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Vážení a milí spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku 2012 a zpravidla si jen povzdechneme, jak nám to zase rychle uběhlo. V tuto dobu
se ohlížíme za rokem minulým, hodnotíme ho, dáváme si
různá předsevzetí a přejeme svým blízkým, přátelům a známým, aby ten následující rok byl co možná nejlepší.
Proto i já cítím potřebu obrátit se jménem vedení města na
všechny spoluobčany s přáním, aby rok 2012 byl pro všechny rokem šťastným, úspěšným, plným zdraví a pohody.
Byť se na nás ze všech stran valí katastrofické zprávy
o dalším vývoji v našem státě a v celé Evropě, finanční krizi, zdražování, nezaměstnanosti apod., jsem přesvědčena,
že vzájemná důvěra, dobré rodinné a mezilidské vztahy,
ohleduplnost k druhým a pomoc těm, kteří naši pomoc potřebují, pomůže překonat i těžké časy.

604 12 72 88

Přestože to někdy vypadá tak, že jen silné lokty, touha po
penězích, potřeba jít za svým cílem bez ohledu na jiné, jsou
ty nejdůležitější, nejlepší a nejpotřebnější vlastnosti v dnešním světě, věřím, že tomu tak není a že v tom neutuchajícím
boji mezi dobrem a zlem, provázejícím lidstvo zřejmě od samého počátku a symbolizovaném utržením jablka Adamem
v ráji, dobro nakonec zvítězí. Tento zápas však nemůže být
vítězným sám o sobě, záleží na každém z nás, jak se k němu
postaví, na kterou stranu se přidá a jakou osobní statečnost
v něm projeví. Naše budoucnost a to, jak bude náš život i život kolem nás vypadat, je také v našich rukou a já přeji nám
všem v tomto těžkém a nekonečném boji mnoho úspěchů.
JUDr. Dagmar Hrudová, starostka

Změny ve vyplácení sociálních dávek

Ze zasedání
Zastupitelstva města Vratimova
a schůze Rady města Vratimova

V souvislosti se sociální reformou dochází od ledna
2012 ke změně ve vyřizování a vyplácení dávek sociální
péče.
Dávky pomoci v hmotné nouzi
Přijímání žádostí, rozhodování o dávkách a jejich výplatě, včetně kontroly využití, bude nově provádět Úřad práce ČR. Občané
Vratimova, kterým do konce roku 2011 vyplácel tyto dávky MěÚ
Vratimov, budou o tyto dávky žádat na adrese: Úřad práce ČR,
Na Obvodu 41, Ostrava-Jih (nynější kontaktní místo ÚP u Vítkovických staveb).

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání
dne 12. prosince 2011 projednávalo:
– Rozbory hospodaření za 1. – 9. měsíc roku 2011
– Návrh na odpis nedobytných pohledávek
– Návrh rozpočtového provizoria na rok 2012
– Vyhodnocení svozu velkoobjemového odpadu za II.
pololetí 2011, včetně porovnání za posledních 5 let
– Plnění Povolebního prohlášení za rok 2011
– Vyhodnocení investičních akcí a oprav k 31. říjnu 2011
– Zprávu o postupu přípravy projektu Odkanalizování
Vratimova – Horních Datyň
– Plány práce finančního a kontrolního výboru
– Plán práce ZM na I. pololetí roku 2012
– Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí
Region Slezská brána
– Rozpočtové opatření č. IX/2011
– Projednání smluv

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Tyto dávky budou pouze dvě, a to příspěvek na mobilitu ve výši
400 Kč měsíčně a příspěvek na kompenzační pomůcky. Průkazy
TP, ZTP a ZTP/P zůstávají v platnosti po dobu vyznačenou na
průkazce, nejdéle však do 31.12.2015. Žádosti se budou vyřizovat
na adrese: Husova 7, Ostrava. Zde budou občané rovněž žádat a
vyřizovat příspěvek na péči.
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Mgr. Erika Herzová
vedoucísociálně-správníhoodboru

Zlatá medaile prof. MUDr. J. Jánského

Rada města na své schůzi dne 2. prosince 2011 projednávala:
– Návrh rozpočtového provizoria na rok 2012
– Vyhodnocení svozu velkoobjemového odpadu za II.
pololetí 2011, včetně porovnání za posledních 5 let
– Plnění Povolebního prohlášení za rok 2011
– Plány práce komisí ZM na I. pololetí roku 2012
– Zprávu o postupu přípravy projektu Odkanalizování
Vratimova – Horních Datyň
– Rozpočtové opatření č. VIII/2011
– Projednávání smluv

Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof.
MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J. Jánského je i občan našeho města

pan Jaroslav Náhlík
Děkujeme za příkladný přístup k dárcovství krve a blahopřejeme k ocenění.
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IvoKičmer,místostarosta

informace občanům

Vydávání nových typů občanských průkazů od 1. ledna 2012
S účinností od 1. ledna 2012 v souladu se
zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se občanovi vydávají tyto typy občanských průkazů:
a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (do kontaktního
elektronického čipu se zapíše číslo
občanského průkazu a dále lze zapsat
údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví
zvláštní právní předpis)
b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
c) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.
Na žádost lze vydat občanský průkaz i
občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi,
který nemá trvalý pobyt na území České
republiky. Za občana mladšího 15 let žádá
o vydání občanského průkazu jeho zákonný
zástupce.
Požádat o vydání občanského průkazu
dle písmene a/ a b/ může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřizuje žádost
s využitím údajů vedených v registru
obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci
občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence
cestovních dokladů. Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná
podoba občana. Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti.
Doba platnosti občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem a občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je 10 let

NovýtypOP

fotoiDNES

nebo 5 let, je-li občanský průkaz vydáván
občanu mladšímu 15 let.
Požádat o vydání občanského průkazu
dle písmene c/ může občan:
– u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, v jehož obvodu je hlášen
k trvalému pobytu
– u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností podle posledního trvalého pobytu na území České republiky,
nemá-li občan trvalý pobyt na území
České republiky
– u Magistrátu města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit
– u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze - úřad
městské části, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň – magistráty těchto měst,
příslušné podle místa trvalého pobytu
občana, který nabyl státní občanství
udělením a bezprostředně požádal
o vydání prvního občanského průkazu,
popřípadě Úřad městské části Praha 1,
nemá-li nebo neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky.

K žádosti občan předkládá 2 fotografie
a žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být průkaz vydán. Občanský průkaz vydá obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle místa trvalého pobytu
občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.
Doba platnosti občanského průkazu bez
strojově čitelných údajů je:
– 6 měsíců při jeho vydání z důvodu
technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo
na výrobní technologii trvající déle
než 7 kalendářních dnů a dále při vydání v důsledku katastrofy, kdy nelze
vydávat občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji
– 3 měsíce v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz bezprostředně
po nabytí státního občanství udělením
– 1 měsíc v případě, kdy občan žádá o
vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva nebo
z důvodu ztráty, odcizení, poškození
nebo zničení občanského průkazu.
Platnost občanského průkazu končí
uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení,
pozbytím státního občanství, úmrtím, nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení
údaje o místu trvalého bydliště. Skončením platnosti občanského průkazu končí
i platnost elektronického čipu.




MagdalenaKozubová
MMO–vedoucíodděleníevidenceobyvatel
aobčanskýchprůkazů

Vítání občánků v roce 2012
Milí rodičové,
v duchu dlouholeté tradice Vám město Vratimov spolu se Sborem pro občanské záležitosti nabízí možnost slavnostního uvítání do života Vašeho děťátka v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově nebo v Kulturním domě
v Horních Datyních (dle trvalého bydliště dítěte).
O tuto akci je v našem městě trvalý
zájem, v roce 2011 jsme přivítali celkem 36 nových malých občánků. Průběh
(reportáž) ze slavnostních akcí můžete
shlédnout na stránkách www.vratimov.
cz.
Na vítání občánků je možno se přihlásit
níže uvedeným způsobem v předem stanovených termínech s tím, že rodiče dávají souhlas se zpracováním osobních údajů
MěÚ Vratimov (datum narození a adresa
trvalého pobytu).
Objednat se lze osobně na odboru sociálně-správním Městského úřadu ve Vratimově, 1. patro, dv. č. 1 – matrika, nebo
telefonicky na čísle 595705925, případně

e-mailem na vecerova.meu@vratimov.cz.
Uzávěrka přihlášek je nejpozději sedm
dnů před konáním obřadu!
Termíny obřadů v roce 2012:
Vratimov

17. března 2012
23. června 2012
15. září 2012
8. prosince 2012

Horní Datyně:

16. června 2012
20. října 2012

Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady „vítání
občánků“ bez poplatku, a to pro děti maximálně do jednoho roku věku. Obřady se
konají vždy v sobotu v dopoledních hodinách, o hodině konání akce budou rodiče
informování pozvánkou.
Fotografování dětí je možno svým vlastním fotoaparátem přímo v obřadní síni,
nebo je přítomna paní fotografka. Rodiče
obdrží pro své dítě, kromě dárečku, 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 vecerova.meu@
vratimov.cz.
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DrahomíraVečeřová
sociálně-správníodbor

informace občanům

Plnění Povolebního prohlášení za rok 2011
Povolební prohlášení schválilo Zastupitelstvo města Vratimova na svém
zasedání dne 28. 2. 2011. Povolební prohlášení bylo po celý první rok volebního období základem a náplní práce zastupitelstva města a rady města,
výborů a komisí. Plnění jednotlivých částí povolebního prohlášení je následující:

VnovýchprostoráchZUŠjsoudalekolepšípodmínkyprovýuku

Rozvoj města
Byla zahájena stavba kanalizace Vratimov – Podlesí, která bude ukončena
v roce 2012. Připravuje se I. část kanalizace v Horních Datyních. Probíhá projekční příprava rekonstrukce chodníku
podél ulice Frýdecké. Projekčně je rovněž
připravováno nové řešení Radničního náměstí. Na ulici Frýdecké bylo realizováno
nasvětlení přechodu pro chodce. Z části byla provedena oprava ulice U Školy
v Horních Datyních položením koberce
z obalované směsi. Při rekonstrukci kanalizace na ulici Odboje byl položen nový
koberec z obalované směsi. Investorem
této akce je SmVaK. Město se finančně
podílelo na nových obrubnících podél této
komunikace. Chodník podél této komunikace bude uveden do původního stavu
v příštím roce.
Na území města byla dokončena cyklostezka až po katastrální území Řepišť.
Celkové dokončení cyklostezky až po
Sviadnov bude v roce 2012. Tím bude
cyklostezka propojena mezi Ostravou –
Kunčicemi a Frýdkem-Místkem. Finanč-

foto(jk)

ní podíl města bude znám až po celkovém
vyúčtování této akce. V budově MěÚ byla
provedena výměna vchodových dveří. Na
městském koupališti byla provedena II.
etapa zhotovení nových bezúdržbových
lehátek. Připravují se podklady pro žádost
na dotaci pro zateplení a výměnu oken u
Domů s pečovatelskou službou. Byla opravena venkovní schodiště ve středu města.
U Kulturního domu v Horních Datyních
byla provedena oprava venkovního schodiště, sanace zdiva tělocvičny a přemístění
plynových kotlů.
Sociální a bytová oblast
V bytových domech č. p. 830 – 832 proběhla výměna rozvodů plynu. Dále byly
provedeny opravy omítek, vstupních schodišť, přístupových chodníků a další běžná
údržba bytového fondu. Město i nadále
přispívalo na pobyt našich občanů v zařízeních pro seniory a přispívalo i dalším
organizacím, poskytujícím péči našim občanům.
Ekologie a životní prostředí
V příštím roce bude dokončena kanalizace Na Podlesí, na ulici U Březinek

a části ulice Karla Velčovského. Je připravována dokumentace pro I. část kanalizace v Horních Datyních. Byla prováděna
údržba travnatých ploch, stromů a keřů.
V lese Důlňák byla prodloužena běžecká
stezka. Probíhal sběr velkoobjemového
odpadu, pytlový sběr PET lahví. Nově byl
zaveden sběr bioodpadu.
Školství, kultura a sport
Základní umělecká škola Vratimov
byla přemístěna do nově zrekonstruovaných prostor v ZŠ na Masarykově náměstí. U Základní školy na Masarykově
náměstí byla provedena II. etapa výměny
oken v rámci rekonstrukce nových prostor
pro ZUŠ. Dále u této školy byl opraven
chodník k zadnímu vchodu výdejny jídel.
V Základní škole Datyňská byla provedena výměna oken na chodbách v I., II. a III.
podlaží.
V obou kulturních zařízeních byly
v průběhu roku konány kulturní a společenské akce. Byl zabezpečen provoz
obou knihoven. V měsíci únoru se konal
městský ples a v měsíci červnu proběhla
Vratimovská pouť se soutěží v pojídání
koblih. Velmi zdařilou akcí bylo uspořádání Dne záchranných složek, pořádaného
SDH Vratimov u příležitosti 100. výročí
založení sboru.
Novou tradiční akcí bude rozsvícení Vánočního stromu s vánočními trhy a doprovodným programem.
U Domu dětí a mládeže Vratimov bylo
provedeno odvodnění a úprava svahu hřiště. Také byl vyčištěn umělý trávník a nově
zapískován. Dále v Domě dětí a mládeže
Vratimov byla provedena oprava podia
ve velkém sále.
U Mateřské školy Vratimov jsou připravovány podklady k žádosti o dotaci na stavební úpravy a zateplení.
Občané jsou o dění ve městě informováni prostřednictvím Vratimovských novin s
barevnou úpravou a vysíláním internetové
televize.
Město je aktivním členem Dobrovolného svazku obcí Regionu Slezská brána.
Byl vydán kalendář města Vratimova na
rok 2012 a do každé domácnosti dodána
nová mapa města Vratimova.


IvoKičmer
místostarosta

Zdražení jízdného a omezení dopravy na území města Ostravy v roce 2012

Dne 6. prosince 2012 se uskutečnila schůzka
mezi DPO a městy a obcemi, pro které tento
podnik zajišťuje veřejnou hromadnou dopravu. Mimo jiné jsme byli informováni o dalším
navýšení jízdného v roce 2012. Cena ročního
seniorpasu se navýší ze stávajících 650 Kč na
700 Kč. Nové ceny pro ostatní druhy jízdného

je možné zjistit na webových stránkách dopravního podniku.
Městská hromadná doprava bude v roce
2012 ovlivněna také rekonstrukcí Svinovských mostů. Ta začne v lednu 2012 s předpokládaným termínem ukončení v dubnu 2013.
Přestože dopravy na území města Vratimova
3

se uzavírka Svinavských mostů přímo nedotkne, a to včetně místní hromadné dopravy,
je nutno počítat se zvýšeným provozem na
ul. Rudné a se zpožděním některých tramvajových a autobusových spojů vedoucích přes
Svinovské mosty.
JUDr. Dagmar Hrudová, starostka

informace občanům

Nová služba pro občany
Oznamujeme, že od 1. 1. 2012 je občanům města Vratimova poskytována nová služba – možnost odevzdávat v Logistickém centru odpadů (LCO)
společnosti A.S.A., na adrese Frýdecká 740, Vratimov, odpady vzniklé při
běžném provozu domácnosti, mimo odpad směsný komunální, bioodpad a
stavební odpad.
Provozní doba LCO:
pátek od 8 do 17 hodin.
Odpady, které je možno odevzdat:
– objemný odpad (starý nábytek, zařízení domácnosti, koberce, krytiny, umyvadla, WC mísy, apod.)
– elektroodpad (ledničky, mražáky, pračky, rádia, televizory, počítače, ohřívače, bojlery, vysavače, žehličky, mobily,
apod.)
– zářivky, výbojky, úsporné žárovky

– olověné baterie a akumulátory všeho
druhu
– odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla)
– zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic
a lepidel včetně nádob
– chemikálie (rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy, fotochemikálie)
– detergenty a odmašťovací přípravky
– průmyslová hnojiva, zbytky postřiků
proti škůdcům
– pneumatiky (z osobních aut)

Oznámení o změně ceny
vodného a stočného od 1. ledna 2012
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly, v souladu s platnou
legislativou, schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2012
takto:
voda pitná (vodné)
30,61 Kč/m3 (bez DPH)
voda odvedená (stočné) 27,65 Kč/m3 (bez DPH)

34,90 Kč (vč. 14 % DPH)
31,52 Kč (vč. 14 % DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2012, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.



Ing.AlbínDobeš,Ph.D.
ekonomickýředitel

Neodebírá se:
– stavební odpad (možno řešit individuálně za úplatu – 300,- Kč/t, přičemž
vykládku odpadu si občan zajistí sám)
Podmínky převzetí odpadu:
Odpady jsou od občanů přebírány v provozní době zdarma, občan je povinen prokázat se platným občanským průkazem a
mít trvalé bydliště na území města Vratimova. Mobilní jarní a podzimní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
zůstává pro občany nadále zachován.
RNDr. Ivana Hranická
odborVaŽP



BIOPOPELNICE
Vzhledem k tomu, že i v roce
2012 se bude pokračovat ve sběru
biologického odpadu do plastových
nádob o obsahu 240 l, nebude firma
A.S.A. nádoby z domácností odvážet. Prosíme občany, aby přes zimní
sezonu nádoby uschovali. Platba na
rok 2012 proběhne v měsíci lednu
při platbě za komunální odpad v pokladně městského úřadu.


RNDr. Ivana Hranická
odborVaŽP

Začala osvěta za boj proti civilizačním chorobám
Dne 28. listopadu 2011 proběhla v Kulturním domě ve Vratimově úvodní
přednáška nově vznikajícího Centra vitality na téma překyselení organismu, detoxikace a předvánoční hubnutí.
Přednášku vedli manželé Irena a Karel Petrovi, provozovatelé nového Centra
vitality, které bude od ledna poskytovat
služby v nově zrekonstruovaných prostorách bývalých jeslí na ulici Sokolská 1, v

oblasti detoxikace a překyselení organismu, hubnutí, zdravého životního stylu a
prevence civilizačních chorob. Hostem
byl jejich kolega Jiří Gavar, zkušený výživový poradce, který přednášel na téma

předvánoční hubnutí. Přednáška proběhla
v příjemné uvolněné, domácké atmosféře
a z dotazů posluchačů byl zřejmý velký
zájem o informovanost v této oblasti, která
má vliv na naše zdraví.
Cílem přednášky bylo odstartování boje
proti civilizačním nemocem.
(red)

Zprávy ze SOKOLA
V sobotu 3. prosince se zumbilo v tělocvičně celé 2 hodiny. Kdo nepřišel,
ten prohloupil. 25 účastnic se pěkně zapotilo pod vedením sester Němcových. Je to tak, latinskoamerická muzika rozhýbe i ztvrdlé údy. Mikuláš
se procházel po tělocvičně a fotil děvčata. Na závěr si každá z přítomných
odnesla dárek z tomboly a příjemným posezením s večeří ukončily všechny
cvičenky sobotní večer v sokolském bufetu.
Slečna Lenka Němcová nabíjí svou
energií v tělocvičně 3x týdně všechny odvážné (prozatím jen) zumbistky.
Akce Čertikiáda se uskutečnila v neděli
4. prosince. Děti si zasportovaly pod od-

borným vedením zkušené lektorky Ireny
Heinichové, která vede hodiny cvičení rodičů s dětmi. Jako vždy byla hojná účast.
Pan Mikuláš s andělem nadělovalï dobroty a čert zlobivým dětem rozdával uhlíky
4

a strkal si je do pytle. Naštěstí žádné dítě
nebylo odneseno, poněvadž všechny slíbily své polepšení.
10. prosince se uskutečnil čertovský volej bal, kterého se zúčastnilo 6 smíšených
týmů. Oceněni byli všichni za vysoké nasazení a boj na sportovním poli.
Děkuji všem organizátorům za jejich
práci.
Martina Havránková Markovská

sport

Vratimovský Jirka Nespěšný ve stopách slavných jezdců
Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Abrahám, Pešek a zástupce nové generace těchto
slavných jezdců, vratimovský sportovec, motocyklový závodník, sedmiletý
Jirka Nespěšný. Starší Jirka Nespěšný – otec – se dnes stará o svého malého
syna na velkých závodech jako manažer, zásobovač, mechanik. Vše, co takový jezdec potřebuje, zajišťuje právě on.
Malý Jirka sedlá minibike Polini GP
Steel 4,2, jezdí v kategorii dětí (6 – 9 let),
Junior A, a letos jel první sezónu. Ve startovním poli na většině závodů je nejmladším jezdcem, přesto však obsazuje medailové pozice.
Jirka Nespěšný se v jednotlivých závodech umístil takto:

Minibike Kemp Skalica – Slovensko
17. – 19. 6. 2011
2 závody
3. a 2. místo
MMSR Slovakiaring – Slovensko
16. – 17. 7. 2011
2. místo
Brněnská liga minibikerů
29. 6. 2011
4. místo
27. 7. 2011
3. místo

Jirkanatrati

fotoMartinaValová

Minibikering Bystřice pod Hostýnem
20. 8. 2011
4. místo
V sérii závodů pořádaných AMK Těrlicko se Jirka umístil vždy od druhého do
čtvrtého místa.

Co je to Minibike?

Minibike je vlastně zmenšená napodobenina opravdových ostrých mašin. Původně byl určen pro malé ratolesti, ale
později se přišlo na to, že je to výborný
zdroj zábavy i pro větší, i ty největší. Minibike je dvakrát menší kopie skutečného
motocyklu a pohání jej motor o obsahu
49 ccm a výkonu od 2,5 kW do 11 kW.
Těrlicko23.dubna2011(zleva:2.místoNespěšný,1.místoToman,3.místoMachu)

fotoMartinaValová



(jk)

co se děje v domečku

Mikuláš
V neděli 4. prosince přišli rodiče s dětmi do sálu Domu
dětí a mládeže Vratimov, aby společně prožili odpoledne druhé adventní neděle. Všude kolem vládla vánoční
atmosféra. Svítil nazdobený stromeček a zněly vánoční
koledy. Netrpělivě jsme očekávali Mikuláše.
Než ale Mikuláš přišel, byl pro děti připraven zábavný program. Děti prolézaly tunelem, tančily a vyráběly
čertovské růžky. Společně jsme vytvořili další „domečkovský“ rekord – díky vyrobeným růžkům se u nás sešlo
61 čertíků! Do programu se zapojily také naše taneční
kroužky: své vystoupení předvedli tanečníci z Minitanečků, Street dance a Disco dance. Moc se jim to povedlo.
A protože všichni byli hodní a šikovní, přišel i očekávaný Mikuláš. Samozřejmě nebyl sám, doprovázeli ho
dva čerti a dva andílci. S dětmi se hezky pozdravil a za
malou básničku nebo písničku rozdal plný koš dárků.
Děkuji za hezkou přípravu mým kolegům a New´s Baráčníkům Domu dětí a mládeže a těším se na další společné akce v roce 2012.



BöhmováRenáta,pedagogvolnéhočasu

Vdomečkusesešlo61čertíků
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fotoR.Böhmová

dětské aktivity

Kdo si hraje, nezlobí
aneb práce na naučné stezce ve Vratimově pokračují

HlavolamysběrateleDušanaLederera

fotoPavlínaKožušníkováaPetrSedláček

Již v minulém čísle Vratimovských novin jsme Vás informovali o společném záměru DDM Vratimov a dětí z o obou vratimovských škol vybudovat
v našem městě naučnou stezku.
Pro zvýšení její atraktivity budou na
několika zastaveních instalovány i různé
typy hlavolamů. A u koho jiného bychom
měli hledat inspiraci než u zkušeného
dlouholetého sběratele hlavolamů pana
Dušana Lederera, starosty obce Větřkovice? Proto ve spolupráci s Kulturním stře-

diskem Vratimov připravujeme v měsíci
únoru v prostorách předsálí kina Hvězda
výstavu hlavolamů. Následující fotografie
berte jako malou ochutnávku.



Mgr.PavlínaKožušníková
PetrSedláček

Bronzové futtsalové družstvo ZŠ Datyňská
Naše škola byla pozvána na již 4. ročník Vánočního
turnaje žáků 8. – 9. tříd základních škol ve futtsalu, který pořádala v pátek 9. 12. 2011 Střední škola elektrotechnická Na Jízdárně v Ostravě. Turnaje se zúčastnilo
celkem 9 škol z Ostravy a blízkého okolí. Ty byly rozděleny do 3 skupin, vítězové skupin pak sehráli zápasy

o medailové pozice. Našemu družstvu se podařilo dosáhnout výborného 3. místa, nestačilo jen na vítěze ze
ZŠ Šoupala a ZŠ Porubskou. Družstvo tvořili: Martin
Zsigrai, Ondřej Veselý, Patrik Thomas, Radim Kopec,
Vojtěch Chromík, Ondřej Kuchař, Nick Honus, Kristián
Lastovica, Jakub Kiška.

V přestávce mezi zápasy byla pro mladé sportovce připravena exkurze. Chlapci viděli, jak je škola zařízena, vybavena
moderními technologiemi, a proto právem
zařazená mezi elektrotechnická centra
Moravskoslezského kraje. Stálými partnery při zajišťování náplně vzdělávání jsou
zejména ČEZ, a. s., Mittal Steel Ostrava,
Dalkia Česká republika, NAM Orlová,
EM-Brno a mnozí další. Zejména pro tyto
společnosti zajišťuje absolventy elektrotechnických oborů. V současné době nemůže požadavky firem po absolventech
plně uspokojit, neboť velká část absolventů odchází studovat na vysoké školy.
Děkuji chlapcům za výbornou reprezentaci naši školy.


