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Rozhovor s radním Ze sociální oblasti Portál občana

V první polovině ledna proběhla ve Vratimově a Horních Datyních už tradiční charitativní Tříkrálová sbírka. Poděkování patří všem koledníkům s dopro-
vodem a organizátorům z Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. Foto: Josef Kubiczek

Zastupitelstvo města schválilo na 
svém zasedání v prosinci loňského roku 
rozpočet města na rok 2023.

Schválený rozpočet počítá s plánova-
nými výdaji ve výši 268 332 299,44 Kč, 
z toho 102 500 000 Kč (38,20 %) jsou 
investiční výdaje, 156 134 300,78 Kč 
(58,19 %) neinvestiční výdaje 
a 9 697 998,66 Kč (3,61 %) splátky jis-
tin úvěrů.

Plánované výdaje 268 332 299,44 Kč 
jsou vyšší než plánované příjmy ve 

výši 190 684 029 Kč. Schodek je kryt 
finančními prostředky z minulých let ve 
výši 16 500 000,00 Kč, čerpáním inves-
tičního úvěru 51 148 270,44 a čerpáním 
kontokorentu 10 000 000 Kč.

Pro porovnání v roce 2022 byly plá-
nované výdaje ve výši 228 601 817 Kč 
a plánované příjmy ve výši 
173 701 917 Kč, kdy rozdíl byl pokryt 
hlavně finančními prostředky z minu-
lých let.

Střípky z rozpočtu města Vrati mova na rok 2023

pokračování na str. 3 Struktura rozpočtu pro rok 2023 
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 Vážení spoluobčané,

leden je za námi a plesová a karnevalo-
vá sezona je v plném proudu. Po dvou 
letech půstu, kdy nám vládní protiepi-
demická opatření pořádání těchto spole-
čenských akcí omezila, se konečně mů-
žeme sejít a pobavit s přáteli při dobré 
hudbě a tanci. Spolky jsou, jako vždy, 
připraveny přivítat nás na této zábavě. 
Vždy je to pro jejich členy velká výzva – 
zajistit kvalitní hudbu, dobré občerstvení 
a zábavu, která nebude nudit. A zvlášť 
po takové době, kdy pořádání plesů bylo 
omezeno.

Také město Vratimov se už pilně při-
pravuje na svůj společenský ples, který 
proběhne v pátek 17. března ve Spole-
čenském domě. Oblíbená kapela Tyrkys 
je domluvena, večeře a občerstvení také 
a na bohaté tombole a programu se in-
tenzivně pracuje. Užijme si tedy společ-
ně tyto zimní radovánky a doufám, že se 
na některém z plesů či karnevalu společ-
ně potkáme.

Martin Čech
starosta

Slovo 
starosty

Na svých schůzích rada města 
mimo jiné:
• schválila pronájem části pozemku cca 

3 m2 z parc. č. 91/90 (za nákupním stře-
diskem) společnosti Zásilkovna, s. r. o.,

• rozhodla o složení komisí rady města 
(www.vratimov.cz/mesto/rada-1/komi-
se/),

• schválila operační plán zimní údržby 
místních komunikací ve městě Vrati-
mově a Horních Datyních na sezonu 
2022/2023,

• schválila smlouvu o dílo k veřejné za-
kázce malého rozsahu na služby „Pro-
vozování služby Senior taxi pro období 
2023–2024“ mezi městem Vratimov 
a ROSI LOGISTIK, s. r. o.,

• rozhodla o zahájení zadávacího řízení 
podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení Vratimov I. etapa“,

• schválila aktualizovaný provozní řád 
tělocvičny v kulturním domě v Horních 
Datyních (www.vratimov.cz/pro-obca-
ny/sportovni-moznosti/telocvicna-hor-
ni-datyne/),

• schválila rámcovou dohodu o dílo 
a smlouvu o dílo k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na služby „Provádění oprav 
a údržby budov a majetku ve vlastnictví 
města Vratimova“,

• schválila memorandum o spolupráci na 
přípravě a realizaci rekonstrukce křižo-
vatky silnice II/477 a II/478 a ul. Výletní 
ve Vratimově mezi městem Vratimov 
a Moravskoslezským krajem.

Dne 14. prosince 2022 
zastupitelstvo města pak také:
• zřídilo pro volební období 2022–2026 

s účinností od 1. 1. 2023 5členný Fi-
nanční výbor a 3členný Kontrolní výbor 
(www.vratimov.cz/mesto/zastupitel-
stvo-1/vybory/),

• schválilo rozpočet města Vratimova na 
rok 2023,

• schválilo rozbory hospodaření města 
a příspěvkových organizací za období 
1.–9. měsíce roku 2022.
Celý zápis ze zasedání Zastupitelstva 

města Vratimova najdete na www.vrati-
mov.cz

Bc. Martin Čech, starosta 

Ze schůze rady města a jednání 
zastupitelstva

Portál občana je branou k elektronickým 
službám státu, samoobslužným místem pro 
bezpečnou a důvěrnou komunikaci mezi 
občanem a státem. Portál občana je trans-
akční (soukromou) částí, zajišťující osobní 
přístup prostřednictvím přihlášení uživate-
le.

Portál občana umožňuje přihlásit se 
k dostupným on-line službám státu a za-
jistit například tyto informace a služby:
• Žádost o nový řidičský průkaz z důvodu 

konce platnosti
• Žádost o voličský průkaz
• Výpis bodového hodnocení řidiče
• Výpis z rejstříku trestů, z živnostenského 

rejstříku, z registru obyvatel
• Notifikace na konec platnosti dokladů
• Informace z registru silničních vozidel, 

z centrálního registru řidičů
• Informace o technických prohlídkách vo-

zidla
• Přístup k jednorázovému příspěvku na 

dítě v klientském portálu Ministerstva 
práce a sociálních věcí

• Informace z katastru nemovitostí
• Založení či přidání datové schránky
• Přístup k eReceptu
• Přístup do Očkovacího portálu
• Přístup k podání daňového přiznání na 

portálu MOJE daně
• Přístup k informacím o dočasné pracovní 

neschopnosti na ePortálu ČSSZ
• Přístup k přehledu o příjmech a výdajích 

OSVČ na ePortálu ČSSZ
• Přístup do důchodové kalkulačky na 

ePortálu ČSSZ
• Přístup do portálu úřadu práce a k jeho 

službám
• Přístup k portálům obcí, měst a krajů
• Přístup do portálů zdravotních pojišťoven

Existují různé možnosti přihlášení. 
Zvolený způsob přihlášení určuje i roz-
sah služeb, které jsou uživateli přístupné. 
• Přihlášení pomocí eObčanky
• Přihlášení pomocí datové schránky typu 

fyzické nebo podnikající fyzické osoby 
• Přihlášení pomocí služby mojeID

• Přihlášení pomocí služby Mobilní klíč 
eGovernmentu

• Přihlášení pomocí služby ČSOB Identita
• Přihlášení pomocí služby Bankovní Iden-

tita České spořitelny 
• Přihlášení pomocí služby bankovní iden-

tita KB 
• Přihlášení pomocí služby MONETA 

Bankovní identita 
• Přihlášení pomocí služby bankovní iden-

tita Air Bank 
• Přihlášení pomocí služby RB identita
• Přihlášení pomocí služby Fio bankovní 

identita

Pokud jste klientem jedné 
z výše uvedených bank, potom 
nejjednodušším způsobem je 
z webové stránky (QR kód) 
kliknout na IDENTITU OB-
ČANA, poté na BANKOVNÍ IDENTITA 
a poté na vaši banku. Návod k přihlášení 
lze nalézt pod odkazem https://chcidatov-
ku.gov.cz/identita-obcana.

 MěÚ Vratimov

Víte, co nabízí portál občana a jak se do něj dá přihlásit?
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pokračování ze str. 1

Střípky z rozpočtu města Vrati mova na rok 2023

Nyní si představme pár nejdůležitějších investičních 
akcí, které jsou na letošní rok naplánovány 
s částkami, které jsou pro tyto akce alokovány:

- realizace kanalizace v oblasti Záryjská  29.000.000 Kč

- opravy a rekonstrukce mostů  6.400.000 Kč

- I. etapa výměny veřejného osvětlení na LED  7.428.000 Kč

- dostavba a rekonstrukce chodníků 5.472.000 Kč

- projektová dokumentace kruhový objezd Frýdecká 1.520.000 Kč

-  výměna elektroinstalace v domech 
s pečovatelskou službou  4.415.000 Kč

- rekonstrukce obřadní síně MěÚ 3.000.000 Kč

- rekonstrukce kolumbária v Horních Datyních 1.500.000 Kč

-  rekonstrukce prostor v suterénu 
Nákupního střediska pro knihovnu  32.000.000 Kč

- oprava sedadel a výměna PVC v kinosále 2.150.000 Kč

- II. etapa výstavby dětského hřiště Na Příčnici 1.350.000 Kč

Mimo investiční akce jsou v rozpočtu připraveny 
peníze na provoz města, který zahrnuje například 
tyto položky:

-  dotace na provoz příspěvkových organizací 
(MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, knihovna) 21.398.260 Kč

- provoz Kulturního střediska 10.199.550 Kč

- svoz odpadu 9.200.000 Kč

- údržba veřejné zeleně 8.150.000 Kč

- provoz koupaliště 4.701.500 Kč

- příspěvek na MHD  3.830.721 Kč

- provoz sportovišť a dětských hřišť 3.624.000 Kč

- elektrická energie na veřejné osvětlení  3.600.000 Kč

- dotace spolkům 1.300.000 Kč

Bc. David Böhm, 
místostarosta

V grafu najdete rozložení výdajů dle druhu určení.

 Porovnání příjmů a výdajů 2021-2023

Nechci vás unavovat kompletní 
strukturou rozpočtu města. 

Kdo má zájem, může si rozpočet 
i komentář k rozpočtu důkladněji 
pročíst na webu města v sekci Úřad 
– Dokumenty 250/2000 Sb. nebo 
zde pomocí QR kódu.
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Vyhledávaný fyzioterapeut se zájmem 
o komunální politiku. Tak by se dal v te-
legrafické zkratce charakterizovat zastu-
pitel a člen Rady města Vratimova Mgr. 
Radek Nitka. V loňských komunálních 
volbách kandidoval za Sdružení nezávis-
lých kandidátů PRO Vratimov. Na kandi-
dátní listině mu patřilo třetí místo, přesto 
získal celkem 1042 hlasů a stal se, ostatně 
už podruhé za sebou, vůbec nejúspěšněj-
ším kandidátem napříč všemi volebními 
uskupeními.

