,
Vratimov

pro občany přihlášené k trvalému 
pobytu:
Vratimov Adámkova
283 347   348 373 849 1106 
1212 1233 1259 1261 1292 1299 
1302 1315 1325   1343 1354 1379 
1390  1441  1446   1467  1470  1471  
1477
Vratimov Břízková
423 649 659 665 786 794 
801 827 833 856 888 896 
916 952 968 1160 1178 1190 
1236 1384 
Vratimov Frýdecká
1 3 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 26 
27 28 29 30 31   32 34 
37 39 56 77 88 98 100 
124 132 134 142 150 170 171 
181 204 214 231 262 267 299 
321 337 345 346 360 390 391 
402 403 405 411 412 416 424 
570 587 636 701 779 861 892 
934 940 941 965 984 988 991 
1007 1009 1018 1019 1028 1072 1093 
1115 1124 1142 1155 1165 1175 1187
1188 1193 1197 1208 1209 1225 1230 
1237 1246 1247 1249 1252 1295 1311 
1312 1331 1355 1396  1440  1450 1483 
1488
Vratimov Horní
1129 1139 1234 1319 1433
Vratimov Krátká
115 696 939 950 
Vratimov Křivá
647 651 671 677 689 691 767 
777 795 796 814 817 884 897 
907 914 927 946 947 948
Vratimov Mojžíškova
110 615 663 776 854 863 883 
953 954 958 990  
Vratimov Na Slezance
330 341 355 401 417 717 718 
719 1081 1240 1321 1366
Vratimov Na Spojce
692 798 848 959 963 970 981 
1005 1022 

Vratimov Na Stezce
131 225 226 272 312 920 921 
1107 1266 1322 1380

Vratimov Na Vyhlídce
25 333 343 635 645 646 654 
655 656 680 684 685 686 693 
694 695 729 770 771 772 773 
792 793 836 860 

Vratimov Na Zadkách
16 74 84 128 202 227 230 
232 269 270 332 335 590 826 
967 1113 1114 1121 1126 1128 1140 
1147 1192 1214 1314 1342 1349 1383 
1401 1403 1410 1413 1468
Vratimov Nádražní
152 392 432 705 706 707 708 
709 710 1098 1158 1179 1222 1375

Vratimov Odboje
41 58 90 268 285 286 
293 311 323 327 329 340 
361 372 376 385 388 393 
425 565 648 676 688 697 
764 766 774 775 799 864 
938 949 966 980 986 1006 
1026 1056 1063 1164 1300 

Vratimov Okrajová
105 107 138 161 353 362 564 
567 1095 1116 1144 1148 1167 1173 
1174 1180 1194 1202 1213 1216 1223 
1231 1245 1250 1254 1255 1257 1270 
1276 1289 1304 1305 1333 1356 1360 
1364 1367 1388 1395 1399 1404 1424 
1431 1473  1474

Vratimov Ovocná
316 317 318 319 320 352 407 
408 673 675 768 855 

Vratimov Polní
146 309 365 366 378 383 384 
386 395 687 811 850 891 895 
911 913 915 924 925 935 942 
943 944 945 951 955 956 960 
962 982 994 1111 1425

Vratimov Říční
711 712 837 857 858  889

Vratimov U Hráze
406 413 797 867  975

Vratimov U Nového lesa
108 148 168 172 865 898 992

Vratimov U Padolu
153 308 614 1037 1084 1112 1244 
1253 1412  1448

Vratimov U Potůčku
15 80 81 86 97 434 1075 
1228 
Vratimov U Rybníka
130 1267
Vratimov Vodárenská
75 93 141 328 334 336 344 
439 964 1105 1226

Vratimov Výletní
304 313 314 351 426 713 714 
715 716 815 816 866

Vratimov Zaryjská
122 129 163 169 350 702 703 
1004 1073

Volební okrsek č. 2 – Mateřská 
škola, Na Vyhlídce 25, Vratimov 

pro občany přihlášené k trvalému 
pobytu:

Vratimov Družstevní
63 277 279 287 291 305 306 
429 842 901 902 903 904 905 
906 1133

Vratimov Husova
218 252 265 280 281 521 522 
527 528 529 530 531 532 533 
534 802 803 804 1099 1100 1101

Vratimov Okružní
151 560 561 562 563 575 576 
577 578 579 580 581 582 583 
584 585 586 617 618 619 620 
621 622 623 624 625 626 627 
628 629 630 631 632 633 640 
641 642 644 1204

Vratimov Pod Kovárnou
33 193 278 292 296 298 324 
338 387 404 437 568 859 987

Vratimov Radniční náměstí
821 822 823 824

Vratimov Strmá
535 536 537 591 592 593 594 
595 596 597 598 599 600 601 
602 900 928 929 930 



15Vratimovské novinyleden 2023Vratimov U Mateřské školy
681 682 683 780 781 782 783 
784 785 787 788 790 791 1260
Vratimov Úzká
820 825 931 932 933

Volební okrsek č. 3 – Kulturní 
středisko, Frýdecká 1000/48, 
Vratimov

pro občany přihlášené k trvalému 
pobytu:

Vratimov Buničitá
201 440 755 756  761  762   1132

Vratimov Frýdecká
42  59  73 103 104  137 147 
165 166 179 199 205 206 263 
315 357 358 430 431 435 606 
607 608 609 610 611 637 638 
639 757 819 829 830 831 832 
853 1002 1145

Vratimov Hřbitovní
264 325 394 1171 1268

Vratimov J. Žemly
342 356 573 1205 1361

Vratimov K Sokolovně
183 189 420 893 1327 

Vratimov K Závorám
738 739

Vratimov Mourová
723 724 725 727 728 732 733 
734 735 1131 

Vratimov Na Hermaně
136 188 208 209 216 219 220 
223 256 266 301 302 418 588 
603 604 605 612 613 698 699 
700 843 1103 1119 1200 

Vratimov Na Podlesí
101 1181 1182 1195 1211 1220 1278 
1279 1288 1290 1296 1313 1318 1336 
1346 1352 1358 1362 1365 1369 1393 
1402 1406 1415 1436  1445  1458 1464