Mgr. Jana Biolková
ZŠDatyňská

DružstvoZŠDatyňská

fotoautorka
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dětské aktivity

Vzácná návštěva
Dne 23. listopadu jsme v sále ZUŠ, v budově naší školy, přivítali vzácné
hosty – pana Thomase Graumanna a jeho ženu Caroline. Pan Graumann
je brněnský Žid, žijící v americkém Coloradu a je jedním ze 669 dětí, které
byly před vypuknutím 2. světové války zachráněny Nicholasem Wintonem.
Jako osmiletý chlapec odjel posledním vypraveným vlakem do Británie
k náhradní rodině, a tak unikl jisté smrti, protože z jeho početné a zámožné
rodiny hitlerovské běsnění nikdo nepřežil.
Pan Graumann se ve svých 85 letech těší
dobrému zdraví a tělesné kondici, neboť se
svou 82 letou manželkou cestuje po celém

ThomasGraumannsesvouženouCarolineuředitelkyZŠ

světě a beseduje s žáky a studenty. Zatímco pan Graumann poutavě popisoval své
dětství a život v Británii, jeho žena Caro-

fotoJ.Bawadekjiová

line navštívila třídy prvního stupně a naučila děti jednoduchou anglickou písničku.
Besedě, které se zúčastnili žáci 7., 8. a
9. ročníku, předcházelo promítání dokumentárního filmu Síla lidskosti o siru Nicholasi Wintonovi, který nyní ve svých už
102 letech stále žije v Londýně obklopen
svou rodinou. Jeho záslužný čin je dodnes
příkladem velké osobní statečnosti, za což
je námi všemi obdivován.



CarolineGraumannovávetřídě

Mgr.AliceČavojská,ředitelka
ZŠMasarykovonáměstí

fotoJ.Bawadekjiová

Projekt – Den proti vandalismu
Dne 30. 11. 2011 proběhl na naší škole projekt s názvem Den proti vandalismu. Jeho cílem bylo žáky nejen seznámit s tím, co to vandalismus je a jaké
jsou jeho nejčastější projevy a důsledky, ale také jim pomoci si uvědomit, že
oni sami ve škole takové věci provádějí a že finanční škody v takových případech jsou pro školu nemalé.
První hodinu proběhla v každé třídě diskuse na téma co to vlastně vandalismus je,
od čeho je název vandalismus odvozen,
jaké jsou jeho nejčastější projevy a jaké
důsledky pro společnost samotný vandalismus má. Výstupem této aktivity byly
velmi zdařilé plakáty, které se stanou po

určitý čas výzdobou školní chodby. Na závěr se žáci zapojili do ankety, která byla
anonymní a týkala se probíraného tématu.
Druhou a třetí hodinu začal lov fotek.
Každá třída se vydala se svým třídním
učitelem na procházku, aby nalovila co
nejvíce fotek s projevy vandalismu v naší

Itakovávýzdobanovýchfasádjeprojevemvandalismunehrubšíhozrna

foto(jk)
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obci. Pro mnohé bylo překvapením, v jak
velké míře je v naší obci rozšířeno psaní sprejem na stěny domů, dveře sklepů,
dopravní značky, dětské klouzačky, vrata
garáží … a dalo by se jmenovat dál a dál.
Po návratu proběhla v každé třídě prezentace fotek, které byly nafoceny a žáci
shlédli připravenou prezentaci o vandalismu v naší škole – od rozsypaných košů
ve třídách, poškrábaných židlí, pomalovaných lavic, nalepených žvýkaček pod lavicemi až po malby na stěnách.
Poslední hodinu se žáci jednotlivých
tříd věnovali různým činnostem – šestá
třída výtvarně zpracovávala téma vandalismus, sedmé třídy a 8. B odstraňovaly
malby ze svých lavic a židlí. Třída 8. A
malovala prostory šaten (jednalo se o dokončení projektu započatém v minulém
školním roce) a devátá se věnovala sběru
odpadků okolo školy.
Cílem těchto aktivit bylo, aby si žáci
uvědomili, že způsobit škodu je otázkou
pouhé chvilky, ale její odstranění trvá
mnohem déle.




Mgr.MartinaPelikánová
vých.poradkyněZŠVratimov
Masarykovonám.

z historie

Kronika města Vratimova – část 10.
pokračovánízmin.čísla

čís. 241 – dřív. čís. kunčické 77
Jan Štěpánka Muroň
čís. 242 – dřív. čís. kunčické 59
Leopold Motloch
čís. 243 – dřív. čís. kunčické 58
Viktor Božena Friedl
čís. 244 – dřív. čís. kunčické 57
Karel Klara Lyčka
čís. 245 – dřív. čís. kunčické 167
Ludvík Marie Tlolka
čís. 246 – dřív. čís. kunčické 153
Marek Marie Labounek
čís. 247 – dřív. čís. kunčické –
Rudolf Slíva
čís. 248 – dřív. čís. kunčické 54a
Leopold Kubot
čís. 249 – dřív. čís. kunčické 62
Marie Králová
čís. 250 – dřív. čís. kunčické 61
Františka Tomášová
čís. 251 – dřív. čís. kunčické 110
Adolf Josefa Hrbáček
čís. 252 – dřív. čís. kunčické 61a
František Pastrňák
čís. 253 – dřív. čís. kunčické 53
Eduard Durčák
čís. 254 – dřív. čís. kunčické 54
Anna Chlupatá
čís. 255 – dřív. čís. kunčické 55
Adolf Emilie Slíva
čís. 256 – dřív. čís. kunčické 56
Jan Marie Kožušník
čís. 263 – dřív. čís. kunčické 85
Karel Žofie Kožušník
čís. 264 – dřív. čís. kunčické 197
Jan Ludmila John
čís. 257 – dřív. čís. bartovské 109
František Kubala
čís. 258 – dřív. čís. bartovské 58
Berta Klimšová
čís. 259 – dřív. čís. bartovské 59
Ant. Emilie Kuča
čís. 260 – dřív. čís. bartovské 60
Petr Štěrba
čís. 261 – dřív. čís. bartovské 131
Hájovna I. Mor. spoř.
čís. 262 – dřív. čís. bartovské 88
Josef Marie Slíva
Vratimovská čísla 101, 119, 120 za lesem
Důlňákem připojena do Bartovic, domovní
čísla tato mají teď přidělena stavení z Kunčic
do Vratimova.
Ke školní obci vratimovské zůstala však
připojena ještě část obce kunčické, zvaná
Nová pole a domky podél okresní silnice
až po železniční trať, vyjímaje poslední dva
domky po obou stranách silnice na gruntě
čís. 5. Po sloučení Popince s Vratimovem zůstala ještě tato kunčická čísla při školní obci
vratimovské 1 – 2 – 3 – 3a – 4 – 51 – 52 – 63
– 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 109 – 111
– 112 – 136 – 142 – 166 – 169 – 170.

Zbavení mandátu obecního starosty
a některých členů výboru a rozpuštění
Jak již v roce 1925 uvedeno, jednalo
se 25. července 1925 o povolení nákladu
100 000 Kč na zřízení komunálního hřbitova. Strany občanské postavily se proti tomuto požadavku, poněvadž neuznávaly potřebu
nového hřbitova, což na rekurs továrny, i rozhodnutím nejvyššího soudu bylo potvrzeno.
Se strany sociál. demokratické postavili se
taktéž někteří rozvážnější členové zastupitelstva proti tomuto projektu a hlasovali proti
zřízení nového hřbitova. Tím uvalili na sebe
hněv ostatních příslušníků strany a byli za
to vyloučeni ze strany sociál. demokratické
a okresní politickou správou zbaveni mandátu v obecním zastupitelstvu. Byli to Josef Vašíček, učitel a starosta, František Sládeček,
domkář čís. 163 a přední dělník, Teofil Válek, domkář čís. 173, elektrikář, Josef Kupka,
domkář čís. 136 a strojník František Kusák,
domkář čís. 111, Jan Frydryšek, čís. 83. Tito
podali proti rozhodnutí okr. pol. správy odvolání k zemské pol. Správě, které však bylo
rozhodnutím ze dne 6/11 1925 čís. 5809/4 zamítnuto a rozhodnutí I. instance potvrzeno.
Na základě toho rozhodnutí nařídila okres.
pol. správa přípisem ze dne 8. listopadu 1925,
aby starosta obce předal ihned úřad prvnímu
náměstku, který bude úřad ten až do pravoplatné volby nového starosty zastávati. Na
místo vyloučených členů obecního zastupitelstva, mandátů zbavených, byli povoláni
nejbližší náhradníci téže volené skupiny.
Po odstoupení starosty Josefa Vašíčka vedl
obecní záležitosti první náměstek Jan Šimík, až konečně došlo k nové volbě starosty
dne 5. ledna. Kandidáti byli dva z občanské
strany, učitel Jan Šimík, náměstek starosty
a obecní tajemník za stranu socialistickou
Josef Jurčík, tovární dělník. Většinou jednoho hlasu zvolen Jurčík. Ve schůzi obecního
zastupitelstva dne 20. 3. 1926 zbaven byl socialistickou většinou učitel Jan Šimík funkce
obecního tajemníka, kterou vzorně vykonával od roku 1915 a za války pečlivě se staral
o aprovisaci obyvatelstva. Za něho zvolen
stranou socialistickou učitel měšťanské školy František Kopřiva obecním tajemníkem.
Doba úřadování starosty Jurčíka netrvala
dlouho. Za pohanění obecního tajemníka Šimíka, kterému socialisté vyslovili nedůvěru
a také z toho důvodu, aby občanské strany
projevily sesazenému strostovi Vašíčkovi
důvěru, i když náležel jiné politické straně,
usnesla se menšina občanská resignovat na
členství v obecním zastupitelstvu a oznámiti
toto své rozhodnutí zemské politické správě.
Resignace tato zůstala však bezvýslednou.
Na to vzdala se občanská menšina v obecním
zastupitelstvu i s náhradníky opět členství v
této korporaci. Konečně došlo k vyřízení, že
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obecní zastupitelstvo se rozpouští z tohoto
důvodu, že nevykazuje žádné plodné práce
a že následkem připojení Popince k Vratimovu, zůstali by tito občané bez volených
zástupců v obecním zastupitelstvu vratimovském. Okresní komisař A. Rumpl ustanoven
vládním komisařem ve Vratimově a nastoupil svůj úřad 15. 5. 1926.
Mimořádné obecní volby
Doba předvolební byla bouřlivá. K volbě
podáno 11 kandidátek, 7 občanských a 4 socialistické občanské, republikánská, živnostenská, lidová, strana dělníků, domkářů,
tovární strana, hospodářská strana majitelů
domů a strana neodvislých socialistů. Socialistické sdružené v social. bloku: social
demokratická, komunistická, strana českých
sicialistů a nepolitická strana národní.
K tomu sluší dodati, že vyloučení členové
ze strany social. demokratické postavili si
samostatnou kandidátku dělníků – domkářů,
s bývalým starostou Vašíčkem na I. místě,
pak následovali Sládeček František, Kupka
Josef, Válek Teofil atd. a tito připojili se ke
stranám občanským. To přivodilo porážku
social. bloku, který dostal jen 13 mandátů a
občanský 17, tedy obráceně proti posledním
volbám. Volby samé konaly se klidně. Výsledek byl tento: republikánská 198 hlasů – 5
mandátů, živnostenská 80 hlasů – 2 mandáty, lidová 140 hlasů – 3 mandáty, dělníci –
domkáři 117 hlasů – 3 mand., tovární – hospodářská 142 hlasů – 3 mandáty a neodvislí
socialisté 28 hlasů – 1 mand. Celkem 731
hlasů – 17 občanských mandátů. Strany socialistické sdruž.: social demokraté 257 hlasů
– 6 mand., komunisté 185 hlasů – 4 mand.,
čeští socialisté 59 hl. – 1 mand., strana nepolitická 78 hl. – 2 mand., celkem 579 hlasů
– 13 mandátů.
Proti volbě podán byl stranou socialistickou rekurs, který však byl zamítnut. Dne
4. 9. 1926 konala se volba starosty, náměstků
a obecní rady. Starostou zvolen všemi občanskými stranami ze soc. dem. strany vyloučený bývalý strosta Josef Vašíček, učitel,
socialistické strany jmenovaly I. náměstkem
starosty Františka Adamusa, strojníka, strany občanské zvolily II. náměstkem Jana Šimíka, učitele, který zároveň ustanoven opět
obecním tajemníkem.
Název obce Vratimov
Nařízením ministerstva vnitra přeměněn
byl v roku 1926 název obce Ratimova na
Vratimov, toto pojmenování prý se v starých
listinách až do konce 16. toletí vyskytuje. Nebyli jsme touto změnou pojmenování zrovna
nadšeni, poněvadž to zní nelahodně – ve Vratimově.


pokračovánípříště

kino hvězda vratimov – program na měsíc leden 2012 – tel.: 595 700 756

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

NEVĚSTINEC

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA

4. a 5. ledna v 18 hodin
Francie, vstupné 70 Kč,
psychologické drama, přístupný od 15 let
Přelom devatenáctého a dvacátého století - období velkých sociálních změn – postihl také proslulé pařížské nevěstince. Uzavřenému světu, v němž se na jedné straně nabízela krása a potěšení ale i ponížení a bolest, hrozil zákaz.

18. a 19. ledna v 18 hodin
USA, vstupné 70 Kč, komedie – drama, přístupný od 12 let

Tom Hanks hraje v chlapíka středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Do té doby pracuje jako úspěšný šéf v
hypermarketu. Larry zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne pro návrat do školních lavic. Ve škole
se zapíše do hodin komunikace a nečekaně se zamiluje do své
učitelky Mercedes.
Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Rami Malek, Jon Seda, Taraji P. Henson, Bryan Cranston

Hrají: Adele Haenel, Jasmine Trinca, Hafsia Herzi, Noémie
Lvovsky, Céline Sallette

LOLLIPOP MONSTER

11. a 12. ledna v 18 hodin
Německo, vstupné 70 Kč, drama, přístupný od 12 let
Středoškolačky Ari a Oona jsou odlišné typy a přesto jsou si
podobné. Ari s blonďatými copy pochází z navenek spokojené
trendy rodiny jako vystřižené z katalogu na panenky Barbie.
Tmavovlasá Oona vyrůstající v uměleckém prostředí se zasekla
v temném berlínském undergroundu osmdesátých let. Mezi cukrově růžovou panenkou a černě oděnou rockerkou však vzniká
pevné pouto.

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

25. a 26. ledna v 18 hodin
Velká Británie, USA, vstupné 70 Kč, animovaná pohádka

Snímek konečně nabízí odpověď na otázku, která nedá spát
žádnému dítěti – jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné
noci nadělit všechny dárky? Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny ukryté pod Severním pólem, která je plná
veselí a té nejmodernější techniky.
Hrají: Bill Nighy, James McAvoy, Hugh Laurie, Jim Broadbent, Imelda Staunton, Ashley Jensen

Hrají: Jella Haase, Sarah Horváth, Nicolette Krebitz, Thomas Wodianka a další

Upozorňujeme diváky kina Hvězda, že od ledna 2012
hrajeme každý týden pouze ve středu a čtvrtek od 18 hodin.
9
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Srdečně zveme na tradiční Městský ples
sobota 11. února 2012, velký sál Kulturního domu Vratimov
začátek v 19.30 hodin
– kapela Mistral k tanci i poslechu
– diskotéka s DJ Ivanem
– soubor Šuba Duba Band
– tradičně bohatá tombola
– show Moulin Rouge, půlnoční
překvapení v podání mistrů České republiky v salse Michaely Gatěkové a Jakuba Mazůcha
předprodej vstupenek od 9. ledna
sekretariát MěÚ Vratimov (u p. Drahomíry Nejtkové)

cena vstupenky s večeří 300 Kč
Nabídka jídel
1. Hovězí guláš, houskový knedlík
2. Kuřecí řízek, bramborový salát s jogurtem
3. Přírodní vepřový kotlet, opékaný brambor, tatarka
Výběr jídla při zakoupení vstupenky.

Počítačové kurzy v KS Vratimov
Microsoft Excel – tvorba tabulek, vzorců a grafů, práce s digitální fotograﬁí
Microsoft Power Point- naučíte se vytvořit prezentaci, graﬁcky ji zpracovat.
Základní úpravy digitální fotograﬁe – stahování a následná úprava fotograﬁí
Nadále se můžete hlásit i do těchto kurzů:
– základy PC – Microsoft Word - textový editor, práce s myší a klávesnicí
– internet a elektronická pošta– základy práce s internetem, elektronická pošta,
práce s programy ICQ, Skype.
Jednotlivé kurzy jsou v rozsahu 3 týdnů (12 hodin výuky).
Zájemci se mohou hlásit v KS Vratimov anebo na tel. 595 700 752
10

kulturní středisko připravuje

Divadlo KALICH

uvede v Kulturním domě Vratimov
komedii autora Noela Cowarda

Zamilovat se
s Janou Paulovou
a Pavlem Zedníčkem
v hlavních rolích
úterý 29. května 2012 v 19 hodin
o předprodeji budete včas informováni

Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské
uvede slavnou muzikálovou komedii

i
c
á
t
ě
v
S

Kinosál Hvězda
13. března 2012 v 18.00 hodin
Vstupenky v předprodeji od 2. ledna 2012
11
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MÁŠ CHUŤ CVIČIT A NE JEN DOMA SEDĚT? PŘIJĎ MEZI
NÁS A HNED SE TI BUDE VESELEJI DO ZRCADLA HLEDĚT
Kulturní středisko Vratimov nabízí od ledna 2012 volná místa v těchto cvičebních kurzech:
PONDěLí

STřEDA

18 hodin Aerobic mix s Lenkou – nejznámější, klasická forma vytrvalostního cvičení při hudbě.

17 hodin Joga, od 17 hodin – cvičení přinášející klid a harmonii těla a duše.

19 hodin Relaxační cvičení a jóga s Lenkou – cvičení zaměřené na protahování a posilování všech svalových skupin, na
správné držení těla, koordinaci pohybu a svalovou rovnováhu.

18 hodin Fat Burner s Bárou – lekce kondičního tréninku s
využitím sportovního náčiní (činky, gumičky, tyče).
19 hodin Fit balony s Luckou – balanční cvičení při hudbě.

Úterý

ČTVRTEK

18 hodin Vinyasa joga – fyzicky náročnější, ale zábavná forma cvičení s praktikováním dechových technik.

18 hodin Body forming s Lenkou – hodina zaměřená na posílení a tvarování celého těla.

18 hodin Pilates s Bárou – protahování a posilování celého
těla se zaměřením na střed – všechny cviky vycházejí z posílení
jádra těla (břišních svalů a svalů spodní části zad).

19 hodin Břišní tance
18.30 hodin Mix dance s Alžbětou – aktuálně nejpopulárnější forma dance aerobiku (zum dance)

19 hodin Pilates s Broňou – protahování a posilování celého
těla se zaměřením na střed – všechny cviky vycházejí z posílení
jádra těla (břišních svalů a svalů spodní části zad).

Přihlášky do kurzů osobně v kulturním středisku
nebo na tel. číslech 595 700 752, 731 446 809.

Kupon na zlevněnou vstupenku

Nový kurz
Fit balony s Luckou

Divadelní soubor Bambules uvede pohádku

Sůl nad zlato

středy od 19 hodin
Zábavné zdravotní cvičení, při kterém posílíte
svalstvo celého těla a trénujete rovnováhu. Toto
balanční cvičení aktivuje hluboký stabilizační
systém páteře, který klasickým posilováním neovlivníte. Na závěr každé lekce je zařazen stretching (uvolnění a protažení zkrácených svalů) –
předcházíte tak potížím s bolestmi zad a kloubů.

22. ledna v 10 hodin
kinosál Hvězda Vratimov

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
12

společenská rubrika

VZPOMíNÁME

INZERCE PRO VÁS

Kdo tě znal, ten vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 9. 1. 2012 uplyne 10 let od úmrtí
mého manžela, tatínka a dědečka, pana

Koupím dobové pohlednice nebo fotografie města Vratimova pro připravovanou publikaci o historii
města. Tel.: 606 900 119
Prodám pěkný byt 3 + 1 s lodžií ve Vratimově na
ulici Úzká. Telefon: 733 512 369

Alfréda Kožušníka
Nikdy nezapomene manželka,
dcera Renáta s manželem, vnučky Petra,
Michaela a syn Alfréd s manželkou.

Leden v Kulturním středisku
Program v Kulturním domě ve Vratimově

Odešel, ale zůstal v srdcích těch
kteří ho měli rádi.
Dne 18. ledna 2012 vzpomínáme 14. výročí,
kdy nás opustil pan

Zdeněk Suchý
Vzpomínají manželka se synem,
maminka a bratr s rodinou.
Odešla, ale zůstala v srdcích těch,
kteří ji milovali.
Dne 8. 1. 2012 uplyne 9. rok,
kdy nás opustila naše milovaná

10. ledna
13. ledna
17. ledna
18. ledna
22. ledna
26. ledna
29. ledna
31. ledna
31. ledna

15.00
20.00
18.00
15.00
10.00
16.00
15.00
8.15
10.00

vestibul
kavárna
kinosál
vestibul
kinosál
kavárna
kavárna
kinosál
kinosál

9., 16., 23., 30. ledna,
9., 16., 23., 30. ledna,

15.00 uč. č. 17
16.30 Kinosál

Prodej
Ples TJ Sokol Hrabová
Těšínské divadlo
Prodej
pohádka Sůl nad zlato
Výroční schůze KD
Karneval ZŠ Datyňská
film Na vlásku, ZŠ TGM
film Pan Popper, ZŠ TGM
Autoškola
ZUŠ

Program v Kulturním domě Horní Datyně

Vlasta Mintělová
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

6. ledna
18. ledna

17.00
7.30 – 17.00

21. ledna
27. ledna
28. ledna

19.00
18.30
20.00

Valná hromada SDH Horní Datyně
Výběr poplatků za komunální odpad
a pejsky
Ples SDH Horní Datyně
Schůze ZO ČSV
Ples TJ sokol Horní Datyně

Kurzy v KS Vratimov

Čím jsi pro nás byl, ví jenom ten, kdo ztratil.
Dne 27. 1. 2012 uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás opustil náš milovaný manžel,
otec a nenahraditelný dědeček, pan

pondělí

Dalibor Veselka
úterý

Nikdy nezapomenou manželka,
syn a dcera s rodinami.

středa

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, Mírová 178, Řepiště
www.knihovna-repiste.cz
Výstava
Nejdelší prázdniny, aneb s baťohem po Zélandu a Asii
Vojtěch Bednář – výstava fotografií, potrvá od 6. 1. do 7. 2. 2012.
Dne 6. ledna v 17.00 hod. vernisáž výstavy s besedou.
Možno zhlédnout v úterý 10 – 12, 13 – 17 hod.
a v pátek 9 – 12, 13 – 15.30 hod.

čtvrtek

9.00
15.30
17.00
17.00
18.00
18.30
16.30
18.00
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
18.30
19.00

cvičební sál
učebna č. 11
učebna č. 11
cvičební sál
cvičební sál
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
cvičební sál
salonek
cvičební sál
salonek
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
velký sál
cvičební sál

cvičení seniorů
AJ 2. ročník
AJ 3. ročník
body styling
aerobic mix
AJ 1. ročník
AJ 2. ročník
AJ 4. ročník
pilates s Bárou
vinyasa joga
pilates s Broňou
joga
fat burner
kalanetika
pilates s Bárou
body styling
mix dance
břišní tance

Rada starších CČSH ve Vratimově chce touto cestou
poděkovat všem za podporu a pomoc, popřát vše nejlepší v roce 2012 a pozvat všechny spoluobčany na Třikrálový varhanní koncert dne 7. ledna 2012 v 16 hodin.
Varhany – Pavel Rybka, zpěv – Tamara Urbánková.
Náboženská obec Vratimov

Místní knihovna ŽABEŇ, Žabeň 74
Výstava
Jaromír POLÁŠEK – Čundrování se dřevem
o plavení dřeva v historii Moravskoslezských Beskyd.
Potrvá od 9. 1. do 8. 2. 2012.
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- Sobota v DDM

Informace k dani z nemovitostí za rok 2012
Daň z nemovitostí je upravena zákonem číslo

338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a je tvořena
daní z pozemků a daní ze staveb. V zákoně je sta
noveno, co je předmětem daně, kdo je poplatníkem
daně, či které nemovitosti jsou od daně osvoboze
ny. Přináší také postup výpočtu daně a potřebné
tiskopisy. Příjemcem výnosu daně z nemovitostí je
ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází.

Do domácností občanů Vratimova a Horních Datyň do
razily v uplynulých dnech složenky pro zaplacení vyšší
daně z nemovitostí. Zde je vysvětlení, proč je částka vyšší,
než v předchozích letech.
O zvýšení indexu pro výpočet daně z nemovitosti roz
hodlo v polovině loňského roku zastupitelstvo města.
Z hlediska dalšího života a rozvoje města je toto rozhod
nutí rozumné, i když nutně nepopulární. Město musí řešit
a opravdu řeší celou řadu problémů - aktuálně kanalizaci,
stav komunikací, chodníků, obecní zeleně, údržbu škol
ských budov a dalších budov města. To všechno vyžaduje
finanční prostředky, kterých město mnoho nemá. Jde při
tom o zajištění infrastruktury a služeb, které slouží všem
občanům. Zvýšení daně z nemovitostí je jedna z mála
možností, jak zajistit do budoucna více prostředků na ne
zbytné výdaje města a investice.

foto (jk)

Ilustračnífoto

Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor MěÚ

Senioři, žijte naplno
Ostravská univerzita nabízí studium pro seniory
Pro všechny, jimž je víc než 60 let, připravila Peda
gogická fakulta studium na Univerzitě třetího věku.

