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Rozhovor s radní Výsledky voleb prezidenta Hasiči bilancovali

Sedmáci ZŠ Masarykovo náměstí Vratimov trávili týdenní lyžařský kurz ve Ski areálu Bílá v Beskydech. Více v článku na str. 10. Foto: Jan Šebesta

Ve čtvrtek 9. února 2023 byla v Horních 
Datyních na zeď Kulturního domu instalo-
vána elektronická úřední deska.

Najdete na ní identické informace jako 
na desce u vchodu Městského úřadu Vra-
timov.

Video o elektronické 
úřední desce, které vytvo-
řila TV Pantuška ze Stře-
diska volného času Vrati-
mov. Vedení města

Nová úřední deska v Horních Datyních
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 Poděkování 
vedení města

Nedílnou součástí chodu naše-
ho města tvoří zabezpečení, údrž-
ba a úklid městského majetku. Od 
roku 1999 se o tuto činnost starají 
naše Vratimovské služby, které 
tímto mají na starost provoz ve-
řejného osvětlení, údržbu veřejné 
zeleně, včetně městského hřbi-
tova, úklid místních komunikací 
a veřejných prostranství, zimní 
údržbu, zabezpečení oprav míst-
ních komunikací a také se starají 
o les Důlňák. Zároveň je jejich 
součástí i pohřební služba.

Toto vše je na bedrech jejich 
devatenácti zaměstnanců. Od 
roku 2011 vedla tuto společnost 
Ing. Silvie Karolová. Ke konci 
roku 2022 na vlastní žádost re-
zignovala na funkci jednatelky. 
Na základě výsledku výběrového 
řízení byl 19. ledna 2023 radou 
města, při výkonu funkce valné 
hromady společnosti, jmenován 
nový jednatel, pan Pavel Zápalka. 
Zároveň v souběhu nového vo-
lebního období byla jmenována 
i nová dozorčí rada.

Chtěl bych touto cestou upřím-
ně poděkovat Ing. Karolové za 
její dosavadní činnost ve vedení 
Vratimovských služeb. Neměla 
to mnohdy opravdu jednoduché. 
Vždy se ale snažila vyjít vstříc 
mnoha požadavkům jak vede-
ní města, tak samozřejmě všech 
občanů. Pod jejím vedením Vra-
timovské služby plnily svěřené 
úkoly tak, aby naše město bylo 
opravdu to pohodové místo k ži-
votu. Za všechny občany ještě 
jednou moc děkuji a přeji Ing. 
Karolové pevné zdraví a hodně 
elánu v další životní etapě.

Novému panu jednateli bych 
zároveň popřál hodně štěstí a elá-
nu ve vedení společnosti, dobrou 
spolupráci s vedením města a také 
se všemi jeho občany. 

Martin Čech
starosta

Slovo 
starosty

Výsledky voleb prezidenta republiky
 1. kolo 2. kolo
Celkový počet voličů v seznamu  5 835 5 814
Celkový počet odevzdaných obálek 4 064 4 144
Celková účast v % 69,73 71,31

CELKOVÉ VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

VOLEBNÍ ÚČAST V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH

Kandidát 1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Fischer Pavel 239 5,91 X X

2 Bašta Jaroslav 171 4,23 X X

4* Pavel Petr Ing. M.A. 1 213 30,03 2 113 51,26

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 25 0,61 X X

6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 565 13,99 X X

7+ Babiš Andrej Ing. 1 676 41,50 2 009 48,73

8 Diviš Karel PhDr. 59 1,46 X X

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 90 2,22 X X

 +) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

1 - SVČ Vratimov 893 74,29   887  74,02

2 - MŠ Vratimov 558 67,72   574 70,86

3 - KS Vratimov 739 59,42   750 59,52

4 - ZŠ Datyňská Vratimov 887 71,82   904 73,68

5 - KD Horní Datyně 987 74,66 1029 78,19

Okrsek
1. kolo 2. kolo

Odevzdané obálky 
účast v %

Odevzdané obálky 
účast v %

Upozornění
Městský úřad Vratimov, odbor sociálně správní, pokladna 

a stavební úřad bude z technických důvodů 
6. a 8. března 2023 uzavřen.

Město Vratimov 
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Obecní byty
Upozorňujeme, že žadatel o pronájem obecního bytu je 

povinen každoročně osobně nebo písemně potvrdit trvání 
své žádosti, a to vždy na počátku kalendářního roku, nej-
později však do 31. března příslušného roku.

V případě, že se tak nestane, bude neaktualizovaná žádost 
(po dvou letech od posledního data potvrzení zájmu), po 
předchozím projednání v sociální a bytové komisi, vyřazena. 
O vyřazení bude žadatel písemně informován.

Pavlína Fiedorová, 
Odbor investic a údržby obecního majetku

Dnem 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 542/2020 
Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších 
předpisů. Část třetí tohoto zákona vymezuje pojmy v oblasti 
vozidel a stanovuje pravidla pro nakládání s vozidly s ukon-
čenou životností. 

Vzhledem k tomu, že na několika místech na území Vra-
timova se poslední dobou objevila odstavená vozidla, která 
zjevně již byla nezpůsobilá k provozu na pozemních komuni-
kacích, a jejich vlastníci nereagovali na výzvy k jejich odstra-
nění, upozorňujeme občany, že takovéto jednání je v rozporu 
s výše zmiňovaným zákonem. 

Každý, kdo se zbavuje vozidla s ukončenou životností, li-
dově autovraku, je povinen jej předat do zařízení určeného ke 
sběru vozidel s ukončenou životností. Je tedy protizákonné 
takovéto vozidlo jen tak odstavit a opustit! V blízkém okolí 
Vratimova je několik zařízení ke sběru vozidel s ukončenou 
životností. 

Provozovatelé těchto zařízení provádějí ekologickou likvi-
daci vozidel ZDARMA a navíc při jeho odevzdání vyplatí 
vlastníkovi dle stáří vozidla finanční obnos od jednoho tisí-
ce do padesáti tisíc korun. Je-li vozidlo nepojízdné, ZDAR-
MA provedou jeho odtah, ihned ZDARMA vystaví protokol 
o jeho likvidaci a v případě zájmu vyřídí opět ZDARMA jeho 
odhlášení z registru silničních vozidel. 

Je proto zbytečné dosloužilá vozidla či jejich části pohazo-
vat po okolí, je to nejen neestetické – jak dokazuje autentické 
foto z našeho města, ale i riskantní z důvodu ohrožení život-
ního prostředí a následně i zdraví lidí.

 RNDr. Ivana Hranická,
Odbor výstavby a životního prostředí

Informace pro občany
Od ledna 2023 se můžete v ulicích našeho města potkávat s no-

vým autem, které pro nás provozuje Senior taxi. 

Pro připomenutí:
-  Služba je provozována na území města Vratimova a Horních 

Datyň pro osoby s trvalým bydlištěm na území města a pro 
jejich doprovod.

-  Je určena pro osoby nad 70 let věku a pro držitele průkazu 
ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk.

-  Výše uvedené osoby mohou využít službu pro dopravu kam-
koli v katastru města Vratimova a Horních Datyň, do všech 
zdravotnických zařízení na území Ostravy a Frýdku-Místku 
nebo do vybraných institucí a míst v Ostravě a Frýdku-Místku.

 Telefonní číslo na objednávky 595 391 139 v pracovní dny od 
6  do 16 hodin.
Počet jízd za měsíc je opět na 8 (cesta tam a zpět = 2 jízdy)!
 Více informací najdete na webových stránkách města https://
www.vratimov.cz/pro-obcany/senior-taxi/.

Ekologická likvidace 
vozidel zdarma

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. března 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. 
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Je lepší zapálit alespoň malou svíčku 
než proklínat temnotu. Tento okřídlený 
citát starého čínského filozofa, politika 
a státníka Konfucia (551–479 př. n. l.) se 
stal životním mottem dvaačtyřicetileté Bc. 
Kláry Tidrichové, nové členky Rady měs-
ta Vratimova za volební uskupení PRO 
Vratimov. Jako oblasti, na které se při své 
práci radní chce přednostně soustředit, 
jmenuje modernizaci veřejného prostoru 
a veřejných institucí.

Začněme ale od vašeho volebního úspě-
chu. Ačkoliv jste v zastupitelstvu nováč-
kem, byla jste zvolena i do rady města. 
Nemáte obavy z velké odpovědnosti?

Samozřejmě jsem si vědoma zodpověd-
nosti, která z funkce radní vyplývá. K je-
jímu výkonu proto přistupuji s respektem, 
ale ne s obavami.

Jaká byla vůbec vaše cesta do komunál-
ní politiky? Jaké jsou vaše politické cíle 
a co si od své účasti v komunální politice 
slibujete?