Zdá se, že jste neoblíbenějším komunál-
ním politikem, přesto o místo na radnici 
neusilujete. Proč?

V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem 
občanům, kteří mi dali hlas. Moc si toho 
vážím. Své další působení v komunální 
politice a zda budu kandidovat ve volbách 
jsem zvažoval i s ohledem na rodinu. Mu-
sím proto poděkovat své manželce, která 
vše zvládá a je pro mě velkou oporou. 
Pokud jde o pozici starosty nebo místosta-
rosty v našem městě, obě vyžadují práci 
na plný úvazek. Já jsem profesí fyziotera-
peut a působím v rodinné firmě, v rámci 
které máme dvě ambulance. V tuto chvíli 
si neumím představit, že bych tuto profesi 
a firmu opustil. I proto jsem nikdy nekan-
didoval na prvním místě jako lídr kandi-
dátky. 

Jaký je váš názor na v podstatě starono-
vou koalici na radnici? Jaký je její po-
tenciál?

Hnutí starostů a nezávislých kandidátů 
STAN bylo naším koaličním partnerem 
v minulém volebním období a jsem rád, že 
jsme se dohodli na pokračování této spo-
lupráce i po loňských komunálních vol-
bách. Spojením našich uskupení vznikla 
silná koalice s pohodlnou většinou třinácti 
mandátů v sedmnáctičlenném zastupitel-
stvu. Díky tomu je zajištěna kontinuita ve 
vedení města a můžeme pokračovat v roz-
pracovaných tématech z minulého voleb-
ního období.

V minulém volebním období jste se věno-
val problematice rozvoje sportu ve městě. 
Když pomineme covidové peripetie, poda-
řilo se dosáhnout nějakého pokroku?

Z hlediska organizace a rozvoje sportu 
považuji za významný krok vznik nové-
ho Odboru správy sportovních a kultur-
ních zařízení, který zajišťuje po technic-
ké a provozní stránce provoz koupaliště, 
sportovišť a kulturních zařízení na území 
města a na starosti má také les Důlňák. Od-
bor úzce komunikuje se Zájmovou a spor-

Novinky v oblasti sportu? Vznik samostatného odboru 
a ucelení sportovního areálu, říká radní Radek Nitka

Radní Radek Nitka.  Foto:MěÚ

tovní komisí, která je poradním orgánem 
rady města. Vedoucí odboru Bc. Daniel 
Filip je navíc sám aktivní sportovec, takže 
má k této oblasti blízko, což je pro fungo-
vání odboru přínosem.

Z hlediska rozvoje a posílení zázemí pro 
sportovní aktivity je velkým úspěchem 
skutečnost, že došlo k dohodě s fotbalo-
vým klubem FC Vratimov a město od-
koupilo zbývající část sportovního areá-
lu u koupaliště. Nyní žádáme u Národní 
sportovní agentury o dotaci na rekonstruk-
ci běžeckého oválu, travnatého hřiště a tri-

buny. Pokud tuto dotaci získáme, můžeme 
již tak hezký sportovní areál dále zkrášlit 
a vylepšit.

Jak se rýsuje budoucnost tohoto areálu? 
Bude ho ve větší míře využívat i město, 
třeba pro potřeby škol?

Určitě. Chtěli bychom například obno-
vit dříve tradiční sportovní klání O pohár 
starosty mezi základními školami Masary-
kovo náměstí a Datyňská. Tato klání byla 
vždy prestižní, sám jsem se jich jako žák 
ZŠ Datyňská účastnil a rád na ně vzpomí-
nám. Po rekonstrukci oválu se zde oteví-
rá prostor pro případný vznik atletického 
kroužku pro žáky základních škol.

Rád bych se zeptal na tradiční vratimov-
ské sportovní akce Jakubův běh Důlňá-
kem a běh Zlatý podzim. Jaký bude jejich 
osud? Běžecký klub Vratimov, jehož mo-
torem byl pořadatel těchto závodů Zde-
něk Fejgl, je v likvidaci...

To je pro mě nová informace. Prav-
dou je, že závod Zlatý podzim se loni 
ne uskutečnil. Jestli se tyto akce budou 
konat letos, zatím nevím. Každopádně 
kdyby zanikly, byla by to velká škoda. 
Oba běhy mají mnohaletou tradici a těší 
se značnému zájmu. My jako město na 
to bohužel nemáme vliv, veškerá práva 
a pořadatelské know-how na tyto závody 
vlastní zmíněný pan Zdeněk Fejgl. Pokud 
by pan Fejgl chtěl pomoc města, a to jak 
finanční, tak i při organizaci závodů, rádi 
mu vyjdeme vstříc. 

Jak to vypadá s plánovanou výstavbou 
sportovní haly u „horní“ školy?

Je zhotoven projekt, ale v současné 
situaci a při dalších prioritách města vý-
stavbu haly v nejbližších letech nevidím 
reálně. V rámci projektu haly ale byla 
řešena i studie prostranství před Základ-
ní školou Datyňská včetně parkovacích 
míst. Byl bych rád, kdyby se alespoň tato 
etapa podařila realizovat.

Změňme téma. Přestože na radnici pra-
cuje Zájmová a sportovní komise, k níž 
byste měl blízko, stal jste se členem By-
tové a sociální komise. Co vás k tomu 
vedlo?

Do Bytové a sociální komise jsem byl 
nominován při mém prvním zvolení do 
zastupitelstva v roce 2014 a od té doby 
v ní působím. Na obsazení Zájmové 
a sportovní komise bylo více kandidátů, 
kteří měli větší zkušenosti a bližší kontakt 
se sportovními kluby a spolky než já. Na-
víc z pozice fyzioterapeuta mám k sociál-
ní oblasti a zejména seniorům blízko. Svůj 
význam má také místní znalost občanů 
a reálií a skutečnost, že jsem členem rady 
města. Díky tomu mohu přenášet infor-
mace z komise jakožto poradního orgánu 
přímo do rady, která má rozhodovací pra-
vomoc. To se osvědčilo už v předchozím 
volebním období.

Jaké budou hlavní úkoly v této oblasti? 
Připravuje se něco?

Tím zásadním je výstavba domova pro 
seniory. Bude to velmi nákladná stavba. 
Musíme řešit financování jeho výstav-
by, ale také jeho následného provozu. 
Do úvahy připadá i možná spolupráce se 
soukromým investorem. V každém přípa-
dě je to jeden z velkých úkolů pro toto 
volební období a já jsem rád, že to jako 
prioritu vnímá i pan starosta. Myslím si, 
že vratimovští občané, rodáci, by měli mít 
možnost strávit podzim života ve městě, 
kde vyrůstali a žili po celý svůj život.
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Jaká další témata byla předmětem vaše-
ho zájmu?

Jedním z našich plánů pro minulé vo-
lební období bylo lépe informovat občany 
o dění na radnici. Proto jsme zřídili měst-
ský facebookový účet, který se osvědčil, 
a to hlavně v covidové době. Novinkou 
jsou interaktivní venkovní informační ta-
bule, které nahradí tradiční úřední desky. 
Zatím je v provozu jedna na Městském 
úřadu ve Vratimově, druhá bude umístěna 
v Horních Datyních u Kulturního domu. 
V přízemí budovy městského úřadu byla 
nově vytvořena podatelna, takže občané 
už nemusí šlapat do schodů do vyšších 
pater. Dalším z uskutečněných záměrů je 
zřízení služby Senior taxi pro osoby starší 
70 let. Tato služba bude zajištěna i nadále. 
Realizovali jsme také některé ekologické 
projekty, které nebyly v našem volebním 
programu, ale vyžádala si je doba.

Co máte konkrétně na mysli? Můžete 
uvést nějaké příklady?

Jedná se například o řešení odpadového 
hospodářství. Na kontejnerech na odpad 
se objevily informační cedulky s telefon-
ním číslem a e-mailem, které napomá-
hají zpětné vazbě a usnadňují případnou 
reklamaci svozu odpadu přímo občany. 
Řešili jsme také přidání kontejnerových 
stání a úpravu některých stání, aby byly 
vzhlednější a současně jednodušší pro 
svoz svozovou firmou. Kontejnery na 
bio odpad jsou nově nejenom u rodinných 
domků, ale také u sídlišť. Novinkou, kte-
rou jsme zavedli, je sběr jedlých olejů 
a tuků. Jde možná o drobnější věci, právě 
ony ale často přispívají k lepší kvalitě ži-
vota ve městě. 

Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

Mgr. Radek Nitka (39 let) 
žije ve městě od svých šesti let, 
a považuje se tak za rodilého 
Vratimováka. 
Je ženatý a má dvě děti. 
Vystudoval Fakultu tělesné vý-
chovy a sportu Univerzity Karlovy 
v Praze, obor fyzioterapie, a fyzio-
terapie se stala i jeho povoláním. 
Působí také jako externí pedagog 
na Klinice rehabilitace a tělový-
chovného lékařství na Ostravské 
univerzitě. 
Ve volném čase se snaží věnovat 
rodině a dětem, rád běhá a chodí 
na hory.

Možnost pronájmu tělocvičny 
v Horních Datyních

V Kulturním domě v Horních Datyních provozuje město 
Vratimov tělocvičnu, která je přístupná veřejnosti. V pravi-
delném rozpisu hodin na webu města najdete volné jednotky 
k možnému pronájmu (zejména víkendy jsou volné). Tělo-
cvičnu je mimo klasické sporty jako např. 
fotbal, florbal, badminton, basketbal, volej-
bal možno využít i třeba pro oslavu dětí. Od 
1. ledna platí nová cena pronájmu 300 Kč/h, 
jež byla více než 10 let neměnná. Kontakt 
na správce: David Přidal, tel.: 604 922 445. 
Více informací najdete na webových strán-
kách města v sekci Pro občany -> Sportov-
ní možnosti -> Tělocvična Horní Datyně.