Vyberete si ze čtyř samostatných programů:
1. Cestování po britských ostrovech napříč stoletími
2. Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových
autorů
3. Minulost a současnost češtiny
4. Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pe
dagogiky.
Studium je jednosemestrové (tj. půl roku) a je plné nových
informací a zážitků. Se svými vrstevníky se budete setkávat
v Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích, ve
dených našimi odborníky.
Bližší informace vám poskytne Centrum dalšího vzdělá
vání, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Fráni Šrám
ka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.
Přihlásit se můžete písemně, telefonicky na číslech 597 094
017, 734 355 862 nebo e-mailem:filip.goszler@osu.cz.
Hana Jenčová
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity I v důchodu se dá studovat

foto osu
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Tříkrálová sbírka 2012
Začátkem ledna 2012 proběhla tradiční celorepubliková Tříkrálová sbír
ka, pořádaná Charitou Česká republika. Také v našem městě koledníci
v převleku tří králů navštěvovali obydlí, zpěvem koled přinášeli lidem zvěst
o narození Krista, předávali jeho pokoj a požehnání a žádali o příspěvek na
pomoc sociálně potřebným skupinám lidí. Setkali se převážně s radostným
přijetím občanů, kteří byli ochotni pomoci trpícím a potřebným lidem. vý
znamnou měrou na sbírku přispěli farníci římskokatolické církve při neděl
ní bohoslužbě dne 8. ledna 2012.
Výsledná částka T říkrálové sbírky
ve Vratimově v roce 2012 činí 32 034
Kč a bude použita v rámci celkového
výtěžku v Diecézi ostravsko-opavské
(4 206 254 Kč) Charitou na účely:
1. Podpora osob bez přístřeší v azylo

Třikrálová sbírka opět pomůže mnoha lidem
foto Kristýna Vrchlabská

vém domě sv. Zdislavy pro matky
s dětmi - vybudování vstupní brány
2. Podpora lidí v závěrečném stádiu ži
vota - mobilní hospicová jednotka
3. Podpora seniorů - Charitní pečovatel
ská služba - středisko Tereza
4. Podpora osob bez přístřeší v charit
ním nízkoprahovém denním centru
sv. Benedikta Labre
5. Pomoc lidem v obtížné životní situaci
v Poradně Charity Ostrava
6. Přímá hmotná humanitární pomoc
lidem se specifickými potřebami

7. Přímá

hmotná humanitární pomoc
lidem v obtížné životní situaci v Po
radně Charity Ostrava
8. Přímá hmotná humanitární pomoc
lidem bez přístřeší v charitním azylo
vém domě a noclehárně sv. Františka
9. Přímá hmotná humanitární pomoc
lidem bez přístřeší v nízkoprahovém
denním centru sv. Benedikta Labre
10. Pořízení objektu pro zajištění dobro
volnických aktivit, vzdělávání a ma
nažerského zázemí Charity Ostrava
11. Přímá hmotná humanitární pomoc
osobám bez přístřeší v azyl. charit
ním domě blahoslavené Matky Terezy
v Novém Jičíně

12. Podpora
13.
14.

osob bez přístřeší v azylo
vém charitním domě blahoslavené
Matky Terezy v Novém Jičíně
Rozvoj chráněných dílen (Charita sv.
Alexandra)
Rozvoj chráněného bydlení a podpora
sociálních služeb (Charita sv. Alexan
dra)

Všem zdejším lidem dobré vůle náleží
ocenění a poděkování.

v Charitním domě Salvator Krnov

Ze schůze Rady města Vratimova
a zasedání Zastupitelstva
města Vratimova
Rada města na své schůzi dne 13. ledna 2012 projednávala:
- Výroční zprávu o poskytování informací
- Žádosti o vyjádření souhlasu s přijetím dotace
- Smlouvy
- Udělení souhlasu s umístěním antén a zařízení pro provoz bezdrátové sítě
- Stanovení celkového přepočteného počtu zaměstnanců
města Vratimov

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne
16. ledna 2012 projednávalo:

JUDr. Šárka Vrchlabská

Výstava hlavolamů
jako součást naučné stezky
Již v minulém čísle Vratimovských novin jsme Vás in
formovali o společném záměru DDM Vratimov a dětí
z vratimovských škol vybudovat v našem městě naučnou
stezku.
Pro zvýšení její atraktivity
budou na několika zastaveních
instalovány i různé typy hlavo
lamů. A u koho jiného bychom
měli hledat inspiraci, než u zku
šeného dlouholetého sběratele
hlavolamů pana Dušana Lede
rera, starosty obce Větřkovice.

Ve spolupráci s Kulturním
střediskem Vratimov budou
hlavolamy Dušana Lederera
vystaveny od 6. února v pro
storách předsálí kina Hvězda.
Výstava potrvá do konce února.

Mgr. Pavlína Kožušníková
Petr Sedláček

- Prodej jednotky (bytu) 612/7 v bytovém době č. p. 612
- Darovací smlouvu a smlouvu o věcném břemeni pro výstavbu víceúčelového hřiště
- Prodej jednotky (bytu) 603/1 v budově č. p. 603, 604 a 605
- Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu k realizaci stavby Odkanalizování Vratimova-Horních
Datyň
- Informace o možnosti poslat žádost o dotaci pro akci Re
konstrukce chodníku v úseku od ul. Odboje po restauraci
Nimrod

Ivo Kičmer, místostarosta
Hlavolamy sběratele Dušana Lederera
foto Pavlína Kožušníková a Petr Sedláček
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co se děje v domečku

Sobota v DDM s moderátorkou České televize
V sobotu 14. ledna 2012 se ve vratimovském Domě dětí a mládeže konal
zajímavý workshop s názvem Mladý moderátor a fotograf. Účastníci byli
rozděleni na dvě skupiny. Moderátoři strávili celý den s moderátorkou a
redaktorkou Gabrielou Juránkovou, fotografům přiblížil svou práci Michal
ŠOfer, fotograf - krajinář. Oba týmy si přišly na své, vybíráme z výstupů
workshopu od členky Klubu CDK Kateřiny Vítkové:

je její druhé povolání. Za celý den jsme se na
učili například, v čem nás ovlivňují média a
jak udělat správný rozhovor. Ten jsme si hned
vyzkoušeli. Není to lehké, musíte téměř celou
dobu improvizovat. Dále jsme se naučili ro
zeznávat seriózní a bulvární televizní stanice,
pokusili se udělat vlastní zpravodajství a roz
lišovat reportáže z různých médií.
Ti, kteří nevládnou slovem, ale foťákem,
prožili den s fotografem Michalem Šoferem,
který je zasvětil do fotografické práce. Po ná
ročném dni jsme odcházeli s přesvědčením,
že se médii již nenecháme zmanipulovat.

Za tým CDK Marcela Grácová

Únorové akce DDM

3. února

Pololetní prázdniny, Deskohraní na
DDM, 8.00 hod. - pouze přihlášení

11. února

Diskotéka,

18. února

18.00 hod.

Karneval pro nejmenší,

25. února
foto David Holzmann

Gabriela Juránková předává své zkušenosti
Tentokrát přicházím pozdě. MHD zlobí,
a tak jsem byla donucená jít pěšky. Šlapala
jsem přes celé naše malé městečko a pře

ela Juránková, která mimo jiné moderovala
Dobré ráno. Představovala jsem si, jaká asi
bude. Bude stejná jako na televizní obrazov

mýšlela jsem, co mě v domečku čeká. Bude
tam workshop na téma moderování a média.
O těchto odvětvích nám bude povídat Gabri-

ce? Brzo jsem poznala, že je to sympatická a
milá paní, která uměla zajímavě učit a poví
dat o žurnalistice. Není se co divit, učitelství

[

16.00 hod.

Čtyřlístek (pro rodiče a děti),
16.00 hod.

26. února

Badmintonový turnaj v Řepištích pro
děti 9 - 12 let - pouze přihlášení

13.00 hod.

Nabídka jarních a letních dětských táborů
na www.ddmvratimov.cz.

kulturní středisko nabízí

Kulturní středisko Vratimov připravuje
diashow nezávislého cestovatele a fotografa Miroslava Deneše

N6rodnf parky ápadu USA
Známý český cestovatel Miroslav Deneš přijede se svou diashow o Národních parcích západu USA a prostřednictvím 500 dia
pozitivů a poutavého vyprávění nám přiblíží jejich krásu. Zlatým hřebem programu bude Yellowstone Nationale Park.

kinosál Hvězda 17. dubna 2012 v 18 hodin
vstupné 50 Kč
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dětské aktivity

Ve fotografické soutěži excelovaly tři mladé vratimovské fotografky
Během posledních let se z našeho města stala líheň talentů. V minulém
čísle Vratimovských novin jsme představili motocyklového závodníka Jirku
Nespěšného, dnes to budou tři fotografky. Že tyto mladé dámy mají talent,
svědčí ocenění, které převzaly dne 10. listopadu v Poslanecké sněmovně Par
lamentu České republiky, za umístění v celostátní fotografické soutěži Život
kolem nás.

také zvířat. Chci si vždy promyslet, jak má
fotka vypadat a pak teprve fotím. Lákají
mě smutná, až depresivní témata, ale také
veselá.
Když se někdo nad mnou vytvořenou
fotografií například usmívá, ale i pole
ká, nebo dokonce vyděsí, tak vím, že se
mi fotka povedla. Také se mi líbí témata,
jako například Musíme si pomáhat, kde je
velké množství možností, jak toto téma
vyjádřit, a právě tady mě napadlo vyfotit
dospělou ruku, která vede dětskou.
Denisa: Jakým tématům se nejčastěji
zabývám se nedá říct úplně přesně, nevě
nuji se totiž jen vyhraněným tématům, ale
nejčastěji asi makrofotografii, studiové fo
tografii a díky Centru dětské komunikace
jsem začala i s reportážní fotografií.

Vendulka: No, já si témata neurčuji,
vyfotím, co se mi líbí, ale většinou to je
něco s přírodou. Jednou sem si ale zadala
téma barvy a zvolila bílou. Pak jsem cho
dila a fotila vše, co je bílé - květiny, břízu,
rozbitý porcelán i odpadky
Počítáš s tím, že se budeš fotografování
věnovat profesionálně?
Dita Jurečková, Denisa Krumpochová, Vendulka Vajtrová a vedoucí kroužku David Holzmann

Na prvním místě se umístila Dita Jurečko
vá, Denisa Krumpochová na druhém a Ven
dulka Vajtrová na třetím místě. Využil jsem
příležitost a položil slečnám tři otázky.

Jak ses dostala k fotografování a jak
dlouho se tomuto náročnému koníčku
věnuješ?

Dita: Od mala jsem se věnovala různým
činnostem, hrála jsem na flétnu, chodila
tancovat, u ničeho jsem dlouho nevydr
žela. Nic mě tak nebavilo, jako focení,
ke kterému jsem se dostala asi před třemi
lety, a to díky DDM Vratimov, kde vzni
kl kroužek Foťák. Zatím mě to stále baví
a možná to mám v genech. Babička byla
fotografka a taťku focení také moc baví.
Denisa: Umění jako takové máme asi
v rodině, teta vyučuje výtvarný obor a
strejda je malíř a grafik, maloval i pra
dědeček, takže by se dalo říct, že jsem
vyrůstala v rodině výtvarně nadaných.

foto Petr Macura

K fotografování jsem se poprvé dostala,
když jsem jela na tábor a rodiče mi tehdy
dali sebou ještě analogový fotoaparát, to
mi bylo asi osm, pak jsem se dostala k di
gitálnímu kompaktu od babičky a začalo
mě to více bavit. Dnes už fotím se svou
zrcadlovkou. Takže od té doby, co jsem
měla fotoaparát poprvé v ruce a začala dě
lat první snímky, uběhlo asi šest let. Tomu
hodnotnějšímu fotografování se věnuju asi
tři a půl roku.
Vendulka: Začalo to tím, že jsem si čas
to prohlížela fotky, které vyfotil můj tatí
nek. Když jsme byli na dovolené v Anglii
před pěti lety, už jsem fotila svým digitál
ním fotoaparátem a nejhezčí fotky mám
z této dovolené.

Dita: Do budoucna bych se focení chtě
la určitě věnovat a teď si moc přeji, abych
se dostala na fotografickou školu. Budu
ráda za práci, která by byla zároveň mým
koníčkem, ale pokud se na tuto školu ne
dostanu, u focení chci i tak zůstat.
Denisa: Já určitě ano, ještě nevím přes
ně jakým směrem, ale asi uměleckým.
V tuhle dobu budu mít už necelý měsíc po
talentových zkouškách na Střední umě
leckou školu, kde chci studovat fotografii
podrobněji, výsledek není ještě jasný, ale
jestli všechno vyjde tak, jak chci, doufám,
že o mně ještě uslyšíte.
Vendulka: Já už mám do budoucna jiné
plány, ale musím říct, že mě fotografování
fakt baví.

Děkuji vám za rozhovor apřeji dobré světlo.
(jk)

Jaká témata nejčastěji ztvárňuješ?

Dita: Baví mě fotky, které v lidech vy
volávají emoce. Takže se snažím na fot
kách zachytit různé pocity lidí, dětí, ale

Motorkáři z Pakynostry plánují opět akce pro děti
Konec starého a začátek nového roku bývá v mnoha spolcích, klubech
a organizacích důvodem k bilancování. Nejinak tomu bylo 2. ledna 2012 i
ve vratimovském občanském sdružení Pakynostra - motorkářském klubu.

vždy s patřičným zvukovým doprovodem
silných strojů.
Pro letošní rok připravilo občanské
sdružení již druhý ročník fotbalového tur

Uplynulý rok byl opět ve znamení ná
vštěv v okolních dětských domovech. Tam
motorkáři přijížděli s dětmi debatovat
o bezpečné jízdě na motorce, děti si mohly
vyzkoušet i jízdu na minibiku, který vždy
chlapi z Pakynostry vozí sebou.
Při každé návštěvě si motorkáři, spo
lečně s dětmi, zahráli fotbálek, páku a

naje. Prvního ročníku se zúčastnilo osm

jiné hry. Poslední léta už ale motorkářům
chyběly síly - většinou prohrávali. Každá
soutěž byla vyhodnocena a děti byly od
měněny věcnými cenami a sladkostmi,
které poskytli štědří sponzoři.
Těchto plánovaných akcí se rádi zúčast
ňovali i motorkáři z jiných klubů. To pak
přijela za dětmi velká smečka motorkářů,
4

družstev z jednotlivých dětských domovů.
Turnaj opět bude ve Vratimově. I tato sou
těž je zajištěna díky sponzorům tak, aby
děti motivovala.

(jk)
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informace občanům

Svozový kalendář na rok 2012
Horní Datyně - svozový den středa
Datum

lx týdně

4. I.
ll. I.
18. I.
25. I.
1.2.
8.2.
15.2.
22.2.
29.2.
7.3.
14.3.
21.3.
28.3.
4.4.
l l . 4.
18.4.
25.4.
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.
20.6.
27.6.
4.7.
11.7.
18.7.
25.7.
I. 8.
8.8.
15.8.
22.8.
29.8.
5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
7. ll.
14. ll.
21. ll.
28. ll.
5.12.
12.12.
19.12.
26.12.

červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
.červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená

II 2 týdny
modrá

lx 4 týdny

modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

zelená

zelená

zelená

zelená

zelená

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

žlutá

žlutá

žlutá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá

žlutá

modrá
modrá

žlutá

žlutá

modrá
modrá

6. I.
13. I.
20. I.
27. I.
3.2.
10.2.
17.2.
24.2.
2.3.
9.3.
16.3.
23.3.
30.3.
6.4.
13.4.
20.4.
27.4.
4.5.
ll. 5.
18.5.
25.5.
I. 6.
8.6.
15.6.
22.6.
29.6.
6.7.
13.7.
20.7.
27.7.
3.8.
10.8.
17.8.
24.8.
31.8.
7.9.

žlutá

modrá
modrá

Datum

žlutá

modrá
modrá

kombi
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá

žlutá

modrá
modrá

Vratimov - svozový den pátek

zelená

žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá

14.9.
21.9.
28.9.
5.10.
12.10.
19.10.
26.10.
2. ll.
9. ll.
16. l l .
23. ll.
30. ll.
7.12.
14.12.
21.12.
28.12.

II týdně
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená

červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená

II 2 týdny II 4 týdny

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

kombi pytIe pla.t
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

pytle plast

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

pytle plast

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

pytle plast

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

pytle plast

zelená
žlutá

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá

pytle plast

pytle plast

Termíny svozu pytld s plasty platí i pro Horní Datyně. Případné změny ve svozovém kalendáři budou oběandm po dobodě
s městským úřadem včas oznámeny.
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Kronika města Vratimova - část 11.
Jednání o .tavbu chudobinee

K žádosti místní školní rady musí se sklepní
místnosti ve školní budově, které slouži zatim
za chudobinec, vykliditi a usneseno ve schů
zi obecniho zastupitelstva doe 2. ledoa 1926
všemi hlasy postaviti chudobinec s bytem pro
policejního strážníka a noclehárnou. Stavebni
sekce se pověřuje, aby přípravné práce, jako
vyhlidoutí stavebního místa a sestaveni roz
počtu provedla. Dne 20. března 1926 usneseno
v obecním zastupitelstvu, aby se koupil poze
mek na stavbu chudobince od Rud. Vašička,
parcel. čís. 556/45, který jej obci nabízí po 8 Kč
za m'. Usneseno dále, aby starosta a náměstko
vě a stavební sekce se dohodli o pláou na stav
bu chudobince. Obecní zastupitelstvo usneslo
se doe 4. září 1926, aby se stavbou obecního
domu (chudobince) začalo se ihoed. Pro po
staveni na obecním pozemku, koupeném od
Kilingrové, hlasuje 16 členů, pro postavení na
pozemku, koupeném od Vašíčka, hlasuje 12
členů. Ve schůzi doe 24. záři jedoala obecní
rada spoleěně se stavební komísí o ofertech na
stavbu obecního chudobince a navrhuje obec
nímu zastupitelstvu stavitele pazourka.
Přeměna šestitřídní ob. školy na pětitřídní

V roce 1926 byla šostitřidoi obecná škola
proměněna na pětitřídní, tedy degradována
z �e organisované na školu nižší kategorie.
Koocem školního roku 1925-26 byla VI. tři
da zrušena aniž místní činitelé se proti tomu
postavili, protestoval proti tomu pouze ředitel
této školy. Jak docela jinak sí počínala uvě
domělá obec Paskov, kde také při měšťanské
škole je obecná škola šestitřídní. Když úřady
zamýšlely zrušiti VI. třídu, postavili se jak
místní školnl rada, tak obecní zastupitelstvo
proti tomuto úmyslu školnlch úřadů a šestitřid
ní školu zachráni1i. Je nesporno, že pro žáky,
kteří z různých příčin nemohli navštěvovati
školy měšťanské, bylo prospěšno, aby alespoň
vychodili šestitřídní obecnou školu a tak na
byli vysvědčeni ze VI. třidy. Je podivno, ž e
strany, které té doby měly v ohci, jak v míst
ní školnl radě, tak v obecním zastupitelstvu,
většinu, a které mají vždy osvětu a pokcok na
jazyku, docela klidně k tomu příhližely, když
škola vicetřidní proměněna byla v ménětřídní,
proti čemuž by se byla bránila každá horská
dčdinka.
Koupě lesa D61ňáku

Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 4.
záři 1926 usneseno k návrhu pana J. Sedlaří
ka většinou hlasů učiniti u J. mor. spořitelny
v Brně dotaz ohledně prodejních podmínek
lesa Důlňáka v katastrálni obci Vratimově. Ve
schůzi dne 29.září 1926 usnesla se obecní rada
na koupi lesa Důll\áku. Usneseno vstoupiti ve
styk se Slezskou Ostravou, která také jevila zá
jem na koupi tohoto lesa pro obec ostravskou a

trvati na ceně 934 000 Kč staoovené Pozemko
vým úřadem. Ve schůzi dne 15. prosince 1926
usneslo se obecní zastupitelstvo na koupi lesa
Důlňšku s dvěma obytnými objekty za úhrný
obnos 1 050 000 Kč. Kupni cena se zaplali z
obecni hotovosti a tato hotovost uloŽ! se do re
ality jako kmenové jmění. Obec jako kupitelka
hradí veškeré výlohy s koupí spojené, jako po
platek pozemkovému úřadu, dávku převodní,
dávku z přírůstku hodnoty, kupní smlouvu
atd. Kupitelka je si vědoma servitutu vudoí
ho práva obce Slezské Ostravy, obec souhlasi
s převzetim personálu hajného plně a lesního
z polovice. Kupní cenu zaplatí obec hoto
vě, ponechává si však na vůli nechati na lese
vAzouli 400 000 Kč na 6 %. Pro koupi lesa za
uvedených podntinek hlasuje 20 členů, 9 členů
vzdává se hlasování. Proti nehlasoval nikdo.
Další jednání o zřízení obecního hřbitova

Obecní zastupitelstvo usneslo se 15. prosin
ce 1926, by obec přikcočila k zřízeni obecního
hřbitova na kostelnlm pozemku ležícím se
verně od dosavadního hřbitova. O pooechání
tohoto pozemku k účelům br"bitovním bode se
s kompetentními úřady vyjednávati a bode se
hleděti získati tento kostelu patřící pozemek za
výměnu jiného pozemku. Potřebuý obuos na
zakoupení náhradního pozemku na výměnu,
pak oplocení a odůvodněni a jiné povoluje se z
obecni hotovosti. Část tohoto pozemku určena
by byla k rozšíření dosavadního br"bitova. Toto
usnesení doplňuje se Iimto dodatkem. Nepo
volí-Ii úřady použili uvedeného pozemku za
hřbitov, opatři obecní zastupitelstvo pro len
to účel jiný vhodný pozemek. S přífařenými
obcemi bude se vyjednávati o rovnoměrných
příspěvcich na vybudování a udržováni toho
to hřbitova. Pro tento návrh hlasují, až na 3,
všicbni členové obecního zastupitelstva.
1927
Kíno lícence

Ve schůzi obecního zastupitelstva 9. února
1927 usneseno většinou hlasů, by licence na
kinematograf udělena byla obci Vratimovu
a nednporučuje se udělení kinolicence tělo
cvičné jednotě Sokol ve Vratimově. Ve schů
zi obecního zastupitelstva dne 2. dubna 1927
pozměněno bylo usneseni ze dne 9. úoora tr.,
v ten smysl, že se doporučuje většinou občan
ských hlasů uděleni kinolicence Slezské Mati
ci Osvěty lidové ve Vratimově. Kooeěně bylo
však rozhodnutím policejního ředitelství v
Mor. Ostravě propůjčena kinolicence tělocvič
né jeduotě Sokol.
Odškolení Nověho pole od Vratímova a
přiškolení do Kunčíc n. O.

Části obce kunčické, Papinec a Nové Pole a
domky podél okcesní silnice až ke dráze náleže
ly od roku 1884 ke škole vratimovské, ačkoliv v

tomto roku zflzena byla v Kunčicich samostat
ná škola. Do roku 1884 náležely celé Kunčice ke
škole vratimovské. Po připojeni osady Popince
k Vratimovu zůstala ještě osada Nové pole a
domky podél silnice příškoleny k Vratimovu.
Škole kunčické uhylo v roku 1926 tolik žactva
- váleěné roěniky - ž e počet tříd zredukován
ze 6 na 3. Tanuli místní školnl rada zažádala u
školnlch úřadů, aby osada Nové pole byla od
Vratimova odloui!ena a přiškolena así s třiceti
žáky ke škole kunčické, ohec Vratimov se tomu
nebránila, ba naopak podporovala žádost obce
Kunčic, že vlastně je to správoé, aby se obec
kunčická starala o dčti svých příslušníků. Ko
náno komísiooelnl řízení na místě samém, ob
čané novopolšti nechtěli do Koočic, místní škol
ní rada a zastupitelstvo zdejši obce vyslovily se
v sezení dne 4.záři 1926, 15 proti 12 hlasům pro
přiškoleni jmenované osady ke škole kunčické
a dle toho usneseni rozhodl také okcesní školnl
výbor, ž e přáním obou obci se vyhovuje. Pro
ti tomuto rozhodnuti podali občané novopolšli
odvolání k Zemské školnl radě. Zemská školnl
rada zamítla však rekurs občanů novopolských
výoosem ze dne 20. dubna 1927, čís. III-126/2
a tim ukončeno jednáni o odškolení. Počátkem
školního roku 1927-28 odešli žáci kunčičti ze
zdejší školy.
Elektrisace Podle.í

Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 25.
července 1925 bylo usoeseno vyhověti žádosti
občanů z Podlesi o elektrisaci této části Vrati
mova, předem však nutno zjistiti nšklad, kte
rý bude Mor. sl. elektrárna žádati a uvědomíti
občany z Podlesí o zařizovacích výlohách a o
nákladu na osvětlení vůbec.
Dne 2.ledoa 1926 sdéleno zastupitelstvu, že
Mor. sl. elektrárna žádá za provedení elektris
ace v této osadě 70 000 Kč. Má se vstoupiti ve
vyjednávání s elektrárnou ohledně soížení ob
nosu a vyšetřiti skuteěnou potřebu světla pro
Podlesí. Vyjednávání řídil úřadnjící náměstek
Jan Širník. Ve schůzi dne 9.úoora 1927 schva
luje se výstavba el. sítě na Podlesí nákladem
70 000 Kč. Tím uskutečněna elektrisace Pod
lesL Světlo rozžato tam poprvé 31.srpna 1927.
Měšťao.ká škola - příspěvky žáků
K návrbu místní školnl rady usneslo se
obecni zastupitelstvo ve schůzi 9. dubna tr.,
aby přespolní žáci navštěvující zdejší měšťan
skou školu, platili na věcné potřeby školy roční
příspěvek 250 Kč. Usneseni místní školní rady
se schvaluje. Pro usnesení hlasuje 15 členů,
proti nikdo. J při tomto poplatku je obec ještě
zkrácena, neboť na zdejší měšťance případá na
jednoho žáka nákladu na věcné potřeby školy
asi 400 Kč, při padesáti žácích z cizích obcí
dopláci Vratimov na jednoho žáka 150 Kč, čili
na všechny pro tento rok 7 500 Kč.

pokračovánípňště
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kino hvězda vratimov - program na měsíc únor 2012 - tel.: 595 700 756
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----
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Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazuji právo na změnu vstupného. Pokud neni uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

Příběh sympatického čističe bot, který dávno rezignoval na

MILO VANí

své umělecké literární ambice, se odehrává ve francouzském pří

1. a 2. února v 18 hodin

stavním městě Le Havre. Hlavní hrdina Marcel Marx žije šťast

Francie, Velká Británie, Česko, vstupné 60 Kč, komedie-muzi

ně ve své čtvrti s milovanou ženou Ar1ettou, tráví čas ve svém

kál, přístupný od 12 let

oblíbeném baru, až do okamžiku, kdy mu osud vrhne do cesty
třináctiletého afrického mladíka na útěku. Marcel se rozhodne
zachovat jako správný muž a chlapce uchránit před policií a ná
slednou deportací.
Hrají: André Wilms, Jean-Pierre Darroussin, Jean - Pierre
Léaud, Kati Outinen, Blondin Miguel, Elina Salo

KOCOUR V BOTÁCH
22. a 23. února v 18 hodin
USA, vstupné 70 Kč, animovaná dobrodružná komedie