Vratimov Na Popinci
1328 č. e. 40

Vratimov Popinecká
174 200 238 239 246 247 248 
249 250 251 253 261 274 275 
326 375 444 445 446 447 448 
449 566 569 789 808 809 810 
812 1087 1282  1451  

Vratimov Rodinná
143 210 213 215 273 310 322 
839
Vratimov Sokolská
156 157 160 195 197 222 290 
805 806 807 899 1038 1102 
Vratimov Sumínova
731 918 919
Vratimov Školní
194 217 224 374 456 457 459 
652 653 1229
Vratimov Tovární
68 175 186 1274

Vratimov, U Hráze
1157
Vratimov U Jeslí
433 441 1025
Vratimov U Lesíka
1163 1185 1191 1242 1243 1377 
Vratimov U Společenského domu
1024 1041 1042
Vratimov U Staré školy
60
Vratimov U Strouhy
144 176 177 211 212  1136
Vratimov U Trati
736 737 740 741 742 743 744 
745 746 747 748 750 751 752 
758 763 1217 1286 1298 1308 1391
Vratimov Výletní
125 400 427 995  1045 

Volební okrsek č. 4 – Základní 
škola, Datyňská 690, Vratimov 

pro občany přihlášené k trvalému 
pobytu:
Vratimov Borová
72 1035 1416 1417 1418 1419  1420 
1421 1422 1423
Vratimov Datyňská
45 65 139 297 300 363 460 
462 463 464 465 538 539 540 
541 542 543 544 545 546 547 
548 549 551 1201 1227 1303 1372 
1389
Vratimov Horní 
1149 1166 1184 1189 1196 1339
Vratimov Jižní
1251 1291 1316 1335 1378 1392 1397   
1460  1476
Vratimov K Hájence
49 79 116 118 155 389 436 
769 845 1104 1117 1198 1301 1386 
1475
Vratimov Karla Velčovského
53 78 303 414 885 1151 1248 
1256 1263 1280 1281 1293 1307 1323 
1324 1340 1347 1368 1370 1373 1435  
1459 1480  1481
Vratimov Na Podlesí
47 48 51 52 54 57 61 
92 117 120 159 191 196 198 
228 243 282 307 331 800 840 
862 887 890 1071 1076 1082 1097 
1150 1152 1153 1275  1438  1453   
1454  1455 1456  1462
Vratimov Na Příčnici
71 85 89 96 187 234 235 
236 237 254 259 260 398 552 
553 554 555 556 557 558 559 
616 657 720 760 868 869 870 
871 872 873 874 875 876 877 
878 879 880 881 882 894 908 
909 957 961 985 989 1021 1034 
1077 1078 1079 1080 1086 1091 1110 
1118 1125 1159 1183 1238 1320 1334 
1345 1400 1432 1437
Vratimov Na Zadkách
76 221 284 294 295 658 828 
917 923 993 999 1176

Vratimov Nová
486 487 488 489 490 491 492 
493 494 495 496 497 498 499 
500 501 502 503 504 505 506 
507 508 513 514 515 516 726 
1381
Vratimov Obvodová
998 1011 1013 1015 1016 1017 1030 
1032 1039 1040 1043 1053 1054 1055 
1057 1058 1059 1064 1065 1066 1067 
1068 1069 1398  1443  1461
Vratimov Osadnická
38 450 451 452 453 454 455 
517 518 519 520
Vratimov Rakovecká
82 95 111 112 113 442 730 
778 847 851 852 926 996 1096 
1109 1137 1154 1210 1221 1235 1241 
1265 1271 1283 1284 1426 1427  1442
Vratimov Řadová
1044 1046 1047 1048 1049 1050 1051 
1052 1337 
Vratimov Severní
1177 1258 1273 1287 1294 1306 1310 
1344 1350 1353 1357 1385 1409 1484
Vratimov Sezonní
421 643
Vratimov Střední
976 997 1001 1003 1008 1010 1012 
1023 1027 1062 
Vratimov U Březinek
119 233 369 379 419 664 846 
1070 1134 1141 1146 1156 1168 1218 
1263 1277 1363 1367 1376 1414
Vratimov U Lesíka
245 258 574 589 672 1014 1020 
1029 1031 1033 1036 1060 1394
Vratimov U Lípy
64 72 173 271 276 288 
422 979 1035 1130 1135 1169 
1199 1269 1297 1326 1329 1330 
1348 1374  1439  1444  1447 1482
Vratimov U Rozvodny
240 364 368 380 381 396 415 
571 650 1317 1332 1351 1452 1457
Vratimov U Stadionu
466 467 468 470 471 474 475 
476 477 478 479 480 481 482 
483 484 1090 1285  1449  1465 1469 
Vratimov Višňová
43 94 121 140 158 162 182 
371 410 438 443 572 816 818 
886 922 971 1120 1127 1138 1143 
1161 1162 1186 1206 1207 1215 1219 
1262 1272 1359 1407 1408 1428 1434 
1463  1466  1478  1479
Vratimov Zahradní
472 473 509 510 511 512 523 
524 525 526 1172 1224 1232

Volební okrsek č. 5 – Kulturní 
dům, Vratimovská 224, 
Horní Datyně

pro občany přihlášené k trvalému 
pobytu:
území městské části Horní Datyně

Bc. Martin Čech, starosta
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Je půl desáté ráno, neděle, a ředitelce 
neziskové organizace Péče srdcem paní 
Janě Vávrové se rozezvučí mobil. Na dru-
hém konci se ozve tichý a smutný hlas paní 
Aleny, která se nejprve omlouvá, že volá 
o víkendu, ale chce se prostě jen zeptat na 
informace o fungování osobní asistence.  A 
pak se rozvypráví o své mamince, kterou 
postihla mozková příhoda tak nešťastně, 
že zůstala zcela inkontinentní a upoutána 
na lůžku. Bylo jí sice nabídnuto umístění 
maminky v léčebně dlouhodobě nemoc-
ných, ale tuhle alternativu si nechtěla při-
pustit – hlavně proto, že dokud maminka 
byla zdravá, což je prakticky několik týdnů 
zpětně, pomáhala ona jí. 