Asi před deseti lety jsem začala spolu-
pracovat se spolkem PRO Vratimov na 
organizaci dobročinných aktivit. Později 
jsem se stala jeho členkou. Poprvé jsem 
kandidovala v roce 2014. Neměla jsem 
velké politické ambice, ale chtěla jsem mít 
přehled o tom, co se ve městě děje, a moci 
některé věci ovlivnit. Program PRO Vra-
timova mi přišel smysluplný. Nejvíce mě 
oslovila jeho tehdejší snaha o lepší komu-
nikaci vedení města s občany. Tento cíl se 
podle mě daří velmi dobře plnit, ale i zde 
ještě vnímám jisté rezervy, k jejichž zapl-
nění bych ráda přispěla. Jako příklad bych 
uvedla zveřejňování stavebních záměrů 
na webových stránkách města, ale i větší 
prostor pro participaci neboli zapojování 
občanů do rozhodování. 

Chci naslouchat občanům a prosazovat 
jejich zájmy. Osobně beru své politické 
angažmá také jako cennou životní zkuše-
nost. 

Jako předměty svého zájmu jste zmínila 
modernizaci veřejného prostoru a veřej-
ných institucí. Začněme od veřejného 
prostoru. Jak ho hodnotíte a jak by se měl 
vyvíjet? Jaké jsou v této oblasti vaše prio-
rity?

Mám dojem, že Vratimovu chybí svěží 
vítr. Velmi mi vadí neupravené centrum 
města. Doufám, že se nám v tomto voleb-
ním období podaří zahájit úpravu prostran-
ství okolo Kulturního střediska. 

Chci naslouchat občanům a prosazovat 
jejich zájmy, říká radní Klára Tidrichová

Bc. Klára Tidrichová   Foto: MěÚ

Také mnohé vnitřní prostory si zaslouží 
modernizaci. Jsem ráda, že se rekonstruk-
ce již brzy dočká obřadní i smuteční síň 
a i přes vysoké náklady souhlasím s po-
třebou přestěhování knihovny do nových 
reprezentativních prostor. 

Byla bych ráda, kdyby město při přípra-
vách nových záměrů ve větší míře využí-
valo nápadů univerzitních studentů, napří-
klad formou diplomových prací. 

Mým snem je vybudování parku se záze-
mím pro všechny generace na travnaté plo-
še v okolí stávajícího centra Relax. Pokud 

by se tam podařilo vystavět i plánovanou 
sportovní halu a navíc ještě sociální byty, 
bylo by to z mého pohledu úžasné. Toto je 
ale zatím opravdu pouze má vize. 

Vystudovala jste obor ochrana životního 
prostředí. Jak hodnotíte životní prostředí 
ve Vratimově a jakým směrem by se mělo 
do budoucna vyvíjet?

Bohužel asi všichni jsme si vědomi toho, 
že Vratimov doplácí na blízkost velkých 
znečišťovatelů. Sousední průmyslové pod-
niky nicméně investovaly velké částky 
do nejrůznějších ekologických opatření 
a pravděpodobně již nelze očekávat další 
zlepšení. Pozitivní je, že některé z nich při-
spívají na spolkový život ve městě. 

V nedávné době jsme ve městě bojovali 
s hlukovou zátěží. V případě podobných 
mimořádných situací bych usilovala o to, 

aby město vyvinulo dostatečný tlak na je-
jich původce, aby poskytli místním obča-
nům alespoň kompenzace. 

Oceňuji nedávné pozitivní kroky města 
na poli odpadového hospodářství – popel-
nice na olej a bioodpad, kompostéry zdar-
ma.

Jsem ráda, že už letos dojde k výmě-
ně zdrojů veřejného osvětlení na úsporné 
LED a že se začíná řešit i možnost instala-
ce fotovoltaických panelů na střechy veřej-
ných budov ve městě.  

Přejděme k veřejným institucím. Co přes-
ně tímto pojmem míníte a co byste chtěla 
v této oblasti změnit? Co hodnotíte kladně 
a v čem vidíte možnosti zlepšení?

Myslím si, že modernizaci by si zaslou-
žily nejen prostory, ale i fungování někte-
rých veřejných institucí. Chtěla bych docí-
lit toho, aby jejich vedení více pracovalo se 
zpětnou vazbou ze strany uživatelů služeb 
i zaměstnanců. Mám na mysli například 
ankety spokojenosti a jejich následnou dů-
kladnou analýzu. 

Odbočme do vašeho profesního života. 
Prezentujete se mimo jiné jako odbornice 
v oblasti projektového a finančního ma-
nagementu. Z hlediska města je to určitě 
zajímavá kvalifikace. V čem můžete nebo 
chcete pomoci?

Mám přehled o dostupnosti dotačních 
titulů, a pokud vím, že by město mohlo 
nějaký využít pro realizaci svých záměrů, 
informuji o něm. Usiluji o to, aby město 
využívalo dostupné dotační zdroje v maxi-
mální možné míře. 

Jste známá jako předsedkyně neziskové 
organizace Rovnovážka, která se snaží 
mj. pomáhat najít pracovní uplatnění li-
dem se znevýhodněním. Víte, jaká je míra 
nezaměstnanosti ve Vratimově? Mohlo by 
těmto lidem pomoci i město, a pokud ano, 
tak jak?

Míra nezaměstnanosti se ve Vratimově 
koncem loňského roku pohybovala těsně 
pod třemi procenty, což je velmi příznivé 
číslo. Problém s nalezením vhodného pra-
covního uplatnění mají ale nadále některé 
skupiny obyvatel – starší občané, lidé se 
zdravotním omezením, ale také rodiče vra-
cející se na trh práce po rodičovské dovo-
lené. Město by jim mohlo pomoci, stejně 
jako ostatní zaměstnavatelé, například širší 
nabídkou flexibilních pracovních úvazků. 

V současné době se nabízí možnost za-
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městnat znevýhodněné osoby prostřednic-
tvím projektu Místní akční skupiny (MAS) 
Slezská brána s názvem Tvoříme komu-
nitu, díky němuž mohou zaměstnavatelé 
získat mzdové příspěvky. Věřím, že této 
možnosti využije i město. 

Jako členka rady budete rozhodovat neje-
nom o věcech, které jsou předmětem va-
šeho zájmu, ale o celkovém rozvoji města. 
Jaké jsou podle vašeho mínění priority 
rozvoje Vratimova v tomto volebním ob-
dobí, popřípadě v další budoucnosti?

Z velkých investičních záměrů jde pře-
devším o výstavbu domova pro seniory, 
na níž se budeme snažit získat prostředky. 
Byla bych velmi ráda, kdyby se podařilo 
vybudovat i sportovní halu. V porovnání 
s domovem pro seniory ji ale v současné 
chvíli považuji za méně důležitou a rea-
lizace obou záměrů v jednom volebním 
období není možná. Dalších záměrů je 

samozřejmě celá řada, vždy ale záleží na 
dostupných prostředcích.

Dovolte mi jednu osobní otázku. Ve svém 
profilu na webu uvádíte, že ve svém vol-
ném čase ráda utíkáte do přírody za spor-
tem okořeněným adrenalinovými zážitky. 
Prozradíte, o jaké sportovní aktivity jde?

K mým největším zálibám patří lezení 
na skalách. Ráda také lyžuji a jezdím na 
koni.  

Slovo závěrem. Co byste ráda sdělila li-
dem, kteří vás volili?

Voličům bych především chtěla podě-
kovat za důvěru a ráda bych jim nabídla 
možnost obracet se na nás, jakožto své 
zástupce, v případě, že budou mít potřebu 
řešit nějaký problém týkající se života ve 
městě. Není třeba se ostýchat.

Bohuslav Krzyžanek,
Kulturní středisko

Bc. Klára Tidrichová 
(42 let)
se narodila v Ostravě, do Hor-
ních Datyň se nastěhovala v roce 
2012. 
Je absolventkou bakalářského 
studijního programu Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity 
Ostrava v oboru environmentální 
inženýrství. Jako zakladatelka 
a předsedkyně neziskové organi-
zace Rovnovážka má mnohaleté 
zkušenosti v oblasti kariérového 
poradenství a je odbornicí v ob-
lasti projektového a finančního 
managementu. 
Je vdaná, je maminkou dvou dětí. 

Třiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky 
byl díky štědrosti dárců a aktivitě dobro-
volných koledníků, kteří vyrazili s přáním 
pokoje štěstí a zdraví v novém roce k oby-
vatelům Ostravy a okolních měst a obcí, 
mimořádně úspěšný.

Ve Vratimově a Horních Datyních 
vykoledovali koledníci 98 666 Kč. Velké 
poděkování patří všem malým i velkým 
koledníkům a koordinátorce Tříkrálové 
sbírky paní Lence Kubiczkové.