Z Paříže 60. let do současného Londýna. Made1eine se svou

dcerou Verou proplouvají tanečním krokem skrze životy mužů,
které milují. Ale láska může povznášet i bolet, umí být radostná i
hořká. Elegie na ženskost a vášeň, elegie, která tu a tam propuká
v hudbu.
Hrají: Catherine Denevue, Ludivine Sagnier, Chiara
Mastroianni, Louis Garrel, Miloš Forman

WEST SIDE STORY
8. a 9. února v 18 hodin
USA, vstupné 60 Kč, muzikál, přístupný od 12 let

Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl za pár peněz
sprovodit ze světa všemi milovaného zlobřího hrdinu Shreka.
Přesto se z Kocoura v botách časem stala s přehledem nejpo
pulárnější postava téhle ságy. Je to psanec a zločinec, na jehož
hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé
oči dokázaly podvádět a krást? Všechno určitě musí být úplně
jinak, což se taky vzápětí potvrdí, když se kocour v honbě za tře
mi kouzelnými fazolkami ocitne tváří v tvář Valdovi Cvaldovi.
V českém znění: Aleš Procházka, David Suchařípa, Tereza Be
barová, Dana Černá, Jaromír Meduna

JOHNNY ENGLISH SE VR Ací
29. února v 18 hodin
USA, VB, F, vstupné 70 Kč, akční komedie, přístupný
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent
007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety do

Jedni si říkají Tryskáči a sdružují bílé Američany židovské

kázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá,

ho, italského a polského původu, druzí se jmenují Žraloci a tvo
ří je mladí Portoričané. Dva newyorské gangy, nesmiřitelná ne
návist a milenci, jejichž tragická smrt nakonec přináší smíření.
Hrají: Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita
Moreno, George Chakiris

LE HAVRE
15. a 16. února v 18 hodin
Finsko, Francie, Německo, vstupné 70 Kč, komedie, přístupný

než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí
tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořád
ným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho
druhu.
Hrají: Rowan Atkinson, Dominic West, Gillian Anderson, Ro
samund Pike, Mark lvanir, Togo 19awa
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informace občanům

Srdečně zveme na tradiční Městský ples
sobota 11. února 2012, velký sál Kulturního domu Vratimov
začátek v 19.30 hodin

) kapela Mistral k tanci i poslechu
) diskotéka s DJ Ivanem
) soubor Šuba Duba Band
) tradičně bohatá tombola
Nabídka jídel
1. Hovězí guláš, houskový knedlík
2. Kuřecí řízek, bramborový salát s
jogurtem
3. Přírodní vepřový kotlet, opékaný
brambor, tatarka

) show Moulin Rouge, půlnoční překvapení

Výběr jídla při zakoupení vstupenky.

cena vstupenky s večeří 300 Kč

v podání mistrů České republiky v salse
Michaely Gatěkové a Jakuba Mazůcha

předprodej - sekretariát MěÚ Vratimov

Vratimovský kalendář 2012
je v prodeji v kulturním středisku
za sníženou cenu 40 Kč

Kulturní středisko Vratimov
přijme lektorku
kurzu ručních prací.
Bližší informace
na telefonních číslech
595 700 752, 731 446 809

Počítačové kurzy v KS Vratimov
Microsoft Excel - tvorba tabulek, vzorců a grafů, práce s digitální fotografií
Microsoft Power Point- naučíte se vytvořit prezentaci, graficky ji zpracovat.
Základní úpravy digitální fotografie - stahování a následná úprava fotografií
Nadále se můžete hlásit i do těchto kurzů:
- základy PC - Microsoft Word - textový editor, práce s myší a klávesnicí
- internet a elektronická pošta- základy práce s internetem, elektronická pošta,
práce s programy ICQ, Skype.
Jednotlivé kurzy jsou v rozsahu 3 týdnů (12 hodin výuky).
Zájemci se mohou hlásit v KS Vratimov anebo na tel. 595 700 752
8
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kulturní středisko připravuje

Divadlo KALICH
uvede v Kulturním domě Vratimov
komedii autora Noela Cowarda

s Janou Paulovou
a Pavlem Zedníčkem
v hlavních rolích
úterý 29. května 2012 v 19 hodin
předprodej zahájen 14. března 2012

Všechny příznivce dechové hudby a dobré
zábavy zveme do Kulturního domu Horní

Kulturní středisko

Datyně na vystoupení slovácké dechové

nabízí poslední

hudby

volná místa v kurzu

VLČNOVJANKA
19. dubna

v

břišních tanců

18 hodin

Břišní tanec je především zábavou a potěšením.

taneční parket i občerstvení

Cílem je nejen to, aby se každá žena postupně na

bude připraveno

učila tajům břišních tanců, ale zejména, aby strá
vila příjemné chvíle a udělala přitom něco pro své

Divadlo Silesia uvede pohádku

zdraví, fyzickou kondici a krásnou postavu. Kurzy

Malá čarodějnice

a relaxační pohybovou aktivitu ve smyslu ideálního

jsou proto vedeny se zaměřením na kondiční cvičení
a přitom zajímavého aktivního odpočinku.

Přijďte mezi nás každý čtvrtek od 19 hodin.
Cena kurzu 1170 Kč za 20 lekcí.

26. února v 10 hodin

Přihlášky v Kulturním středisku Vratimov.

kinosál Hvězda
Vratimov

Bližší informace se na telefonních číslech

595700752, 731446809.

Vstupné 50 Kč.
9
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kulturní středisko připravuje

Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské
uvede slavnou muzikálovou komedii

13. března 2012 v 18.00 hodin

V předprodeji poslední vstupenky

NEDEJTE NÁSILNíKŮM ŠANCI
NAVŠTIVTE
SEMINÁŘ SEBEOBRANY

Kupon na zlevněnou vstupenku
Divadlo Silesia uvede pohádku

Kulturní středisko Vratimov, ve spolupráci
s Policií České republiky, vás zve na seminář
sebeobrany. Dvouhodinový seminář se bude
skládat z praktických ukázek, jak čelit násilí
a jak se bránit.
Termín: duben 20 12 v dopoledních hodinách
(bude upřesněn na základě vašeho zájmu).

26. února v 10 hodin
kinosál Hvězda Vratimov
Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.

�

Rezervace
osobně
v kulturním středisku nebo
na tel. 595 700 752, 731 446 809
Vstup zdarma
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společenská rubrika
,

BLAHOPŘEJEME

VZPOMINAME

Dne 25. 2. 2012 oslaví svých krásných 90 let pan
Čím více se vzdaluje doba odloučení, tím

Leopold Chlupatý

smutnější je vzpomínání na naši milovanou
dceru

Přejeme Ti do dalších let pevné zdraví,
ať Tě život stále baví.
Radost, humor, úsměv jen,
ať se Ti vyplní každičký sen.

Zuzanu Poláčkovou
Dne 23. února 2012 si vzpomeneme nedožité

S láskou přeje Helenka
a celá rodinka Tisovjákova.
K přání se připojují také Florkovi.

47. narozeniny naší milované dcery.
Dne 10. června 2012 uplyne již 19 let od její násilné smrti uškrce
ním. Vrah, který ji zákeřnou rukou sprovodil ze světa, nebyl do

INZERCE PRO VÁS

sud usvědčen a potrestán. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou.
Rodiče
Odešla, ale zůstala v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.
Dne 12. února 2012 uplynou 4 roky,

I

kdy nás navždy opustila paní

Pronajmu byt 2 + 1 s lodžií ve Vratimově, Na Příčnici, od března
2012. Podmínky pronájmu dohodneme osobně, tel.: 602 576 246.
Poděkování nálezci telefonu. Touto cestou bych chtěla poděkovat obyvateli města Vratimova, panu Jiřímu Cernému, který v
prosinci našel mobilní telefon, nemeškal a ihned ho vrátil. Je až

Danuše Kuboňová

neuvěřitelné, že i v této době se najdou poctiví lidé.
Děkuji

Vzpomíná rodina.

Irena Vlčková

Únor v Kulturním středisku
Program v Kulturním domě ve Vratimově

Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 12. února 2012 vzpomínáme 5. výročí,

4. února

20.00

7. února

8.30 a 10.00

kavárna

Ples SDH Vratimov

kinosál

pořad Pavla Nováka
ml. pro MŠ aZŠ

kdy nás opustil pan

8. února

vestibul

Prodej

19.30

velký sál

Městský ples

18. února

19.00

kavárna

Ples ZŠ TGM

19. února

14.30

kavárna

KarnevalZŠ Datyňská

24. února

20.00

kavárna

Ples TJ Sokol Hrabová

26. února

10.00

kinosál

Malá čarodějnice

11. února

Jiří Kozel
Vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

Kdo tě znal, ten vzpomene.

6., 13.,20.,27., února 15.00

učebna č. 17

Autoškola

6., 13.,20.,27., února 16.30

kinosál

Zkouška ZUŠ

Dne 21. ledna 2012 uplynulo 10 let od úmrtí
naší maminky a babičky, paní

Program v Kulturním domě Horní Datyně

Anny Krejčí

4. února

19.30

Ples SRPŠ Václavovice

11. února

19.00

Ples Mysliveckého sdružení Hubert

13. února

17.00

Schůze za ČZS

Nikdy nezapomene

18. února

20.00

dcera Šárka a Yveta s rodinami.

24. února

20.00

Ples Fe Biocel

25. února

19.00

Pochování basy SDH Horní Datyně

Ples ZŠ Datyňská Vratimov

Kurzy v KS Vratimov

Místní knihovna Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště

pondělí

Výstava: Malba na hedvábí a ruční tkaní - Kristýna Brišová
Od 1 4.2. do24. 3.2012. Možno zhlédnout v úterý od 1 0 do 12, od 1 3 do

9.00

cvičební sál

15.30

učebna č. 11

AJ 2. ročník
AJ 3. ročník

cvičení seniorů

17 a v pátek od 9 do 12 a od 1 3 do 15.30 h.

17.00

učebna č. 11

Beseda o grafologii s Dagmar Kravčíkovou

18.00

cvičební sál

aerobic mix

Dne 1 4.2.2012 v 17.00 hod.

18.30

učebna č. 11

AJ 1. ročník

Jaroslava Grobcová -Tajemná místa Velké Moravy

úterý

Dne21 . 2. 2012 v 17.00 hod..

Místní knihovna Žabeň, Žabeň 74, www.zaben.knihovna.info

Výstava: Nejdelší prázdniny, aneb s baťohem na zádech po Novém Zé
landu a Asii -fotografie Vojtěcha Bednáře.
Od 15. 2. do28. 3. 2012. Pondělí až středa od 1 3.30 - 17.30 h.

středa

Beseda o grafologii s Dagmar Kravčíkovou
Dne 22. 2. 2012 v 17.00 hod.

Noc s Andersenem

16.30

učebna č. 11

AJ 2. ročník

18.00

učebna č. 11

AJ 4. ročník

18.00

cvičební sál

18.00

salonek

19.00

cvičební sál

17.00

salonek

pilates s Bárou
vinyasa joga
pilates s Broňou
joga

18.00

cvičební sál

fat burner

19.00

cvičební sál

fit balony

17.00

cvičební sál

pilates s Bárou

dersenem. Tato akce pro žáky2. až 4. tříd ZŠ se uskuteční z pátku 30. 3. na

18.00

cvičební sál

body forming

sobotu 31 . března 2012. Zájemci si mohou chodit pro přihlášky v týdnu od
20. do24. února, uzavření přihlášek je stanoveno na 1 . března.

18.30

velký sál

čtvrtek

Městská knihovna Vratimov se letos již posedmé zapojí do akce Noc s An

11

mix dance

Z obsahu:
– Obecní byty
– Zlatý Ámos
– Pavel Novák dostal malé diváky
– Co nám působí bezohlednost
1. březen 2012 / číslo 3	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 3
str. 4
str. 6

604 12 72 88

Hlavolamy bystří myšlení a pomáhají v úsudcích
V únoru proběhla v kulturním středisku, ve spolupráci s DDM Vratimov,
zajímavá výstava. Hlavolamy sběratele pana Lederera, starosty z Větřkovic,
upoutaly nejen děti, ale i dospělé návštěvníky.
Jak a kdy jste s hlavolamy začal?
Hlavolam je koníček, který vás chytne
a nepustí. První hlavolamy jsem si koupil
asi před dvaačtyřiceti lety v Jablonci nad
Nisou. Po rozebrání pořád něco chybělo
nebo nadbývalo. Nakonec jsem hlavolamy
složil a to byl první impuls k tomu, abych
se hlavolamům začal věnovat.
Jsou u nás výrobci hlavolamů?
V prvních letech nebylo hlavolamů
mnoho. Vyrábělo je družstvo Směr a
Družstvo invalidů v Jablonci nad Nisou.
Pak přišla rubikova kostka a to byl základ
k tomu, aby se výroba hlavolamů rozjela.
Měl jsem tu výhodu, že známá mé manželky má rodinu v Maďarsku, proto jsem
měl jednu z prvních rubikových kostek i
já. Když se kostka začala u nás prodávat,
měl jsem už skládání nacvičeno. Pak přišli další výrobci. Dnes už je otevřený trh
celému světu, stačí si objednat v katalogu

nebo na internetu. Většinou to ale není až
tak levná záležitost.
U Jablunkova je jeden výrobce plastových hlavolamů, které patří u nás ke špičce. Po celé republice je spousta dalších výrobců, kteří vyrábějí hlavolamy plastové,
drátěné i dřevěné. I tyto hlavolamy patří
ke světové špičce. Zde je na místě vzpomenout zlaté české ručičky.
Jste starostou Větřkovic. Pomáhá vám
řešení hlavolamů ve vaší práci?
Zcela určitě. Například obecní rozpočet je jeden velký hlavolam – musíte se
orientovat v příjmech i výdajích tak, aby
byl rozpočet vyrovnaný. Je třeba někdy
spolknout i názor protistrany. Řešení hlavolamů tyto vlastnosti rozvíjí. Naučíte se
logickému myšlení, které je potřeba i při
řízení obce.
Děkuji za rozhovor.

Mnozí z vás si jistě všimli změn v prostorách Domu služeb a budovy bývalé ZUŠ. Nájemci prostor z 2. a 3. NP, které mají být novými vlastníky
přestavěny na malometrážní byty, se stěhují do prostor uvolněných základní
uměleckou školou.

není až tak v módě a starší odborníci tohoto řemesla často končí, ale řešení se našlo.
V Domě služeb bude zajištěn příjem a výdej bot k provedení opravy, a tak nemusíme za touto službou cestovat do okolních
měst.

Řešení hlavolamů přilákalo diváky

foto David Holzmann

(jk)

informace občanům

Kam za opravou bot

Nájemníků v přízemí se změny až tak
nedotkly, někteří však svoji činnost ukončili a služby dále neposkytují. Jsou takové,
jako např. sklad internetového obchodu,
jejichž absenci občané nepocítí, své podnikání skončil ale také obuvník, na kterého jsme se s opravou bot všichni spoléhali.
Ani město v době vlastnictví budovy nemohlo nijak výrazně ovlivňovat nabídku
zde poskytovaných služeb, vždy záleželo
na zájmu druhé strany nebytové prostory
si u nás pronajmout. Nabídek nikdy nebylo
tolik, abychom si mohli příliš vybírat. Také
obuvník skončil s opravou bot z důvodu
zhoršení zdravotního stavu, se změnou
vlastníka souvisí ukončení jeho činnosti
pouze časově. S dotazy na možnost nalézt
náhradu, aby lidé nemuseli za opravou
cestovat do Ostravy nebo Frýdku-Místku,
se setkáváme často a máme pro ty, kteří si
nechávali opravovat boty v domě služeb,

dobrou zprávu. Přímo získat obuvníka se
sice nepodařilo, to je v dnešní době téměř
nemožné, jelikož u mladých tato práce
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JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

informace občanům

Upozornění podnikatelům
Orgán ochrany ovzduší upozorňuje provozovatele malých zdrojů znečištění na oznamovací povinnost o provozu těchto zdrojů dle zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Oznamovací povinnost
se vztahuje jen na podnikatele, kteří využívají malý zdroj znečištění při své
podnikatelské činnosti a to jen o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW až 0,2
MW.
Netýká se malých spalovacích zdrojů s
nulovou sazbou (tj. zdroje používající jako
paliva koks, dřevo, zemní plyn, elektřinu,
topný olej s obsahem síry do 0,1 %). Tiskopisy na oznámení si je možno vyzvednout na Městském úřadě ve Vratimově,
odboru výstavby a životního prostředí, 2.
patro, dveře č. 8a nebo na internetových
stránkách www.vratimov.cz. Termín pro

odevzdání oznámení Městskému úřadu
ve Vratimově, odboru výstavby a životního prostředí, je nejpozději do 31. března
2012.
Dále připomínáme povinnost zajišťovat
prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství
vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů. Tato

Ze schůze
Rady města Vratimova



RNDr. Ivana Hranická, Odbor VaŽP

Obecní byty

Rada města na své schůzi dne 13. ledna 2012 projednávala:



povinnost měření se vztahuje na podnikatele, kteří malý spalovací zdroj využívají
výhradně při podnikatelské činnosti a spalující tuhá paliva ve zdroji od jmenovitého
výkonu 15 kW a spalující plynná nebo
kapalná paliva ve zdroji od jmenovitého
tepelného výkonu 11 kW. Toto měření je
nutno provádět nejméně jedenkrát za dva
roky a odstraňovat zjištěné závady. Výsledek měření musí být předložen Městskému úřadu ve Vratimově, odboru výstavby
a životního prostředí. V případě nedoložení měření může být provozovatel sankciován dle § 40 zákona o ochraně ovzduší.

– Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2012
– Investiční akce v roce 2012
– Informace o přípravě projektu Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň
– Informace o finančních kontrolách za II. pololetí roku 2011
– Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu Kulturního střediska Vratimov
za rok 2011
– Koeficient zvýšení nájmů u nebytových prostor
– Smlouvy
– Informace o nabídce financování revitalizace bytového domu ve
vlastnictví města Vratimova
– Novelu školského zákona a s ní související funkční období ředitelů
škol a školských zařízení zřízených městem Vratimov
– Projekt ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192 – Školní klub
Ivo Kičmer, místostarosta

Odbor investic a údržby obecního majetku MěÚ Vratimova sděluje všem žadatelům o pronájem obecního
bytu, že Pravidla pro přidělování obecních bytů, které
jsou v majetku města Vratimova, schválena Radou města Vratimova dne 4. 9. 2001, č. j. 52.5.9., byla doplněna
(RM dne 27. 5. 2003, č. j. 11.5.14) o vyřazování neaktualizovaných žádostí po dvou letech od jejich první
aktualizace.
Žadatel je povinen osobně nebo písemně potvrdit trvání své žádosti každoročně na počátku kalendářního
roku, nejpozději však do 31. 3. přísl. roku.
V případě, že se tak nestane, bude po dvou letech, po
předchozím projednání v sociální, zdravotní a bytové
komisi, vyřazen.
O vyřazení bude žadatel informován.




Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby obecního majetku

Město Vratimov vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa na odboru VaŽP.
Bližší informace naleznete na www.vratimov.cz.

Ing. Renáta Mičulková, tajemnice

Jarní termíny a stanoviště sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro rok 2012
Horní Datyně
28. 3. U Důlňáku u obchodu
29. 3. ulice Václavovická u kapličky
30. 3. kulturní dům Horní Datyně

Vratimov
19. 3. Restaurace U Kostela
20. 3. Radniční náměstí
21. 3.	k řižovatka ulice Nádražní
a U Hráze
22. 3. ulice Na Příčnici u kotelny
23. 3.	ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu Krahulčí
26. 3. ulice Rakovecká u mostu
27. 3.	křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Sběr proběhne opět v době od 10.00 do 17.00 hodin. Opakovaně upozorňujeme, že sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu neslouží k odkládání odpadu vzniklého při podnikatelské činnosti!

RNDr. Ivana Hranická

odbor VaŽP
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co se děje v domečku

Zlatý Ámos aneb jaký učitel je nejlepší?
Učitelé jsou bezpochyby autorita. Lidé si je pamatují
celý život, hlavně ty milé a oblíbené. Ve vratimovském
Domě dětí a mládeže se to v úterý 8. února hemžilo právě těmi oblíbenými. Žáci z celého Moravskoslezského
kraje totiž nominovali některé své učitele do celorepublikové ankety Zlatý Ámos.
Krajská kola, tedy i to moravskoslezské, bylo jako vždycky
veřejnosti nepřístupné, a proto vám popíšu, co se za zdmi našeho oranžového domečku vlastně dělo. Začátek byl opravdu slavnostní – vybraní členové Centra dětské komunikace Vratimov se
stali redaktory Dětské tiskové agentury a veřejně stvrdili svým
podpisem přednesený slib. Následovalo představení jednotlivých
nominovaných pedagogů a jejich navrhovatelů – přijelo jich do
Vratimova celkem sedm. Potom každý tým dostal přiděleného
„strážného anděla“ z řad členů ZÚ New´s Baráčníci a my, členové CDK, jsme zase fotili, dělali rozhovory, točili – prostě téměř
profesionální zpravodajský servis. V malém, ale našem, studiu
jsme se dozvěděli, že ideální žák by měl být aktivní, snaživý a
svůj. Zajímavé je, že ideální učitel není ten, který rozdává samé
jedničky a je na všechny hodný; žáci nominovali učitele, kteří
naučí, jsou přísní, ale spravedliví. Vymýšlí pro ně zajímavé způsoby, jak natlačit vědomosti do jejich hlav. Zkrátka a dobře drželi
se doporučení Jana Ámose Komenského „škola hrou“.

Tým paní učitelky Ivany Kramářové

foto Denisa Krumpochová

Porota, ve které mimo jiné zasedala také starostka města Vratimova JUDr. Dagmar Hrudová, předseda Slezské brány a starosta
obce Řepiště Rostislav Kožušník a také Zlatá Ámoska Martina
Čiklová, to neměla vůbec lehké. Jak sama přiznala, dlouho se radila, kdo vlastně vyhraje, protože výkony byly velmi vyrovnané.
Nejlepší učitel, který si odnesl titul Zlatý Ámos moravskoslezský,
byl nakonec pan učitel Puchýř ze Střední školy technické a dopravní z Ostravy Vítkovic. Mimochodem, protože chodí o francouzské holi, má na škole několik přezdívek, například Fofrkryka
nebo Dr. House. Po vyhlášení vítězů zahrál na kytaru a se všemi
zazpíval písničku Když jsi kamarád.
A to není všechno. Z regionálního moravskoslezského kola,
které se konalo 8. února v Domě dětí a mládeže ve Vratimově,
nakonec postoupili do finále Zlatého Ámose celkem tři učitelé!
Kromě Josefa Puchýře také Dalibor Tomáš ze ZŠ a MŠ Ostrčilova, Moravská Ostrava a Irena Bambuchová z Mendelovy střední
školy, Šenov u Nového Jičína. Poblahopřát jim přišla i náměstkyně hejtmana MSK Věra Palková.
Ředitel soutěže, která oslovuje školy v celé republice, Slávek
Hrzal, na závěr prohlásil: Zase to bylo u vás skvělé! Říká se třikrát
a dost, ale já bych rád, aby v tomto případě platilo „třikrát a těšíme
se na další pokračování“.



Rozhovor s vítězem panem Josefem Puchýřem ve studiu CDK

foto Denisa Krumpochová

Katka Vítková
členka CDK Vratimov

Úspěch vratimovských mažoretek ZIK ZAK Vratimov na šampionátu v Nymburce
Mažoretky a roztleskávačky ZIK ZAK
Vratimov úspěšně reprezentovaly naše
město a DDM Vratimov v Nymburce 11. a
12. února na Mistrovství České republiky
ve twirlingu a pom pom 2012. Skupina
mažoretek Kostičky ZIK ZAK Vratimov
v kategorii děti pom pom vybojovala mezi
velkou konkurencí 3. místo a získala titul
II. VÍCEMISTR ČR. Služebně starší skupina ZIK ZAK Vratimov, soutěžící v kategorii pom pom junior, přivezla stříbrnou
medaili a získala titul VÍCEMISTR ČR.
Blahopřejeme všem soutěžícím a děkujeme fanklubu za podporu a přízeň. Velké
DÍK patří trenérkám Hance Mindekové a
Renátě Hloušové.



Za tým pracovníků DDM Vratimov
Marcela Grácová

Tým vratimovských mažoretek nás reprezentuje na mnoha soutěžích
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foto Renáta Hloušová

dětské aktivity

Úspěch ZŠ Datyňská ve výtvarné soutěži
V ZŠ Datyňská se ekologii a enviromentální výchově věnujeme dlouhodobě. Už pátým rokem jsme zapojeni do
projektu Recyklohraní. V rámci tohoto projektu organizujeme svoz nefunkčních elektrospotřebičů a mobilních
telefonů. Soutěžíme ve sběru starého papíru a víček.

Děti z 2. A

foto autorka

V prosinci loňského roku se žáci prvních a druhých tříd zúčastnili výtvarné soutěže Zdravý komín. Žáci 2. A získali v této soutěži 2.
místo. Dne 9. února převzala paní ředitelka Mgr. Miroslava Klančíková
diplom a drobné ceny pro žáky přímo z rukou ministra životního prostředí Tomáše Chalupy. Akce se konala v Ostravě na Masarykově náměstí, kde byly rovněž vystaveny vítězné práce dětí. Gratulujeme všem
oceněným žákům.


Mgr.Věra Jonášová, ZŠ Datyňská

Na výstavě

foto autorka

Pavel Novák dostal malé diváky do varu
Dne 7. února navštívil kulturní středisko zpěvák a muzikant Pavel Novák.
Se svou kapelou přivezl vystoupení pro děti mateřských a základních škol
z Vratimova a okolí. V rychlosti jsem mu položil pár otázek.
Dnešní vystoupení bylo adresováno převážně předškolním dětem, samozřejmě i dospělí si přišli na své. Máš, Pavle, podobný
koncert i pro starší děti?
Samozřejmě. Máme nový program pro
školáky třetích až sedmých tříd. S tímto
programem jsme nedávno byli ve Žďáru
nad Sázavou. Tak úžasná atmosféra, jaká
byla na koncertě, nebývá ani na koncertech pro dospělé. Vždy se nám daří aktivně zapojit děti do programu.
Letos jsme vystupovali i s novým vánočním koncertem pro děti i dospělé
s názvem Od čerta k Ježíškovi. Je to písničkový pořad o tom, jak se slaví vánoce
v různých zemích.
Podařilo se vám děti doslova rozparádit.
Daří se vám to všude?
Děti jsou bezprostřední a reagují na veškeré podněty jinak, než dospělí. Nemají
zábrany ve svých projevech – jsou upřímné.