Bc. Daniel Filip
vedoucí Odboru správy sportovních a kulturních zařízení

Oznámení o stanovení ceny 
vodného a stočného 
pro město Vratimov

V prosinci 2022 byl městu Vratimov společností Severomo-
ravské vodovody a kanalizace Ostrava předložen návrh ceny 
pro stočné v lokalitách Vratimov-Podlesí (tj. ul. Na Podlesí, 
U Březinek a Karla Velčovského) a Horní Datyně (dotační 
projekty) platný od 1. 1. 2023. 
Voda odvedená (stočné)  55,01 Kč/m3 bez DPH

 60,51 Kč/m3 vč. DPH
Tato cena byla vypočtena na základě modelu stanoveného 

podmínkami dotačního programu, dále podle skutečně od-
vedených odpadních vod za rok 2022 a odborného odhadu 
množství odvedených odpadních vod v roce 2023. Uvedená 
cena byla Radou města Vratimova vzata na vědomí, č. usne-
sení 4/1.1 ze dne 22. 12. 2022.

Společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostra-
va byla rovněž od 1. 1. 2023 stanovena nová cena stočného 
pro ty části města Vratimova, kde je kanalizační řad ve vlast-
nictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava, a to ve výši:
Voda odvedená (stočné)  53,21 Kč/m3 bez DPH 

 58,53 Kč/m3 vč. DPH
Společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ost-

rava byla také od 1. 1. 2023 stanovena nová cena vodného 
ve výši:
Voda pitná 54,54 Kč/m3 bez DPH 

 59,99 Kč/m3 vč. DPH

Ing. Hana Martyčáková
Odbor investic a údržby obecního majetku

Tělocvična v Horních Datyních. Foto: MěÚ
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Vítání občánků v roce 2023
V duchu dlouholeté tradice nabízí město Vratimov spolu s Komisí pro občanské záležitosti možnost slavnostního uvítání vašeho 

děťátka mezi občany Vratimova a Horních Datyň v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově nebo v Kulturním domě v Hor-
ních Datyních – dle trvalého bydliště dítěte.

O tuto akci je v našem městě trvalý zájem, v roce 2022 jsme přivítali celkem 40 malých občánků (21 chlapečků a 19 děvčátek), 
z toho ve Vratimově 24 dětí a v Horních Datyních 16 dětí. 

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).

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!

Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady vítání občánků bez poplatku, a to pro děti maximálně do stáří jednoho roku věku. Obřady se 

konají vždy v sobotu v dopoledních hodinách, o hodině konání jsou rodiče informováni pozvánkou. Fotografování dětí je možno 
svým vlastním fotoaparátem přímo v obřadní síni nebo je přítomen fotograf Petr Šlachta. Rodiče obdrží pro své dítě, kromě dá-
rečku, pamětní knížku. V případě, že se z důvodu nemoci nebudou moci rodiče se svým dítětem nahlášeného obřadu zúčastnit, 
prosíme o telefonické odhlášení na čísle: 595 705 925 nebo na e-mailové adrese: meu@vratimov.cz.

Bc. Alena Knyblová, odbor sociálně-správní

Od 1. ledna 2020 město Vratimov pro své seniory nad 70 let 
věku a pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P bez ohledu na věk zajiš-
ťuje službu Senior taxi. Pro zajímavost uvádíme pár statistických 
údajů za rok 2022:
• V roce 2022 si o průkaz pro službu Senior taxi zažádalo 36 ob-

čanů.
• Mezi nejčastěji navštěvovaná místa patřila: Městská nemocni-

ce Ostrava, Poliklinika Liberty Ostrava, Hornická poliklinika 
a Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba.

• Věkový průměr žadatelů byl 77 let.
• Celkový počet držitelů průkazu je 265. 

Jsme rádi, že služba Senior taxi  Vratimov plní svůj účel a je na-
šimi občany plně využívána. Bližší informace k poskytování této 
služby obdržíte na telefonních číslech:

595 705 923, 776 548 165 – Bc. Jitka Langrová, sociální pracov-
nice
595 705 924, 770 136 122 – Bc. Alice Miková, sociální pracov-
nice

Rozšiřujeme nabídku
Vážení senioři, množí se dotazy na místa, kam byste chtěli, aby 

vás Senior taxi zavezlo. Po dohodě s provozovatelem rozšiřujeme 
nabídku míst na všechna zdravotnická zařízení na území Ost-
ravy a Frýdku-Místku.

Dále upozorňujeme, že při vyřizování průkazu je nutné doložit 
barevnou průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpoví-
dající současné podobě žadatele.

Telefonní číslo pro objednávání jízd je 595 391 139.
Bc. Alice Miková, sociální pracovnice

Odbor sociálně-správní

Senior taxi Vratimov – ohlédnutí za rokem 2022

bř d !

, e rodiče dávají so
).

a, 
í

Město Vratimov přijme 
osobu na úklid budovy městského úřadu 

Pracovní poměr na dobu neurčitou s dělenými směnami 
3 hodiny ráno, 3 hodiny odpoledne. 

Bližší informace podá Mgr. Erika Herzová – tel. 776 548 135 
nebo Ing. Renáta Mičulková – tel. 604 208 462.

Ing. Renáta Mičulková, tajemnice



7Vratimovské novinyúnor 2023

Příspěvek na bydlení
Od ledna 2023 prošel příspěvek na bydlení několika změnami. 

Úprava se týká především tzv. normativních nákladů na bydlení, 
z nichž se nárok na dávku i její výše odvozuje. U nájmů a podná-
jmů se změnilo rozdělení normativů podle velikosti obce. Nově 
platí pouze tři typy. V první kategorii bude Praha a Brno, ve druhé 
města nad 70 tisíc obyvatel, ve třetí ostatní obce.

Změnilo se i rozdělení do skupin podle počtu členů domácností. 
Do jedné kategorie byly sloučeny jedno- a dvoučlenné domácnos-
ti. Díky tomu je možné příspěvek na bydlení lépe zacílit na menší 
domácnosti. 

Došlo také ke zrušení tzv. fikce příjmů pro výpočet příspěv-
ku na bydlení. Pokud příjmy domácnosti byly nižší než životní 
minimum, používala se pro výpočet dávky právě výše životního 
minima. V praxi ale docházelo k tomu, že po zvýšení životního 
minima měly některé domácnosti s nízkými příjmy příspěvek 
na bydlení paradoxně nižší. Kromě toho se prodloužila možnost 
příspěvek pobírat i v případech, kdy k trvalému bydlení slouží 
rekreační objekt. Původně toto ustanovení mělo platit pouze pro 
rok 2022. 

Došlo také ke změně měsíčního paušálu pro případy, kdy do-
mácnost topí pevnými palivy v závislosti na počtu členů domác-
nosti.

Počet osob
v rodině

Původní paušální 
částka (v Kč)

Nová paušální
částka (v Kč)

jedna    802 1 843dvě 1 097
tři 1 435 2 411
čtyři a více 1 773 2 979

 
Přídavek na dítě

Přídavky na děti představují pravidelnou pomoc pro rodiny 
s nižšími příjmy. Přídavek se vyplácí rodinám, které mají příjmy 
nižší než je 3,4násobek životního minima. V souvislosti se zvýše-
ním existenčního a životního minima se rozšířil také okruh mož-
ných příjemců přídavku na dítě. 

Pokud má některá ze společně posuzovaných osob příjem ze 
zaměstnání (který dosahuje alespoň výše částky životního mini-
ma jednotlivce), podnikání, nemocenskou, důchod nebo podporu 
v nezaměstnanosti, příspěvek na péči o dítě nebo rodičovský pří-
spěvek, je přídavek o 500 Kč vyšší. Na tuto výši dosáhne velká 
většina příjemců. 

Změny v zákoně o životním a existenčním minimu 
Další úprava se týká zejména dávek pomoci v hmotné nouzi. 

Do započitatelných příjmů domácností se nově nezahrnují vý-
dělky nezaopatřených dětí. Konkrétně jde o příjmy za práci žáků 
a studentů z praktického vyučování a přípravy, příjmy ze závislé 
činnosti i samostatné výdělečné činnosti dětí v průběhu prázdnin, 
především tedy brigád. 

Od ledna 2023 došlo také ke změnám ve výši životního a exis-
tenčního minima. Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 
3130 Kč. Částky životního minima jsou uvedeny v tabulce níže.

Zvýšení příspěvku na mobilitu
S účinností od 1. 12. 2022 se příspěvek na mobilitu zvýšil z nyněj-

ších 550 na 900 korun měsíčně. Osoby, které využívají zdravotnic-
ké prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní 
umělou ventilaci, dostanou příspěvek na mobilitu ve výši 2900 Kč. 

Zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku: zdvihací /
zvedací plošiny

S ohledem na růst cen se zvýšil i maximální příspěvek na pořízení 
svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny z nynějších 400 tisíc ko-
run na 500 tisíc korun. Součet vyplacených příspěvků za 60 měsíců 
se nemění a i nadále činí 800 tisíc korun. 

Podpora rodičů při úmrtí miminka
Delší čas na vyrovnání se s úmrtím malého dítěte mají nově oba 

rodiče. Změnila se totiž pravidla pro poskytování otcovského volna. 
S účinností od 1. 12. 2022 mají na otcovskou nově nárok oba rodiče, 
pokud se jejich dítě narodí mrtvé nebo zemře v šestinedělí. Doposud 
mohly čerpat dovolenou pouze matky. Rozšířilo se také poskytování 
pohřebného na dítě. Rodiče mají nárok na 5000 korun.

Na koho se obrátit
Další informace k řešení sociální situace vám může poskytnout 

sociální pracovnice Mgr. Jana Mořkovská, se kterou si můžete sjed-
nat schůzku telefonicky na čísle 604 226 143, e-mailem: jmorkov-
ska@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků městského úřadu. 
Městský úřad Vratimov, 2. patro, dveře č. 11 a dveře č. 12, sociální 
pracovnice Bc. Alice Miková, tel. 595 705 924, 770 136 122, miko-
va.meuvratimov.cz, sociální pracovnice Bc. Jitka Langrová, tel. 595 
705 923, 776 548 165, langrova.meu@vratimov.cz. 