Takto začíná většina případů, kterým 
organizace Péče srdcem ve Vratimově 
pomáhá. Bez ohledu na všední dny, víken-
dy či svátky jsou zaměstnanci připraveni 
a ochotni být svým klientům v případě 
potřeby na blízku. Klientům pomáhají s 
osobní hygienou, přesunem na lůžko i vo-
zík, oblékáním, úklidem, přípravou jídla, 
nákupy, doprovodem k lékaři a dalšími 
každodenními činnostmi. Zároveň se osob-
ní asistent pro klienta může stát parťákem 
pro stolní hry, čtenářem oblíbených knih 

nebo doprovodem na procházkách. Také 
poradenství je pro klienty a jejich rodiny 
velmi cenné. Dozví se jak získat příspěvek 
na péči, kde a jak získat kompenzační a 
jiné pomůcky a potřebné další informace. 
A takových příběhů mají desítky.

Je spousta rodin, kde se nemohou ostatní 
rodinní příslušníci postarat o nemocného 
příbuzného sami. Ruku na srdce, každý 
člověk, ač je blízký, milující a maximálně 
zainteresovaný, potřebuje někdy sám na-
brat síly a relaxovat, nechce se vzdát své-
ho zaměstnání nebo sám má nárok třeba 
ulehnout s chřipkou. V těchto případech se 
obrací na osobní asistenty, kteří do rodin 
docházejí, a jak je obvyklé, s rodinou se 
doslova sžijí. 

Jak dopadl příběh maminky zoufalé 
paní Aleny? Předně si sama v rozhovoru 
s paní Vávrovou musela ujasnit, jak velká 
péče bude potřeba a co všechno zvládne. 
Ze zkušeností s ostatními klienty nastí-
nila paní Vávrová paní Aleně možnosti, 
jak se může situace vyvinout. Byl to na-
konec přesně ten případ, kdy se pečova-
telky spřátelily jak s mladou ženou, tak 
s její nemocnou maminkou. Dobrá nálada, 
skvělá spolupráce s rodinou, zapálení pro 

věc a neuvěřitelně optimistický přístup pe-
čovatelek spolu dohromady dokázaly, že 
zdravotní stav maminky se zlepšil natolik, 
aby si užila opět přítomnost svých vnou-
čat a začala být v základních úkonech ko-
lem sebe soběstačná. Takže z původních 8 
hodin péče byly nakonec po pár měsících 
díky zlepšení jen 4 hodiny péče

Závěrem zbývá prakticky už jen od-
povědět na otázku, která se nabídla hned 
v úvodu článku, co je to osobní asistence. 
Je to terénní služba poskytovaná osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se po-
skytuje bez časového omezení, v přiroze-
ném sociálním prostředí osob a při činnos-
tech, které osoba potřebuje.

Pro další informace můžete navštívit 
webové stránky www.pecesrdcem.cz.

Kontakt:  Jana Vávrová, MBA, 
ředitelka, 
tel. 777 147 587.
Péče srdcem, z.ú., Mírová 98/18, 
Ostrava-Vítkovice

Domácí péče v rodinách je posláním

Rozsvícení vánočního stromu 2022 obrazem

Foto: KS Vratimov
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Již potřetí se žáci naší školy zúčastnili 
mezinárodní soutěže v učení se cizích jazy-
ků s názvem Jazykový WocaBee šampio-
nát probíhající pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR v on-
line aplikaci WocaBee. Jako v předešlých 
letech tak i letos mezi sebou soupeřili stu-
denti všech cizích jazyků od základních 
škol až po gymnázia, a to jak v České re-
publice, tak i na Slovensku. V soutěži se 
každoročně hodnotí píle v učení se slovní 
zásoby, o které vypovídají body získané 
za procvičování slovíček v aplikaci, tzv. 
 WocaPoints. V jednotlivých kolech soutě-
že vítězí třídy, které získají nejvyšší prů-
měrný počet WocaPoints na jednoho žáka. 
Pro lepší představu - jedna správná odpo-
věď při procvičování slovíček znamená 
zisk přibližně 2-3 WocaPoints bodů.

Navzdory celkové účasti ve čtvrtém roč-
níku šampionátu, jež dosáhla počtu 44 387 
žáků a studentů z celé České republiky, 
obsadily čtyři třídy naší školy přední příč-
ky okresního kola. Na čtvrtém místě se 
umístila třída 4. A pod vedením paní uči-
telky Mgr. Naděždy Mackové, na třetím 
místě to byla třída 3. A pod vedením paní 
učitelky Mgr. et Mgr. Šárky Máchové, na 
druhém místě třída 3. B pod vedením paní 
učitelky Mgr. Gabriely Kalužové a první 
pozici obsadila třída 5. B opět pod vede-
ním paní učitelky Máchové.

Vítězná třída okresního kola postoupila 
do kola krajského, ve kterém se jí poda-
řilo obhájit své loňské prvenství s denním 
průměrným ziskem 4 173 bodů. Třída 5. B 
se tak nominovala do celostátního kola, 
kde se po náročném boji dne 24. listopa-
du 2022 umístila na krásném 6. místě se 
ziskem 4 412 bodů. Všichni žáci třídy 5. B 

si zaslouží obrovskou pochvalu za svou 
tvrdou práci, vytrvalost, píli a trpělivost, 
kterou v této soutěži předvedli. Během 
soutěže třída pracovala jako jeden tým. 
Každý z žáků měl příležitost podle svých 
možností podílet se na báječném výsledku 
celé třídy.

Ačkoli se sice jedná o soutěž týmovou, 
musíme vyzdvihnout i práci některých 
jednotlivců, kteří měli na úspěchu třídy 
v jednotlivých kolech největší podíl. Byli 
to tito šampioni: v okresním kole: 1. Eliška 
Hanzlíková, 2. Natálie Komoňová, 3. Mar-
tin Kaim; v krajském kole: 1. Natálie Ko-
moňová, 2. Tomáš Janoušek, 3. Martin 
Kaim a v kole celostátním: 1. Natálie Ko-
moňová, 2. Martin Kaim, 3. Eliška Hanzlí-
ková. Velkou pochvalu též zaslouží žáky-

ně Viktorie Hammerová, jejíž třída 3. A se 
v okresním kole umístila na třetím místě. 
Viktorce se podařilo nahrát neuvěřitel-
ných 153 143 bodů a v rámci jednotlivců 
se umístila na 9. místě v rámci celé České 
republiky.