A co koncerty pro dospělé?
V nabídce máme i tyto koncerty. Písničky mého otce mají i dnešní generaci co říci
a mají pořád dost posluchačů.


Děti z mateřských škol na koncertu Pavla Nováka
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foto (jk)

Co nám působí bezohlednost ostatních
V tomto článku se nechci zaobírat bezohledností a mezilidskými vztahy
v obecném smyslu, jak by se to mohlo z nadpisu zdát. Jde mi o dva případy
bezohledného chování či jednání, které ovlivňují životní prostředí v našem
městě a přispívají k jeho zhoršení tam, kde by k tomu vůbec nemuselo docházet.

Ilustrační foto

Tyto případy jsou sice zcela odlišné,
mají však společné jedno. Ten, kdo znečišťování životního prostředí v našem městě působí a znepříjemňuje tím také život
našim občanům, může sjednat nápravu,
pokud by to opravdu chtěl a pokud by i za
tím účelem sáhl do své kapsy.
Nicméně přejděme ke dvěma konkrétním případům ekologické bezohlednosti.
První případ můžeme nazvat třeba „čmoudící komín“. Tím čmoudícím komínem je
komín domu na Masarykově náměstí nad
pivnicí Besta. Není asi nikdo, kdo by alespoň jednou nevyzkoušel chůzi nebo jízdu
autem kolem této pivnice v době, kdy je
celé okolí zahaleno hustým, páchnoucím
dýmem. Jde především o ranní hodiny
od 6.30 do 8.00 hodin a potom odpoledne
mezi 17.00 a 19.00 hodinou. Takové jsou
alespoň mé časové zkušenosti s čmoudícím komínem. Občané i učitelé školy na
Masarykově náměstí zasílají stížnosti a
my jsme bohužel bezbranní. Dům, ve kterém je pivnice umístěna, topí v kotli na
tuhá paliva. Jedná se o tzv. malý zdroj znečištění a na podnět města byly provedeny
všemi právními předpisy stanovené, resp.
možné, kontroly. Kotel, včetně čmoudícího komínu, prohlédli hasiči, kominík,
pracovnice odboru výstavby životního
prostředí. Odborný pracovník s autorizací, pan Ivan Kerlík, vystavil osvědčení,
že vše je v pořádku a nejsou nutná žádná
opatření.
Jeden lednový podvečer jsem se vracela
z Ostravy a přes hustý dým nebylo téměř
vidět na cestu. Nedalo mi to, odstavila jsem
auto a šla zjistit, co se děje. Majitelé pivnice
mě sice nepřivítali s nějakou vřelostí, což
nemuseli, neboť starosta nemá žádné kontrolní oprávnění, ale zavedli mě do sklepa a
kotelny. Vše vypadalo v naprostém pořádku, kromě uhlí na topení v něm nebylo nic,
co by vzbuzovalo podezření z používání
jiného paliva než uhlí. Jen hustý dým valící se do kotelny po otevření dvířek kotle

(jk)

nasvědčoval tomu, že vše není v úplném
pořádku.
Právo selhalo, ne vše lze vždy řešit z
moci úřední, a tak se dostáváme k té výše
zmiňované vlastnosti, kterou je ohleduplnost. Nezbývá, než apelovat na majitele pivnice, aby vyřešili problém s jejich
čmoudícím komínem, který dusí děti
ve škole naproti, starší občany v domě s
pečovatelskou službou a všechny, kteří
se v blízkosti pohybují, pracují, či bydlí.
Skutečnost, že věc nelze řešit z moci úřední (pokuty, sankce, nařízení) neznamená,
že věc nemá řešení. Jiný kotel, jiný druh
paliva, rekonstrukce komínu apod. Řešení by se jistě našlo. Ten, kdo nám problém
působí, by však musel chtít, musel by pro
to něco udělat a pravděpodobně investovat
i nějakou finanční částku. Proč by to však
dělal? Ohleduplnost je přece vlastnost nemoderní, v současné době se moc nenosí a
v začouzeném prostředí hospody se trocha
dýmu navíc ani nepozná.
Druhý případ devastace životního prostředí je sice ze zcela jiného soudku, nicméně v našem městě ještě sledovanější a
známější. Jsou to činnosti spojené s likvidací lagun v Ostravě a s návozem a zpracováním nebezpečného odpadu označeného
jako výrobek do areálu společnosti Datafish Ostrava, s. r. o., v centru našeho města.
Také v tomto případě je zřejmá naprostá
bezohlednost vůči lidem a životnímu prostředí za situace, kdy právě tato devastace
přináší do kapes některých podnikatelských subjektů milionové, respektive miliardové, zisky. V tomto případě je situace
o to smutnější, že devastace životního prostředí se děla pod záštitou státu a státních
orgánů, tedy těch, kteří proti ní mají bojovat a naše životní prostředí chránit.
Přestože město opakovaně vyzývalo
všechny státní orgány ke sjednání nápravy, podali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele, bezohlednost a pasivní přístup státních orgánů zvítězily a jen
díky silné mediální kampani se podařilo
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zastavit v březnu minulého roku návoz a
zpracování odpadu z lagun na našem území. Chtěla bych za nás občany poděkovat
všem, kteří o nás psali, hovořili nebo jinak
veřejnost informovali. Poděkování si zaslouží zejména redaktorka televize Prima
paní Jana Lorencová, která šla svým programem do hloubky a má velkou zásluhu
na ukončení likvidace lagun jejich hromaděním a zpracováním v našem městě.
Přesto přes Vratimov přešlo za období od
října 2010 do března 2011 asi 44 tisíc tun
sludge z lagun, která zde byla skladována
na volném, propustném povrchu a různým
způsobem zpracovávána, zejména pod širým nebem míchána s uhlím. V důsledku
toho bylo široké okolí, zejména obytné
domy, zdravotní středisko, obchody apod.
zasypávány jedovatým, mazlavým prachem. Protože příjemce miliardových částek ze státního rozpočtu, sdružení Čistá
Ostrava, nemělo žádný náhradní program
likvidace lagun, měly přes Vratimov takto projít veškeré vytěžené laguny. Ti, kteří
ve sdělovacích prostředcích sledují dění
kolem lagun, objevení dalších původně
údajně neznámých kalů a kteří si zkusili
nálety mazlavého prachu do svých domovů, jistě vědí, o čem je řeč. Vše to mělo
trvat nejen celý minulý rok, ale i rok 2012
a možná 2013. Lze si jen stěží představit,
co by se stalo, pokud by sdělovací prostředky nezákonnou činnost hamižných a
bezohledných firem nezastavily.
V současné době se nachází v areálu
společnosti Datafish Ostrava, s. r. o., velká hromada neznámého složení. Přesné
množství městu nikdo nesdělil, ani nemáme informace, zda dochází k odvozu nahromaděného nebezpečného odpadu z našeho území. Co je všem státním orgánům
i podnikatelům ve věci vratimovských lagun společné, je bobřík mlčení. Podle dostupných informací zde máme stále ještě
něco mezi 3 000 až 8 0000 tunami hmoty neznámého složení s řadou nebezpečných látek. A protože Poláci vyvolali mezinárodní spor kvůli množství o nic moc
většímu než je to „naše“, nepřistoupili na
zázračnou přeměnu nebezpečného odpadu
na výrobek, kterou nám nutí sdružení Čistá
Ostrava a naše státní orgány, nýbrž nazývají věci pravým jménem, tedy nebezpečným odpadem, věřím, že ani naše hromada
nezůstane u našich státních orgánů na věky
zapomenuta.
Samozřejmě k nečinnosti při odstraňování hromady na našem území nepřihlížíme pasivně. Opětovně se obracíme na
všechny zainteresované státní orgány a
subjekty spojené s těžbou lagun, sledujeme, zda orgány, které nám mohou v této
záležitosti být nápomocny, tak skutečně
činí a snažíme se pokračovat ve spolupráci se sdělovacími prostředky.



JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

z historie

Kronika města Vratimova – část 12.
Obecní kronika
V této schůzi zastupitelstva zvolen byl obecním
kronikářem ředitel školy v. v. Karel Vavřík, který
má napsati důležitější události od 28. října 1918.
Kronika obce Vratimova od nejstarší paměti až do
převratu 1918 vypracována byla panem profesorem Adamusem z Mor. Ostravy, zdejším to rodákem a bude vydána tiskem na náklad obce.
Příspěvek na okresní silnice
Obecní zastupitelstvo béře na vědomí, že na vybudování okresních silnic k Hor. Datyním a Bartovicím zaplatila již obec Vratimov příspěvek
250 000 Kč.
Kanalisace
V téže schůzi 2. 4. usneseno vystaviti od hostince Paskovského až ke strouze u továrny kanál,
který by odváděl veškerou okolní povrchovou
vodu do strouhy a byl by počátkem budoucí kanalisace dolního Vratimova. Náklad obnášel
58 000 Kč, na to by přispěl okresní silniční výbor
polovici. Grunt čís. 1 ve Vratimově byl v dávné
době asi před 60 lety částečně rozparcelován, tehdejším majitelem byl Borovec. Zadní část gruntu
u Nového lesa byla na drobnější části rozprodána a na těchto vystavěny byly domky. V posledních 5 letech odprodány i ze sousedního gruntu
čís. 4, jehož majitelem byl František Hrdý, zadky
a taktéž rozparcelována zadní část gruntu čís. 6,
majitel Alois Lyčka a na těchto odprodaných pozemcích stavěny taktéž domky, tak že u Nového
lesa vznikla malá kolonie asi 20 domků. Ze všech
těchto usedlostí posílali od vzniku této kolonie
děti do školy v Řepištích, poněvadž škola ve Vratimově je vzdálena 4 km, kdežto do školy v Řepištích je jen něco přes 1 km. Těchto vratimovských
dětí bývalo v řepišťské škole každoročně 10 – 15.
Až do roku 1927 nežádala obec řepišťská žádného
poplatku od obce vratimovské, snad jen nepatrný
školní plat od rodičů žáků vratimovských.
Škola v Řepištích vzrostla po válce na čtyřtřídní a bylo nutno rozšířiti školní budovu přístavbou,
kteráž vyžadovala nákladu přes 400 000 Kč. Tamní místní školní rada obrátila se na obec vratimovskou o příspěvek na přístavbu školy z důvodu, že ji
navštěvují žáci z Vratimova již od doby, kdy domky na sousedních vratimovských pozemcích byly
vystavěny. Místní školní rada ve Vratimově pojednala o této žádosti a navrhla na přístavbu školní
budovy v Řepištích subvenci 10 000 Kč. Obecní
zastupitelstvo ve schůzi dne 22. října 1927 zvýšilo
tento příspěvek na 20 000 Kč s tou podmínkou,
že obec Řepiště na obci Vratimovu nikdy již poplatku požadovati nebude ani od rodičů dotyčných
dětí a že bude školní děti z vratimovské části od
Nového lesa, bezplatně, v jakémkoli počtu do řepišťské školy přijímati. Avšak místní školní rada
v Řepištích ohradila se proti této podmínce a omezila počet vratimovských dětí na 20, které musí
býti do řepišťské školy přijaty. Subvence byla vyplacena. Na takových odlehlých samotách povo-

lovati stavění domků je vždy pro obec nevýhodné
a nákladné. Tyto domky jsou obyčejně vzdáleny
od školy, nemají komunikace, nemají osvětlení,
kde je zavedena elektrisace a obyvatelé takových
nově postavených kolonií vždy dovolávají se pak
všeho toho, jsou tam vždy nespokojení občané a
obci povstanou neobyčejné náklady, aniž by obec
měla značnější příjmy od těchto občanů, kteří platí snad jen několik korun daně ročně. Proto by se
mělo povolovati stavěti domky jen v přiléhajících
částech osídlené obce, totiž v souvislosti s ostatní
obcí, což ve Vratimově je snadno možno, když z
velkostatku lze u okres. silnice koupiti malé částky pozemků, 10 a i menší, na vystavení domku. I
z toho stanoviska, že kolonie takto vzniklá vymyká se policejnímu dozoru, je tento způsou osidlování neprospěšný.
Pomník padlým vojínům
Ve schůzi obecního zastupitelstva 29. listopadu
1927 usneseno postaviti padlým občanům vratimovským, legionářům a vojínům, pomník. Zároveň usneseno zříditi park s hřištěm na továrním
pozemku, odříznutým novou okresní silnicí, mezi
usedlostí pana Paskovského a továrními pozemky
u dvora. Obec ať se postará o získání tohoto pozemku koupí nebo záměnou. Pomník měl by býti
odhalen v jubilejním roce 1928, v den Svobody 28.
října.
Sloučení škol pod jednou správou
V místní školní radě vznikl spor o sloučení
obou škol, obecné a měšťanské, pod jednu správu. Jelikož tato věc má pro školství ve Vratimově
značnou důležitost, budiž zde vylíčena. Místní
školní rada pojednávajíc ve schůzi dne 20. 5. 1927
o této záležitosti, odmítá s rozhořčením každý
útok na samostatnost obecné školy. Provedení tohoto usnesení znamenalo by průlom do nynějšího
systému, že každá škola má míti svou místní správu a přivodilo by to jistě zhoršení hmotných poměrů učitelstva obecnoškolského, jelikož nejlepší
místa správcovská byla by pro učitelstvo obecných
škol ztracena. Úsporné důvody jsou malicherné a
nepadají na váhu.
Slučování škol obecných s měšťanskými pod
jednu správu nasvědčovalo by tomu, že učitelé
obecných škol nedovedou říditi vícetřídní školu a
jest jisto, že by ředitelé měšťanských škol v těchto
případech tím více ukázali svou povýšenost nad
učitelstvem škol obecných, z čehož by vznikl odpor proti školám měšťanským. Zavedení takové
bylo by jen na újmu kolegiálnímu spolupůsobení
obou kategorií učitelstva. Veškeré učitelstvo obecnoškolské staví se jednomyslně proti všem slučovacím pokusům na odpor, ale nejen toto, i valná
část učitelstva měšťanského vyslovuje se proti
těmto snahám zbaviti obecné školy samostatnosti. Návrh takový mohl by ve Vratimově vyjíti
jen z osobního nepřátelství několika členů místní školní rady k učitelskému sboru obecné školy.
Místní školní rada nedá nikdy svého souhlasu
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k této degradaci obecné školy. Dále budiž konstatováno, že při projednávání dotyčného návrhu
dne 30. července 1926 stala se hrubá nesprávnost,
jelikož z 15 členů místní školní rady bylo přítomno pouze 6, kteří tedy nebyli k usnášení způsobilí
a přece návrh ten odhlasovali a jako pravoplatné
usnesení nadřízenému úřadu školnímu předložili.
Tito členové byli: Adámek, Křiva, Pavlický, Štěpán, Šigut a Stranská, býv. učitelka obecné školy.
Aby jich bylo více, přibrali k hlasování i jednoho
občana z Hrabové, který zasedal v místní školní
radě s poradním hlasem. A co ještě důležitější,
schůzi tuto svolali socialisté o prázdninách, kdy
učitelstvo nebylo ve Vratimově a ti učitelé, kteří zasedali v místní školní radě, nemohli se této
schůze zúčastniti. Tím, že v podání k okresnímu
školnímu výboru nebyl uveden počet členů přítomných při hlasování, klamali vědomě úřad a
měli by za to býti voláni k zodpovědnosti. Proti
tomuto nesprávnému jednání podán byl ostatními
členy místní školní rady protest. Usnesení toto
bylo již v sezení 29. září 1926 v místní školní radě
zrušeno, leč nebylo o tom tehdejším předsedou
učiněno oznámení okr. školnímu výboru. Hlasováno opět o tomto předmětu proti sloučení správ
škol, hlasovalo 10 členů, pro 2 členové, 1 se vzdal
hlasování.
Prodej selské usedlosti čís. 21
V tomto roku přišla prodejem usedlost čís. 21
do majetku Josefa Cháně, hoteliera v Mor. Ostravě, za cenu asi 350 000 Kč. Dřívější majitel Josef
Klega se odstěhoval do St. Města u Frýdku. Klega
se na usedlost čís. 21 přiženil.
Zřízení obecního hřbitova – zamítnutí
Proti zřízení obecního hřbitova na jiné parceli
než na přiléhající k dosavadnímu hřbitovu podala
zdejší továrna ohražení k zemské správní komisi.
Tomuto rekursu bylo vyhověno. Rekurs ten opíral se o dávnější rozhodnutí správního soudu, dle
kterého není potřeba nového hřbitova vůbec prokázána.
Výkup vodních pramenů
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 28. dubna 1928 projednána smlouva o výkupu vodních
pramenů v Zaryjích od dotyčných majitelů pro
zřizující se vodovod. Hlavní body této smlouvy:
každý majitel obdrží za vodu jednou provždy
15 000 Kč a za pozemek ve velikosti dle potřeby
stanoví se cena 5 000 Kč za měřici (19,18 a). Prameny jsou 4, na gruntě dědiců Kaločových čís. 9,
na gruntě Františka Slívy čís. 17, na gruntě dědiců
Teofila Vašíčka čís. 19 a na pozemku Marie Březinové čís. 91. Za chalupu u pramene Březinka,
která musí býti odstraněna, zaplatí se majitelce
Březinové 25 000 Kč. O tento pramen vede se
spor komu patří, či vdově Březinové nebo dědicům Brožovým čís. 29.

pokračování příště

kino hvězda vratimov – program na měsíc březen 2012 – tel.: 595 700 756

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

Podobné je to i s lidskými vztahy: máme dokonalá elektronická
spojení, ale vztahy mnohokrát nestojí za nic.
Hrají: Michal Malátný, Ondřej Vetchý, Petr Nárožný, Viktor
Preiss, Eva Holubová, Pavel Liška, Lucie Bílá

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ

1. března v 18 hodin
USA, VB, F, 101´, vstupné 70 Kč, akční komedie, přístupný
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent
007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá,

MODRÝ TYGR

21. a 22. března v 18 hodin
ČR, 80´, vstupné 80 Kč, rodinná komedie, přístupný
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče
do světa fantazie. Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně

než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí
tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho
druhu.
Hrají: Rowan Atkinson, Dominic West, Gillian Anderson,
Rosamund Pike, Mark Ivanir, Togo Igawa

LABYRINT

7. a 8. března v 18 hodin
ČR, 90´, vstupné 80 Kč, mysteriózní thriller
Ambiciózní Renata točí reportáž o mystice v současné době,
navštěvuje rituály satanistů a náhoda ji nakonec zavede k legendě o dávných chodbách v podzemí staré Prahy. V domě, jehož
sklepení by mohlo být bránou do tajemného labyrintu, se začnou
ztrácet lidé, jakoby se v podzemí pod domem cosi probudilo k životu. Pověst o středověkých katakombách a další stopy o ní vtáhnou do děje i mladého historika a Renatina bývalého přítele, experta na statiku sklepů a Renatinu exotickou spolubydlící Kiaru.
Hrají: Lucie Vondráčková, Martin Zbrožek, Jan Zadražil,
Mary Coronado, David Steigerwald, Gabriela Houšková

mezi tropickými rostlinami společně s mluvícím papouškem a
svými svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla.
Když se ambiciózní starosta Rýp rozhodne zbourat zahradu,
aby na jejím místě mohl postavit úplně novou čtvrť, přímo na
křižovatce se objeví tajemný modrý tygr. Ten se s dětmi vydá na
magickou cestu záchrany jejich jedinečného světa.
Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Bára Hrzánová, Jan
Hartl, Daniel Drewes, Anna Polívková

STUD

28. a 29. března v 18hodin
VB, 101´, vstupné 60 Kč, drama, přístupný od 18 let
Brandon je třicátník žijící v New Yorku, neschopný zvládat
svůj sexuální život. Poté, co se do jeho bytu přistěhuje jeho
o mnoho mladší sestra, se jeho svět začne vymykat kontrole.
Snímek je podmanivým a aktuálním náhledem do přirozených

AUTOPOHÁDKY

14. a 15. března v 18 hodin
ČR, 83´, vstupné 70 Kč, rodinný animovaný povídkový

Celovečerní povídkový animovaný film je sestaven ze čtyř
animovaných epizod a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu. V současné době jsou automobily absolutně běžnou
součástí našeho života, spotřební „zboží“, které ani nevnímáme.
Staly se spolehlivými služebníky, jenom obyčejným prostředkem na překonávání vzdáleností. Možná že dnešní auta uchvacují technickou dokonalostí. Chybí jim však vznešenost a půvab,
kterými se vyznačovala v dobách pro nás již pohádkových …

lidských potřeb, do toho jak žijeme a jak nás naše zkušenosti
formují. Film byl nominován na Zlatý glóbus za nejlepší mužský
herecký výkon (Michael Fassbender).
Hrají: Michael Fassbender, Carey Mulliganová, James Badge
Dale
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SPOLEČENSKÉ TANCE PRO PÁRY – začátečníky
pondělí 19.00 až 20.00 hodin
Jak oslnit na tanečním parketu a nebát se vykročit tou správnou nohou?
Jednoduchou formou se naučíte základy tanců jak latinskoamerických
(samba, cha-cha-cha, jive), tak standardních (waltz, tango, quickstep, valčík). Kurz je veden lektory, Michaelou Gatěkovou, kterou znáte jako taneční
partnerku Michala Dlouhého z pořadu Stardance a Jakubem Mazúchem,
mistry světa v salse 2011, kteří jsou Vám v průběhu lekcí plně k dispozici a
mohou se vám věnovat také individuálně.
Cena kurzu pro pár je 1500 Kč/10 lekcí.

KARIBIK DANCE PRO JEDNOTLIVCE
pondělí 17.45 až 18.45 hodin
Chcete umět opravdu tancovat a zároveň si zlepšit kondici, abyste se cítili dobře? KARIBIK DANCE je taneční novinka, při které pocítíte atmosféru
Karibiku. Salsa, merengue, bachata, raeggeton, cumbia, cha-cha-cha, rumba a
super kubánská hudba. Na věku nezáleží, zvládne to každý! Lekce KARIBIK
DANCE jsou zaměřené na správné naučení tanečních pohybů (od nohou až po
paže) skrze vnímání hudby a pochopení charakteru jednotlivých tanců. Každou lekci je probírán jeden tanec jako hlavní a ostatní se neustále opakují pro
zažití rytmů a krokových variací.
Cena kurzu je 700 Kč/10 lekcí.

Kurzy proběhnou od 16. dubna do 18. června 2012
Přihlášky v KS Vratimov, tel.: 595 700 752, 731 446 809
NEDEJTE NÁSILNÍKŮM ŠANCI
NAVŠTIVTE
SEMINÁŘ SEBEOBRANY
Kulturní středisko Vratimov, ve spolupráci s Policií České republiky, vás zve
na seminář sebeobrany. Dvouhodinový
seminář se bude skládat z praktických
ukázek, jak čelit násilí a jak se bránit.
Termín: duben 2012 v dopoledních hodinách (bude upřesněn na základě vašeho zájmu).
Rezervace míst osobně
v kulturním středisku nebo
na tel. 595 700 752, 731 446 809
Vstup zdarma
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Kulturní středisko Vratimov připravuje
diashow nezávislého cestovatele a fotografa Miroslava Deneše

Národní parky západu USA
Známý český cestovatel Miroslav Deneš přijede se svou diashow o Národních parcích západu USA a prostřednictvím 500 diapozitivů a poutavého vyprávění nám přiblíží jejich krásu. Zlatým hřebem programu bude Yellowstone Nationale Park.

kinosál Hvězda 17. dubna 2012 v 18 hodin, vstupné 50 Kč

Všechny příznivce dechové hudby a dobré zábavy zveme do Kulturního domu Horní Datyně
na vystoupení slovácké dechové hudby

VLČNOVJANKA
19. dubna v 18 hodin
taneční parket i občerstvení bude připraveno
vstupné 200 Kč

Divadlo KALICH

uvede v Kulturním domě Vratimov
komedii autora Noela Cowarda

Zamilovat se
s Janou Paulovou
a Pavlem Zedníčkem
v hlavních rolích

úterý 29. května 2012 v 19 hodin
vstupné 370 Kč
předprodej zahájen 14. března 2012
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kulturní středisko uvede

Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské
uvede slavnou muzikálovou komedii

i
c
á
t
ě
v
S

Kinosál Hvězda
13. března 2012 v 18.00 hodin
V předprodeji poslední vstupenky

Kulturní středisko nabízí poslední
volná místa v kurzu břišních tanců

Kupon na zlevněnou vstupenku
Divadelní agentura Kaňka uvede pohádku

Břišní tanec je především zábavou a potěšením. Cílem je nejen to, aby
se každá žena postupně naučila tajům břišních tanců, ale zejména, aby
strávila příjemné chvíle a udělala přitom něco pro své zdraví, fyzickou
kondici a krásnou postavu. Kurzy jsou proto vedeny se zaměřením na
kondiční cvičení a relaxační pohybovou aktivitu ve smyslu ideálního
a přitom zajímavého aktivního odpočinku.
Přijďte mezi nás každý čtvrtek od 19 hodin.

O krtečkovi a hodinách

Cena kurzu 1170 Kč za 20 lekcí.
Přihlášky v Kulturním středisku Vratimov.
Bližší informace se na telefonních číslech
595 700 752, 731 446 809.

Počítačové kurzy v KS Vratimov
– Microsoft Excel
– Microsoft Power Point - prezentace
– Základní úpravy digitální fotografie
Nadále se můžete hlásit i do těchto kurzů:
– základy PC – Microsoft Word – internet a
elektronická pošta – práce s programy ICQ,
Skype.

neděle 25. března v 10 hodin
kinosál Hvězda Vratimov

Kurzy jsou v rozsahu 3 týdnů (12 hodin výuky).
Zájemci se mohou hlásit v KS Vratimov

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku

anebo na tel. 595 700 752

poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
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společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

BLAHOPŘEJEME
Dne 16. března oslaví 80 let pan

Dne 19. března s bolestí v srdci
vzpomínáme 5. výročí úmrtí
naší drahé maminky
paní

Jaromír Kosňovský
Tatínku, k životnímu jubileu ti přejeme
pevné zdraví a štěstí do dalších let. S láskou
přejí manželka a dcera Jaromíra s rodinou.