Bc. Jitka Langrová
Odbor sociálně-správní

Aktuální informace ze sociální oblasti

Měsíční normativní náklady na nájemné bydlení (v Kč) Norm. náklady na vlastní 
bydlení (v Kč)Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 

70 000 obyvateli Obce do 69 999 obyvatel

jedna nebo dvě 18 129 15 597 15 137 10 932
tři 20 812 17 500 16 899 13 561
čtyři a více 24 995 21 002 20 277 16 368

Věk dítěte
Nová měsíční výše 
PnD dle věku dítěte 
(v Kč)

Nová měsíční výše 
přídavku ve zvýšené 
výměře dle věku 
dítěte (v Kč)

do 6 let 830 1 330

od 6 do 15 let 970 1 470

od 15 do 26 let 1 080 1 580

Výše životního 
minima (v Kč)

jednotlivec 4 860
první dospělá osoba v domácnosti 4 470
druhá dospělá osoba v domácnosti 4 040
dítě do 6 let 2 480
dítě od 6 do 15 let 3 050
dítě od 15 do 26 let 3 490
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Místní akční skupina (MAS) Slezská 
brána zahajuje v únoru 2023 realizaci pro-
jektu Tvoříme komunitu, jenž ve spoluprá-
ci s místními partnery v následujících třech 
letech přinese občanům Vratimova i dal-
ších obcí regionu řadu zajímavých aktivit.

MAS připraví v rámci projektu aktivi-
ty pro seniory jako společná inspirativní 
setkání, besedy či exkurze, které přispějí 
k jejich většímu propojení napříč obcemi. 
Středisko volného času Vratimov zabezpe-
čí sérii komunitních venkovských táborů 
a ve spolupráci s MAS dále rozšíří aktivity 
pro seniory, konkrétně o klub hraní desko-
vých her. Spolek Rovnovážka povede pra-

covní poradnu a regionální burzu práce. Ve 
spolupráci s MAS podpoří zaměstnanost 
znevýhodněných osob zprostředkováním 
zaměstnání s podporou ve formě propláce-
ní mzdových příspěvků zaměstnavatelům.

Město Paskov díky projektu rozšíří akti-
vity komunitního centra, jež obohatí spo-
lečenský a kulturní život v regionu. Díky 
frýdecko-místeckému spolku Šumění se 
místní obyvatelé budou moci zapojit do fil-
mové dokumentární tvorby a podílet se na 
vzniku video medailonků představujících 
místní podniky, spolky, akce a tradice.

Podrobné informace o aktivitách pro-
jektu Tvoříme komunitu a o možnostech 

zapojit se do nich budou zveřejňovány 
na webových stránkách MAS – www.
masslezskabrana.cz a na stránkách partne-
rů projektu, informace o akcích se budou 
objevovat na stránkách Vratimovských 
novin. Koordinátorkou projektu je Klára 
Tidrichová: k.tidrichova@seznam.cz.

Projekt je financován z operačního pro-
gramu Zaměstnanost plus.

Klára Tidrichová

MAS Slezská brána pro region

Dočasné
přemístění 
Pohřební služby

Z technických důvodů spojených 
s rekonstrukcí v budově nákupního 
střediska na ul. Frýdecké ve Vrati-
mově je provozovna Pohřební služby 
do 15. 2. 2023 dočasně přemístěna do 
náhradních prostor v malé zasedací 
místnosti ve 3. nadzemním podlaží 
v budově Městského úřadu ve Vrati-
mově. Do tohoto termínu je zajištěn 
provoz Pohřební služby v omezeném 
rozsahu. Omezení se týká úkonů hřbi-
tovní správy – nejsou prováděny zá-
pisy evidence zemřelých, sjednávání 
nájemních smluv na nová hrobová 
místa, přepisy hrobových míst na 
nové nájemce a výběry poplatků za 
hrobová místa.

Provozní doba a kontakty zůstávají 
nezměněny.

(red) 

Oprava: Termíny a stanoviště 
sběru odpadu

Do lednového čísla Vratimovských novin se nám zatoulal neupravený kalendář s ter-
míny sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Prosíme o omluvu.

Termín jarního sběru je 13.–24. března. 
A také musíme změnit páteční místo z předprostoru Kulturního domu Horní Datyně 

na U Důlňáku z důvodu nevhodných prostor po rekonstrukci.

 JARO PODZIM
pondělí  13.03. 02.10. u kostela
úterý  14.03. 03.10.  Radniční náměstí
středa 15.03. 04.10.  křižovatka ulic Nádražní a U Hráze
čtvrtek 16.03. 05.10. ulice Na Příčnici u kotelny
pátek 17.03. 06.10. před budovou Na Příčnici 835
pondělí 20.03. 09.10. ulice Rakovecká u mostu
úterý 21.03. 10.10. křižovatka ulic Na Zadkách a Adámkova
středa 22.03. 11.10. U Důlňáku u obchodu
čtvrtek 23.03. 12.10. U Důlňáku u obchodu
pátek 24.03. 13.10. U Důlňáku u obchodu
Sběr proběhne v době od 10:00 do 17:00 hodin. MěÚ Vratimov

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Milí čtenáři, chtěla bych vás seznámit 
s krásnou akcí pod názvem Mikuláš, kte-
rou uspořádal 8. prosince v Kulturním 
středisku Spolek seniorů. Nálada byla 
výborná díky seniorům z Řepišť a Pasko-
va, kteří přijali naše pozvání. Přišly nám 
popřát děti ze Střediska volného času. 

Přišly v maskách Mikuláše, andělů a hro-
mady čertů. Zazpívaly a popřály nám 
zdraví a štěstí. Měly pro nás dárečky ve 
formě perníčků a upomínkové předměty 
na památku. Byli jsme nadšení a spoko-
jení, nakonec bylo focení. Mockrát dě-
kujeme a doufáme, že se tato akce bude 

opakovat. Chtěla bych poděkovat  paní 
Pavlíně Hrubé, majitelce papírnictví, za 
pěkné a účelné dárky do tomboly.

Chci všem popřát zdraví a štěstí v ce-
lém roce 2023. 

Za výbor Spolku seniorů 
Anna Huppertová

Seniorský Mikuláš
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 Akce Střediska volného času Vratimov
Tvoříme komunitu

Středisko volného času Vratimov se 
jako partner podílí na realizaci projektu 
nazvaného Tvoříme komunitu, který je fi-
nancován z operačního programu Zaměst-
nanost Plus. 

Žadatelem o grant a jeho příjemcem je 
Místní akční skupina (MAS) Slezská brána 
se sídlem v Řepištích.

Středisko volného času Vratimov se na 
projektové období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 
2026 zavázalo k realizaci tzv. komunitních 
venkovských táborů (příměstských tábo-
rů), a to nejen ve Vratimově, ale i v dalších 
obcích spadajících do působnosti MAS 
Slezská brána. 

Z dotace bude hrazena část nákladů, kte-
ré tak nepůjdou na vrub rodičů.

Nabídku komunitních venkovních tábo-
rů naleznete na webu SVČ Vratimov.

Za tým SVČ Vratimov
Mgr. Lenka Havrdová, 
projektová manažerka

Jarňáky 6.–10. 3. 2023
„Domeček“ již tradičně v rámci jarních 

prázdnin pořádá akci Jarňáky pro všech-
ny děti, které se nechtějí doma nudit. Tý-
den plný pohybu, her, tvoření a kamarádů 
a s výletem. Děti mohou přicházet v době 
7:30–8:00 hodin. V 8:00 začíná řízený pro-
gram, který končí v 15:30, a děti si můžete 
od této chvíle vyzvednout do 16:30 hodin. 
Cena je 1800 Kč. V ceně je zahrnuta stra-
va, doprava na výlet a program. 
Bližší informace: 
Klára Pastorková
k.pastorkova@svcvratimov.cz
tel. 607 516 187.

Ekologické aktivity 
v mateřské škole

Děti z ekologických kroužků Datlíci a Ještěrky působících 
v MŠ Vratimov se zúčastnily tvořivé dílničky z projektu Od-
paďáček. Jednalo se o výrobu svíček z použitého oleje (ze 
smažení), který děti předem samy přefiltrovaly. Za pomo-
ci „kouzelného prášku“ se tento olej změnil na vosk. Malí 
ekologové pracovali samostatně, odměřovali poctivě olej 
a vážili prášek na digitální váze. Obě ingredience spojili, 
zahřáli v mikrovlnné troubě a po lehkém vychladnutí vložili 
knot. Výsledkem byla kouzelná, ekologická vánoční svíčka 
s příjemnou vůní. V průběhu aktivit motivovala děti loutka 
panáčka Odpaďáčka, kterému děti na závěr zazpívaly pís-
ničku. Tvořivé odpoledne bylo nejen zábavné, ale i poučné. 
Závěrem Mgr. Jitka Štrochová ukázala dětem drcený, ba-
revně roztříděný odpad z PET láhví a granule k další výrobě 
plastových materiálů. 

Byli jsme moc rádi za tuto netradiční aktivitu, která vhod-
ně doplnila činnosti v rámci mezinárodního programu Eko-
škola, do něhož jsme již několik let zapojeni.

Martina Slavíková, 
učitelka MŠ Vratimov

Šikovné děti tvoří 
úspěš nou školu

Loni na podzim jsme se s žáky 7. tříd základní školy z Masaryko-
va náměstí zapojili do dvou zajímavých soutěží. Říjen jsme věno-
vali komiksové soutěži Opravdový svět, požádané mezinárodní hu-
manitární organizací ADRA. Žáci si v rámci hodin českého jazyka 
vybrali některý z palčivých cílů udržitelného rozvoje Organizace 
spojených národů, vypracovali návrh komiksu s poutavým příbě-
hem a typickými komiksovými bublinami a pomocí svého koncep-
tu vytvořili skutečný originální komiks. V této soutěži uspěla práce 
Adély Dražinové a Elišky Tiché ze 7. B s názvem Nerovnost mezi 
ženou a mužem. Děvčata se umístila na 3. místě v kategorii Férová 
společnost.