Celkový výtěžek sbírky v Ostravě 
a okolí byl rekordní, činil 2 821 713 Kč 
a Charita Ostrava s Charitou sv. Ale-
xandra jej využijí na podporu služeb pro 
klienty mobilního a lůžkového hospice, 
domova pro seniory, azylového domu pro 
maminky s dětmi, ohrožené děti a mládež, 
lidi bez přístřeší nebo lidi se zdravotním 
postižením.

Celkem bylo úředně zapečetěno 440 
pokladniček, z toho 50 pokladniček bylo 
umístěno stacionárně na úřadech, v obcho-
dech, lékárnách, ve farnostech a na dalších 
místech v Ostravě, okolních městech a ob-
cích. „Do sbírky se také letos přispívalo 
do on-line pokladničky a bezhotovostními 
převody. Díky těmto formám sbírky se 
shromáždila částka 107 465 Kč,“ infor-
muje Veronika Curylová, koordinátorka 
sbírky v Charitě Ostrava.

„Jsem velmi vděčný za důvěru, kterou 
Tříkrálová sbírka v Ostravě, okolí a v celé 
ČR má. Díky shromážděným prostředkům 
můžeme provozovat a rozvíjet sociální 
a zdravotní služby Charity Ostrava. Sbír-
ka nám pomůže rozšířit kapacitu v do-
mově pro seniory, zajistit bezbariérový 

přístup do nízkoprahového zařízení pro 
ohrožené děti a mládež. Z výtěžku dofi-
nancujeme rovněž provoz Mobilního hos-
pice sv. Kryštofa, Šatníku Charity Ostrava 
atd.“, uvádí přehled projektů, kde letošní 
Tříkrálová sbírka pomůže, ředitel Pražák.

Charita sv. Alexandra využije prostřed-
ky z Tříkrálové sbírky ve výši 366 823 Kč 
na plynofikaci a rekonstrukci kotelny 
hlavní budovy s provozy chráněných dílen 
pro lidi se zdravotním postižením. V chrá-

něných dílnách zaměstnáváme více než 
čtyřicet lidí s různými druhy zdravotního 
postižení, ale také lidi s duševním onemoc-
něním nebo s kombinovaným postižením,“ 
sděluje Zdeněk Staněk, ředitel Charity sv. 
Alexandra, jejíž aktivity se zaměřují na 
pomoc lidem, kteří ze zdravotních důvodů 
nemohou pracovat v běžném provozu. 

Podrobnosti o výsledcích a využití 
Tříkrálové sbírky najdete na webových 
stránkách www.ostrava.charita.cz. (red)

Děkujeme za Tříkrálovou sbírku. Pomůže lidem v nouzi

Shromáždění koledníci Tříkrálové sbírky v kostele sv. Jana Křtitele. Foto: Josef Kubiczek
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Pojďme nahlédnout do třech klíčových 
oblastí, kterými jsou činnosti sboru, jed-
notky a kolektivu mladých hasičů naší or-
ganizace v uplynulém roce.

Svou bilanci započnu na poli sborového 
kulturně společenského života.

První veřejnou akcí měl být společenský 
ples, který ale bohužel neproběhl z důvo-
dů ještě doznívajících protiepidemiologic-
kých opatření. V jarních měsících se usku-
tečnila tradiční oslava svátku sv. Floriána, 
patrona hasičů, spojená se stavěním máje. 

Na poli požárního sportu jsme se zú-
častnili na tradiční květnové soutěži histo-
rických požárních mašin PS8 v Řepištích 
říjnového klání generací v Horních Daty-
ních. 

V září sbor připravil pro občany, pod 
záštitou města Vratimov, hudební ROCK 
FEST. Na této akci byl, mimo samotné 
koncerty, připraven také bohatý dopro-
vodný program, který nám obohatilo 
Sdružení vratimovských motorkářů při-
pravenou drahou se čtyřkolkami.

Velký dík pak patří nejen realizačnímu 
týmu, ale i všem ostatním členům našeho 
sboru, městu Vratimov a partnerům, kte-
ří svou rukou nebo pomocí tuto zdařilou 
akci podpořili.

Nyní se pojďme blíže podívat na naše 
mladé hasiče. Celý kolektiv čítal 29 členů.

V březnu se rozhodli udělat dobrý sku-
tek a zapojili se do iniciativy „Krabice od 
srdce pro ukrajinské děti“. Mladí hasiči 
donesli různé drobné hračky, pastelky, 
omalovánky, bublifuky, švihadla a spous-
tu dalších věcí určených k zabavení dětí, 
které utíkaly před válkou. 

Celý kolektiv se již od zimních měsí-
ců věnoval fyzické i psychické přípravě 
na soutěžní sezonu. Hra Plamen, která je 
nejdůležitější soutěží v oblasti hasičské-
ho sportu, se konala v sobotu 14. května 
a naše hasičské družstvo soutěžilo v pěti 
disciplínách. 

Vratimovské družstvo se umístilo na 
nejvyšší příčce a na krku se jim houpala 
zlatá medaile a zároveň si tak zajistili po-
stup do krajského kola.

Krajské kolo se uskutečnilo ve spor-
tovním areálu ve Frýdku-Místku 9. až 10. 
června. Bohužel na začátku druhého sou-
těžního dne se jeden náš závodník zranil 
a nemohl v soutěži dále pokračovat. I přes 
tento „hendikep“ vratimovští mladí hasiči 
vybojovali krásné 4. místo. Za vratimov-
ský sbor soutěžili: David Svoboda, Max 
Náhlík, Samuel Tomis, Filip Kubáň, Ri-

chard Faltýnek, Jakub Řeha, Laura Killin-
gerová, Vít Jarošík, Lukáš Kempný a Jan 
Holaň.

Na podzimní první říjnovou sobotu jsme 
připravili pro mladé hasiče již 28. ročník 
branného závodu mládeže s názvem Me-
moriál Lukáše Pastrňáka, který byl opět 
početně pestrý na kolektivy mladších 
a starších žáků z okresů Ostrava a Frýdek 
Místek. Naše dvě družstva se v kategorii 
starších žáků umístila na 3. a 10. místě 
z 18 družstev. O 14 dní později násle-
dovala okresní soutěž v požárnické vše-
strannosti určená pro mladší, starší a nově 
i dorostenecká družstva. Celkově se jim 
dařilo a získali krásná umístění, kdy do-
rost obsadil 2. místo z 5 týmů, starší žáci 
odsadili 2. a 12. místo z 22 týmů a mladší 
žáci ve své kategorii urvali krásné 6. místo 
ze 17 týmů.

Tímto bych chtěl všem vedoucím a in-
struktorům kolektivu mladých hasičů 
poděkovat za jejich nelehkou, trpělivou 
a obětavou práci s dětmi, kterou odvádějí 
pro náš sbor. Nemohu také opomenout po-
děkovat našim mladým hasičům za jejich 
sportovní a kulturní reprezentaci našeho 
vratimovského hasičského sboru.

Dobrou výchovou hasičské mládeže 
získává náš sbor členy zásahové jednotky, 
s jejíž činností vás nyní seznámím.

Stejně jako v předchozích letech je zařa-

zena v kategorii JPO II a v současné době 
ji tvoří 28 členů.

V uplynulém roce jsme vyjížděli k cel-
kem 144 událostem, z toho 29krát mimo 
území našeho města. Jednotka řešila cel-
kem 17 požárů, 13krát vyjela k dopravním 
nehodám. Jako v předešlých letech domi-
nují technické zásahy, jako úniky látek, 
odstraňování překážek z komunikací, ote-
vření uzavřených prostor, likvidace boda-
vého hmyzu a čerpání vody. 

Je nutno také zmínit 8 zásahů spojených 
jednak ještě s doznívající pandemií covi-
du-19 a také zásahy spojené s válečnými 
událostmi na Ukrajině, kdy se jednalo 
o akce spojené s řešením uprchlické kri-
ze. V tomto směru jsme spolupracovali při 
budování registračního místa pro ukrajin-
ské uprchlíky, při instalaci vybavení do 
provizorních ubytovacích kapacit a v ne-
poslední řadě jsme zajišťovali svoz hu-
manitární pomoci vybrané ve Vratimově 
do centrálních skladovacích prostor v Os-
travě, kde jsme se podíleli i na zajištění 
chodu tohoto místa. Byli jsme účastni také 
dvou velkých taktických cvičení na únik 
nebezpečné látky.