Naši vratimovští páťáci docílili skuteč-
ně perfektního výkonu, naučili se stovky 
slovíček a velmi úspěšně a se ctí dokázali 
naši školu i město Vratimov již podruhé 
reprezentovat na celostátní úrovni. Do bu-
doucna jim přejeme hodně úspěchů nejen 
na poli jazykovém, ale především hodně 
zdraví a v příštím školním roce úspěšný 
a příjemný přechod na druhý stupeň zá-
kladní školy či na osmiletá gymnázia.

Mgr. et Mgr. Šárka Máchová,
ZŠ Datyňská

Úspěch žáků ZŠ Datyňské v Jazykovém 
WocaBee šampionátu

5. B - vítězná třída krajského kola Jazykového WocaBee šampionátu 2022.  Foto: ZŠ Datyňská

Oxford 
Illustrator 2022

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se konal 
11. ročník soutěže Oxford Illustrator, kte-
rou tradičně pořádá ZŠ Karla Pokorného 
v Ostravě-Porubě. Zasoutěžit si letos při-
jelo 66 žáků z 22 ostravských škol. Le-
tos naši školu reprezentovaly tři dívky. 
V první kategorii to byla Nela Adamusová 
z 5. třídy, ve druhé kategorii Kateřina Pro-
kelová z 6. třídy a ve třetí kategorii soutě-
žila Nela Krupová z 9. A.

Soutěžící musí prokázat nejen své vý-
tvarné nadání, ale v první řadě znalost an-
glického jazyka, protože prvním kritériem 

je právě ztvárnění podtržených částí v an-
glickém textu. Teprve poté je hodnocena 
výtvarná stránka.

V první kategorii dostali soutěžící úry-
vek z knížky Tři kozlíci, ve druhé kategorii 
to byl úryvek ze Sněhurky a třetí kategorie 
ztvárňovala Šťastného prince.

Máme velikou radost, že v obou doved-
nostech uspěla právě Nela Adamusová 
z 5. třídy a umístila se tak na třetím místě. 
Gratulujeme jí a děkujeme za skvělou re-
prezentaci školy. 

Lenka Parmová,
ZŠ Masarykovo náměstí

Děvčata ze ZŠ Masarykovo náměstí skvěle re-
prezentují školu.  Foto: Lenka Parmová 
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V minulém školním roce se naše škola zapojila do vánoční akce 
s názvem Krabice od bot. Ani letos tomu nebylo jinak.

Krabice od bot je předvánoční sbírková akce, jejímž cílem je 
potěšit děti ze sociálně slabších rodin v Česku. Děti s pomocí 
dospělých naplní prázdnou krabici od bot dětskými dárky k Vá-
nocům a donesou ji na sběrné místo. Krabice je potom předána 
konkrétnímu dítěti, které možná žádný jiný další dárek nedostane. 
Tuto akci organizuje Diakonie Českobratrské církve evangelické, 
jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v Čes-
ku. Z původního jednoho sběrného místa před sedmi lety v Praze 
vyrostla akce na letošních osmdesát jedna sběrných míst napříč 
regiony.

Pravidlo pro to, co se má a může do krabice zabalit, je jednodu-
ché – zabalit to, co by udělalo pod stromečkem radost nám nebo 
našim dětem.

Jako ředitelka školy jsem oslovila rodiče našich žáků, zda by se 
nechtěli této sbírky v čase předvánočním zúčastnit. Základem byla 
samozřejmě dobrovolná účast. A tak se od 21. listopadu 2022, kdy 
sbírka odstartovala, začaly pod naším vánočním stromečkem ve 
škole objevovat první krabice. Přinášeli je žáci napříč všemi roč-
níky, od prvňáčků až po žáky devátých tříd. Ten pocit bych přála 
každému z vás – pocit, že se dokážeme spojit pro dobrou věc, 
že nám a našim dětem není lhostejná často velmi špatná situace 
v některých rodinách, že jsme schopni se podělit, být empatičtí 
a vnímaví. 

V pátek 2. prosince 2022 jsem odvážela na určené sběrné místo 
celkem 63 dárků, které věnovali žáci naší školy a jejich rodiče. To 
je úctyhodné číslo. A tak bych chtěla touto cestou moc poděkovat 
všem našim rodičům a jejich dětem za účast v této sbírce a také 
za jejich ochotu a čas, který společně věnovali výběru a zabalení 
dárků pro jiné děti. A zároveň bych přála nám všem, abychom 
v případě, že to bude potřeba, také našli podanou ruku, která nám 
pomůže a připomene, že tady nejsme sami. 

Mgr. Martina Pelikánová,
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

 

Krabice od bot

Sbírkové akce se zúčastnili jak žáci prvního, tak žáci druhého stupně. 
 Foto: Veronika Košč

Na většinu školních zájezdů žáci jezdí 
na jaře, v létě i na podzim, když je hezké 
počasí. Jsou ale destinace, kam je nejlé-
pe vyrazit v mrazivém adventním počasí. 
K takovým turistickým cílům bezesporu 
patří polský koncentrační tábor v Osvě-
timi a adventní trhy v Krakově, kam se 
vydali žáci 9. tříd ze Základní školy Vrati-
mov, Masarykovo náměstí, se svým peda-
gogickým dozorem ve čtvrtek 1. prosince 
2022.