Letošní i loňské komiksové práce žáků 7. a 9. tříd jsme s žáky 
vystavili na školní chodbě v I. patře. Výstava byla důkazem nejen 
tematické různorodosti komiksů, ale také celkového zájmu našich 
žáků ohledně závažných civilizačních témat.

V listopadu jsme se zapojili do literární soutěže internetového 
časopisu Balónek s tématem Kamarádství nezná hranic. Do soutěže 
jsme zaslali celkem pět žákovských prací ze 7. tříd, pro které moh-
la hlasovat široká veřejnost na internetových stránkách Balónku. 
V hlasování uspěla práce Adély Dražinové ze 7. B Kamarád Jožko, 
odborná porota pak ocenila práci Martiny Jeziorkové ze 7. B Zá-
chrana koní.

Všem zúčastněným obou soutěží patří velký dík, uznání a oceně-
ní za šikovnost! 

Radek Huška, ZŠ Masarykovo náměstí

Zleva Eliška Tichá, Adéla Dražinová a Martina Jeziorková ze 7. B.
 Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

Vratimovští předškoláci během tvořivé dílničky. 
 Foto: Štěpánka Chomisteková
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Městská knihovna Vratimov  

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Ohlédnutí za loňským rokem
Rok 2022 byl, co se týče akcí pro školy, velmi pestrý. V únoru 

u nás vystoupil bavič a ilustrátor Adolf Dudek, v březnu nás na-
vštívilo Studio Bez Kliky a představilo knihtisk. Začátek dubna 
patřil Noci s Andersenem, tématem byly Rychlé šípy. V červnu 
ředitelka knihovny se starostou pasovali žáčky prvních tříd zá-
kladních škol na čtenáře. Touto akcí byl slavnostně ukončen pro-
jekt určený právě žákům prvních tříd – Už jsem čtenář – knížka 
pro prvňáčka. Děti vždy dostávají knihu nedostupnou na trhu, 
která je vydávána jen pro ně. V srpnu se odehrál turnaj v pexesu, 
na kterém byli přítomni jak rodiče, tak děti. V říjnu, v Týdnu 
knihoven, nás navštívila spisovatelka Markéta Harasimová – dě-
tem z mateřské školy představila své vystoupení Kočkohrátky. 
Ve stejný den vpodvečer pak proběhla beseda s touto spisovatel-
kou pro veřejnost. Prosinec patřil zejména akci Den pro dětskou 
knihu, na které jsme s radostí vítali děti i jejich rodiče. A protože 
akce již neomezovala žádná protiepidemická nařízení, po celý 
rok jsme se věnovali práci se školáky, předškoláky, ale také nej-
menším vratimovským dětem v rámci projektu Bookstart. Děku-
jeme městu i Moravskoslezskému kraji za podporu při pořizová-
ní dárkových setů.

Návštěvníci a čtenáři mohli zhlédnout celkem 6 výstav v chod-
bičce knihovny. Radost máme ze stoupající tendence počtu ná-
vštěvníků na akcích.

Čtenářská soutěž Lovci perel
Devátý ročník čtenářské soutěže Lovci perel je za námi. Sou-

těže se zúčastnilo celkem 23 dětských čtenářů, kteří nasbírali za 
přečtené knihy a vyplněné otázky 102 perel. Naspořené morio-
ny si naši sběrači mohli v červnu a prosinci směnit za drobné 
pozornosti. Všem zúčastněným čtenářům gratulujeme! Jubilejní 
desátý ročník v naší knihovně již běží, rádi tuto akci na podporu 
dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti realizujeme.  

 Co připravujeme na první čtvrtletí 2023?
• Vyhlášení nejvěrnějších čtenářů.
• Opět pokračujeme ve vzdělávání našich seniorů. Ve Virtuální 

univerzitě třetího věku se od 1. února budou věnovat českým 
dějinám a jejich souvislostem. 

• V druhé polovině února k nám do knihovny zavítá spisovatelka 
a cestovatelka Hana Hindráková, která uskuteční dvě besedy 
pro žáky 8. tříd. 

• V březnu – měsíci čtenářů se můžete těšit na přednášku Mar-
cely Krčálové o snoubení vína a čokolády. Akce je spojena 
s ochutnávkou.

• 31. březen bude patřit Noci s Andersenem.

Připomínáme, apelujeme
• Registrace dětí do 15 let je vázána na přítomnost rodiče. 
• Žádáte-li nás o prodloužení výpůjček e-mailem, připište k po-

žadavku číslo vašeho čtenářského průkazu.

Nabízíme
• Nemáte ještě zřízeno své čtenářské konto? V knihovně vám 

pomůžeme.
• Všimli jste si, že v knihovně můžete k vyhledávání využít také 

tablety?

• Zapůjčit si můžete čtečku e-knih.
• Pokud vyhodnotíte některé ze zpráv, které vám chodí z našeho 

systému jako obtěžující, požádejte o jejich vypnutí.

TOP 10 nejpůjčovanějších knih 10-12/2022
Lapena, Shari. Jeden z nás.
Pawlowská, Halina. Zážitky z karantény.
Váňová, Magda. Mlsná huba.
Hartl, Patrik. 15 roků lásky.
Javůrek, Štěpán. Nebe nad Perninkem.
Tučková, Kateřina. Bílá Voda.
Lundberg, Sofia. Otazník je polovina srdce.
Blake, Audrey. V jeho stínu.
Douglas, Donna. Sestřičky.
Clark, Mary Higgins. Nezavírej oči.

Místní knihovna Horní Datyně 
 Upozorňujeme na změnu provozní doby od 1. 1. 2023:
pondělí 13:30–17:30, pátek 8:30–12:00

Co připravujeme…
Pro děti z mateřské školy chystáme Poledníčka – čtení dětem 

před spaním, a Bookstart – s knížkou do života pro děti od 0 do 
3 a od 3 do 6 let.

Na březen chystáme přednášku se spisovatelem, cestovatelem, 
záhadologem a scenáristou Arnoštem Vašíčkem, termín je stano-
ven na 20. března.

Sledujte webové a FB stránky knihovny.
Městská knihovna Vratimov

Mgr. Lenka Šimurdová a Marika Zajíčková
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Na výroční valné hromadě 
Spolku Vratimovských Motorká-
řů  S.V.M. Vratimov, konané za 
účasti zástupce města Vratimova 
a Sdružení dobrovolných hasičů 
Vratimov v prosinci minulého 
roku, jsme oslavili jubileum 20 let 
trvání spolku. Původní Sdružení 
Vratimovských Motorkářů bylo 
zaregistrováno Ministerstvem 
vnitra ČR 30. 10. 2002. Cílem 
bylo rozvíjet spolupráci s ostat-
ními sdruženími (dnes spolky) ve 
městě, přenechávat své zkušenos-
ti nastupující generaci motocy-
klistů, pořádat výukové akce pro 
mládež, vysvětlovat dětem bez-
pečnost silničního provozu a tím 
přispívat ke kladnějšímu pohledu občanů na motorkáře.

Většina z nás jezdí od let, kdy jsme mohli oficiálně řídit mo-
torku po komunikaci, tj. od 15 let, někteří i dříve. K tomu nás 
vedla touha „drandit na mašině“ s kamarády a později společná 
účast na různých akcích a srazech, jako jsou Lázničky, Freedom 
párty, Opava, Tanec slnka a další. Na některé jezdíme dodnes. 
V poslední době preferujeme motodovolené na více dnů. Směrem 
na západ jsme navštívili alpské hory a průsmyky – v Rakousku 
Grossglockner (3798 m), v Itálii Passo dello Stelvio (2758 m), 
ve Švýcarsku Passo del San Bernardino (2065 m), ve Francii Col 
de l'Iseran (2770 m), Aiguille du Midi (3842 m) a Mont Blanc 
(4807 m) a v Monackém knížectví Monte Carlo. Cestou na vý-
chod to byly destinace jako Albánie, Rumunsko (Transalpina, 
Transfăgărășan, Bicazská soutěska), Turecko (Yavuz Sultan Se-

lim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü 
a okolí Marmarského moře). Sa-
mozřejmě rádi jezdíme i po zají-
mavých místech České republiky. 
Za zmínku jistě stojí rok 2021, 
kdy byl jih Moravy zasažen niči-
vým tornádem a my jsme zrovna 
plánovali dovolenou po České 
republice. Domluvili jsme se, vy-
brali peníze mezi sebou a osobně 
při cestě na Moravu jsme v jedné 
z postižených vesniček předali fi-
nanční dar dvěma rodinám. 

Kromě rychlé jízdy, svobody na 
cestách a času tráveného s kama-
rády se od roku 2002 věnujeme 
spolupráci se Sborem dobrovol-
ných hasičů města Vratimov a od 

roku 2017 se aktivně podílíme na dětském programu na Hasič-
ském Rockfestu. Děti díky tomu mají možnost vyzkoušet si jízdu 
na čtyřkolce po vyznačené trase pod dohledem našich členů. 
V roce 2019 jsme se účastnili spolu se spolkem Život naplno a bez 
bariér na pořádání různých charitativních veřejných akcí zaměře-
ných na pomoc postiženým dětem. Náš spolek každoročně pořádá 
jarní a podzimní Hubertku, během níž se snažíme připravit atrakce 
a zábavu pro děti našich členů a kamarádů. Naším cílem při těch-
to akcích je spolupracovat s ostatními spolky, a pokud to dovolí 
možnosti, zpřístupnit tyto akce i pro veřejnost našeho města. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za aktivní přístup 
a za čas, který klubu věnují, a dodatečně popřát všem spoluobča-
nům hodně zdraví, optimismu a tolerance v roce 2023.

Ing. Marcel Furčák, předseda spolku

Členové Spolku Vratimovských Motorkářů S.V.M. Vratimov během 
loňské vý roční valné hromady. Foto: S.V.M. Vratimov

 20 let Spolku Vratimovských Motorkářů

Místní akční skupina (MAS) Slezská brána bude administro-
vat operační program Nová zelená úsporám light. Samotný 
příjem žádostí se naplno rozeběhl od 9. ledna 2023, kontakto-
vat kancelář MAS můžete již nyní. 

Uplatnit můžete opatření realizovaná od 12. září 2022.
Nová zelená úsporám je určena pouze nízkopříjmovým domácnostem. 