Nedávno rekonstruovaný objekt hasič-
ské zbrojnice nám poskytuje patřičné zá-
zemí pro naši komplexní činnost. Ať už se 
jedná o zásahy, servis techniky a technic-
kých prostředků, ale také i pro odbornou 

Ohlédnutí vratimovských hasičů 
za uplynulým rokem 2022

Mladí hasiči získali 1. místo v okresním kole her Plamen 2022. Foto: Archiv SDH Vratimov
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Začátek roku je u spolků vždy čas na bi-
lancování činností v roce předchozím. Ji-
nak tomu nebylo ani u nás a začátkem led-
na proběhla v prostorách kulturního domu 
výroční valná hromada sboru dobrovolných 
hasičů z Horních Datyň. Na valné hromadě 
byli všichni členové a přítomní hosté sezná-
meni s činností spolku jak v oblasti kultur-
ně společenské, při práci s dětmi a mláde-
ží a samozřejmě také s činností jednotky 
SDH, která je se spolkem úzce spjatá. A že 
to byl opět plodný rok.

Náš sbor čítá 80 členů, z toho 10 dětí, 
2 dorostenky, 32 žen a 36 mužů. Po covido-
vé době se nám konečně podařilo obnovit 
oddíl mladých hasičů, který nyní nově ve-
dou Renáta a Lukáš Žáčkovi. Všichni spo-
lečně doufáme, že se jim podaří postupně 
navázat na předchozí úspěchy našich dětí. 

Hlavní činností spolku je, mimo samot-
nou požární ochranu a prevenci, pořádání 
kulturně společenských akcí jak pro dospě-
lé, tak i pro děti. Během loňského roku si 
děti mohly užít v březnu šmoulí karneval, 
v dubnu Den Země pro základní a mateř-
skou školu, v červnu tradičního odpoledne 
Hurá prázdniny na hřišti TJ, o prázdninách 
pak letního tábora a na konci roku Mikuláš-
ské zábavy. Pro dospělé pak sbor připravil 
v březnu Josefovskou zábavu, v červnu tra-
diční smažení vaječiny s rekordním počtem 
vajíček (433) a na konci prázdnin Datyň-
ský krmáš.

Páteří sboru je pak jednotka požární 
ochrany. Během loňského roku se podařilo 
vyškolit 2 nové členy, a jednotku tedy nyní 
tvoří 19 členů. Jednotka prochází pravidel-
ným školením a výcvikem, tak aby byla 

schopna řešit mimořádné situace na území 
našeho města. Vloni jsme tedy zasahovali 
u jednoho požáru a třech technických po-
mocí. Dále se jednotka věnuje v rámci vý-
cviku také požárnímu sportu.

Sbor spolupracuje i s dalšími sbory 
a spolky. Vzpomeňme například na již pě-
tiletou družbu s polským OSP Bąków. Dále 
je třeba zmínit také i místní spolky, jako 
jsou datyňští zahrádkáři, TJ Sokol Horní 
Datyně či Klub českých turistů Horní Da-
tyně, se kterými spolupořádáme dvě hlavní 
akce pro širokou veřejnost. 

Nyní je před námi další rok. Věříme, že 
se nám opět povede spousta akcí pro širo-
kou veřejnost, a i nadále jsme připraveni 
pomáhat našim občanům v případné nouzi.

Za Sbor dobrovolných hasičů 
Horní Datyně Martin Čech

Datyňští hasiči v roce 2022

přípravu jednotky. Odborná příprava se 
provádí pravidelně, dle celoročního plánu, 
který je zpracován v souladu s požadav-
ky na předurčenost naší jednotky. Jednou 
z předurčeností je práce na vodě. Naši 
garanti se účastnili soutěže ve vodním zá-
chranářství Slezská Harta, která se konala 
15. června, a naše družstvo obsadilo v ka-
tegorii dobrovolných jednotek třetí místo. 

Dále se členové jednotky zúčastnili 
školení pro jednotky předurčené k zásahu 
při dopravních nehodách na stanici HZS 
MSK v Nošovicích.

Jistou samozřejmostí se stala také spo-
lupráce naší jednotky s ostatními organi-
zacemi v našem městě. Jedná se zejména 
o již tradiční spolupráci se základní ško-
lou na Datyňské ulici při organizaci jejich 
branného dne nebo jde o ukázky techniky 
při akcích pořádaných okolními sbory.

Jak je vidět práce v jednotce je sice ve-
lice pestrá a zajímavá, ale také časově, 
odborně a fyzicky náročná. O časové ná-

ročnosti práce svědčí to, že bylo jen v po-
hotovosti odslouženo více než 35 000 ho-
din. Celá činnost hasičské jednotky a její 
rozvoj a její další zlepšování ku prospěchu 
všech nestojí jen na lidských zdrojích, ale 
také na dobrém finančním zázemí. Tuto 
oporu má jednotka ve svém zřizovateli 
a tím je Město Vratimov. Nelze si před-
stavit, že by bylo možno dosáhnout dnešní 
úrovně vratimovských hasičů, bez vstříc-
ného postoje našeho města a zejména pak 
bez toho, aby bylo vytvořeno odpovídající 
finanční zázemí pro naši činnost. 

Lze si jen přát, aby i v dalších letech 
byla podpora ze strany našeho zřizovatele 
alespoň na takové úrovni jako doposud, 
k vzájemnému a oboustrannému prospě-
chu.

Vítězslav Bujok, starosta Sboru 
dobrovolných hasičů Vratimov

Předání medaile Za věrnost Lubomíru Karasovi. Předání medaile Za věrnost členům sboru. Foto: SDH Horní Datyně

Jednotka na výcviku vodního záchranářství.
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Vratimovské služby mají nového ředite-
le. Od ledna letošního roku je jím čtyřia-
čtyřicetiletý Pavel Zápalka. Žije v Šenově, 
má zkušenosti z práce v oblasti údržby 
veřejné zeleně a jeho koníčkem je mys-
livost. Svým nástupem na pozici ředitele 
navázal na dlouholeté působení dosavadní 
ředitelky Vratimovských služeb Ing. Silvie 
Karolové, která ve firmě byla od jejího za-
ložení, tj. od roku 1999.

Prozraďte, proč jste se přihlásil do výbě-
rového řízení na pozici ředitele Vratimov-
ských služeb?

Na oficiálních stránkách Města Vrati-
mova jsem zjistil, že je vypsáno výběrové 
řízení na pozici ředitele Vratimovských 
služeb, a po krátkém zvažování jsem se 
rozhodl přihlásit. Zkušenosti mám z Tech-
nických služeb v Novém Jičíně, kde jsem 
tři roky pracoval jako vedoucí úseku zele-
ně a údržby hřbitova.

Zkušenosti se vám jistě budou hodit, ale 
Vratimovské služby zahrnují široký roz-
sah činností. Jak se s tím zatím vypořá-
dáváte?

Samozřejmě stále ještě získávám infor-
mace, postupně se seznamuji s problemati-
kou jednotlivých činností, ale jsem v úzkém 

kontaktu s bývalou ředitelkou paní Karo-
lovou, která je ochotná mi kdykoli přispět 
radou.  Činnost zaměstnanců ve Vratimov-
ských službách je různorodá a specifická, 
profese jsou obsáhlé.  Po měsíčním půso-
bení jsem zjistil, že je zde sehraný kolektiv, 
na který se mohu spolehnout.

Jaké jsou vaše vize do budoucna?
Jak jsem řekl, nejprve musím poznat 

prostředí a teprve pak určím priority. Asi 
bych se ale v prvé řadě zaměřil na úpravu 
hřbitova, kde je třeba přednostně zreduko-
vat zeleň v okolí náhrobků a podobně. Rád 
bych úzce spolupracoval s odborem inves-
tic a údržby obecního majetku při pláno-
vané rekonstrukci obřadní síně na místním 
hřbitově. Dále bude potřeba zvážit obnovu 
techniky a vozového parku firmy.

Zmínil jste, že se věnujete myslivosti. 
Máte v plánu nějaké úpravy v městském 
lese Důlňáku?

Myslivcem jsem od svých studentských 
let, mám rád přírodu a vše, co s ní souvisí. 
Stezky v Důlňáku jsou v poměrně nedávné 
době zrekonstruovány, takže se zaměřím 
spíš na péči a údržbu lesa, aby se tam daři-
lo stromům i tamní zvěři.

Co byste řekl občanům na závěr?
Jsem rád, že mohu pracovat pro občany 

Vratimova a Horních Datyň a že se mohu 
podílet na zvelebování města. Rovněž 
bych občany chtěl požádat, aby se se svý-
mi návrhy či připomínkami obraceli přímo 
na Vratimovské služby - tel.: 596 732 045 
nebo e-mail: vratimovskesluzby@seznam.
cz. 

(red) 

Jsem rád, že se můžu podílet na zvelebování města, 
říká nový ředitel Vratimovských služeb Pavel Zápalka

Nejen počasí se v zimním období nepře-
tržitě střídá, s těmito změnami zřejmě sou-
visí i účast na různých akcích datyňských 
turistů.