Prohlídku koncentračního tábora 
v Osvětimi začali účastníci zájezdu nejpr-
ve v pracovním táboře Auschwitz. Hned 
na začátku exkurze žáci pochopili, že 
i když nápis nad vstupní branou říká, že 
práce osvobozuje, v těchto místech o žád-
né svobodě nemůže být řeč. Při pohledu na 
fotografie umučených vězňů, na hromady 
věcí běžné potřeby, které po nich zbyly, 
na cely ve vězení, apellplatz, šibenici, stě-
nu smrti, ostnatý drát kolem celého areálu 
i na zbytky plynové komory si žáci uvědo-

mili, o čem se v hodinách dějepisu učili. 
Mnohým až v průběhu děsivé prohlídky 
pracovního tábora Auschwitz a pak i vy-
hlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau 

došlo, jak v praxi pro-
bíhal nacistický plán na 
vyhlazení méněcenných 
ras, především Židů. 
Kromě vyprávění příbě-
hů vězňů, plných utrpe-
ní a smutných životních 
osudů, si účastníci zájez-
du díky mrazivému poča-
sí mohli lépe představit, 
jak těžké bylo v zimním 
období přežít jen ve vě-
zeňském šatu.

Druhá část exkurze 
se nesla již v mnohem 
radostnější náladě. Již 
při vjezdu do Krakova 
účastníci zájezdu obdi-
vovali krásnou vánoční 
výzdobu města. Vyfoto-

grafovali se se sochou wawelského dra-
ka, prohlédli si historické sídlo polských 
králů Wawel s katedrálou svatého Sta-

Mrazivý školní zájezd do Osvětimi a Krakova

První zastávka zájezdu patřila Osvětimi. Foto: Pavlína Kožušníková 
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Naše škola se v letošním školním roce 
zapojila do projektu Hrdá škola, který má 
za cíl zpestřit si školní rok netradičními 
aktivitami, prožívat chvílemi školní život 
„tak trošku jinak“, ale hlavně společně 
zažívat pocit sounáležitosti a spojit nás 
všechny – učitele, rodiče a naše žáky – 
společnou myšlenkou: být hrdý na svou 
školu, na to, že jsme její součástí a že do-
hromady tvoříme jeden nedílný celek.

Na počátku projektu stálo vytvoření 
kolekce školního oblečení s logem školy. 
Podobu loga si vybírali rodiče, žáci a uči-
telé ve společném internetovém hlasování, 
které rozhodlo o jeho konečné verzi. Jed-
noznačně vyhrál motiv č. 2, který se stal 
základem pro vytvoření kolekce školního 
oblečení. Následně byl na dobu jednoho 
týdne otevřen e-shop, ve kterém si mohli 
všichni vybrat, v případě jejich zájmu, ob-
lečení, které by si přáli – od triček, tepláků 
nebo sportovních mikin. Potěšilo nás, že 

toto oblečení si zakoupilo více než 80 žáků 
naší školy. A ještě radostnější pocit byl, 
když jsem od některých rodičů obdržela 
fotografie dětí v tomto oblečení nebo jsem 
na chodbách školy potkávala své žáky prá-
vě ve školních mikinách.

Součástí tohoto projektu je ale také po-
řádání netradičních dnů ve škole. Středa 
23. listopadu 2022 byla vyhlášena jako 
Den bez batohu. V tento den měli žáci za 
úkol přinést si své školní věci v něčem 
zcela jiném než v běžném školním batohu 
– záleželo pouze na jejich fantazii, chuti 
a odvaze. A ta některým žákům opravdu 

nechyběla – místo batohu žáci zvolili na-
příklad kufry, které si běžně bereme na 
dovolenou, dětské kufříky nebo pletené 
košíky, objevili se i nákupní košíky, kyblí-
ky na úklid, přenosky pro kočku, nechyběl 
ani šuplík ze skříňky nebo skvělá pirátská 
truhla.

Těšíme se na další netradiční den, kte-
rým bude Den dvojčat, a zároveň děkuje-
me všem žákům, kteří se Dne bez batohu 
zúčastnili a udělali jeden den ve škole tak 
trošku výjimečným.

Mgr. Martina Pelikánová,
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Projekt Hrdá škola – Den bez batohu

Den bez batohu s žáky 6. A.  Foto : Irena Liptáková

Ve výběru školního loga na mikinu zvítězil mo-
tiv č. 2.

nislava a Václava. Vyvrcholením celého 
zájezdu byla návštěva hlavního krakovské-
ho náměstí, kde se po malém historickém 
představení renesanční tržnice Sukiennice 
a kostela Panny Marie žáci rozprchli na to-
lik očekávané adventní trhy. Kromě krás-
ných ručně vyráběných suvenýrů z jantaru, 
skla a z vlny a nejrůznějších dobrot žáci 
obdivovali především nádherná koňská 
spřežení, která projížděla přes náměstí 
s turisty. Po setmění se rozsvítila i vá-
noční světelná výzdoba náměstí v podobě 
krásných svítících andělů a nejrůznějších 
zářících ornamentů. Krásná krakovská vý-
zdoba žáky vyprovázela až na kraj města, 
odkud se s mnoha novými zážitky a s vá-
nočními dárky pro své blízké vydali zpět do 
svých domovů. Nezbývá než popřát všem 
účastníkům zájezdu, aby svými dárky 
z Krakova udělali doma radost a nikdy ve 
svém životě nepoznali nic z příběhů, které 
vyslechli v první části jejich zájezdu.

Za organizátory zájezdu
Mgr. Irena Liptáková 

a Mgr. Pavlína Kožušníková,
ZŠ Masarykovo náměstí Deváťáci na výletě v Krakově před sochou wawelského draka.  Foto: Pavlína Kožušníková 
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Vratimovské sokolky a sokolové vítají 
všechny naše občany v novém roce a pře-
jí do něho hodně zdraví, sil a energie na 
zvládání života ve vzájemném porozumě-
ní a nacházení drobných radostí v každém 
dni.

Než budu informovat o tom, co nás 
v Sokole čeká, ráda bych se vrátila do mě-
síce prosince loňského roku, protože chci 
vzpomenout akci pro děti pod názvem 
Čertikiáda, tedy naši netradiční mikuláš-
skou nadílku. Přišlo si pro ni 40 dětí s rodi-
či. Společně za tmy a svitu vlastní baterky 
zdolali 10 úkolů a vyplnili přitom krátkou 
tajenku. Pak si odnesli ovoce, sladkosti 
a i kousek uhlí od čerta.