O podporu tedy mohou žádat pouze (spolu)vlastníci trvale obývaného ro-
dinného domu, jehož domácnost tvoří pouze osoby, které jsou příjemci sta-
robního důchodu, invalidního důchodu 3. stupně nebo pobírají příspěvek na 
bydlení.

Služby MAS Slezská brána jsou pro občany zdarma.
Během prvního telefonátu vám vysvětlíme, zda máte na dotaci nárok, jaké 

podklady budete potřebovat vyřídit a jaká opatření můžete realizovat. 

Pomůžeme vám
• s vyplněním a podáním žádosti,
• se zřízením elektronické identity občana nezbytné pro podání žádosti,
• vystavíme technický protokol a realizovaná opatření nafotíme na místě.

Neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle 797 615 014.
Mgr. David Novák, 

předseda programového výboru MAS Slez ská brána

Nová zelená úsporám light v MAS Slezská brána

I malá změna 
může přinést  
velké úspory
Ušetřete náklady za energie

Uniká vám teplo netěsnícími okny či nezateplenými částmi domu?
Máte nízký příjem a na renovaci chybí peníze? Pomůžeme vám.

Dostanete až 150 tisíc korun a zateplíte 
svůj dům rychle a jednoduše.

 
   www.novazelenausporam.cz
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Na začátku loňských prázdnin se jeden 
z  členů Sboru dobrovolných hasičů Horní 
Datyně Václav Florian Čech zúčastnil Me-
zinárodní hasičské soutěže ve Slovinském 
Celje. Tato soutěž se konala 17. 7. – 24. 7. 
2022 a o medailové pozice bojovalo cel-
kem 60 družstev ze 17 států. Olympiáda 
se skládá ze tří částí, a to konkrétně tra-
diční, mládežnické a sportovní. Václav byl 
osloven týmem reprezentujícím Českou 
republiku v tradičních disciplínách útok 
CTIF a štafeta CTIF. Vzhledem k tomu, že 
se tým skládal z 10 reprezentantů vybra-
ných z celé republiky, probíhaly tréninky 
formou soustředění ve sportovním areálu 
v Pískové Lhotě. Tréninková příprava za-
čala v zimních měsících a reprezentanti 
se soustředili primárně na disciplínu útok 
CTIF. Po příjezdu do dějiště hasičské 
olympiády si reprezentanti mohli na trénin-
cích vyzkoušet tamní podmínky, dne 20. 7. 
se zúčastnili slavnostního zahájení a poté 
je již čekala samotná soutěž. I přes náročné 
podmínky, které jim Celje připravilo v po-
době nesnesitelných veder, a dva zraněné 
reprezentanty v týmu se jim podařilo dis-
ciplínu dokončit a umístit se na 32. místě.

Za SDH Horní Datyně
Anna Svobodová

Datyňský hasič reprezentoval republiku

Václav Florian Čech (vlevo) s kolegou z reprezentace.

Čeští hasiči při chvilce oddychu. Datyňský Václav Florian Čech vepředu. Česká reprezentace na společném snímku.  Foto: SDH Horní Datyně

Zdravíme ze Sokola a hned zveme na naše tradiční Šibřin-
ky. Moc rádi se s vámi v maskách potkáme v sobotu 25. února 
od 19:30 hodin v naší sokolovně. Popusťte uzdu své fantazii 
a ztvárněte svůj převlek na téma Hvězdy filmového plátna aneb 
sokolský Vratiwood. Co vás čeká? Dobrá zábava, tanec, jídlo, 
pití i krátké vystoupení našich sokolek a sokolů. 

Díky tomu, že máme připravenu tělocvičnu jako plesový sál, 
využijeme toho a v neděli si zatančíme i zacvičíme s našimi dět-

mi na tzv. Minišibřinkách. Pořiďte dětem jakoukoli masku (tady 
téma nehraje roli) a přijďte s nimi od 16 hodin za námi. Nezapo-
meňte pro ně převlečení z masky do sportovního oblečení i obu-
vi, neboť si opravdu zaběhají, zacvičí na koberci, prolezou tunel 
atd. a tyto aktivity by se jim špatně dělaly, kdyby třeba holčičky 
měly dlouhé princeznovské šaty a kluci např. kovbojské boty. 

Těšíme se na vás i na společnou zábavu.
 Za T.J. Sokol Vratimov Irena Heinichová

Sokol zve na Šibřinky
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Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov

Tabulka Divize:

Po loňském sestupu stolních tenistů TTC MG Odra GAS Vra-
timov z 3. ligy hraje družstvo A Divizi a družstvo TTC MG Odra 
GAS Vratimov B Krajskou soutěž 1. třídy. Obě družstva se po po-
lovině soutěží nacházejí v horní polovině tabulky, navíc „béčko“ 
je druhé a má tak reálnou šanci na postup právě do Divize, kde 
bychom tak mohli mít v příští sezoně event. dvě zastoupení (viz 
aktuální tabulky). Ale nepředbíhejme, vždyť soutěže jsou teprve 
v polovině. 

Úvodní výsledky 1. lednového kola mistrovských soutěží 
po Novém roce: Vratimov A – Havířov D 10:7, Vratimov B – 
Brušperk B 10:6.

O Vánocích se konal v herně na stadionu nejprve tradiční Vá-
noční turnaj žáků a poté i turnaj mužů. Putovní pohár a 1. cenu 
v kategorii žactva získal Filip Tichý, který ve finálovém zápase 
vrátil porážku z loňska Matyáši Lacinovi, jenž tak tentokrát skon-
čil celkově druhý.

Putovní pohár a 1. cenu v soutěži mužů vyhrál překvapivě te-
prve dorostenec Filip Zajíc, který v napínavém semifinále pora-
zil nejprve Petra Kaliáše 3:2 a nakonec zdolal ve finále i Lukáše 
Vojtka.

Výsledky vratimovského Vánočního turnaje 2022:
Žáci: 1. Filip Tichý, 2. Matyáš Lacina, 3. David Rakowski, 

4. Samuel Štůsek, 5. Martin Vašínek.
Muži: 1. Filip Zajíc, 2. Lukáš Vojtek, 3. Petr Kaliáš, 4. Dominik 

Muller.
V lednu začaly tradiční první krajské bodovací turnaje mládeže 

(KBTM), které se konají v největší herně stolního tenisu v České 
republice v Havířově. Turnaje se z Vratimova zúčastnili Marek 
Konrád, Filip Tichý, Matyáš Lacina a Tomáš Kopeček.

Oldřich Vrtal
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

Vítězové Vánočního turnaje ve stolním tenise v kategorii žáků a mužů.
 Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

1. TŽ Třinec 12 12 0 0 36
2. TTC Bolatice 12 9 1 2 28
3. Sokol Brušperk 12 9 0 3 27
4. TTC MG Odra GAS Vratimov 12 8 1 3 25
5. TTC Frýdlant B 12 7 1 4 22
6. Slezan Opava B 12 5 2 5 17
7. TŽ Třinec B 12 5 0 7 15
8. SKST Havířov D 12 4 1 7 13
9. TJ Odry 12 3 1 8 10

10. Sokol Opava-Kateřinky 12 3 0 9 9
11. TJ Ostrava KST F 12 2 1 9 7
12. Slavoj Český Těšín 12 1 0 11 3

1. SK Slavia Orlová 12 9 2 1 29
2. TTC MG Odra GAS Vratimov B 12 8 3 1 27
3. TTC TJ Vendryně 12 7 1 4 22
4. SK Svinov B 12 7 1 4 22
5. ASK Tatra Kopřivnice 12 6 2 4 20
6. SK Stolní tenis Pstruží 12 5 2 5 17
7. TJ Frenštát pod Radhoštěm 12 5 1 6 16
8. TJ Spartak Bílovec 12 4 2 6 14
9. TJ Sokol Brušperk B 12 4 1 7 13

10. TTC Ostrava – Poruba B 12 4 1 7 13
11. TTC SIKO Orlová C 12 3 3 6 12
12. TJ Odry B 12 0 1 11 1

Tabulka Krajské soutěže 2. třídy:
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První zimní turistickou akcí 
(byť ještě v loňském roce) bylo 
pro všechny turistické nadšence 
zimní táboření Klondyke. A to 

nejen pro ty, kteří jsou ochotni a hlavně 
schopní i v třeskutých mrazech a hlubo-
kých sněhových závějích strávit ve stanu 
nejednu bezesnou noc. A takových bylo 
druhý prosincový víkend přes padesát!

Je pravdou, že třeskuté mrazy neby-
ly k mání (od pátku do neděle byl mírný 
mráz), ale aspoň v týdnu začal padat po 
troškách sníh, každý den pár centimetrů, 
a když se v neděli balily stany, odcházelo 
se ve 20centimetrové vrstvě sněhu.

Z Horních Datyň na Morávku a zpátky 
nás cestovala sice jen třetina autobusu, 
ale další volili jinou dopravu a v sobotu se 
sešlo u táborového ohně na 120 účastníků 
a průchozích turistů, kteří přišli pozdravit 
své kamarády a užili si nádhernou zimní 
atmosféru beskydské přírody. 

Další tradiční akcí byl mezisváteční au-
tobusový zájezd na Bílou a Bumbálku. 
Tentokrát byl autobus téměř plný, a přesto-
že před Vánoci nastala obleva, tak sjezdaři 
si přímo neskutečně užili sjezdovku na Bílé 
a většina osazenstva se prošla z Bumbálky 
přes Masarykovu chatu a Kmínek údolím 
za krásného počasí rovněž do Bílé.

Novoroční čtyřlístek
První letošní akcí byl také již tradičně 

(podvacáté!) Novoroční čtyřlístek, který se 

Turistické pozvánky
•  4. 2. 2023 - Autobusový zájezd Bukovec. Odjezd v 8:00 hod. od Kul-

turního domu Horní Datyně, cena 200 Kč, informace a přihlášení do 
28. 1. 2023: Vlastimil Kusák, tel. 724 122 356, klikosekseznam.cz.

•  4. 3. 2023 - Autobusový zájezd Soláň. Odjezd v 7:30 hod. od Kul-
turního domu Horní Datyně, cena 300 Kč, informace a přihlášení do 
28. 2. 2023: Vlastimil Kusák, tel. 724 122 356, klikosekseznam.cz.