Počátkem ledna se nás totiž do Frýdlantu 
pod Ondřejníkem vypravilo místo autobu-
sem auty a vlakem přibližně 15 osob a za 
slunečného počasí většina zdolala kromě 
Ondřejníku i vrchol Skalky a po krátkém 
občerstvení se z Kunčic pod Ondřejníkem 
dopravila v pořádku opět vlakem na parko-
viště pro auta a domů.

Poslední lednový víkend jsme se v po-

čtu jen tří členů zúčastnili 
krátké návštěvy Miniškoly 
zimního táboření na Pra-
šivé, kterou udržuje „při 
životě" několik našich ka-
marádů i členů. Je pravda, 
že zima panovala jenom 
v Beskydech, což vyho-
vovalo zejména zimním 
táborníkům, kteří se utá-
bořili v počtu asi 30 stanů 
ve dvou řadách od chaty 
až ke kostelíku.

První únorový víkend nám pro změnu 
vše vynahradil, v pátek v Beskydech na-
sněžilo při zimních bouřích místy až půl 
metru sněhu a my se vydali na další zimní 
autobusový zájezd, tentokrát do Bukovce 
až za Jablunkov. Lyžaři tentokrát raději 
svou účast vzdali, takže jsme si prošlapá-
vali čtyřkilometrovou trasu k znovu otevře-
né chatě Gírové sami a po nezbytné pauze 
k regeneraci zbytku sil jsme se vrátili všich-
ni úspěšně k autobusu.

Jako na houpačce

Lednové táboření na Prašivé. Foto: Adam Kuchař

K chatě Gírové si museli turisté trasu prošlapat sami.
  Foto: Jan Tlolka

Ředitel Vratimovských služeb Pavel Zápalka.

Turistická pozvánka
Další turistickou akcí bude poslední ze 

zimních zájezdů a je to již minule zmi-
ňovaný autobusový zájezd na Soláň dne 
4. března 2023. Odjezd je již v 7.30 h 
od Kulturního domu Horní Datyně, cena 
300 Kč. Informace:  Vlastimil Kusák, tel. 
724 122 356 nebo klikosek@seznam.cz.

Vlastimil Kusák, 
Klub českých turistů Horní Datyně
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Zápisy k povinné školní docházce pro-
běhnou v souladu s platnými právními před-
pisy (školský zákon, vyhláška o základním 
vzdělávání a správní řád). Zápis žáků do 
1. tříd pro školní rok 2023/2024 se uskuteč-
ní na Základní škole Vratimov, Masarykovo 
náměstí 192 a Základní škole Vratimov, Da-
tyňská 690 včetně jejího místa poskytova-
ného vzdělávání a školských služeb v Hor-
ních Datyních, a to ve dvou krocích:

Krok první: Prostřednictvím elektronic-
ké přihlášky na webových stránkách školy, 
kterou budou mít možnost rodiče vyplnit 
v termínu od 3. dubna 2023 do 13. dub-
na 2023. Přihlášku je nutné si vytisknout, 
opatřit podpisem zákonného zástupce a do-
ručit ji škole danými způsoby. Zároveň si 
zákonní zástupci rezervují čas, ve kterém se 
mohou dostavit k zápisu ve škole.

Krok druhý: Formou prezenčního zápi-
su, který se bude konat v pátek 14. dubna 
2023 v době od 14 do 17 hodin. K zápisu je 
nutné mít s sebou rodný list dítěte a doklad 
totožnosti zákonného zástupce dítěte. Veš-
keré podrobnosti o náležitostech a průběhu 
zápisu najdete na webových stránkách jed-
notlivých škol.

 Školské obvody
Přijímání dětí do 1. tříd základních škol 

se řídí čl. 2 obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2015, kterou se stanoví školské ob-
vody základních škol zřízených městem 
Vratimov.

Školský obvod Základní školy 
Vratimov, Masarykovo náměstí 192 
tvoří ulice:

Adámkova, Buničitá, Družstevní, 
Frýdecká, Horní, Husova, Hřbitovní, 
J. Žemly, K Sokolovně, K Závorám, Les-
ní, Masarykovo náměstí, Mourová, Na 
Novém poli, Nádražní, Na Hermaně, Na 
Popinci, Na Slezance, Na Stezce, Okrajo-
vá, Pod Kovárnou, Polní, Popinecká, Rad-
niční náměstí, Rodinná, Říční, Selská, Se-
zonní, Sokolská, Strmá, Sumínova, Školní, 
Tovární, U Hráze, U Jeslí, U Nového 
lesa, U Padolu, U Rozvodny, U Rybníka, 
U Společenského domu, U Staré školy, 
U Strouhy, U Trati, U Vodojemu, Úzká, 
Vodárenská, Výletní, Zaryjská.

Školský obvod Základní školy 
Vratimov, Datyňská 690 tvoří ulice:

Borová, Břízková, Datyňská, Emana 
Slívy, Jana Sládka, Jižní, Josefa Tomise, 
Karla Košťála, Karla Velčovského, K Há-
jence, Konečná, Krajní, Krátká, Křivá, 
Leopolda Fajkuse, Luční, Mojžíškova, Na 
Hranici, Na Kopci, Na Olejní, Na Pase-
kách, Na Podlesí, Na Příčnici, Na Spojce, 
Na Roli, Na Rozmezí, Na Vyhlídce, Na 
Zadkách, Nad Točnou, Nová, Obvodová, 
Odboje, Okružní, Osadnická, Ovocná, 
Pomezní, Potoční, Přespolní, Rakovecká, 
Řadová, Severní, Slepá, Souběžná, Spojo-
vací, Střední, U Březinek, U Jámy, U Lesí-
ka, U Lípy, U Mateřské školy, U Mostku, 
U Potůčku, U Stadionu, U Školy, V Důl-
kách, V Loukách, V Údolí, Ve Strži, Vác-
lavovická, Vilová, Višňová, Vratimovská, 
Za Humny, Za Kolibou, Zahradní. Před-
nostně jsou přijímány děti s trvalým byd-
lištěm na území města Vratimova a Hor-
ních Datyň.

Základní škola Vratimov, 
Masarykovo náměstí 192 

a Základní škola Vratimov, Datyňská 690

Zápis do 1. tříd na školní rok 2023/2024
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Čas někdy běží mnohem rychleji, než 
bychom si my sami přáli. A někdy se zase 
nekonečně dlouho vleče. Ať už je to jak-
koliv, najednou je tady opět únor a s ním 
i další termín tradičního lyžařského kur-
zu naší školy.  S určitými obavami jsme 
sledovali počasí, které nevypadalo, že by 
přálo nadšencům lyžování. Chvílemi to 
dokonce vypadalo, že se pomalu, ale jistě 
blíží jaro. Nakonec se ale příroda umoudři-
la a nadělila nám sněhovou nabídku, která 
byla pro konání lyžařského kurzu naprosto 
ideální. A tak nic nebránilo tomu, aby žáci 
7. ročníků nabrali kurz směr Beskydy, kde 
se náš lyžák konal.

Vedoucím výcviku byl Mgr. Jan Šebes-
ta a zdravotníkem Mgr. Marcela Krato-
chvílová. Samozřejmě nemohl chybět ani 
noční dohled, který byl zajištěn externím 
pracovníkem. Tento rok se uskutečnil ve 
dnech 6. až 10. února. Naše škola tradičně 
zavítala do Ski areálu Bílá a pokračovala 
tak v dlouhodobé spolupráci s lyžařskou 
školou SunSki. Tento areál je jedním 
z největších lyžařských areálů v Besky-
dech a podmínky pro lyžování se zde dají 
opravdu označit za jedny z nejlepších. 
V případě nedostatku sněhu zde dochá-
zí k pravidelnému umělému zasněžování 
a sjezdovky jsou vždy perfektně upraveny.

V rámci spolupráce s lyžařskou školou 
SunSki využívá škola pro své žáky její 
instruktory, a to jednak pro výuku jízdy 
na lyžích, ale také jízdy na snowboardu. 
Zjistili jsme totiž, že pro děti je to velmi 
příjemná a vítaná změna, která přispívá ke 
zdárnému průběhu celého kurzu. 

Výuka žáků probíhala jak v dopoled-
ních, tak odpoledních hodinách. Výjimkou 
byl čtvrtek, který byl dnem povinného od-
počinku. Ale ani v tento den žáci nezahá-

leli. Mohli si vyzkoušet procházku lesem 
ve sněžnicích a také zažít zábavnou vý-
uku na snowbladech, což jsou krátké lyže. 
Večer pak omladinu čekala přednáška in-
struktorů o lyžování, o pravidlech chování 
v zimní přírodě nebo o lyžařských disciplí-
nách, kterou doprovázela různá videa, a ta 
u mládeže sklidila největší ohlas. Večerní 
program ale fungoval v průběhu celého 
týdne a nesl se například v duchu opako-
vání základů poskytování první pomoci, 
seznamování se se základními pravidly 
chování na lyžařském svahu, které by měl 
znát každý, kdo se na něm pohybuje, ale 
také ve znamení zábavy a společných her.