A na co se můžete s námi těšit? Po dvou-
leté pauze se v sobotu 25. února 2023 
s vámi rádi uvidíme na našich Šibřinkách, 
letos pod názvem Hvězdy filmového plát-
na aneb sokolský Vratiwood. Vstupenky 
jsou k zakoupení už od 20. prosince 2022 
v sokolovně v Občerstvení v jeho oteví-
rací době. Hned v neděli nato 26. února 
2023 od 16 hodin si mohou děti zaskotačit 
v maskách na tzv. Minišibřinkách. Na ty si 
kupovat lístky nemusíte, prostě jen s dětmi 
vymyslete masku a přijďte. 

Nezapomeňte, že se v sokolovně dále 
cvičí a trénuje, a tak choďte mezi nás so-
koly.

Za T.J. Sokol Vratimov
Irena Heinichová,

cvičitelka pro rodiče a děti

Novoroční zprávy ze Sokola

Čertikiáda 2022.  Foto: T.J. Sokol Vratimov 

Obě žákovské kategorie v týdnu odehrály své 
poslední utkání podzimu. Starší i mladší žáci si 
ve svých posledních utkáních podzimu připsali tři 
body za výhru a ukončili tak podzimní část sezony 
tím nejlepším způsobem.

Hodnocení trenérů Mikšoviče a Hrušky: Ve středu 9. 11. ode-
hráli mladší žáci poslední zápas podzimu na legendárních Baza-
lech, kde se střetli s Baníkem „B“, zápas jsme po přesvědčivém 
výkonu vyhráli poměrem 6:0, po deseti odehraných kolech jsme 
na 1. místě tabulky se ziskem 27 bodů a s bilancí devíti výher 
a jedné porážky.

Starší žáci také v pátek 4. 11. 
ukončili podzimní část soutěže, 
a to výhrou 6:1 na půdě Krásné-
ho Pole. Po 11 odehraných kolech 
jsme se ziskem šesti bodů a bilancí 
2 výher a 9 porážek na 10. mís-
tě. Nutno podotknout, že je to po 
mnoha letech 1. sezona v kategorii 

starších žáků a polovinu týmu tvoří hráči mladších ročníků. Kaž-
dopádně klukům patří za bojovnost, nasazení a chuť řešit situace 
fotbalově uznání, věřím, že na jaře bude bodový zisk větší. Zá-
věrem bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří věnují svůj čas 
podpoře kluků na hřišti. Již tuto neděli pro kategorii U13 začíná 
Zimní liga, která se hraje v Brušperku (v hale).

Trenéři: Jan Mikšovič a Filip Hruška

 Žáci ukončili podzimní 
část sezony stylově

Starší přípravka odstartovala přípravu na podzimní část se-
zony prázdninovým kempem v polovině srpna, na který navá-
zala klasickými tréninky třikrát týdně. 

Během sezony naše řady rozšířilo několik nových hráčů 
a pravidelně jich tak trénovalo zhruba 20. V mistrovských 
utkáních pak dostali prostor všichni hráči, což mělo negativní 
vliv na sehranost týmu, nicméně i přesto je U11 po podzimní 
části na hezkém třetím místě s bilancí 7 výher a dvě porážky. 

Během zimní pauzy sehraje starší přípravka několik halo-
vých turnajů a poctivě se připraví na jarní polovinu sezony.

 Trenéři Tomáš Hrdý a Bronislav Sotorník

 Zhodnocení půl sezony 
starší přípravky

Rozcvička před utkáním starší přípravky dívky Baník:Vratimov 4:11. 
 Foto: FC Vratimov
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VZPOMÍNÁME

Současně dnem 1. června se úplně ruší lístkový systém na veš-
keré potravinář. a průmyslové zboží, který byl zaveden od roku 
1939, t. j. od vpádu německých fašistických okupantů do Polska 
a tím zahájení druhé světové války.

Jak se projevila peněžní reforma a jaká byla nálada obyvatelstva 
ve Vratimově?

Na Místním nár. výboře za účasti členů výboru a úředníků ze 
Státní banky v Ostravě, byly vyměňovány staré peníze za nové 
a to podle směrnic ministerstva financí ze dne 30. května 1953 
takto: po 300 Kčs starých peněz v poměru Kčs 5,- za 1 Kčs no-
vých peněz. To značí, že za Kčs 300,- starých peněz obdržela jed-
na osoba Kčs 60,- peněz nových.

Kronika města Vratimova, 
část 119, rok 1953

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

přesně tak, jak je zaznamenán v kronice města) 

Dne 10. ledna 2023 uplyne 
10. výročí úmrtí 

pana 

Vladislava Šebesty. 
S láskou vzpomínají

manželka, syn a dcera s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut. 
Dne 5. ledna 2023 si připomeneme 

7. smutné výročí úmrtí
pana 

Cyrila Matláka. 
 S láskou vzpomínají dcera 

a syn s rodinami.

Nic víc než kytičku květů 
na hrob Ti můžeme dát, 

tiše plakat a stále vzpomínat.

Ode dne 22. ledna  1998 uplynulo 
25 dlouhých smutných let, co nás 

navždy opustil náš drahý manžel a otec 
pan 

Zdeněk Suchý. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka 

Blanka a syn Tomáš.

Dne 31. ledna 2023 si připomeneme 
2. výročí úmrtí 

paní 

Jaroslavy Špokové. 
S láskou vzpomínají rodiny Šmukařova, 

Sabákova a Plecháčkova.

Dny plynou jako řeky proud, 
jen vzpomínka v srdci trvá 

a nedá zapomenout.

Dne 31. ledna 2023 si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Drahomíra Slívy. 
S láskou vzpomínají manželka, 

dcera s přítelem, rodina a kamarádi.

Nejsi tu s námi, 
ale v našich srdcích jsi stále.

Dne 13. ledna 2023 by oslavila 
80. narozeniny 

paní 

Jindřiška Válečková. 
Děkujeme za tichou vzpomínku. 

Dcera Hanka s rodinou.

Těžko je nevzpomínat, když v očích slza stojí, 
těžko je zapomenout, když srdce stále bolí...