Věry Hanákové
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

INZERCE PRO VÁS
Prodám družstevní byt 2 + 1 s balkonem, cihlová zástavba
na ulici Školní, tel.: 605 367 454.

Dne 18. března 2012 uplyne 13 let
od úmrtí paní

Darujeme do dobrých rukou nalezenou fenku – kříženku,
střední velikosti, stáří asi 7 let. Fenka má klidnou a přítulnou
povahu, je čistotná, zvyklá spíše na pobyt v bytě. Informace
na telefonu 736 184 530.

Jarmily Adamusové
a 23. ledna 2012 jsme vzpomněli
jejich nedožitých 90. narozenin.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Pronajmu byt 3 + 1, Na Vyhlídce ve Vratimově, info na
telefonu 724 909 821.

Březen v Kulturním středisku

Osud nevrací, co vzal, vrací jen
vzpomínky a žal. Dne 29. 3. 2012
uplynou dva roky, kdy nás navždy
opustil náš milovaný

Program v Kulturním domě ve Vratimově

6. března
18.00
7. března		
13. března
18.00
15. března
16.00
20. března		
25. března
10.00

kinosál Divadlo Těšín		
vestibul Prodej
kinosál Div. spol. Háta – Světáci
kavárna Vítání jara KD
vestibul Prodej
kinosál	Pohádka O krtečkovi a hodinách
29. března 8.30 a 10.00 kinosál	Muzikál Obušku z pytle ven!
5., 12., 19., 26., března 16.30 kinosál Zkouška ZUŠ

Oldřich Pleva
Moc nám chybí. S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka
a dcery s rodinami.

Program v Kulturním domě Horní Datyně

Výstavy:
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, Mírová 178, tel. 558 637 136,
do 23. března – Kristýna Brišová – Malba na hedvábí a ruční tkaní.
Úterý od 10 do 12, 13 do 17 a pátek od 9 do 12 a od 13 do 15.30 h.

2. března
10. března
11. března
12. března
14. března
15. března
30. března

Dne 20. 3. 2012 v 17 hod. – beseda Vzpomínka na válečného letce Rudolfa Slívu ke 100. výročí jeho narození – přednášet bude pan Cichoň.
Vstup zdarma.
Místní knihovna ŽABEŇ, Žabeň 74,
Výstava Vojty Bednáře Nejdelší prázdniny, aneb, s baťohem po Zélandu a Asii. Od 15. února do 26. března 2012. Pondělí a středa od 13.30 do
17.30 h.

pondělí

Dne 28. 3. 2012 v 17:00 hod. se uskuteční beseda se záhadologem a spisovatelem Arnoštem Vašíčkem – Skryté senzace – Zapovězená poselství
starověkých civilizací – Pyramidy, kam se podíváš – Záhadná hrobka
na Nemrud dag – Vraždící monstrum z podzemí – Prokleté mumie –
UFO znovu útočí – Tajemná královna ze Sáby – V zajetí nadpřirozených sil. Vstup zdarma.

úterý

Místní knihovna HORNÍ DATYNĚ
Od 19. března 2012 v 15.30 hod. Výstava 50 let turistivké chaty TJ na
Morávce a o počátcích turistiky v Horních Datyních, která ovlivnila
vybudování této základny.

středa

9.00
15.30
17.00
18.00
19.00
18.30
16.30
18.00
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
18.30

čtvrtek
Městská knihovna VRATIMOV a Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, upozorňuje čtenáře a veřejnost, že v pátek 30. března bude ZAVŘENO z důvodu příprav na NOC S ANDERSENEM.

Děkujeme za pochopení. POZVÁNKA
DDM Vratimov
4. 3. 2012 od 10.00 hod Maňáskové divadlo pro děti od 2 do 5 let
10. 3. 2012 od 16.00 Jarní bál pro děti, hraje kapela Argument
24. 3. 2012 16.00 Babydisco, pro děti do 11 let

18.30
15.00
15.00
18.00
17.00
16.00
18.30

Schůze ZO ČSV
Karneval SDH Horní Datyně
Valná hromada TJ Sokol Horní Datyně
Schůze ZO ČSZ
Schůze ZO KSČM
Schůze ZO ČSZ
Schůze ZO ČSV

Kurzy v KS Vratimov

cvičební sál
učebna č. 11
učebna č. 11
cvičební sál
cvičební sál
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
cvičební sál
salonek		
cvičební sál
salonek		
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
velký sál		

cvičení seniorů
AJ 2. ročník
AJ 3. ročník
aerobic mix
relax a jóga
AJ 1. ročník
AJ 2. ročník
AJ 4. ročník
pilates s Bárou
vinyasa joga
pilates s Broňou
joga
fat burner
fit balony
pilates s Bárou
body forming
mix dance

Svatomichaelský smíšený pěvecký sbor Řepiště hledá nové členy,
a to zejména muže. Zaujmout můžeme různorodým a nenáročným
repertoárem vyhovující všem.
Bližší info na tel. 777 616 294, 603 518 947.
Těšíme se na Vás
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POLICIE ČR Vratimov

604 12 72 88

Pozvánka

pro představitele zájmových spolků,
politických stran a organizací ve Vratimově

Vážení představitelé společenského života, dovolte, abych Vás a členy a zaměstnance Vašich
organizací pozvala na tradiční vzpomínku 67.
výročí osvobození města Vratimova, která se
uskuteční ve čtvrtek dne 26. dubna v 15.30 hodin
u Pomníku padlých před kinem Hvězda.
Program:
zahájení
projev starostky
v ystoupení žáků a dechového orchestru
Základní umělecké školy ve Vratimově
položení květin zástupců spolků, společenských organizací a politických stran ve městě
zakončení hymnou

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Pomník padlých před kinem Hvězda

foto Adéla Kolářová

Z technických důvodů bude v úřední dny 30. dubna, 2. května a
7. května 2012 odbor výstavby a životního prostředí Městského
úřadu Vratimov uzavřen.

Upozornění občanům

Něco o plánovaných investicích v našem městě
Dne 27. 2. 2012 byl schválen rozpočet města Vratimova
a investice pro rok 2012 nabyly trochu konkrétnější podobu. Proč výraz „trochu“, když investor by snad měl
vědět, co chystá pro nejbližších pár měsíců. Je to proto,
že většina plánovaných investičních akcí závisí na poskytnutí dotací z různých dotačních fondů a ty jsou na
konci sedmiletého dotačního programu EU téměř vyčerpány. Přesto se snažíme získat tyto poslední peníze na
celou řadu investic, se kterými bych chtěla naše občany
seznámit. A i když se nám je podaří získat, nemusíme s
Jak vyplývá z úvodu, zelenou dostaly ty
akce, na které byly ještě vypsány dotační
programy a které současně patřily k prioritním v našem městě. Při rozhodování, na
co se zaměřit při dvou stejně důležitých investicích, vyhrála ta, kde bylo možno získat
finanční podporu. A samozřejmě jsou i investice, které jsou nezbytné a na které dotační prostředky z různých důvodů nejsou
a musí být hrazeny jen z našeho rozpočtu.
To jen pro vysvětlení, jak byly určovány
priority investic v tomto kalendářním roce.
A nyní k samotným konkrétním akcím.
Právě s ohledem na ještě možné využití
dotačních peněz, plánujeme v tomto roce
značné množství investic velkého finančního objemu.
Začneme u té finančně nejnákladnější, výstavby nové kanalizace v Horních
Datyních. Tato investiční akce je již zce-

plánovanou investicí začít nebo ji dokonce ukončit v tomto roce. Státní orgány si s rozhodnutími o poskytnutí
dotace dávají načas. V létě minulého roku jsme např.
požádali o dotaci na zeleň v našem městě a přestože ve
srovnání s investičními dotacemi se jedná o zcela zanedbatelnou částku, na rozhodnutí ministerstva ještě stále
čekáme. Časově náročné je také výběrové řízení a zejména po novele zákona o veřejných zakázkách se může protáhnout na dobu mnoha měsíců a přesunout investici do
následujícího kalendářního roku.

la připravena, je vypracovaná projektová
dokumentace, vydáno územní rozhodnutí, požádáno o vydání stavebního povolení a v naprosté většině jsou rovněž
vypořádány majetkové vztahy k nemovitostem v místech vedení kanalizační sítě.
Rozpočtová cena této stavby je cca 100
mil. Kč a jedná se o jednu z největších
investičních akcí na našem území. Zda
bude vyhlášen příslušný dotační program,
se dozvíme pravděpodobně v dubnu až
květnu tr. a rozhodnutí, zda jsme s žádostí
uspěli, snad obdržíme do tří až šesti měsíců od podání žádosti. Finanční spoluúčast města se předpokládá ve výši kolem
25 mil. Kč.
O dotace jsme požádali rovněž na stavbu chodníku podél ulice Frýdecká, a to
od domu dětí a mládeže po restauraci Nimrod. Součástí stavby je i osvětlený pře1

chod pro chodce u domu dětí a mládeže.
Rozpočtová cena je cca 6 mil. Kč, očekávaná spoluúčast cca 2 mil. Kč.

Studie vratimovského náměstí

(TaylorTeam)

informace občanům
Za pomocí dotačních prostředků bychom chtěli zateplit domy s pečovatelskou
službou na Masarykově náměstí a školku.
Zateplení a oprava školky jsou však finančně velmi náročné. Jedná se o několik
samostatně postavených, na sebe navazujících staveb z 60. – 80. let minulého století.
Způsob jejich výstavby a absence údržby
v následujících obdobích vyvolaly nutnost
rozsáhlých stavebních úprav v rozpočtové
ceně cca 19 mil. Kč při velmi vysoké spoluúčasti města (neuznatelné dotační náklady) ve výši 12 mil. Kč. Realizaci této akce
bude nutno ještě pečlivě zvážit s ohledem
na finanční možnosti města.
Rekonstrukce a zateplení domů s pečovatelskou službou jsou zcela nezbytné
z důvodu jejich velmi špatného stavebnětechnického stavu. Jedná se o stavby
staré kolem 100 let bez zásadních stavebních úprav. V tomto případě, nezískáme-li
dotace, bude nutno provést rekonstrukci
alespoň jednoho z domů z vlastních prostředků.
Rovněž naše bytové domy potřebují nová okna, zateplení a případně nové
střechy. Poté, co byla v minulém roce
stanovena možnost zvýšit nájemné v domech s regulovaným nájemným, využilo
město této možnosti, byť zdaleka ne ve
výši, kterou připouští nová právní úprava. Stále chceme těmto bytům zachovat
charakter sociálních bytů pro ty, kteří si
vlastní byt nebo byt s tržním nájemným
nemohou dovolit. Takto získané finanční
prostředky chceme vrátit zpět do údržby
nájemních domů. Z vlastních prostředků,
respektive z úvěru, bychom chtěli začít se
zateplováním, opravou střechy a výměnou
oken u domu č. p. 830, 831 a 832, pro který
již máme vypracovanou projektovou dokumentaci.
Z dalších finančně významnějších akcí
je nutno zmínit výstavbu multifunkčního
hřiště v areálu sportovního stadionu. Hřiště by nahradilo stávající nefunkční škvárové hřiště. Sloužilo by především pro
členy fotbalového klubu a jako školní hřiště ZŠ na ul. Datyňská ve Vratimově. Hřiště by bylo také volně přístupné pro ostatní
zájemce a vedle fotbalu by mohlo sloužit
pro volejbal, nohejbal a badminton. Zájem
o tento dotační program je však obrovský
a naše šance nejsou příliš vysoké.
Po dokončení kanalizace Podlesí bude
opravena místní komunikace Na Podlesí
a komunikace dotčené stavbou kanalizace
v rozpočtové ceně cca 4,8 mil. Kč.
Vedle těchto nejdůležitějších akcí pak
jsou ty menší, méně viditelné, jako je například postupná výměna oken ve školách,
plynofikace mateřské školky v Horních
Datyních, rekonstrukce výdejny stravy
v ZŠ TGM ve Vratimově a další.
Výčet dalších menších akcí je obsáhlý
a zahrnuje opravy komunikací, budov,
přípravy projektových dokumentací apod.

Studie vratimovského náměstí

Nemůžeme však před sebou vidět jen
tento, případně příští rok. Měli bychom si
utvářet představu o dalším vývoji města,
jeho potřebách, změnách, cestě, kam by
se mělo město Vratimov ubírat.
Možná se slovo plánování trochu zprofanovalo, je to však činnost při řízení města
zcela nezbytná. Do rukou se mi dostaly
diplomové práce dvou studentů Vysoké
školy báňské, Technické univerzity Ostrava, občanů města Vratimova. Studenti
v nich hodnotí výhody a nevýhody života v našem městě a zamýšlejí se nad jeho
dalším rozvojem, nad tím, co oni by rádi
v budoucnu v našem městě změnili. Je to
zajímavé, inspirující čtení a alespoň částečně ukazuje pohled mladých lidí na naše
město a jejich očekávání od budoucnosti.
O tom, že naše město není nepřitažlivé pro život, svědčí nárust jeho obyvatel.
Velkou výhodou je dopravní dostupnost
Ostravy a přestože nejsme ostravským
městským obvodem, do centra města se
dostaneme rychleji, než z většiny z nich.
Výstavbou tzv. Nové Karolíny se nám
centrum ještě o něco přibližuje.
Problematika je to široká, chtěla bych
se k ní ještě určitě vrátit, v tomto článku
ji však zmiňuji zejména z jednoho důvodu.
Jsou věci, které se mi na našem městě líbí,
ale i takové, které bych ráda změnila. Něco
lze udělat ihned bez většího nároku na peníze, něco však je finančně náročnější a
mělo by získat podporu většiny občanů. A
protože moje funkce mi nejen umožňuje,
nýbrž přímo ukládá povinnost spolupodílet
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se na plánování rozvoje města a realizaci
tohoto plánu, chci Vám představit návrh na
změnu toho, co se mi nelíbí a co bych já
ráda viděla v budoucnu jinak. A je už jedno, jestli to bude v tomto, či jiném volebním
období a komu se podaří takové změny dosáhnout. To, co mi na našem městě vadí, je
neexistence přirozeného centra, náměstí, to
je té části města, která dělá město městem,
vesnici vesnicí a ve velké míře spoluurčuje
vzhled města, to, jak ho vnímáme, jak se
v něm cítíme a jakého má ducha. Našemu
městu bohužel takové srdce chybí. Náměstí T. G. Masaryka lze nazvat náměstím jen s
velkou rezervou. Radniční náměstí má sice
tvar náměstí a dostatečnou rozlohu, je však
pouze nevzhledným a k tomu ještě velmi
neekonomicky využitým parkovištěm.
Byť tak opticky nevypadá, má nezastavěnou plochu o rozměrech přibližně 5000 m2.
Jeho výhodou je krásný čtvercový tvar a
skutečnost, že je obklopeno zelení a hojně
navštěvovanými institucemi. Je zde pošta,
městský úřad, zdravotní středisko, kulturní
dům, stravovací zařízení, obchody, lékárna. Nachází se u hlavní silnice, ale není
touto komunikací protnuto a rozděleno
na dvě části jako náměstí T. G. Masaryka.
Mohlo by být přirozeným centrem města,
místem, kde se lidé scházejí, zastaví se a
odpočinou si, či se s dětmi zabaví u prolézaček nebo vodotrysku. Parkovacích míst v
centru města je nedostatek, na vybudování
náhradních nemáme ani peníze, ani vhodné plochy, a proto je zde nutno zachovat
parkovací místa přibližně ve stejném roz-

informace občanům
sahu v jakém jsou v současnosti. I za těchto
podmínek má dostačující kapacity i pro
využití v souladu se svým označením náměstí. Rozpočet města je v současné době
z důvodů nespravedlivého přerozdělování
daní tzv. RUD (rozpočtové určení daní) takový, že neumožňuje bez dotací takovou investici. V minulosti však města rekonstruovala svá náměstí z dotačních peněz EU a
možná se někdy v budoucnu bude situace
opakovat, nebo dojde ke slibované změně
a podpoře rozpočtů měst naší velikosti a
náš investiční potenciál se tak zlepší a my
si budeme moci dovolit hezké náměstí, jak
je obdivujeme u některých jiných měst. Nebude třeba tak krásné, nejsme historickým
městem se vším, co k tomu patří, ale může
být pěkné a příjemné. A jestliže příznivější ekonomická doba přijde a my budeme
chtít například dosáhnout na nějaké dotační peníze, musíme být připraveni. Musíme
vědět, že takovou změnu náměstí chceme
a kolik finančních prostředků do ní můžeme investovat. Prvním krokem je studie. V
současné době máme vypracovány dvě, od
dvou různých architektů. Jedna varianta je
s budovou u ul. Frýdecká, která by náměstí stavebně uzavírala a vytvářela místa pro
možné poskytování dalších služeb, druhá
bez takové budovy. Oba architekti, s výjimkou umístění nového objektu, dostali stej-

né zadání. Ponechání 55
parkovacích míst na náměstí, dostatečnou volnou plochu, bez pevných
svislých prvků, z důvodu
konání každoroční pouti, s oddychovou částí
pro občany.
Přestavba parkoviště na náměstí by určitě
znamenala velký zásah
do vzhledu našeho města a nelze učinit konečné rozhodnutí bez co
nejširší diskuse, respektive alespoň vytvoření
možnosti pro takovou
Roh náměstí u lékárny – studie
(TaylorTeam)
diskusi a vyjádření názorů občanů. Z tohoto důvodu bychom
Občané, kteří mají zájem, mohou si arvšechny, kdo mají zájem, chtěli seznámit
chitektonické studie prohlédnout na našich
se studiemi náměstí a požádat je o jejich
webových stránkách nebo na sekretariátu
názor, zejména, zda cítí potřebu estetizaMěÚ ve 3. poschodí u paní Drahomíry
ce Radničního náměstí, které v současné
Nejtkové v úřední hodiny.
době bohužel funkci náměstí neplní. Dále,
Připomínky, názory, náměty mohou obzda se jim líbí některá ze studií, které dáčané zasílat na e-mailovou adresu meu@
vají přednost, zda preferují výstavbu buvratimov.cz, nebo písemně. Za všechny
dovy s možností poskytovat ještě nějaké
názory, náměty a připomínky za vedení
služby, nebo upřednostňují současnou
města děkuji.
otevřenost k ul. Frýdecké, případně zda

JUDr. Dagmar Hrudová
mají úplně odlišný nápad než naši archistarostka
tekti a jaký.

Ze zasedání
Zastupitelstva města Vratimova
a schůze Rady města Vratimova
Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 27. února 2012 projednávalo:
– Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2012
– Informaci o finančních kontrolách za II. pololetí roku 2011
– Investiční akce v roce 2012
– Zprávu o zvýšení nájmu u nebytových prostor, které jsou v majetku města
– Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu Kulturního střediska Vratimov za rok 2011
– Prodej pozemků u ulice Popinecké, k. ú. Vratimov
– Informace o přípravě projektu Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň
– Kupní smlouvu na prodej jednotky (bytu) 603/1
Rada města Vratimova na své schůzi dne 16. března 2012 projednávala:
– Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za rok 2011
– Komunální odpad – vyhodnocení plateb za rok 2011
– Termíny a místa sběru velkoobjemového odpadu v roce 2012
– Postup prací na stavbě „Odkanalizování části Vratimov, lokalita Podlesí“
– Smlouvy o zřízení věcného břemene
– Prodloužení nájemní smlouvy
– Žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor
– Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
– Návrh názvů ulic
– Vyhlášení záměru pronajmout pozemek parc. č. 68/2, k. ú. Vratimov
– Zahájení veřejných zakázek
– Mandátní smlouvy k veřejným zakázkám
– Jmenování členů konkursních komisí
– Zrušení smlouvy o výpůjčce
– Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny


Ivo Kičmer, místostarosta
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Zápis dětí
do Mateřské školy
ve Vratimově
a Horních Datyních
na školní rok 2012 – 2013
Ve čtvrtek 10. května se uskuteční od
8 do 16 hodin zápis do Mateřské školy
ve Vratimově, v budově Mateřské školy
ve Vratimově, Na Vyhlídce 25, vchod
do třídy U slunečnice. Rodiče, věříme,
že využijete tohoto termínu k zápisu
Vašich dětí a vyplníte si žádost o přijetí
dítěte, kterou odevzdáte ředitelce školy. Vezměte si proto s sebou rodný list
dítěte.
Rodičům, kteří nepřijdou k zápisu
v daném termínu, se může stát, že pro
velký počet již zapsaných dětí nebude
volné místo.
Upozorňujeme, že tento zápis platí
pro celý školní rok 2012 – 2013 a umístění dítěte v průběhu tohoto školního
roku bude jen zcela výjimečné.
Mateřská škola v Horních Datyních
má zápis rovněž ve čtvrtek 10. května.
Podmínky a požadavky jsou shodné
s požadavky pro MŠ Vratimov.




Lenka Siváková
ředitelka MŠ

spolky a organizace

Důchodci prověřili cyklistickou stezku

Dne 6. března se vydala skupina šlapajících
důchodců při Klubu důchodců ZO OS KOVO
– ředitelství, Arcellor-Mittal Steel, a. s. ,Ostrava – Kunčice, aby ve svém programu vycházek

odzkoušela vybudovanou cyklostezku na úseku
Vratimov – Paskov. Cyklostezka jistě povzbudí
i pěší turisty, kteří budou využívat této trasy po
místech bývalé staré kupecké cesty mezi Mora-

vou a Slezskem. Ve Vratimově i v Paskově
byli důchodci přijati čelnými představiteli
obou měst.



(ik)

Zvedne se opět opona ochotnického divadla ve Vratimově?
Ve třicátých letech minulého století
bylo ve Vratimově založeno ochotnické
divadlo. Pamětníci této kulturní aktivity
se sešli 8. března, aby iniciovali setkání
herců, diváků a těch, kteří šířili divadelní
kulturu v našem městě.
Chtějí oslovit bývalé herce této vratimovské scény, diváky i jejich potomky,
aby historii vratimovského ochotnického
divadla oživili vzpomínkami, fotografiemi, plakáty, kostýmy a podobně.
Setkání herců, diváků i pamětníků proběhne na 19. dubna v 17 hodin
v DDM Vratimov. Srdečně zveme a prosíme, aby s sebou vzali fotografie, plakáty i vzpomínky.
Od 14. září do 26. září bude z poskytnutých dokumentů připravena v Kulturním
domě ve Vratimově výstava o vratimovském ochotnickém divadle.
Lubomír Stavinoha a Alice Vavrečková

foto (jk)



(jk)

Divadelní společnost Háta excelovala v kinosále Hvězda
Stalo se již tradicí, že do Vratimova každoročně přijíždí Divadelní
společnost Háta z Prahy. Letos jsme se s chutí zasmáli při muzikálové komedii Světáci. Skvělé herecké obsazení zajistilo vynikající

atmosféru a třešničkou na dortu byl závěrečný aplaus celého hlediště
ve stoje pro paní Miriam Kantorkovou u příležitosti jejích narozenin.


Několika snímky se vracíme k představení Světáci. S velikou kyticí přišli paní Miriam Kantorkové blahopřát i její herečtí kolegové
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foto (jk)

informace občanům

Vypalování trávy je zakázáno
Přes každoroční varování hasičů a výzvy ve sdělovacích prostředcích dochází každé jaro ke vzniku zbytečných požárů způsobených vypalováním
starých porostů.

I takto může skončit vypalování trávy

I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je
spalování shrabaných porostů může mít
neblahé následky. Oheň se na otevřeném
prostranství může velice snadno vymknout
kontrole. V takovém případě suchý jarní
porost v kombinaci se silným větrem dokáže své! Dochází pak k závažným ekonomickým škodám, ohrožení zdraví a života
a k nevratnému poškození biotopu. Stačí
jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo
panika.
Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, především
zákonem o požární ochraně, zákonem o

foto M. Pliska

ochraně přírody a krajiny a dále zákonem
o ochraně ovzduší. Plošné vypalování
porostů je zakázáno celoročně. V případě
porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, občanům pokuta
až ve výši 25 000 Kč a firmám může být
udělena sankce až do výše 500 000 Kč.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární ochraně ukládá povinnost učinit odpovídající
opatření proti vzniku a šíření požáru –
jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se
spalování nevymklo kontrole a nevznikl

z něj požár. Navíc firmy jsou povinny
každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje, včetně přijatých protipožárních opatření. Hasičský záchranný sbor
má pak pravomoc nařídit přijetí dalších
opatření pro zajištění bezpečného spalování, či spalování zcela zakázat.
Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které způsob
pálení odpadů na volném prostranství
mnohdy zakazují nebo alespoň upravují. Pálení odpadů na volném prostranství
navíc není jediný způsob, jak se zbavit
biologického odpadu. Ten je možné také
zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.
Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své
děti a určitě bychom neměli zapomenout
poučit je o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm
na loukách, v parcích a lesích, prostě na
všech místech, které si děti vybírají ke
svým hrám a radovánkám.
V roce 2012 v Moravskoslezském kraji
způsobilo zakládání ohňů v přírodě nebo
vypalování celkem 31 požárů, při nichž
byly 3 osoby zraněny a majetkové škody
činily 435 tisíc Kč.
A proto znovu upozorňujeme: vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!