Závěrečný den výcviku byl věnován, jak 
jinak, tolik oblíbeným závodům. Všichni 

účastníci se na ně těšili a také si je patřič-
ně užili. Zkrátka lyžařský kurz je báječnou 
a jedinečnou akcí, která není pouze o lyžo-
vání a snowboardingu. Je také o společně 
stráveném času, o poznávání se mezi se-
bou navzájem, o poznávání a překonávání 
svých vlastních hranic a překážek. Čas, na 
který budou žáci vzpomínat. A nezbývá 
než doufat, že mnozí z nich díky této ak-
tivitě naleznou zalíbení v tak kouzelném 
sportu, kterým bezesporu lyžování je, že 
se mu budou věnovat i nadále a kdo ví, 
možná jednou lásku k lyžím předají i svým 
dětem. 

Mgr. Jan Šebesta,
učitel a vedoucí lyžařského kurzu, 

ZŠ Masarykovo náměstí

Sedmáci se dočkali sněhu

Žáci se svým učitelem před hotelem na Bílé v Beskydech. Foto: Jan Šebesta

Ve středu 25. ledna 2023 proběhl ve 
sportovní hale v Raškovicích již 4. ročník 
Mistrovství školek. Naše mateřská škola se 
účastnila podruhé. Celkem se zapojilo 10 
mateřských škol z regionu Slezské brány, 
přičemž 10 dětí předškolního věku z kaž-
dé mateřské školy porovnávalo síly v 16 
sportovních disciplínách. Byly přichystá-
ny tak, aby podporovaly celkový tělesný 
rozvoj a spolupráci v týmu. Po závěrečném 
sečtení jednotlivých výsledků ze všech sta-
novišť se naše mateřská škola umístila na 
krásném 5. místě. Děti obdržely medaile, 
účastnický list, malé občerstvení a drob-
né sladkosti. Užily si radost ze sportu a ze 
společně stráveného dopoledne se svými 
kamarády.

Rozhodčí po sečtení bodů vyhlásili 
tři nejlepší týmy: 

1. místo MŠ Sedliště
2. místo MŠ Paskov
3. místo MŠ Nošovice
Cílem této sportovní akce bylo přimět 

děti ke sportu, spolupráci v týmu a soutě-

žení dle principu fair play. Nad tím vším 
však stál radostný prožitek dětí z celého 
sportovního dne.

Děkujeme všem  organizátorům akce 
a hlavně dětem za jejich sportovní výkony.

Pavla Čelinská,
učitelka MŠ Vratimov

Naše školka na mistrovství pátá
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 Akce Střediska volného času Vratimov
 Ples bez kravat

Členové Dětského zastupitelstva města 
Vratimov připravují již tradiční společen-
skou událost pod názvem Ples bez kravat. 
Akce je určena nejen pro mládež, která již 
absolvovala taneční kurz, ale pro všechny, 
kteří se chtějí bavit tancem a ukázat všem, 
že společenské chování není jen pro hrst-
ku dospěláků. Zveme všechny zájemce ve 
věku 12-18 let do Kulturního střediska ve 
Vratimově, kde bude DJ Ondra Koci Ko-
cur v pátek 3. března od 18 hodin pouštět 
hudbu všech možných žánrů. Tanec dopl-
níme zábavnými soutěžemi a předtanče-
ním 9. tříd zdejších základních škol. Ne-
bude chybět ani výherní tombola. Kravata 
povinná není, ale formální oděv ano. Ko-
nec akce bude ve 21:30 hodin. Vstupenky 
v předprodeji si můžete zajistit na recepci 
SVČ Vratimov do 28. února 2023 nebo 
v den plesu na místě. V ceně vstupného 
bude welcome drink. 

Těší se členové DěZMV 
při SVČ Vratimov Ples bez kravat 2022.  Foto: Archiv SVČ Vratimov 

V mateřské škole Horní Datyně se předškolní děti mohou zapo-
jit do několika nespících aktivit tzv. kroužků. Kromě ekologické-
ho a keramického je to i netradiční kroužek Malí kuchtíci, který 
bychom vám chtěli více přiblížit. Kroužek vznikl v návaznosti na 
program Skutečně zdravá škola, do něhož je naše mateřská škola 
již několik let zapojena. Cílem této nespící aktivity je naučit děti 
připravit si jednoduchý pokrm a získat povědomí o zásadách zdra-
vého životního stylu.

V kroužku připravujeme jednoduché, chutné, a hlavně zdravé 
pokrmy z ovoce, zeleniny, luštěnin a zdravých alternativních po-
travin. Už v letošním školním roce jsme si stihli připravit mno-
ho pokrmů, které dětem hodně chutnaly. Děti například vyráběly 
čerstvý jablečný mošt, ovocné špízy ze sezonního ovoce, jableč-

ný štrúdl, jablečno-mrkvový salát. Nezapomněli jsme společně 
oslavit podzimní svátek Halloween, při kterém tvořily příšerky 
z banánů, jablíček a mandarinek. Na oslavu nového roku jsme 
připravili dobrotu, která se nazývá party mix, kde děti míchaly 
sladko-slané chutě. V každé aktivitě se děti dozvědí něco nového 
o potravinách, které nakupujeme ve zdravé výživě, přírodních sla-
didlech, solích, kořeních a o exotickém ovoci a samozřejmě také 
ochutnají některé potraviny, které z domova neznají nebo je často 
nepřipravují, jako jsou například batáty.

Děti tak zábavnou formou získávají základní informace o zdra-
vé výživě a rozvíjejí praktické dovednosti při přípravě jednodu-
chých jídel.

Bc. Šárka Kohut, učitelka MŠ Horní Datyně

Malí kuchtíci v Horních Datyních

Malí kuchtíci si sami připravují jednoduché pokrmy.  Foto: Šárka Kohut
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Městská knihovna Vratimov  

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Místní knihovna Horní Datyně
Každý měsíc knihovna v Horních Datyních navštěvuje mateř-

skou škoku Sluníčko, kde nejmenším dětem čte pohádky před 
spaním. Pro děti ZŠ v Horních Datyních připravuje besedy. 
Velmi úspěšná a naučná byla v loňském roce v prosinci beseda 
se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou.

Tento rok se děti mají opět na co těšit. 

Co chystá knihovna Horní Datyně v Březnu – měsíci 
čtenářů?
• Arnošt Vašíček – Operace SFINGA – přednáška pro veřej-

nost v pondělí 20. března v 17.00 hodin
• Noc s Andersenem – z pátku 31. března na sobotu 1. dubna. 

Akce pro děti od 2. do 4. třídy.

Sledujte webové a FB stránky knihovny.

Půjčovní doba: pondělí  13.30-17.30 hodin
 pátek    8.30-12.00 hodin

Mgr. Lenka Šimurdová a Marika Zajíčková,
Městská knihovna Vratimov

Čeká nás rušný měsíc Březen - měsíc čtenářů a můžete se těšit na:

Děti z MŠ Sluníčko se každý měsíc těší na čtení pohádek před spaním.

Spisovatelka Zuzana 
Pospíšilová představuje 
své knihy pro děti. 
Foto: Blanka Odstrčilíková
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Poděkování 
Děkuji sociální pracovnici paní Jitce Langrové za příkladný a vstřícný přístup k lidem. 
Je milá, ochotná a vždy dobře poradí. občanka Vratimova

Termíny a stanoviště sběru 
velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu
JARO 2023

pondělí  13.03. u kostela
úterý  14.03. Radniční náměstí
středa 15.03. křižovatka ulic Nádražní a U Hráze
čtvrtek 16.03. ulice Na Příčnici u kotelny
pátek 17.03. před budovou Na Příčnici 835
pondělí 20.03. ulice Rakovecká u mostu
úterý 21.03. křižovatka ulic Na Zadkách a Adámkova
středa 22.03. U Důlňáku u obchodu
čtvrtek 23.03. U Důlňáku u obchodu
pátek 24.03. U Důlňáku u obchodu

Sběr proběhne v době od 10:00 do 17:00 hodin.
MěÚ Vratimov

BŘEZEN – významné dny
8. března – k výročí stávky newyorských švadlen z roku 1908 
vyhlásila Organizace spojených národů (OSN) v roce 1975 tento 
den jako Mezinárodní den žen. Všem ženám přejeme mnoho 
lásky a spokojenos  .
21. března – vyhlásila OSN v roce 2012 Mezinárodním dnem 
lesů. Na stejný den připadají další významné dny jako např. 
Světový den poezie, Světový den Downova syndromu  anebo 
Mezinárodní den loutkového divadla.
22. března – je další zajímavý mezinárodní den – Světový den 
vody. UNESCO ho zavedla roku 1993 jako připomínku toho, 
že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, 
nemá přístup k vodě.
24. března – na památku roku 1913, kdy v Krkonoších zahynuli 
dva čeští sportovci v běhu na 50 km Bohumil Hanč a Václav Vr-
bata, je tento den v České republice Dnem Horské služby. Hanč 
se zranil a Vrbata mu daroval část svého oblečení, bohužel oba 
zahynuli. Díky tomuto činu se v tento den připomíná jako den, 
kdy pomohl člověk člověku v  sni v horách.
28. března – celosvětově se slaví Den učitelů až 5. října, ale 
v České republice připadá tento den právě na 28. března, kdy 
si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského 
(28. 3. 1592).