Dne 11. ledna si připomeneme 3. smutné 
výročí úmrtí naší milované babičky 

Boženy Klabanové.
Chybíš nám, babi Božko. S láskou syn 

Pavel a dcera Dana s rodinami.
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TTŘÍKRÁLOVÝ
K O N C E R T

  

 
 
 

Varh ny: Šárka Vrchlabská
Trubka: Markéta Hrmelová

 Chrá ová schola G
Slovem  rovází: Dagmar Máchová

v neděli  8. leedna
v kostele sv. JJana Křtitele ve 

Vstuppné dobrovolné na potřeby kostela

Srdečně Vás zveme na 
 

ŘÍKRÁLOV
O N C E R T

 
 

 

 
Učinkují: 

Varhany: Šárka Vrchlabská 
Trubka: Markéta Hrmelová 

Chrámová schola Gratias Deo
Slovem provází: Dagmar Mácho á

 
 
 

edna  2023 v 16:000 hodin
kostele sv. Jana Křtitele ve Vrratimově

 
Vstupné dobrovolné na potřeby kostela 

ŘK farnost Vratimov 

ŘÍKRÁLOVÝ  
O N C E R T 

 
 
eo  

Slovem provází: Dagmar Máchová 

16:00 hodin 
Vratimově 

Ing. Barbora Hudáková Janšová

Jak začít zdravěji jíst! 

Proměňte svoje předsevzetí ve skutečnost!

9. ledna 2023 | 18 hodin | vstupné 100 Kč
 salónek Společenského domu

Prodej vstupenek v pokladně Kulturního střediska nebo na místě.
Informace a rezervace na tel. 595 700 751.

PŘEDNÁŠKA

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov | instagram.com/ksvratimov

Jana Šlachtová
 

VRATIMOVSKÁ GALERIE
    Frýdecká 1000/48 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov | instagram.com/ksvratimov

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
        www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov | instagram.com/ksvratimov

Divadélko Šamšula

Jak pejsek  

myli podlahu
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1. 1. Novoroční čtyřlístek - sbírková akce 8:00 Start odkudkoli, cíl po 14. h U Brbloně v HD, 
KČT Horní Datyně

4. 1. Největší dar 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

8. 1. Tříkrálový koncert 16:00 Kostel sv. Jana Křtitele, Římskokatolická farnost 
Vratimov

9. 1. Jak začít zdravě jíst!: Ing. B. Hudáková 
Janšová

18:00
Salónek Společenského domu, přednáška, 
KS Vratimov

10. 1. Můj svět: Jana Šlachtová 17:00 Vratimovská galerie, vernisáž, KS Vratimov

11. 1. Můj svět: Jana Šlachtová 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

11. 1. Hranice lásky 19:00  Kino Hvězda, film, KS Vratimov

12. 1. Můj svět: Jana Šlachtová 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

15. 1. Jak pejsek s kočičkou myli podlahu: 
Divadélko Šamšula

10:00
Multifunkční sál Spol. domu, divadelní pohádka, 
KS Vratimov

18. 1. Můj svět: Jana Šlachtová 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

18. 1. Princezna Rebelka 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

19. 1. Můj svět: Jana Šlachtová 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

25. 1. Můj svět: Jana Šlachtová 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

26. 1. Můj svět: Jana Šlachtová 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

28. 1. Bolek a Lolek na Divokém západě 10:00 Kino Hvězda, sobotní kino, KS Vratimov

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – LEDEN 2023

KINO OSTATNÍPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT

 LEDEN – významné dny
1. leden – slavíme Den obnovy samostatného českého státu, který je státním svátkem České republiky. Jde o řá-
dový den České republiky, tedy o den, ve kterém se mohou udělovat státní vyznamenání. V Česku byl vyhlášený na 
základě novely zákona č. 245/2000 Sb. přijaté 29. 6. 2000. Na Slovensku byl vyhlášen již v roce 1993 jako Deň vzniku 
Slovenskej republiky. Mezinárodně je tento den Světový den míru. Je to svátek římskokatolické církve věnovaný 
míru. Byl zaveden v roce 1967. Jako inspirace posloužily encykliky Pacem in Terris a Populorum Progressio papežů 
Jana XXIII. a Pavla VI.

7. leden – od roku 2012 se v Brně a Ostravě a nepravidelně i jiných městech slaví Mezinárodní den švihlé chůze. Na 
připomínku kultovního britského seriálu Monty Python, ve kterém se objevila skeč pojednávající o Ministerstvu švihlé 
chůze.

16. leden – Den památky Jana Palacha se slaví na připomínku výročí Palachova upálení.

27. leden – Mezinárodní den památky obětí holocaustu byl vyhlášen valným shromážděním OSN 1. listopadu 2005. 
Datum 27. ledna bylo vybráno záměrně, jelikož 27. ledna 1945 byl Rudou armádou, pod vedením maršála Ivana Stě-
panoviče Koněva, osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka).

Z dalších zajímavých mezinárodních dnů můžeme zmínit 19. ledna – Den popcornu, 20. ledna – Den milovníků sýrů 
a 23. ledna Den koláčů. Tyto dny asi nejlépe oslavíme konzumací těchto pochutin. 
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Použití a účinek 

léčivých bylin

Radomír Wojnar ®

 

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov | instagram.com/ksvratimov

VRATIMOV

 | slosovatelná vstupenka

ve 20 hodin

Hraje kapela 
Tyrkys

Welcome drink  
Program | Tombola

VRATIMOV

VRVRVRVRRRATVRVRVRVRV IMOVMOVMOVMOVMOVMOVMOVMOMOMOOMěstský 
PLES

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov | instagram.com/ksvratimov

29. března 2023 | 19 hodin | vstupné 440 Kč
Společenský dům

Prodej vstupenek od 16. ledna v pokladně Kulturního střediska.
Úhrada možná i převodem. Informace na tel. 595 700 751.