Vlastimil Kusák,
Klub českých turistů Horní Datyně

Zima je tady, i když ne zrovna zasněžená

po dvou covidových letech mohl konat bez 
omezení. Udělali jsme si všichni letos prv-
ní pěknou procházku, sešli jsme se v hoj-
ném počtu v datyňské hospůdce U Brb-
loně, popřáli si do nového roku, zazpívali 
a přitom jsme zahájili letošní sbírku pro 
naše handicapované spoluobčany na úpra-
vy bezbariérových vstupů u turistických 

chat a nové vozíčkářské trasy. Protože 
díky meteorologům víme, že nejbližší dny 
ani na hory dostatek sněhu nepřinesou, roz-
hodli jsme se další zimní zájezd uskuteč-
nit místo autobusem auty a vlakem. Mělo 
se jet lyžovat do Frýdlantu a na Čeladnou, 
takže nás bude asi čekat „jen“ pěší zimní 
túra do oblasti Ondřejníku.

ÚNOR – významné dny
4. února – v roce 2008 byl vyhlášen tento den jako Světový den boje proti rakovině (World Cancer Day). Cílem je zvýšit 
povědomí o rakovině a podpořit její prevenci, detekci a léčbu.

11. února – vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1993 Světový den nemocných. Datum bylo zvoleno na den, kdy si církev 
připomíná výročí zjevení P. Marie v Lurdech. OSN stejný den v roce 2015 vyhlásilo Mezinárodním dnem žen a dívek ve 
vědě. Svátek má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti.

21. února – je další zajímavý mezinárodní den. UNESCO ho zavedlo roku 1999 jako připomínku toho, že na světě existuje 
něco mezi šesti a sedmi tisíci jazyky, z nichž více než polovina je ohrožena zánikem, k němuž může dojít do konce 21. stole-
tí. A jmenuje se Mezinárodní den mateřského jazyka. Na stejné datum připadají další dva mezinárodní dny. Mezinárodní 
den průvodců cestovního  ruchu a Mezinárodní den boje proti kolonialismu.

22. února – slaví skautky a skauti celého světa Den zamyšlení (Thinking day). Je to mezinárodní den přátelství, protože 
tohoto dne se narodili zakladatel skautingu, sir Robert Baden-Powell (22. února 1857) a jeho žena Olave Baden-Powell 
(22. února 1889).

I v únoru jsou mezinárodní dny věnované určitým jídlům či pochutinám.

7. února je Den žvýkaček, 10. února Světový den luštěnin a na 26. února připadá Mezinárodní den pistácií. Dobrou chuť.

Zdravice a proslov předsedy na Klondyku.  Foto: Pavel Hrbáček
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VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME

Dne 21. února si připomeneme 
6. smutné výročí úmrtí 

pana 

Jiřího Králíka. 
S láskou vzpomínají dcera 

a syn s rodinami.

Ta bolest v srdci stále bolí 
a nikdy se nezahojí.

Dne 12. února 2023 si připomeneme 
7. smutné výročí úmrtí naší milované 

maminky a babičky, paní

Marty Sumíkové.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou dcera a syn s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 25. února 2023 si připomeneme 

10. smutné výročí úmrtí 
pana

Jaromíra Killingera.
S láskou vzpomínají manželka, dcera 

a syn s rodinami. 

Před 20 lety mi byla sdělena šokující 
zpráva. Umřela ti máma. Zhroutil 

se mi svět. Co budu dělat? Co teď? 
Nenašla jsem odpověď doteď... Proč 

zrovna teď... Byla jsi milující maminka, 
manželka, babička, dcera, štědrá 

hostitelka, pracovitá kolegyně, skvělá 
kamarádka, pro někoho jen paní

Vlasta Mintělová.
Dne 8. ledna 2023 jsme si všichni 

připomněli ten osudný den, kdy jsi nám 
navždy odešla... V srdcích jsi stále. 

Za celou rodinu dcera Monika.

Ta bolest v srdci stále bolí 
a nikdy se nezahojí.

Dne 28. února 2023 si připomeneme 
7. smutné výročí úmrtí 

paní 

Anny Svobodové. 
S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manžel Antonín, syn Jiří 
a bratr Václav.

BLAHOPŘEJEME
Dne 19. ledna před 60 lety si řekli své ANO naši rodiče

Marie a Oldřich Vašíčkovi.
K jejich výročí blahopřejeme, děkujeme za všechny chvíle, 

které jsme s nimi mohli společně prožít, a do dalších let 
přejeme hodně zdraví a lásky. Jarka a Radek s rodinami
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Tuto větu a další podobné slýcháváme 
v mateřské škole každým rokem v situaci, 
kdy se snažíme některé rodiče upozornit 
na to, že jejich dítě je nemocné a mělo by 
se léčit doma. V souvislosti s vysokým vý-
skytem respiračních onemocnění v posled-
ní době je to stále častěji. Rodiče těchto 
dětí si stěžují, že jim dítě nechceme „vzít 
do školky“, nemají kam své dítě dát, ne-
mohou si vzít volno, mají práci, nemohou 
mít tak častou absenci, potřebují platit své 
závazky a jejich dítě přece není nemocné, 
má jen rýmu a doma vůbec nekašle. Exis-
tuje však druhá skupina rodičů, která uči-
telkám vytýká, proč berou takto nemocné 
děti do školky. Vždyť to viděli v šatně, 
jak to dítě kašle, má rýmu…oni si své dítě 
vždy pečlivě doléčí a pak ho přivedou do 
školky a tam se od takových dětí znovu 
nakazí.

Praxe je taková, že než si učitelka po-
všimne, že je dítě nemocné (neustále po-
třebuje kapesník, kašle), tak už jsou rodiče 
mimo školku. Musí je tedy kontaktovat 
telefonicky a požádat, aby si dítě v co nej-
kratší době vyzvedli. Ne vždy se toto po-
daří v krátkém čase, a tak je dítě částečně 
izolováno v rámci třídy, ale není možné 
jej zcela vyčlenit. Režim celé třídy se tak 
musí přizpůsobit, dokud není nemocné dítě 
odvedeno ze školky. Faktem zůstává, že 
dítě s infekčním onemocněním do mateř-
ské školy nepatří. Dle školského zákona …
školy a školská zařízení zajišťují bezpeč-
nost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů 
při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 
činnostech. Dle Školního řádu mateřské 
školy Vratimov mají zákonní zástupci dí-
těte povinnost nahlásit jakékoliv změny 
ve zdravotním stavu dítěte (rýma, kašel, 
bolest hlavy) a do kolektivu nemůže být 
nemocné dítě přijato. Dále mají zák. zást. 
povinnost nahlásit výskyt infekčního one-
mocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví 
dítěte. V úvahu je třeba také vzít skuteč-
nost, že děti předškolního věku, zejména ty 
mladší, nemají upevněné hygienické návy-
ky. Často neumí smrkat, správně používat 
kapesník a zaneprázdněny hrou a činnost-
mi řeší problém tekoucí rýmy z nosu utře-
ním do rukou apod. Následně pokračují ve 
hře s hračkami, jsou kontaktní s dětmi, ký-
chající dítě (z důvodu rýmy) u stolu během 
jídla nedá vždy ruku před ústa a kapénková 

infekce se šíří nejen mezi dětmi, ale také 
pedagogy. Mnozí učitelé tuto „jenom“ 
rýmu odstonají několikadenní pracovní ne-
schopností. Kromě běžného provozu tzv. 
„scházecích a rozcházecích“ tříd jsme tak 
nuceni děti spojovat do tříd i na odpolední 
provoz právě z důvodu chybějícího perso-
nálu a problém přenosu nemocí mezi dětmi 
a personálem se prohlubuje.

V naší mateřské škole se snažíme o zdra-
ví dětí pečovat nadstandardními prostřed-
ky,  jako jsou výkonné čističky vzduchu 
ve třídách, osvěžujeme vzduch ve třídách 
eucasolem, využíváme infrasaunu (včetně 
solnoterapie a aromaterapie) v období ne-
příznivého počasí venku, pečlivě sleduje-
me stav ovzduší prostřednictvím měřicích 
zařízení, které máme nainstalovány přímo 
na budovách Mateřské školy ve Vratimo-
vě i Horních Datyních (z důvodu absen-
ce měřicího zařízení ve městě Vratimov) 
a sledujeme tak stavy ovzduší přes aplika-
ci „Čistá školka“, kterou mají k dispozici 
všichni pedagogové. Je třeba si uvědomit, 
že mateřská škola není místo pro hlídání 
nemocných dětí, aby rodiče mohli praco-
vat. Mateřská škola je vzdělávací zařízení 

a jejím hlavním cílem dle školského záko-
na je… podporovat rozvoj osobnosti dítě-
te…, vytvářet základní předpoklady pro 
pokračování ve vzdělávání, napomáhat 
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí 
před vstupem do základního vzdělávání 
a poskytovat speciálně pedagogickou péči 
dětem se speciálními vzdělávacími potře-
bami.

Oceňujeme, že převážná část rodičů je 
zodpovědná a otevřená komunikaci. Chá-
peme, že mnozí rodiče nemohou mít pově-
domí o tom, jak vlastně „školka“ funguje 
a co vše ovlivní její bezproblémový chod. 
Snažíme se nezatěžovat rodiny zbytečný-
mi požadavky a řešíme opravdu jen zřejmé 
ohrožení zdravého provozu dne v mateř-
ské škole. Pokud mají rodiče nějaké ne-
jasnosti, mohou se na nás obrátit, rádi vše 
objasníme.

Všichni - rodiče, děti i personál – jsme 
součástí nějak nastaveného systému, avšak 
v popředí všech zúčastněných by mělo být 
vždy dítě a jednání v jeho nejlepším zájmu.

Mgr. Monika Chylinská,
zástupce ředitele MŠ Vratimov

Vždyť je to jenom rýma, paní učitelko

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 9. února 2023 do 14 hodin.
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. Redaktorka Monika Peroutková, jazyková úprava Bc. Ing. Gabriela 
Hegerová. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redigovat. 