Martin Pliska
odbor prevence HZS MSK

Policie hledá svědka

Jistě mnohým všímavým občanům neušla velká mračna černého kouře, která se valila v sobotu 3. března krátce po poledni z areálu společnosti ASA
ve Vratimově. Došlo zde k požáru a kompletnímu znehodnocení 836 kusů
plastových palet určených k vývozu. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů z Vratimova a dvě jednotky profesionálních hasičských sborů
z Ostravy Hrabůvky a Zábřehu.
Samotné okolnosti vzniku požáru jsou
dosud v šetření. Je velmi pravděpodobné,
že se jednalo o úmyslné zapálení, k němuž
se přiklonil při prvotním ohledání místa

Hustý dým pohltil i vratimovské nádraží

činu i vyšetřovatel hasičů. To, že se zřejmě
jedná o úmysl založit požár, v jehož důsledku vznikla společnosti ASA škoda předběžně ve výši 77 tisíc Kč, hovoří i výpovědi

foto Richard Genšerovský
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několika svědků, kteří z místa viděli utíkat
dva mladíky.
Podle těchto osob měl jeden z pachatelů
na útěku, kolem 13. hodiny, narazit do cyklisty, který projížděl ve Vratimově po ulici
U Hráze a „prohodit“ s ním několik slov.
Žádáme tohoto svědka, případně ostatní,
kteří by mohli pomoci vypátrat pachatele,
aby nás kontaktovali na lince 158 nebo informace sdělili přímo vratimovským policistům na telefonním čísle 596 732 189.
Pachateli jsou zřejmě dva mladíci ve
věku patnácti let, štíhlých postav, přibližně 165 a 175 centimetrů vysocí, světlé pleti, oblečeni byli do tmavých tepláků nebo
šusťákových kalhot. Jeden z nich měl oblečenou mikinu tmavé barvy s kapucí přes
hlavu a druhý měl na hlavě kšiltovku tmavé
barvy. Jeden z nich držel v ruce PET lahev
čiré nebo světlé modré barvy s obsahem
nějaké tekutiny.
Případ vyšetřujeme jako trestný čin poškození cizí věci, za který pachateli hrozí
trest odnětí svobody až na jeden rok.
	


prap. Mgr. Silvie Kasperová
inspektor

informace občanům

Jak se bránit neoprávněnému výběru financí z platební karty?
Spolehlivý recept na to, jak se vyhnout ztrátě či odcizení platební karty a
následnému neoprávněnému výběru finanční hotovosti z účtu, není. Mohla
bych Vám poradit, abyste nenosili kartu často u sebe, nebo si ji brali sebou
jen když víte, že ji použijete. Nepostrádá to ale ono kouzlo bezhotovostních
plateb a možnost vybrat hotovost z bankomatu kdykoliv je třeba?

Při výběru z bankomatu buďte ostražití

Dát přednost hotovosti před platební
kartou? Platba kartou je určitě bezpečnější, než s sebou nosit hotovost, ale jen do té
doby, než zjistíte, že Vám karta nefunguje, že Vám ji konkrétní obchodník odmítne nebo Vám ji dokonce ukradnou spolu
s dalšími věcmi (s kabelkou, doklady, mobilním telefonem apod.).
Rozdíl může být také ve výši škody. Zatímco při krádeži hotovosti je zloděj omezen výší peněz, které máte momentálně
při sobě, u platební karty omezuje případného zloděje přednastavený limit, nebo
ještě lépe součet limitů za různé typy plateb. U karty si totiž můžete nastavit denní limit na výběr z bankomatu, limit na
platbu u obchodníků nebo limit pro platby
přes internet.
Platby na internetu umožňují většinou
embosované platební karty. Pro vysvětlenou embosovaná karta je platební karta,
která má veškeré údaje plasticky vyraženy
(jméno držitele, číslo karty atd.) – písmo
tedy z karty vystupuje. Jsou opatřeny tzv.
CVC nebo CVV kódem (rozdílné varianty
pro VISA a MasterCard) vzadu na podpisovém proužku. Trojmístný CVV/CVC
kód je alternativou PIN. Platba na internetu probíhá tak, že klient vepíše do formuláře číslo karty, datum platnosti karty
a CVV či CVC kód. Předávání informací
probíhá zabezpečenými kanály. Přesto došlo k případům, kdy bylo číslo karty zneužito, nejčastěji neseriózním obchodníkem
či zadáním čísla karty do formuláře, který nepatřil obchodníkovi. Proto banky ve
spolupráci s kartovými asociacemi zavádějí tzv. 3D Secure. Při platbě uskutečněné pomocí 3D Secure jsou všechny důle-

foto (jk)

žité údaje (heslo, číslo karty, PIN apod.)
předávány zabezpečenou cestou a nikdo
kromě Vás nemá přístup k informacím
o Vaší platební kartě. Dále podle § 18 zákona č. 124/2002 Sb. (Zákon o platebním
styku) má klient nárok na vrácení peněz,
pokud se zaúčtovanou platbou bez přítomnosti karty (tedy na internetu) nesouhlasí.
Několik rad pro snížení rizik neoprávněného výběru finanční hotovosti:
– Nikdy nenoste PIN kód napsaný na
papírku s sebou a už vůbec ne na stejném místě jako platební kartu. Nepomáhá ani úschova PIN kódu v mobilu,
kde jej máte „dokonale schovaný“ v
poznámkách, nebo uložen jako jedno
z telefonních čísel.
– Nikdy nedávejte kartu obchodníkovi jako zástavu, třeba v půjčovně aut
nebo mopedů. V podezřelých provozovnách raději plaťte hotovostí.
– Sledujte obchodníka při manipulaci
s kartou a v žádném případě nenechte
číšníka v restauraci nebo recepčního
v hotelu, aby Vám s kartou zmizel
z dohledu. Snadno si může opsat číslo
karty, její exspiraci a především CVV
nebo CVC kód na zadní straně karty
napravo od podpisu. Tyto údaje pak
umožní zloději nakoupit v jakémkoliv
internetovém obchodě.
– Zbystřete svoji pozornost, pokud by
se prodavač v obchodě pokoušel kartu
načíst kvůli jedné transakci v několika
různých terminálech. Je třeba mít na
paměti, že bankovní terminály vždy
vydávají potvrzení o platbách, a to i v
případech, když neproběhnou. Pokud
tedy z terminálu nevyjede žádné po6

tvrzení, může to být znamením, že jde
o podezřelou transakci.
– Vždy je třeba zkontrolovat, zda karta, kterou Vám vrátil obchodník nebo
personál hotelu či restaurace, je doopravdy vaše. Uschovávejte si doklady
o všech transakcích pro případnou
reklamaci a srovnávejte je s údaji na
bankovním výpise.
– Při výběru z bankomatu si nejprve
prohlédněte otvor, do kterého vkládáte kartu. Pokud vypadá nestandardně,
zvolte raději jiný bankomat. Vybírejte
vždy sami, při zadávání PIN kódu do
bankomatu si zakryjte druhou rukou
klávesnici.
– Pokud by bankomat Vaši kartu zadržel
a nevysvětlil to informací na lístečku
nebo na obrazovce, od bankomatu neodcházejte a spojte se s bankou nebo
případně i s policií. Stejný postup
platí, pokud z bankomatu nevyjely
bankovky, protože v něm může být
instalováno zařízení, které peníze zadržuje.
– Ztrátu nebo odcizení platební karty nahlaste instituci, která ji vydala, ihned,
jakmile tuto skutečnost zjistíte. Tato
instituce provede blokaci nebo stoplistaci karty. Blokace je trvalé nebo
dočasné omezení práva používat kartu
a je záležitostí několika stokorun. Stoplistace se týká embosovaných karet.
Jde o trvalé a nevratné zrušení práva
používat platební kartu.
– Pokud Vaši kartu někdo zneužije, můžete zmenšit ztráty nastavením maximálního denního limitu pro provedení
bankovních transakcí.
Policie v případě odcizení platební karty nebo neoprávněného výběru finanční
hotovosti obvykle zahájí úkony trestního
řízení pro přečin „Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku“ podle § 234 trestního zákoníku,
u kterého pachateli hrozí podle prvního
odstavce trest odnětí svobody až na dvě
léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci
nebo jiné majetkové hodnoty.
Úkony trestního řízení lze podle okolností
zahájit rovněž v souběhu s trestným činem
krádeže podle § 205 trestního zákoníku,
kde pachateli hrozí tentýž trest. Zde jsou například poškozeným kromě platební karty
odcizeny i další věci v hodnotě 5000 Kč a
víc. Případnou právní kvalifikaci posoudí
vždy policista na útvaru příslušného obvodního oddělení, který přijme Vaše oznámení.
Přijetí oznámení spočívá v sepsání protokolu trestního oznámení na neznámého nebo
známého pachatele a podání vysvětlení ve
věci, kde uvedete veškeré okolnosti potřebné
k řádnému prošetření věci.



prap. Mgr. Silvie Kasperová
inspektorka

dětské aktivity

Lyžařský výcvik Základní školy Datyňská
Ve dnech 12. 2. až 17. 2. se konal lyžařský výcvik 7. a 8.
tříd ZŠ Datyňské. Místem pobytu byly Jeseníky, konkrétně Sporthotel Kurzovní, který je nedaleko nejvyššího bodu
pohoří – Pradědu.

Hned první den, když jsme přijeli, bylo nádherné počasí. Čisté
modré nebe, sluníčko se na nás smálo a všude kolem nás ležely přes
dva metry sněhu. Bohužel, už od druhého dne se počasí jen a jen
zhoršovalo. Slunce nesvítilo, místo toho bylo zataženo, sněžilo a ve
středu a čtvrtek byl také velký mráz.
Na svah jsme šli hned první den, poté, co jsme se vybalili a připravili na lyžování. Jedna ze sjezdovek byla jenom kousek od našeho
hotelu. Byli jsme rozděleni do tří družstev lyžařů, jedno družstvo
tvořili snowboardisté. Během týdne jsme si také vyzkoušeli jízdu
na běžkách. Po družstvech jsme jeli na Švýcárnu, kde jsme si mohli
něco koupit a odpočinout si.
Ve středu jsme všichni šli na procházku na Praděd. Byla ale strašná zima a mlha. Díky tomu to nebyl zrovna pěkný výlet.
V pátek se uskutečnily závody. Jel se docela jednoduchý slalom při
kterém jsme všichni předvedli, jaký pokrok jsme za šest lyžařských
dní pod vedením instruktorů učinili. Nejrychlejším lyžařem byl Ondřej Veselý z 8. A, lyžařkou Markéta Lidáková z 8. A a Filip Deák ze
7. A byl nejlepším snowboardistou.
Hotel, ve kterém jsme byli ubytováni, byl moc pěkný, měli jsme
dvojlůžkové nebo třílůžkové pokoje. Stravu jsme měli zajištěnou
v restauraci, která byla v přízemí hotelu přímo naproti recepce.
Večerku jsme měli vždy ve 21.30 hodin, poslední den o hodinu
později. Po večeři jsme se vždy sešli v klubovně, kde jsme vyřídi-

Vyzkoušeli jsme i jízdu na běžkách

foto E. Podešvová

li vše potřebné – ztracené věci, velikosti bot na běžky a další.
Poté jsme sledovali různá videa zaměřená k výuce carvingu,
pravidlům FIS, o nebezpečí hor. Nakonec jsme už konečně měli
volno až do večerky.
Týden utekl jako voda, tak jak to bývá u podobných příjemných výprav. Celkově se mi lyžařský výcvik líbil, prožila jsem
příjemný aktivní týden na jesenických svazích.


Eliška Podešvová, 7. B

V Horní Bečvě ani mráz nebyl tak silný
Jako každým rokem, tak i letos se na naší Základní škole Masarykovo
náměstí konal v termínu od 5. do 10. února lyžařský výcvik sedmých ročníků. Tentokrát proběhl v nádherném prostředí Horní Bečvy. Ubytování bylo
zajištěno v hotelu, jehož název naznačil v podstatě celý průběh lyžařského
výcviku. Jmenoval se totiž Pohoda.

V nádherném prostředí v Horní Bečvě jsme si všichni užívali zimní radovánky
7

foto M. Pelikánová

Žáci byli rozděleni do dvou družstev –
jedni byli začátečníci či mírně pokročilí.
Na starost je měla vedoucí celého výcviku
Mgr. Martina Pelikánová. Druhé družstvo
se skládalo z lyžařů, kteří již byli pokročilí a starala se o ně Mgr. Kateřina Sadílková.
Výcvik probíhal každý den vždy dopoledne i odpoledne v místě skiareálu Solisko. Ze začátku jsme si dělali starosti
z počasí. V této době totiž panovaly mrazy, které dosahovaly místy i mínus 20°C.
Přesto jsme měli štěstí, neboť počasí nám
přálo, a tak extrémní mrazy se našemu výcviku vyhnuly. Po lyžování jsme se všichni scházeli večer ve společenské místnosti
a hráli různé hry, od vědomostních (Česko
junior) až po zábavné (Activity) do doby,
než bylo nutné zahnat unavené lyžaře do
postelí.
Na závěr lyžařského výcviku se konaly lyžařské závody ve slalomu, proběhlo
vyhodnocení nejlepších pokojů a zhodnocení celého průběhu lyžařského výcviku. Vzhledem k tomu, že všichni nelyžaři
se naučili lyžovat, pokročilí postoupili
o kousek dále a hlavně, že jsme se všichni
vrátili v pořádku a bez zranění, považuji lyžařský výcvik v tomto roce za velmi
zdařilý a úspěšný. Doufejme, že v příštím
školním roce tomu bude opět tak.



Mgr. Martina Pelikánová
ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

dětské aktivity

Talent nestačí, je potřeba i píle a podpora okolí
Vratimovské dětské talenty jsme představili již v minulých číslech. Tentokrát představíme patnáctiletou Barboru Žáčkovou a desetiletého Davida
Žáčka kteří se aktivně věnují krasobruslení. Krasobruslařský talent je potřeba zjistit a rozvíjet již v útlém věku. Teprve čas strávený na ledě, pot a
dřina a v neposlední řadě i podpora rodičů se projeví ve výsledcích. Vyzpovídal jsem tentokrát rodiče těchto talentovaných dětí.

David s trenérkou Ivanou Tokošovou

foto Renáta Žáčková

Co přivedlo děti ke krasobruslení?
Na začátku všeho byl zájem dětí o tento
sport a naše úsilí pomáhat dětem překlenout začátky tohoto sportu, kdy nic nejde
tak, jak by si děti představovaly. Teprve
v pozdější době se ukáže, jaký mají děti
talent a jaké mají úsilí něčeho v tomto
sportu dosáhnout.
Jak dlouho se krasobruslení věnují a
v jakých kategoriích?
Barbora a David se krasobruslení věnují šest let. Barbora je nyní prvním rokem
v kategorii juniorů a David je prvním rokem v kategorii mladších žáků. Tudíž oba
prvním rokem soupeří ve svých kategoriích
s dětmi o dva až čtyři roky staršími.
Má sport vliv na výsledky ve škole a
školní docházku?
Ano má. Na školní docházku má každopádně vliv i sezení u televize či hraní her
na počítači, je pouze na rodičích kam dítě
nasměrují. Pro děti je přirozenou vlastností hraní her, proto je potřeba vytvořit rovnováhu mezi povinností dítěte a tím, co
jej baví. Důležité je vytvořit denní plán
tak, aby dítě zvládalo své školní povinnosti a zároveň mělo čas na zábavu a rozvoj
své osobnosti. Důležitou roli ve směru ke
sportu hraje také škola, ne vždy začínají
tréninky tak, aby bylo možné stihnout začátek tréninku po denním ukončení školy.
Proto je potřeba, aby škola v tomto směru vycházela vstříc dřívějším odchodům
z vyučování a individuálnímu učebnímu
plánu.

Umístění v soutěžích
Barbora bruslí od devíti let, začala sice
později než je obvyklé, ale během krátké
doby výkonostně předehnala své vrstevnice. V roce 2010 bojovala o umístění i přes
potíže s kolenem.

Výsledky uplynulých dvou let:
Dřívější odchod z vyučování však ne4. místo
znamená to, že se dítko vyhne učení dané 2010 – VC Kopřivnice
7. místo
látky. Po návratu z tréninku pak o to více 2011 – VC Prahy
8. místo
času musí dítě věnovat dohánění učiva 2011 – USK Praha
13. místo
doma, což znamená, že dané učivo si musí 2012 – MČR Juniorů
Nyní patří mezi nejmladší ve své kateomrknout i rodič, aby věděl, zda učivo dítě
umí. Velice náročná je pro děti sezóna zá- gorii.
David bruslí od čtyř let. Byl vybrán jako
vodů, která trvá od září do konce března.
V tuto dobu o víkendech probíhají závody, nejlepší z Moravskoslezského kraje pro
které začínají od 6 do 8 zápisem a končí účast na Olympiádě dětí a mládeže 2012.
ve večerních hodinách kolem 18 až 20 hoVýsledky uplynulých dvou let:
din, v určitých případech i později. Když
2. místo
vezmeme v potaz cestu domů například 2009 – VC Frýdku-Místku
1. místo
z Brna, Břeclavi či z jiných koutů repub- 2010 – Přebor MSK
liky, je nutno připočíst i čas na dopravu. (přeborník Moravskoslezského kraje)
3. místo
A druhý den ráno, v pondělí, je třeba být 2011 – MČR
(Mistrovství České republiky)
ve škole.
1. místo
Můžete přiblížit čtenářům denní režim 2011 – USK Praha
2012 – ODM
6. místo
a finanční nároky na tento sport?
Denní režim je pro dítka docela nároč- (Olympiáda dětí a mládeže)
1. místo
ný. Mezi 6. až 7. hodinou budíček, hygi- 2012 – Třinecká Pirueta
ena, snídaně a odchod do školy. Po škole
Za celou dobu krasobruslení má již Dadoprava na trénink (auto, bus s přestupy), samotný trénink (2 hodiny denně), vid na svém kontě celkem 8 zlatých medoprava domů. Když si to shrneme, tak dailí a 3 zlaté poháry, 4 stříbrné medaile a
škola skončí mezi dvanáctou a čtrnáctou 5 bronzových medailí.
Přejeme další sportovní úspěchy.
hodinou, nejméně hodina na dopravu na
(red)
trénink, dvě hodiny trénování, hodina do- 	
prava domů, to znamená, že jsou
děti doma mezi šestnáctou a
osmnáctou hodinou. Teprve pak
mohou dělat školní úkoly, hry a
připravit se na další školní den.
Důležitou časovou roli v tomto směru hrají rodiče. Snažíme se pokud možno zajišťovat
dopravu dětí na trénink a zpět
(hlavně v případě mladšího Davida) autem, protože začátek a
délka tréninků se v některých
případech liší v závislosti na připravovaných akcích na ledové
ploše.
Finannční nároky na tento sport
jsou rok od roku vyšší. Každému
dítěti je potřeba zajistit choreografii a hudbu ke dvěma jízdám
na závodech, sportovní závodní
dresy a další položky. Krasobruslení je sport, který se bez finanční podpory neobejde. Proto je
nezbytná podpora talentovaných
sportovců sponzory. Věřím, že
Barboru a Davida podpoří některá z vratimovských společností. Vždyť reprezentují naše
město.
David a Barbora Žáčkovi
foto Renáta Žáčková
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z historie

Kronika města Vratimova – část 13.
Zřízení hřiště a postavení pomníku
Ve schůzi obecního zastupitelstva 9. června
1928 vzato na vědomí rozhodnutí zemské správní
komise ohledně zřízení hřiště a postavení pomníku. Zemská správní komise usnesení obecního
zastupitelstva ze dne 29. 11. 1927 ohledně zřízení
parku a hřiště a postavení pomníku na továrním
pozemku neschválila a žádá nové usnesení. Obecní zastupitelstvo šestnácti hlasy proti dvanácti,
usnáší se na následujícím. Od zřízení parku a hřiště upouští se úplně. Vratimov je bohatý na přírodní parky a hřiště, jsou to lesnaté Zaryje, obecní les
Důlňák a slunné břehy Ostravice, lepších míst občanstvo vratimovské nikde nenajde. Odboru Matice osvěty lidové povoluje se postavení pomníku
legionářům a padlým vojínům ze zdejší obce. Na
pozemku obecním, který bude určen a přislibuje
se na ten účel subvence. Odbor Matice osvěty lidové, místní legionáři a jiné korporace ať přistoupí k přípravným pracím k postavení pomníku.
Jednání o vodovodu
Obecní rada ve schůzi 19. července tr. jednala
se zástupci obce Kunčic nad Ostravicí o výstavbě
vodovodu, by Kunčice se vyslovily, že se na vodovod definitivně připojují a že zvýšený náklad na
vratimovský vodovod bude tato obec umořovati a
úrokovati. Ve schůzi 15. září tr. usnáší se obecní
zastupitelstvo všemi hlasy na stavbě vodovodu
nákladem obce. Záležitost stavby vodovodu svěřena stavební komisi a usneseno, by po vyřízení
formalit byla stavba vypsána.
Jubileum naší státní samostatnosti
Desítileté trvání našeho státu mělo se důstojným způsobem jednotně oslaviti pod protektorátem a nákladem obce. Poněvadž některé politické
strany (socialist.) tuto oslavu samostatně provésti
hodlají, ponechává se pořádání oslavy jednotlivým korporacím a stranám bez finančního příspěvku obce.
Jubilejní stromořadí
Ve schůzi obecního zastupitelstva 15. září tr.
usneseno všemi hlasy vysaditi na nové okresní
cestě k Datyním a Bartovicím ovocné stromořadí
(třešně) nákladem obce. Od hostince Paskovského
až k zatáčce k Datyním (u dvora) bude vysazeno
jubilejní lípové stromořadí. Práce tyto provede
cestovní komise s představenstvem obce.
Slavnostní schůze, sazení stromků
V den 28. října 1928 konala se slavnostní schůze
obecního zastupitelstva. Účelem této schůze bylo
vysazení prvních stromků k jubilejnímu stromořadí podél okresních silnic. V slavnostním proslovu
zmínil se starosta p. Josef Vašíček o světové válce,
o utrpení našeho lidu, o hrdinských činech zahraničních vojsk, o vůdcích našeho zahraničního odboje,
o zásluhách našeho presidenta T. G. Masaryka, o našem národním osvobození. Dále, že tisícům našich
chrabrých vojínů nebylo dopřáno uzříti osvobozenou
vlast a shledati se se svými drtahými. Promluvil též,
co bylo vše v prvním desítiletí naší samostatnosti
vykonáno a jak se všude jeví snaha zabezpečiti státu

našemu čestné místo mezi ostatními národy. Posléze
nabádal přítomné k svorné spolupráci, k vzájemné
lásce, důvěře a podpoře. Jedině tak možno zajistiti
naši šťastnější budoucnost a dokázati světu, že jsme
hodni nabyté svobody. Po tomto proslovu zasazeny
první dva stromky, jedna lípa a jedna třešeň k jubilejnímu stromořadí na nově vybudovaných okresních silnicích. Sazení stromků zúčastnili se mimo
členy obecního zastupitelstva také členové místní
školní rady a jiní občané. Socialistický blok, celkem
13 členů, se této slavnostní schůze nezúčastnil. Zaznamenati sluší, že velkostatkář pan Jan Sedlařík
učinil při sazení stromků pozoruhodný projev: aby
ti, kteří neúčastí na této jubilejní slavnosti projevili
svou nelásku vůči nám, nepřenášeli tuto zášť na tyto
zasazené stromky a aby jim plody těchto stromů stejně jako nám chutnaly.
Les Důlňák přiřknut Vratimovu
Po dlouhém vyjednávání s pozemkovým úřadem
v Praze a po několika intervencích poslanců a jiných
vlivných osob přiřknut konečně les Důlňák obci
Vratimovu. Při rozhodování jednalo se o to, má-li les
přináležeti Slezské Ostravě anebo Vratimovu. Slezská Ostrava odůvodňovala svůj nárok tím, že tam má
vodní prameny, Vratimov, že les je v jeho katastrální
obci. Konečně rozhodnuto ve prospěch Vratimova
za podmínek stanovených výměrou Pozemkového
úřadu ze dne 6. listopadu 1928, že obec kupitelka
převezme personál lesní, a to hajného, s plným a
lesního, kterému byl dříve přidělen k obhospodaření
Důlňák a Řepišťák, s polovičním platem a že obec
uznává vodní servitut Slezské Ostravy.
Resignace na členství v obecním zastupitelstvu
Člen obecního zastupitelstva, velkostatkář pan
Jan Sedlařík, původně architekt, vzdal se z důvodů zdravotních členství v obecním zastupitelství
a v sekcích. Jest nesporno, že jmenovaný svým
širokým rozhledem a bohatými zkušenostmi se
velmi uplatnil a prokázal obci Vratimovu cenných
služeb, jeho odchodu z veřejného života jest co
litovati. Jeho resignace vzata obecním zastupitelstvem ve schůzi dne 28. listopadu 1928 na vědomí
a vysloveny mu za jeho desetiletou obětavou činnost ve prospěch obce povinné díky.
1929
Tuhá zima 1929
Rok 1929 vyznačuje se tuhou zimou, která dosáhla vrcholu koncem ledna a počátkem února, kdy
teplota klesla pod -30 stupňů Celsia. Sněhu bylo na
metr, místy smeteného až na 4 m. Zvěř a ptactvo
hynulo. Jevil se také nedostatek vody, mnohé studně zůstaly bez vody. Po hromnicích mrazy poněkud
povolily, klesly na -20° C. Zima začala v prosinci
před Vánocemi, sníh napadal až v lednu ve velkém
množství. Sanice mohl každý užiti, kdo měl koně a
saně, také lyžování. Dobytek ve stájích trpěl zimou
V neděli 3. února, pak 10. a 11. února, byl vrchol
zimy a to -35 až -36° C. Tuhé mrazy za bezvětří. Až
-40 ° C dosáhly v některých krajích naší republiky,
na Těšínsku, z Českých Budějovic hlášeno v novinách -42° C. V březnu sněhu pozvolna ubývalo,
počátkem dubna zas napadal sníh a mrazy -5 až
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-6° C. Duben byl vůbec chladný, ještě 16. až 18.
dubna byla temperatura pod nulou. V druhé polovici května a začátkem června bylo chladno a deštivo.
Obiloviny, ačkoliv nevyrostlé, poléhají, brambory
nelze obdělati, je v nich voda. Chvílemi je vydatný déšť a na to vysvitne sluníčko. V druhé polovici
června se počasí zlepšilo a nastaly teplé dny. Následkem kruté zimy pomrzlo velmi mnoho ovocných stromů, což se teprve v létě ukázalo. Zvláště
ušlechtilejší druhy ovoce, třešně, ryngle, vlašské
ořechy a některé druhy hrušek nevydržely tuto tuhou zimu. V létě toho roku a ještě následujícího se
ukázalo, že skoro polovice stromů ovocných vzalo
za své. V druhé polovici srpna nastala velká parna a
počátkem září překročila teplota skoro v celé střední Evropě +30° C, v Přerově a Bratislavě dosáhla
teplota 33° C. Je to největší teplota od roku 1911.
Srpen byl celkem suchý, deštivých dnů bylo jen 9.
Třetí třetina srpna vykazuje tlakoměr stav nadnormální. Nejvyšší teploty byly 33 – 34° C. Počátkem
listopadu bylo počasí deštivé a sychravé, později
příznivé, oralo a selo se a do polovice měsíce pásl
se dobytek. Prosinec byl mírný a o Vánocích mírné
počasí s mrazíky -6 až -8° C.
Stavba vodovodu
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 9. února 1929 oznamuje starosta, že se vyskytla v časopisech zpráva, že Velká Ostrava hodlá vodou
zásobiti i naši obec. Vydala se deputace do Mor.
Ostravy na vodárenský úřad, kde jí sděleno, že
Ostrava má v projektu postaviti veliký vodovod,
ze kterého míní zásobovati i celé okolí. Ostrava
bude teprv kopáním asi padesáti studní v Bělé
hledati vodu , doba zásobování vodou je velice
neurčitá a jistě ještě daleká. Proto usnáší se obecní
zastupitelstvo všemi hlasy:
1. O
 bec Vratimov staví samostatný vodovod,
nehledíc k tomu ani, že se Kunčice nepřipojí,
obec tato budiž ještě jednou vyzvána, by do
konce února tr. dala o tom určité prohlášení.
2. Staví samostatný vodovod bez ohledu na
možnost připojení se na vodovod ostravský.
Bude-li naše obec stavěti samostatný vodovod,
jest možno, že subvence budou sníženy a toho je si
celé obecní zastupitelstvo vědomo a s tím souhlasí.
Stavba vodovodu má se popoháněti. Prvním
úkolem obce je vyslání deputace k ministerstvu
zemědělství, by toto vyslalo na místo komisi a
dalo povolení k vypsání stavby. Komise tato konala se 23. května 1929 za přítomnosti technických
referentů z Prahy a z Brna a místních interesentů.
Ve schůzi 12. června 1929 souhlasí obecní zastupitelstvo všemi hlasy se zadáním přepracování
vodního projektu inž. Fiderhelovi za obnos 17
400 Kč, oprava tohoto projektu bude vyžadovati
lhůty šesti týdnů. Obec zaplatí za prameny jmenovaným majitelům jednou provždy 15 000 Kč a
za 1 m2 potřebného pozemku 2,5 Kč. Obec zajistí
si po usedlosti prodavatelů volný příjezd a příchod
k pramenům a nahradí při stavbě studní způsobenou škodu dle odhadu místních znalců. Co se týče
pramene Březinka, se prozatím odkládá, jelikož je
sporné, komu území to náleží.