Divadelní společnost Háta uvádí komedii

Abe Burrows

režie → Roman Štolpa
podle hry → Pierra Barilleta a Jeana Gredyho 
překlad → Martin Novotný
výprava a kostýmy → Miroslav Král
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divadlohata.cz

Lukáš Vaculík
Adéla Gondíková
Olga Želenská
Alžbeta Stanková 
Kristýna Kociánová
Václav Jiráček
Filip Tomsa
Pavel Nečas
Roman Štolpa
Jaroslav Slánský
Juraj Bernath
Ivana Andrlová
Pavlína Vojáčková
Radka Pavlovčinová
Lucie Svobodová

Divadelní společnost Háta uvádí komedii KINO HVĚZDA VRATIMOV

Největší dar
4. ledna v 17 hodin
Vstupné 120 Kč

Hranice lásky
11. ledna v 19 hodin
Vstupné 100 Kč

Princezna Rebelka
18. ledna v 17 hodin
Rodinné vstupné 120 Kč

Bolek a Lolek 
na Divokém západě
28. ledna v 10 hodin
Vstupné 30 Kč
Sobotní kino pro nejmenší

Aktuální program kina Hvězdy vždy najdete 
na www.ksvratimov.cz, 

facebook.com/ksvratimov a Instagram.com/ksvratimov.

RATIMOV
LEDENLEDEN
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Hledáme paní na úklid !!
- jedná se operační prostory

- nástup 2. 1. 2023
- pracovní doba: denně ráno od 5.30 do 7.00 hod.

odpoledne od 15.00 do 17.30 hod.
- hodinová mzda 150 Kč/hod.

Kde nás najdete: Gilmeda, poliklinika Vratimov,
Sokolská 133/1, 739 32 Vratimov

Kontakt: p. Štíhlová Jana: 777 115 133,
   p. Sedláčková Martina: 602 276 778,
       email: info@gilmeda.cz. 
 

Nabídka pohybových kurzů v Kulturním středisku 
 PONDĚLÍ:
Tabata
6. 2. – 5. 6. 2023, 1.300 Kč/15 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Veronika Szczurová

Aerobic mix 
6. 2. – 5. 6. 2023, 1.300 Kč/15 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová

Relax a jóga
6. 2. – 5. 6. 2023, 1.300 Kč/15 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová

ÚTERÝ:
Jóga pro začátečníky, 
60 minut 
7. 2. – 6. 6. 2023, 1.600 Kč/18 lekcí 
16:00–17:00, cvičební sál
lektorka: Lucie Wiejowská

Pilates I. 
7. 2. – 6. 6. 2023, 1.600 Kč/18 lekcí 
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová

Pilates II. 
7. 2. – 6. 6. 2023, 1.600 Kč/18 lekcí 
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová

Kruhový trénink 
7. 2. – 6. 6. 2023, 1.600 Kč/18 lekcí 
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Veronika Szczurová

STŘEDA:
Jóga pro začátečníky, 
90 minut
1. 2. – 7. 6. 2023, 1.950 Kč/18 lekcí 
17:00–18:30, cvičební sál
lektorka: Lucie Wiejowská

Jóga pro pokročilé, 90 minut
1. 2. – 7. 6. 2023, 1.950 Kč/18 lekcí 
18:45–20:15, cvičební sál
lektorka: Lucie Wiejowská

ČTVRTEK:
Dopolední jóga, 90 minut
9. 2. – 8. 6. 2023, 1.950 Kč/18 lekcí
9:00–10:30, cvičební sál
lektorka: Lucie Wiejowská 

Pilates
2. 2. – 1. 6. 2023, 1. 600 Kč/18 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
Lektorka: Barbora Hudáková Janšová

Bodystyling 
2. 2. – 1. 6. 2023, 1.600 Kč/18 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová

Jóga pro pokročilé, 60 minut
9. 2. – 8. 6. 2023, 1.950 Kč/18 lekcí
19:15–20:15, cvičební sál
lektorka: Lucie Wiejowská

VÝTVARNÉ KURZY
Malování pro děti (6-10 let)
14. 2. – 25. 4. 2023, 1.900 Kč/
10 lekcí
Úterý 15:00–16:45, učebna č. 11
Lektorka: Eva Faldynová
Kurzy malování a kreslení jsou urče-
ny pro děti od 6 do 10 let. Základem 
kurzu je rozvoj dětské představivosti 
a fantazie, osvojení si základů jed-
notlivých malířských technik (tužka, 
uhel, pastel, tempera, akryl) a získání 
celkového přehledu o umění kresby 
a malby.  
V ceně kurzu jsou veškeré pomůcky. 

Malování pro děti (11-15 let)
14. 2. – 25. 4. 2023, 1.900 Kč/10 lekcí
Úterý 17:00–18:45, učebna č. 11
Lektorka: Eva Faldynová
Kurzy malování a kreslení jsou určeny 
pro děti od 11 do 15 let. Základem kur-
zu je osvojení si základů jednotlivých 
malířských technik (tužka, uhel, pas-
tel, tempera, akryl) a získání celkové-
ho přehledu o umění kresby a malby. 
V ceně kurzu jsou veškeré pomůcky. 

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek www. ksvratimov. cz/kurzy/
Po naplnění kurzu budete vyzváni formou SMS zprávy k jeho zaplacení.  Úhradu můžete provést v pokladně 

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

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je  11. ledna 2023 do 14 hodin, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem  
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MALUJEME 
 

NATÍRÁME
 

 
 

 

 

 

 
 
    

    

                736 166 667

Velký výběr sýrů a lahůdek všeho druhu.
Maso vepřové, hovězí a kuřecí z českých chovů

Náměstí 56, Paskov

Řeznictví H+H, Těšínská jatka, Machač, Klemens, Gurmán Sedlnice
Krásno, Prantl, Diema, Jurez...

Nabízí denně čerstvé maso
a uzeniny od lokálních dodavatelů:

Otevírací doba:   
PO: zavřeno
ÚT: 7.00-16.00
ST: 7.00-16.00

ČT: 7.00-16.00
PÁ: 7.00-12.00, 12.30-17.00
SO: 7.00-11.00 Těšíme se na návštěvu

tel.: +420 608 860 900

 
 

» «

                 606 609 809

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodám stavební pozemek v Horních Datyních, 
tel. 777 096  350
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Biometrická skla

 

v optice.
Kontakt: 
+420 731 505 511

w w w . o p t i k a o c n i . e u

Frýdecká 936/59, Vratimov
vchod z boku budovy, vedle dětské lékařky

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
V
o

v

 

– 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