Ilustrační foto
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Hotovosti nad tyto částky byly vymě-
ňovány v poměru 50 Kčs starých peněz za 
1 Kčs nových peněz. Na vkladních kníž-
kách byly tyto výměny určitým procentem 
odstupňovány. Výměna se prováděla od 
1. do 5. června a do této doby platily i pe-
níze staré, ovšem v poměru peněz nových. 
Po 5. červnu 1953 přestaly být staré peníze 
v Československé republice platidlem. 

Občanstvo při výměně se ukázněně 
chovalo. Ovšem po straně, na chodnících 
mnozí občané, kteří měli uschované pení-
ze doma, ať na stavbu rodinného domku, 
nákup nábytku, atp. a lidé starší, kteří pení-
ze uschovávali doma a obdrželi za 50 Kčs 
jen 1 Kčs peněz nových, projevovali svou 
nespokojenost. Přesto však k rušivým vli-

vům v celku nikde nedošlo, neboť rozum-
ným přesvědčováním od uvědomělých 
občanů, hlavně členů Komunistické stra-
ny, byla jim účelnost a opatření vlády ku 
celkovému zlepšení životní úrovně všeho 
obyvatelstva řádně vysvětlena. Kolik sta-
rých peněz bylo ve Vratimově vyměněno, 
nedalo se zjistit. Ke zrušení a odstranění 
lístkového systému vydala Krajská od-
borová rada v Ostravě provolání všemu 
pracujícímu lidu, které je jako dokument 
přiloženo.

Měnovou reformou a zrušením lístko-
vého systému na potravinář. a průmyslové 
zboží, které po dobu 14 roků bylo, nastal 
v naší obci jiný život – život více radost-
nější. Občané při nákupech věděli, že kup-

ní hodnota koruny je vyšší a proto mnohé 
zbytečnosti se méně kupovaly.

Koncem roku byl propuštěn z vězení 
Kociolek Ludvík, jenž byl odsouzen za 
spolupráci s fašisty v době okupace.

Téhož roku byla opravena v rámci akce 
M cesta od Kubínka (hostinec) k hájovně 
na Podlesí.

Přikročeno k rozšíření starého hřbitova.
1. července provedena delimitace Ko-

munálních podniků ve Vratimově a tyto 
předány do správy Jednotného národního 
výboru v Ostravě – jako komunální podni-
ky města Ostravy.

Kronika města Vratimova, část 120, rok 1953

Messer, největší světová soukromá 
společnost zabývající se výrobou tech-
nických, medicinálních a potravinář-
ských plynů, uvedla v květnu 2022 do 
provozu novou jednotku na separaci 
vzduchu (ASU) ve Vratimově v České 
republice. Nová technologie nahradila 
původní zařízení MG Odra Gas, které 
bylo v provozu od roku 1993. MG Odra 
Gas, spol. s r. o. je společným podnikem 
společností Messer a Liberty Ostrava, ve 
kterém má Messer podíl 70 procent.

„Vzhledem k nižší měrné spotřebě 
energie nové technologie nyní vyrábíme 
průmyslové plyny ekologičtěji a eko-
nomičtěji. Zároveň nám tato investice 
umožňuje zvýšit produkci kapalných 
plynů asi čtyřnásobně. To zvyšuje spo-
lehlivost dodávek pro naše velkoodbě-
ratele,“ komentoval tuto významnou 
událost Ernst Bode, tehdejší COO a člen 
představenstva Messer SE & Co. KGaA.

Největším odběratelem vyrobených 
plynů je společnost Liberty Ostrava a.s. 
Tomuto výrobci oceli a dalším význam-
ným průmyslovým podnikům je plynný 
kyslík, dusík a argon dodáván potrubím. 
Další část produkce se plní do tlakových 
lahví a v kapalné formě do cisteren. 
„Plyny v lahvích i kapalné plyny v cis-
ternách jsou distribuovány prostřednic-
tvím české sesterské společnosti Messer 
Technogas,“ říká René Hrnčárek, jedna-
tel společnosti MG Odra Gas.

MG Odra Gas  oslavila v minulém roce 
30 let na českém trhu. Společný podnik 

byl založen v květnu 1992 společnostmi 
Messer a Nová Huť, Ostrava, v té době 
největším výrobcem oceli a provozova-
telem hutí v České republice.

Průmyslové plyny jsou považovány za 
průkopníky optimalizace. V průmyslové 
výrobě jsou stejně důležité jako elektři-
na a voda. Používají se téměř ve všech 
průmyslových odvětvích, jako je meta-
lurgie, elektrotechnika, potravinářství 

a výroba nápojů, zdravotnictví, ochrana 
životního prostředí, svařování a řezá-
ní. Jejich specifické vlastnosti a způsob 
použití zajišťují, že mnohé procesy jsou 
efektivnější, bezpečnější, šetrnější k ži-
votnímu prostředí a ekonomičtější.

Jaromíra Frőde,
asistentka jednatele 

MG Odra Gas, spol. s r.o.

 Společnost Messer zvyšuje spolehlivost 
dodávek ekologickou výrobou plynu

Nová jednotka na separaci vzduchu (ASU) ve Vratimově.  Foto: Archiv MG Odra Gas

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

přesně tak, jak je zaznamenán v kronice města) 
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Jana Šlachtová
 

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

19. února | 10 hodin | Společenský dům

Nedělní divadelní pohádka

Vstupné dítě 60 Kč, dospělý 100 Kč, 
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 120 Kč

Rezervace na tel. 595 700 751,
rezervace nevyzvednuté půl hodiny před začátkem propadají.

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

Divadélko Smíšek

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

Použití a účinek 

léčivých bylin

Radomír Wojnar ®

 

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov | instagram.com/ksvratimov
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1. 2. Můj svět: Jana Šlachtová 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

1. 2. A pak přišla láska 19:00 Kino Hvězda, film pro dospělé, KS Vratimov

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

4. 2. Autobusový zájezd Bukovec 8:00 Odjezd od KD Horní Datyně, Klub českých turistů 
Horní Datyně

8. 2. Můj svět: Jana Šlachtová 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

8. 2. Použití a účinek léčivých bylin v praxi 18:00 salónky, přednáška R. Wojnara, KS Vratimov

9. 2. Můj svět: Jana Šlachtová 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

11. 2. Kubík a Šroubík a jejich příběhy 10:00 Kino Hvězda, kino pro nejmenší, KS Vratimov

11. 2. Ples Mysliveckého spolku Hubert 20:00 Kulturní dům Horní Datyně, MS Hubert

11. 2. Slovenský bál 20:00 Společenský dům, Folklorní soubor Šmykňa

15. 2. Můj svět: Jana Šlachtová 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

15. 2. Zoubková víla 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

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

18. 2. Školní ples 19:00 Společenský dům, ZŠ Masarykovo náměstí

19. 2. Divadélko Smíšek: Zvířátka a loupežníci 10:00
Společenský dům, nedělní divadelní pohádka, 
KS Vratimov

19. 2. Dětský karneval 15:00 Společenský dům, ZŠ Masarykovo náměstí

22. 2. Můj svět: Jana Šlachtová 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

22. 2. Přání k narozeninám 19:00 Kino Hvězda, film pro dospělé, KS Vratimov

23. 2. Můj svět: Jana Šlachtová 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

25. 2. Šibřinky 16:00 Sokolovna, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

25. 2. Pochování basy 20:00 Kulturní dům Horní Datyně, SDH Horní Datyně

28. 2. Zbyněk Bezecný: Přes hory z New Yorku 
na Sardinii

17:00 Vratimovská galerie, vernisáž, KS Vratimov

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – ÚNOR 2023

KINO OSTATNÍPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT

Výzva pro vratimovské spolky a organizace
Připravujeme  Vratimovský kalendář pro rok 2024 a žádáme zástupce spolků a organizací 

našeho města, aby nám do redakce zasílali fotografie ze své spolkové činnosti.

Kontakt na redakci: Monika Peroutková, tel. 733 718 121, redakce@ksvratimov.cz
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VRATIMOV

 | slosovatelná vstupenka

ve 20 hodin

Hraje kapela 
Tyrkys

Welcome drink  
Program | Tombola

VRATIMOV

VRVRVRVRRRATVRVRVRVRV IMOVMOVMOVMOVMOVMOVMOVMOMOMOOMěstský 
PLES

EKVÁDOR
Andy, Amazonie, Galapágy

 

 

 

 

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

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

VYPRODÁNO

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

úterý 4. dubna 2023 | 18 hodin | vstupné 100 Kč 
multifunkční sál Společenského domu

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska nebo na místě. 
Informace a rezervace na tel. 595 700 751.

PŘEDNÁŠKA
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INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je  9. února 2023 do 14 hodin, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem  

KINO HVĚZDA VRATIMOV ÚNORÚNOR

A pak přišla 
láska…
1. února v 19 hodin
Vstupné 100 Kč

Kubík a Šroubík 
a jejich příběhy
11. února v 10 hodin
Vstupné 30 Kč
Sobotní kino pro nejmenší

Zoubková víla
15. února v 17 hodin
Vstupné 100 Kč

Přání 
k narozeninám
22. února v 19 hodin
Vstupné 120 Kč

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

Najdete nás na Facebooku
facebook.com/ksvratimov

Uzávěrka dalšího čísla Vratimovských novin je

9. února 2023
Vychází 1. března 2023

Školní ples a karneval
Vážení rodiče, přátelé školy, dovolujeme si vás 
pozvat do Společenského domu ve Vratimově 

v sobotu 18. února od 19 hodin 
na Školní ples 

a v neděli 19. února od 15 hodin 
na Dětský karneval. 

Těší se na vás učitelé, žáci a rodičové 
ZŠ Masarykovo náměstí
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                736 166 667

Objednávka inzerce

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

Ceník komerční inzerce včetně DPH

1/16 strany čb 195 Kč bar 240 Kč
1/8 strany čb 390 Kč bar 480 Kč
1/4 strany čb 790 Kč bar 972 Kč
1/2 strany čb 1 668 Kč bar 2 052 Kč
1/1 strana čb 3 211 Kč bar 3 952 Kč
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Mobil: 603 530 963, e-mail: marie.krusinova@volny.cz
U Společenského domu 1042/3, 739 32 Vratimov

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

Marie Krušinová
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