Žáci z flétnových tříd paní učitelky Ve-
roniky Jiráčkové a Terezy Zbořilové absol-
vovali začátkem roku 2023 dva workshopy 
pod vedením skvělé flétnistky a lektorky 
MgA. Elišky Honkové. Tématem první-
ho setkání byli Tři králové. Naši nejmenší 
flétnisté si nejprve zahráli několik hudeb-
ních her, pomocí kterých se učili rozvíjet 
své dovednosti ve hře na flétnu a zároveň 
se naučili společně zahrát písničku. 

V rámci druhého workshopu zdokonalo-
vali starší žáci rozmanitými metodami svou 
hráčskou techniku.  Pod vedením lektor-
ky zkoušeli správně dýchat, vést hudební 
fráze, rozhýbat prsty a vyostřit artikulaci. 
Dále se seznámili i s některými moderními 
technikami hry na flétnu a poočku nakoukli 
do tajů improvizace – to aby věděli, na co 
se mohou těšit příště.

Flétnové workshopy jsou realizovány 
v rámci dvouletého projektu Šablony I – 
ZUŠ Vratimov – Profesní rozvoj pedagogů 
a spolupráce s rodiči žáků.

David Schreiber,
ředitel ZUŠ Vratimov

Flétnové workshopy v ZUŠ Vratimov

Flétnistky se na workshopu zdokonalovaly v hráčských technikách.  Foto: Archiv ZUŠ Vratimov
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V sobotu 4. února  proběhl turnaj ško-
ličky v Příboře, kterého jsme se zúčast-
nili v této sestavě: Matyaš Gerlich, Robin 
Mika, Tobiáš Sušil, Daniel Dohnal, Sa-
muel Jurošek, Matyaš Plavý.

„Na turnaji jsme se střetli s týmy, jako 
jsou Klimkovice, Ženklava, Příbor Zelená 
a Žlutá, Poruba, Kozmice a Starý Jičín. 
Musím říct, že za mě se jednalo o asi je-
den z nejhezčích výkonů kluků, kteří ze 
sebe vydali vše, a taky za to byli náleži-
tě odměněni. Nemohu říct, že bychom na 
turnaji odehráli utkání, ve kterém bychom 
zaostávali, ba naopak. Bohužel jsme však 
doplatili na neproměňování šancí, což nás 

v konečném důsledku trochu mrzelo. Kaž-
dopádně za předvedené výkony musím 
všechny hráče pochválit. Velké díky patří 
i rodičům za jejich neustálou podporu z tri-
buny,“ hodnotí trenér Duda.

Nakonec jsme se umístili na 5. místě 
z 9, což je velká škoda, jelikož by si klu-
ci opravdu zasloužili skončit na stupních 

vítězů. Zvlášť pak mrzí jedna prohra, kdy 
jsme inkasovali 20 sekund před koncem, 
ale i to patří k fotbalu a může to být pro 
kluky cenná lekce pro příště. Turnaj nako-
nec vyhrála 1.FK Poruba.

David Huser,
sekretář FC Vratimov

Školička pod vedením trenéra Dudy 
obsadila na turnaji v Příboře 5. místo

Fotbaloví benjamínci v akci. 
 Foto: FC Vratimov

Školička z Vratimova si vybojovala 5. místo.

Domácí utkání mužů FC Vratimov
Jarní část sezony 2022/23
Muži A - Krajský přebor
Muži B - Městský přebor

SO 18. 3. 2023 10:15 FCV A:Pustá Polom
SO 25. 3. 2023 10:15 FCV A:Heřmanice
  15:00 FCV B:Michálkovice
SO 8. 4. 2023 10:15 FCV A:Bolatice
  15:30 FCV B:Koblov
SO 22. 4. 2023 10:15 FCV A:Orlová
  16:00 FCV B:Polanka B
SO 6. 5. 2023 10:15 FCV A:Petřvald n. M.
  16:30 FCV B:Pustkovec
SO 20. 5. 2023 10:15 FCV A:Dolní Benešov
  17:00 FCV B:Slovan Ostrava
SO 10. 6. 2023 10:15 FCV A:Vřesina
  17:00 FCV B:Brušperk B 

Kontakty FC Vratimov
www.fcvratimov.cz
info@fcvratimov.cz

www.facebook.com/fcvra timovas
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Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov A hrající Divizi 

a družstvo TTC MG Odra GAS Vratimov B hrající Krajskou soutěž 1. třídy 
zápasí se střídavými úspěchy, přesto se „béčku“ podařilo prodrat na první 
místo v tabulce, neboť první družstva překvapivě prohrála s outsidery.

Ve slováckém Hluku se konal jako každoročně Turnaj mistrů ve stolním 
tenisu seniorů v rámci spolupráce českomoravského a slovenského veterán-
ského svazu, kterého se účastní vždy 8 nejlepších hráčů v každé kategorii. 

V kategorii 60+ zvítězil bez porážky Oldřich Vrtal z Vratimova, čímž 
obhájil loňský triumf. Je to obrovský úspěch vratimovského stolního tenisu 
na republikové úrovni. Účastníci zároveň pojedou ČR a SR reprezentovat na 
mistrovství Evropy v létě do Norska.

Bohuslav Kaloč,
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, z.s.

Záběr z žákovské kategorie Vánočního turnaje 2022. 
 Foto: Jakub Štůsek

Tabulka Divize:

1. TŽ Třinec 16 16 0 0 48
2. Sokol Brušperk 16 13 0 3 39
3. TTC Bolatice 16 11 1 4 34
4. TTC MG Odra GAS Vratimov 16 11 1 4 34
5. TTC Frýdlant B 16 8 2 6 26
6. SKST Havířov D 16 7 1 8 22
7. Slezan Opava B 16 6 3 7 21
8. TŽ Třinec B 16 6 0 10 18
9. TJ Odry 16 4 1 11 13

10. TJ Ostrava KST F 16 4 1 11 13
11. Sokol Opava-Kateřinky 16 4 0 12 12
12. Slavoj Český Těšín 16 1 0 15 3

1. TTC MG Odra GAS Vratimov B 16 10 4 2 34
2. ASK Tatra Kopřivnice 16 10 2 4 32
3. SK Slavia Orlová 16 10 2 4 32
4. TJ TTC Vendryně 16 10 1 5 31
5. SKST Pstruží 16 7 3 6 24
6. TJ Frenštát pod Radhoštěm 16 7 2 7 23
7. SK Svinov B 16 7 1 8 22
8. TJ Spartak Bílovec 16 6 3 7 21
9. TTC Ostrava-Poruba B 16 6 2 8 20

10. TJ Sokol Brušperk B 16 5 3 8 18
11. TTC SIKO Orlová C 16 4 4 8 16
12. TJ Odry B 16 0 1 15 1

Tabulka Krajské soutěže 1. třídy:

Tabulky po 16. kole:

Poslední výsledky mistrovských soutěží v roce 2023:

Vratimov A  Třinec 3:10 Vratimov B Pstruží  10:7
 Český Těšín 10:3  Bílovec 9:9
 Ostrava KST F 10:2  Poruba B  8:10
 Opava B 10:2  Odry B 10:3

Výsledky Turnaje mistrů z Hluku:
1. Vrtal Oldřich (Vratimov)
2. Kepl Karel (Praha)
3. Piták Alexandr (Plzeň)
4. Muller Zdeněk (Vyškov)
5. Mišejka Luboš (Brno)
6. Zadubenec Branislav (Bratislava)
7. Pavlotty Ján (Humenné)
8. Zetka Roman (Brno)

Kronika města Vratimova, část 121, rok 1954
V květnu tohoto roku provedeny volby do Místního národního 

výboru za účasti 98,9 % oprávněných voličů. Dne 26. května bylo 
svolané plenum do závodního klubu Revolučního volborového 
hnutí Vratimovských papíren, kterého se zúčastnili zástupci celé 
Národní fronty, zástupci zdejšího závodu a jiní mnozí občané. Toho 
dne byli voleni mimo předsedy, tajemníka i další členové rady 
MNV.

Schůzi i volbu řídil nejstarší člen plena a sice s. Vavrečka Josef, 
který v úvodu svého projevu zdůraznil důležitost volených členů 
při výkonu svých povinností ve prospěch i dobro místních občanů. 
Poděkoval za vykonanou práci těch členů MNV, kteří v tomto vý-
boru již nejsou.

Do Rady MNV ze 33 zvolených členů při hlasování byli zvoleni:
Ludvík Urbanec, předseda 31 hlasů
M. Satorová, místopředseda 32 hlasů
Bohuslav Mahdoň, tajemník, 32 hlasů
 Další členové Rady: Josef Vavřík, učitel, Bohuš Drahaňovský, 
zahradník, Zd. Choleva, syn zemědělce a J. Kašpárek, úředník.

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

přesně tak, jak je zaznamenán v kronice města) 



16 Vratimovské noviny březen 2023

VZPOMÍNÁME

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

Dne 29. března 2023 uplyne 13 let, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček, pan 

Oldřich Pleva. 
S láskou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

Dne 3. března před 25 lety nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, 

maminka, tchyně a babička, 
paní 

Anna Lerová. 
S láskou a úctou vzpomínáme 

a nikdy nezapomeneme.

Dne 15. března 2023 
by se dožila 80 let paní 

Eliška Šugarová. 
Stále na ni s láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manžel s rodinou.

Dne 18. února 2023 uplynulo
10 let, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná paní 

Zdeňka Jalovičiárová. 
S bolestí a láskou vzpomíná 

celá rodina.

Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví, 
čím byla maminka každému z nás. 
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí,

 nikdy již nezazní nám její hlas.
Dne 27. března 2023 si připomeneme 

4. smutné výročí úmrtí paní 

Dáši Krupové. 
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manžel Zdeněk, syn Patrik, dcera Žaneta 

a bratr Zdeněk s rodinami.

Dne 2. března 2023 si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

paní 

Lenky Vančurové. 
 S láskou vzpomínají maminka 

Jindřiška, bratr Vladimír s rodinou, 
partner Roman, dcera Natálie, 

syn Tadeáš, teta Zdeňka s rodinou 
a manželé Krakuvčíkovi.

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

Dne 5. března 2023 si připomeneme 
10. smutné výročí úmrtí paní 

Marie Vlčkové. 
S láskou vzpomínají dcery Radka 

a Soňa s rodinami.

Dne 12. března 2023 by oslavil 
80. narozeniny pan 

Jan Sousedík. 
Děkujeme za tichou vzpomínku, 
manželka Jindřiška, syn Vladimír 
s rodinou, Jenda s dcerami Janou, 

Hanou a vnučkou Andrejkou.

Dne 28. března 2023 si připomeneme 
8. smutné výročí, kdy nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček, 

pan 

Antonín Bednář. 
S láskou vzpomínají manželka, dcery 

a syn s rodinami.

Dne 15. března 2023 vzpomeneme 
4. výročí úmrtí 

pana 

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

Otec, sestry s rodinami a kamarádi.
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EKVÁDOR
Andy, Amazonie, Galapágy

 

 

 

 

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

19. března | 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

DIVADLO TETY CHECHTALÍNY

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

Pr
áv

a 
k 

pr
ov

oz
ov

án
í t

ét
o 

in
sc

en
ac

e 
za

st
up

uj
e 

Au
ra

-p
on

t 
Pr

ah
a

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
VYPRODÁNO
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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

Pivní pohádky

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

Autor: Martin Jarošek

Vese
lá zpěvohra o pivu

Ostravský divadelní 
soubor

Výtvarné 
ohlédnutí Ivo 

Nováka

18. dubna
 v 17 hodin 

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

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

Výstava 1. března - 13. dubna 2023
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1. 3. Zbyněk Bezecný: Přes hory z New Yorku na 
Sardinii 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

1. 3. Asterix a Obelix: Říše středu 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

2. 3. Zbyněk Bezecný: Přes hory z New Yorku na 
Sardinii 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

3. 3. Ples bez kravat 18:00 Společenský dům, Středisko volného času Vratimov

4. 3. Autobusový zájezd Soláň 7:30 Odjezd od KD Horní Datyně, Klub českých turistů 
Horní Datyně

7. 3. Jiří Kráčalík: Ekvádor - Andy, Amazonie, 
Galapágy 18:00 multifunkční sál Spol. domu, přednáška, KS Vratimov

8. 3. Zbyněk Bezecný: Přes hory z New Yorku na 
Sardinii 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

8. 3. Děti Nagana 19:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

9. 3. Zbyněk Bezecný: Přes hory z New Yorku na 
Sardinii 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

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

15. 3. Zbyněk Bezecný: Přes hory z New Yorku na 
Sardinii 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

15. 3. Velký červený pes Clifford 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

16. 3. Zbyněk Bezecný: Přes hory z New Yorku na 
Sardinii 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

16. 3. Den otevřených dveří ZŠ Masarykovo náměstí 16:00 areál  ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Masarykovo 
náměstí

17. 3. Městský ples 2023 20:00 Společenský dům, Město Vratimov

18. 3. Dětský karneval 15:00 Kulturní dům Horní Datyně, SDH Horní Datyně

19. 3. Divadlo tety Chechtalíny: O chytré Koblížce 
a veliké řepě 10:00 Společenský dům, nedělní divadelní pohádka, KS 

Vratimov

22. 3. Zbyněk Bezecný: Přes hory z New Yorku na 
Sardinii 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

23. 3. Zbyněk Bezecný: Přes hory z New Yorku na 
Sardinii 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

29. 3. DS Háta: Kaktusový květ 19:00 Společenský dům, divadelní představení, KS Vratimov

30. 3. Zbyněk Bezecný: Přes hory z New Yorku na 
Sardinii 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

31. 3. Ples ZŠ Datyňská 19:00 Kulturní dům Horní Datyně, ZŠ Datyňská

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – BŘEZEN 2023

KINO OSTATNÍPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT
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INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je  14. března 2023 do 14 hodin, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledáme osobu pro výpomocné práce 
v zahradě ve Vratimově. Blíže dle domluvy. 
Tel. 603 760 503.

KINO HVĚZDA VRATIMOV BŘEZENBŘEZEN

Asterix a Obelix: 
Říše středu
1. března  v 17 hodin
Vstupné 100 Kč

Děti Nagana
8. března v 19 hodin
Vstupné 140 Kč

Kubík a Šroubík 2
11. března v 10 hodin
Vstupné 30 Kč
Sobotní kino pro nejmenší

Velký červený 
pes Clifford
15. března v 17 hodin
Rodinné vstupné 120 Kč,
jednotlivec 90 Kč

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

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

Příspěvky 
do dalšího čísla 
Vratimovských 

novin 
zasílejte do 

14. března 2023

Výzva pro vratimovské spolky 
a organizace
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JÓGA s DUŠÍ 
 

  
       
            
 

                   
 

                 
             
       
   
 
 

   
  Protahovat a posilovat 
  Meditovat a relaxovat 
  Dýchat a koncentrovat 
   
  Hraji  
 

KDE: 
 

 
 

 Ostrava-  
 

 KDY: 
 –  

 –  
 

  

VRATIMOV
Frýdecká 1094, Vratimov

    nemocnici nebo doma 
zkontaktovat s naší , kde Vám poskytneme 
jakékoliv informace k

je-li k dispozici),
p fotografii na parte.

Po telefonické v kterýkoliv 
den a hodinu.

                     

596 732 164

723 363 460

POHOTOVOST
603 448 981, 736 411 541

PROVOZNÍ DOBA

PO-PÁ   8.00 – 11.30
             12.30 – 15.00

nordictelecom.cz
800 80 70 60 Cena od

245Kč

Zdravá síť s péčí, 
kterou si zamilujete

prémiová péče
bez závazku
Nordic TV na 3 měsíce 
zdarma

Zelený internet
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Nejste ještě u nás?
Přihlaste se k nám do 
31. 3. 2023

Klientské centrum
Ostrava
Nová Karolina Park
28. října 3348/65

a mnoho dalších

až

až

až

Kč

Kč

Kč

na specifické diety
(pro všechny bez omezení)

pro těhotné 
a maminky

na péči 
o duševní zdraví

Kč
BONUSY

až

pro zdraví vaší rodiny

Kč

 

 
 

MALUJEME 
 

NATÍRÁME
 

 
 

 

 

 

 
 
    

    

                736 166 667
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MĚŘENÍ ZRAKU
VE VRATIMOVĚ

TEL.: 775 444 170

REZERVUJTE SI TERMÍN
MĚŘENÍ BEZ DLOUHÉHO

ČEKÁNÍ!   

OČNÍ OPTIKA NA NÁMĚSTÍ
www.optikananamesti.cz

FRÝDECKÁ 178
VRATIMOV
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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