pokračování příště

informace občanům

Vlčnovjanka v Horních Datyních

Do Kulturního domu v Horních Datyních zavítá tento měsíc krojovaná
slovácká muzika Vlčnovjanka. Těší nás, že zrovna tento rok, který je pro
Vlčnovjanku rokem významným, jelikož oslaví 30 let od svého vzniku, bude
dne 19. dubna od 18 hodin koncertovat v Horních Datyních a zahraje k tanci
i poslechu občanům z Horních Datyň, Vratimova a okolních obcí.
Jsou to už tisíce vystoupení, která Vlčnovjanka za uplynulých 30 let odehrála a
tisíce posluchačů, které potěšila. Ročně
absolvuje kolem 50 vystoupení, převážně
koncertních, ale nechybí mezi nimi ani

významné festivaly, přehlídky, taneční
zábavy a plesy. Dovedete si představit,
kolik je to hodin strávených věčným cestováním a mimo rodinu? Jak říkají muzikanti „to mosí bavit, bez lásky sa muzika

Senioři bilancovali

Vratimovští senioři, členové klubu důchodců, se sešli 26. ledna, aby zhodnotili svou činnost v loňském roce a pohovořili o tom, co mohou očekávat
v roce letošním. S potěšením mezi sebou uvítali starostku JUDr. Dagmar
Hrudovou a místostarostu Ivo Kičmera, kteří odpovídali na dotazy o životě
v našem městě.
V současné době má klub důchodců 160
členů, kteří se snaží přesvědčovat občany

města, že ještě nejsou tak staří, jak ukazuje
jejich datum narození, že jsou stále aktiv-

O činnosti občanského sdružení Volufírek
Občanské sdružení Volufírek (mimochodem pro neznalé – Volufírek je volná
složenina z anglického volunteer firemen, tj. dobrovolní hasiči) vzniklo 24. 1. 2011.
Zaměřením Volufírka je pořádání víkendových pobytů a letního dětského tábora
pro děti, o které se během těchto akcí stará na 30 vedoucích, instruktorů a ostatního personálu. Z těch třiceti lidiček je 8 členů sboru dobrovolných hasičů Horní
Datyně, ostatní jsou všechno nadšenci do práce s dětmi jak z Vratimova, tak z
širokého okolí.

V loňském roce jsme pro děti pořádali pět
větších akcí. V březnu jsme měli výjezdní
školení vedoucích ve Zlatomlýně na Třebíčsku, kde jsme se věnovali pedagogice a přípravě her. V dubnu jsme vyvezli čtyřicet dětí
na čarodějnickou víkendovku, kterou pořádáme na turistické základně Višňovka pod
Prašivou. Letního dětského tábora v Bojanovicích u Znojma se zúčastnilo 77 dětí z Datyň, Vratimova, Václavovic, Šenova, Ostravy
a dokonce i z Prahy. V říjnu jsme pro vedoucí
uspořádali děkovný víkend na Kružberku.

No a závěr byl tradiční, a to Mikuláš na Višňovce, opět pro 40 dětí.
Toto vše by nešlo pořádat bez osobní obětavostí všech vedoucích, instruktorů a ostatních lidiček sdružení. Všichni na těchto akcích pracují zdarma, ze svých dovolených,
bez nároku na mzdu, zde často naopak i s
osobním vkladem do akcí. A právě proto bychom se zároveň neobešli bez pomoci dalších
příznivců, přátel a sponzorů. Všem patří velký dík, bez nich by se nám opravdu nepodařilo rozzářit tolik dětských tváří jako vloni.

dělat nedá“. Dokladem úspěchu jsou nejen rozhlasové a televizní pořady, ale i 9
vydaných hudebních nosičů a 10., připravovaný jako narozeninový dárek.
Abyste i Vy mohli posoudit, jak pěkně
a s láskou Vlčnovjanka hraje, jste srdečně
zváni. Muzika, taneční parket i občerstvení je zajištěno, dobrou náladu si vemte
s sebou.


Romana Slívová, kulturní středisko

ní. Klub důchodců sděluje svým členům
i veřejnosti, že klubovna klubu důchodců
se nyní nachází v kulturním středisku na
ulici Frýdecká 1000/48, v místnosti č. 17
(1. patro, vstup z parkoviště). Pravidelné
schůzky jsou každý čtvrtek v 16 hodin.


Ing. Miroslav Ler

Co nás čeká letos? 10. března v sále kulturního domu Horní Datyně proběhl karneval s
názvem Ať žije cirkus, 27. – 29. 4. se sejdeme na čarodějnické víkendovce netradičně
v Klokočově na turistické základně Juventus.
Letní tábor chystáme 28. 7. – 11. 8. na nové
základně v Buchlovicích a děti se mají na co
těšit. Zachraňte Volufírka je název tajemného
prázdninového dobrodružství s pohádkovou
tématikou. Mikuláš za dětmi přijede 30. 11. –
2. 12., a to na turistickou základnu Višňovka
pod Prašivou.
O všech našich aktivitách se můžete dočíst
na stránkách www.sdhhd.cz. Hlavní informační blok ale máme (hlavně kvůli dětem)
na facebooku a to stránku s názvem Přátelé
OS Volufírek. Zde najdete nejvíce informací
o našich akcích, fotografie, videa a spoustu
dalšího.
 Za všechny pracovníky sdružení Bc. Martin Čech

co se děje v domečku

Střípky z Domu dětí a mládeže Vratimov
3. 2. 2012	Pololetní prázdniny – Deskohrátky – deskové a interaktivní hry, 32 dětí. Na jaře připravujeme prodejní
výstavu těchto her.
17. 2. 2012	Valentýnské tvoření – možnost vyzkoušení spousty
zajímavých výtvarných technik, které si vyzkoušelo
13 šikovných děvčat. Další akce „Májové tvoření“ 11.
5. 2012
18. 2. 2012	Karneval pro děti – v sobotu odpoledne se sešlo 60
dětí, které tancovaly, soutěžily s ŠAŠKEM a VÍLOU.
Bavily se nejenom děti, ale i rodiče. Těšíme se příští
rok.
25. 2. 2012	Čtyřlístek – proběhl 3. lístek celoroční soutěže „Čtyřlístek“ pro rodiče a děti v tělocvičně ZŠ Masarykovo
náměstí. Očekávali jsme sníh, ale nakonec jsme museli sněhuláka malovat a udělat si sněhohrátky bez sněhu. V měsíci dubnu připravuje 4. lístek.
26. 2. 2012	Badmintonový turnaj pro děti – v tělocvičně Řepištích
se sešlo 38 hráčů. Bojovali celé 3 hodiny o první místa

ve čtyřhře. Pro velký úspěch se opět sejdeme v neděli
27. 5.
11. 3. 2012	Soutěž „O Krnovského medvídka“ – členové ZÚ Discotance se zúčastnili taneční soutěže SVČ Méďa v
Krnově.
11. 3. 2012	Maňáskové divadlo – poprvé pro předškolní děti jsme
hráli pohádku „O veliké řepě“. Děti zároveň s maňásky pohádku vyprávěly. Vymyslely jména kočičce a
pejskovi. Na závěr si všech 25 malých vypravěčů zasoutěžilo.
12. – 16. 3.	Příměstský tábor – navštívili jsme mnoho zajímavých
míst, jako např. Miniuni nebo Hasičské muzeum, ale i
aquapark.
12. – 16. 3.	Pobytový tábor – Višňovka – 22 dětí odjelo do „Země
pohádek“ hledat pohádkové postavy, plnit úkoly a zažít legraci. To byl náš cíl.

Pracovníci DDM Vratimov
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kino hvězda vratimov – program na měsíc duben 2012 – tel.: 595 700 756

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

PŘÍLIŠ MLADÁ NOC

ČTYŘI SLUNCE

Snímek byl jediným českým filmem hraným na Mezinárodním
filmovém festivalu v Berlíně Berlinale 2012.
Hrají: Martin Pechlát, Jiří Černý, Natálie Řehořová, Vojtěch
Machuta, Jan Vaši

trojúhelník čtyřicátníka přezdívaného Fogi (Jaroslav Plesl), jeho
ženy Jany (Anna Geislerová) a jejího milence (igor Chmela). V
dalších rolích se objeví Karel Roden jako svérázný venkovský
filozof a Jiří Mádl jako pankáč, oba namaskovaní téměř k nepoznání. Film měl světovou premiéru v soutěžní sekci filmového
festivalu Sundance ve Spojených státech.
Hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Igor Chmela, Anička Bubeníková,
Jiří Mádl, Jana Plodková

4. a 5. dubna v 18 hodin
ČR, Slovinsko, 65´, vstupné 75 Kč, drama, přístupný
Alegorii o dětství a dospívání, o tenké hranici mezi oběma obdobími v životě každého člověka natočil talentovaný debutující režisér Olmo Omerzu, který se také spolupodílel na scénáři.

18. a 19. dubna v 18 hodin
ČR, 90´, vstupné 70 Kč, komediální drama, přístupný
Film jednoho z nejzajímavějších českých režisérů současnosti
Bohdana Slámy je příběhem vztahu mezi mužem a ženou, vztahu k jejich dětem i k sobě samotným. Půdorysem je milostný

PROBUDÍM SE VČERA

11. a 12. dubna v 18 hodin
ČR, 120´, vstupné 75 Kč, komedie, přístupný
Sympatický čtyřicátník Petr Kovář dostane úžasnou šanci vrátit se na chvíli do svých studentských let a konečně vyznat lásku
své spolužačce Elišce; je mu opět osmnáct let (ale zůstalo mu

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

25. a 26. dubna v 18 hodin
USA, 87´, vstupné 70 Kč, rodinná komedie
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní lodi, kterou svým dováděním během chvíle obrátí

naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají na parníku, který se
stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou a
zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům.
V českém znění: Zbyšek Pantůček, Martin Stránský, Jan
Maxián, Tomáš Juřička, Ivo Hrbáč, Zuzana Norrisová, Vanda
Károlyi-Konečná, Zuzana Ďurdinová, Kateřina Lojdová

vědomí i paměť „čtyřicátníka“) a snaží se získat Eliščiny sympatie, ale i zvládat studentské povinnosti z doby před sametovou
revolucí.
Hrají: Eva Josefíková, Jiří Mádl, Filip Blažek, Martina Válková, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Ljuba Krbová, Svatopluk Skopal, Tomáš Matonoha, Filip Ciel, Zlata Adamovská
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kulturní středisko nabízí

Všechny příznivce dechové hudby a dobré zábavy zveme
do Kulturního domu Horní Datyně na vystoupení slovácké dechové hudby

Vlčnovjanka
19. dubna v 18 hodin,
taneční parket i občerstvení připraveno
Kulturní středisko Vratimov pořádá
diashow nezávislého cestovatele a fotografa Miroslava Daneše

Národní parky západu USA
Známý český cestovatel Miroslav Daneš přijede se svou diashow o Národních parcích západu
USA a prostřednictvím 500 diapozitivů a poutavého vyprávění nám přiblíží jejich krásu. Zlatým hřebem programu bude Yellowstone Nationale Park.

kinosál Hvězda 17. dubna 2012 v 18 hodin
vstupné 50 Kč
12

kulturní středisko připravuje

KARIBIK DANCE PRO JEDNOTLIVCE
pondělí 17.45 až 18.45 hodin
Chcete umět opravdu tancovat a zároveň
si zlepšit kondici, abyste se cítili dobře?
KARIBIK DANCE je taneční novinka,
při které pocítíte atmosféru Karibiku.
Salsa, merengue, bachata, raeggeton,
cumbia, cha-cha-cha, rumba a super kubánská hudba. Na věku nezáleží, zvládne to každý! Lekce KARIBIK DANCE
jsou zaměřené na správné naučení tanečních pohybů (od nohou až po paže) skrze
vnímání hudby a pochopení charakteru
jednotlivých tanců. Každou lekci je probírán jeden tanec jako hlavní a ostatní
se neustále opakují pro zažití rytmů a
krokových variací. Na nožky sportovní
obuv. Cena kurzu je 700 Kč/10 lekcí.

SPOLEČENSKÉ TANCE PRO PÁRY – začátečníky
pondělí 19.00 až 20.00 hodin – poslední volná místa
Jak oslnit na tanečním parketu a nebát se vykročit tou správnou nohou? Jednoduchou formou se naučíte
základy tanců jak latinskoamerických (samba, cha-cha-cha, jive), tak standardních (waltz, tango, quickstep,
valčík). Cena kurzu pro pár je 1500 Kč/10 lekcí.

Kurzy proběhnou od 16. dubna do 18. června
Přihlášky v KS Vratimov, tel.: 595 700 752, 731 446 809
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kulturní středisko připravuje

Divadlo KALICH
uvede v Kulturním domě Vratimov
komedii autora Noela Cowarda

Zamilovat se
s Janou Paulovou
a Pavlem Zedníčkem
v hlavních rolích
úterý 29. května 2012 v 19 hodin
předprodej již zahájen

Městská pouť
ve Vratimově

Divadlo Genus Brno uvede pohádku

OPICE V AFRICE

neděle 24. června
začátek v 9 hodin
Kupon na zlevněnou vstupenku

Doprovodný program:

10 hod.
10 hod.
12 hod.

12.15 hod.

neděle 22. dubna v 10 hodin

13 hod.

kinosál Hvězda Vratimov

Hopsalínova Šmoulí párty
Malování na tvář pro děti
2. ročník soutěže Vratimovský koblížek, výhra 1000 Kč
poukaz do Restaurace Bowling Rakovec
Vystoupení žáků ZUŠ Vratimov
Hopsalínova Šmoulí párty

Vestibul KS:
9 až 17 hodin Výstava panenek

Vstupné 50 Kč. Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
14

společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS
Prodám levně 2 autosedačky od 0 do 4 let, tel.: 731 962 477.

Dne 9. dubna 2012 vzpomínáme
6. smutné výročí úmrtí
a zároveň dne 15. června 2012
nedožitých 53. narozenin pana

Prodám byt 2 + 1 v osobním vlastnictví, Husova Vratimov,
tel.: 604 905 460.
Prodám byt 2 + 1 s garáží u domu na Okružní ul., Vratimov.
Cena dohodou, tel.: 605 089 422 nebo 604 745 152.

Zdeňka Chuděje
S láskou vzpomínají rodiče a sestra s rodinou

Duben v kulturním středisku
Program v Kulturním domě ve Vratimově

Dne 15. dubna 2012 vzpomeneme
nedožité 84. narozeniny pana

5. dubna
10. dubna
17. dubna

Zdeňka Kožušníka

20. dubna
22. dubna
2., 16., 23., 30.

Dne 19. března jsme uctili vzpomínkou
2. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou

9.00
18.00
18.00

salonek
Předváděcí akce
kinosál
Těšínské divadlo
kinosál	Diashow USA - Národní
parky západu
12.00		
DDM – Den země
10.00
kinosál
Opice v Africe
16.30
kinosál
Zkouška ZUŠ

Program v Kulturním domě Horní Datyně

Odešla, ale zůstala v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.
Dne 9. března 2012 uplynulo 16 let,
kdy nás opustila naše milovaná paní

9. dubna
11. dubna
19. dubna
22. dubna

Olga Knyblová

roz. Valůšková
Dne 25. dubna by se dožila 60 let.
S láskou vzpomíná celá rodina

pondělí

V dubnu uctíme tichou vzpomínkou
nedožité 90. narozeniny
paní
úterý

Jiřiny Stiborové
Dcery Marie a Zdenka s rodinami

středa

Dne 15. 4. 2012 vzpomínáme 6. výročí, kdy
nás navždy opustila paní

Marta Blanárová

čtvrtek

Maminko drahá, za všechny starosti,
za všechnu tvoji práci, za každý dech,
jenž patřil nám nocí a dnem, nechť tě Bůh
odmění klidným a krásným snem.
Manžel, syn a dcera s rodinami

18.00
Schůze ZO ČSZ
17.00
Schůze ZO KSČM
18.00	vystoupení Vlčnovjanky
9.00
Výroční chůze ZO ČSV

Kurzy v KS Vratimov
9.00
15.30
17.00
17.45
18.00
19.00
18.30
19.00

cvičební sál
učebna č. 11
učebna č. 11
velký sál
cvičební sál
cvičební sál
učebna č. 11
velký sál

cvičení seniorů
AJ 2. ročník
AJ 3. ročník
karibik dance
aerobic mix
relax a jóga
AJ 1. ročník
společenské tance

16.30
18.00
18.00
18.00
19.00

učebna č. 11
učebna č. 11
cvičební sál
salonek
cvičební sál

AJ 2. ročník
AJ 4. ročník
pilates s Bárou
vinyasa joga
pilates s Broňou

15.00
17.00
18.00
19.00

učebna č. 12
salonek
cvičební sál
cvičební sál

PC kurz
joga
fat burner
fit balony

15.00
17.00
18.00
18.30

učebna č. 12
cvičební sál
cvičební sál
velký sál

PC kurz
pilates s Bárou
body forming
mix dance

Městská knihovna Vratimov
16. 4. – 11. 5., po, čt 9 – 12, 13 – 18, út 9 – 12, pá 13 – 16
Příroda očima dětí – výstava výtv. prací MŠ Vratimov

Místní knihovna Žabeň
4. 4. – 2. 5., po a st 13.30 – 17.30
Region Slezská brána, výstava Ing. Mirka Lyska

Místní knihovna Řepiště
3. 4. – 4. 5., út 10 – 12, 13 – 17, pá 9 – 12, 13 – 15.30.
Výstava fotografií Radka Klímka

16. 4. v 17 hod. – Literatura ve filmu, beseda pro veřejnost s Mgr. Ing.
Radomilem Novákem, Ph.D.

11. 4. – výtv. dílna s nakladatelstvím Anagram, pro žáky ZŠ Řepiště
24. 4. v 17 hod. – Literatura ve filmu, beseda pro veřejnost s Mgr. Ing.
Radomilem Novákem, Ph.D.

Místní knihovna Horní Datyně
každé pondělí od 14 do 17 hod.
Výstava 50 let turistické chaty TJ na Morávce a počátky turistiky v Horních Datyních
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Z obsahu:
– Hovory s občany HD
– Noc s Andersenem
– Ze zasedání Zastupitelstva …
– Zoufalství našich spoluobčanů 
1. květen 2012 / číslo 5	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 4
str. 5
str. 8

604 12 72 88

Malí ekologové z MŠ Vratimov navštívili ZOO Ostrava
Dne 8. března se děti z ekologického kroužku MŠ Vratimov zúčastnily
v rámci EVVO vzdělávacího programu v ZOO Ostrava. Děti se na návštěvu
velmi těšily a v kroužku vyrobily papírovou zoologickou zahradu se spoustou zvířátek, kterou vezly s sebou jako dárek. Po obědě na děti a paní učitelky čekal mikrobus, který je do vysněné ZOO odvezl.
Připravený program s názvem Zvířata
naší přírody – zvířata v lese, na louce, ve
vodě, zvířata v blízkosti lidských sídel, probíhal ve výukovém centru. Na zdech místnosti byla namalována zvířata a na stolech
stály exponáty vycpaných zvířat. Děti se
dozvěděly, jak se mají ke zvířátkům chovat,
jaké jsou příčiny jejich ohrožení a jak jim
pomáhat. Projevily velké znalosti a velkou
dávku statečnosti, dokázaly odpovídat na
spoustu otázek a nebály se dotknout vycpaných zvířat a díky tomu si mohly na vlastní kůži vyzkoušet hebkost peří sovy nebo
hustý kožíšek lišky. Někteří odvážlivci si
nechali položit kolem krku živého hada. Po
ukončení programu p. učitelky odevzdaly sponzorský příspěvek ve výši 500 Kč,
který bude určen na výdaje spojené s chovem tygřích mláďat Eltona a Edy. Za tento
počin byl MŠ udělen děkovný list. Cestou
k autobusu si děti prohlédly pavilon slonů
s malou sloní samičkou Rashmi a hodně
času strávily pozorováním opic. Odtud se
všichni vydali pomalou procházkou zpět k
autobusu. Před MŠ už děti vyhlíželi rodiče

a děti je zahrnuly spoustou dojmů a zážitků. Věříme, že na krásné odpoledne budou
dlouho vzpomínat.




Někteří odvážlivci si nechali položit kolem krku živého hada

Za ekologický kroužek
Vlasta Filipová a Simona Gajdová

foto autorka

Zahájení výstavy Tři grácie
To byste ani nevěřili, jaké mám šikovné přátele a vrstevníky! To, že Denisa
Krumpochová, Dita Jurečková a Vendy Vajtrová vyhrály celorepublikovou
soutěž, kde se umístily na prvních třech místech, určitě víte. Jejich fotky jsou
vystaveny v Parlamentu ČR, ale nově i ve Vratimově v kulturním středisku.

malu trousí ven a naše fotografky uždibují
ze zbylého pohoštění s úsměvem na rtech.
Přejeme jim mnoho úspěchů do budoucna.



Kateřina Vítková

Slavnostní zahájení výstavy s názvem Tři grácie se konalo v úterý 3. dubna. Zvědavost mi nedala a na výstavu jsem se šla také podívat. Tohle udělaly holky z deváté třídy? Fotky, které srší emocemi,
dojmy a jsou vyfocené téměř na profesionální úrovni! Hm … Lidé
si prohlíželi fotografie na zdech a přáli našim mladým fotografkám
ještě mnoho úspěchů. Místostarosta Ivo Kičmer, starostka Dagmar
Hrudová a ředitelka DDM Vratimov Hana Nevrlá zahájili výstavu
se srdceryvným proslovem a holky byly zaplaveny kyticemi růží,
karafiátů a jiných květinek. Byl to pro ně velký krok. Denisa Krumpochová se mi svěřila, že už je přijata na střední uměleckou školu
a doufá, že o ní ještě uslyšíme. Zato Dita Jurečková zatím jen věří,
že na svou vysněnou fotografickou školu příjimačky zvládne. A jak
se dostaly k fotografování? Vendy Vajtrovou začalo bavit fotit asi
před dvěma lety, když byla na výletě v Anglii. Denča Krumpochová měla poprvé foťák v ruce už ve školkovém věku, ale propadla
této zálibě až v 7. třídě. Potřebné zázemí dostaly v kroužku Foťák
v Domě dětí a mládeže Vratimov u Davida Holzmanna, který jim Společná výstava mladých fotografek se neobešla bez náležité pozorkdykoliv rád poradí a pomůže. Vernisáž končí. Návštěvníci se po- nosti vratimovských občanů
foto (jk)
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Pečovatelská služba ve Vratimově a Horních Datyních
Pečovatelská služba města Vratimova je poskytována jako terénní
služba ve vymezeném místě, čase
a rozsahu, prostřednictvím kvalifikovaných pečovatelek. Poskytovatelem pečovatelské služby je Město
Vratimov. Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění, tělesného a zdravotního postižení, sluchového postižení
a pro seniory, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Pečovatelská služba je poskytována na
území města Vratimova, včetně Horních
Datyň, a to na základě smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby v domácnosti
klienta nebo v domech s pečovatelskou
službou, v pracovní dny od 7.00 do 15.30
hodin.
Úhrada za úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto
úkonů, včetně času nezbytného k jejich
zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Totéž platí pro úkony
u nichž je stanovena úhrada za kilogram.
Vaše dotazy rádi zodpovíme osobně
nebo telefonicky.
Kontakt: Městský úřad Vratimov, Frýdecká 853/57, II. patro, dv. č. 11 – Bc. Jitka
Langrová, tel. 595 705 923 nebo pečovatelka paní Růžena Kupčová, tel. 596 732
441, mobil 605 876 431.




Bc. Jitka Langrová
Odbor sociálně-správní

Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby města Vratimova
Základní úkony pečovatelské služby
Výše úhrady
A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
90 Kč/hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek
90 Kč/hod.
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru
90 Kč/hod.
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
90 Kč/hod.
B) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
100 Kč/hod.
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
100 Kč/hod.
3. pomoc při použití WC
100 Kč/hod.
C) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. dovoz nebo donáška jídla pro jednotlivce
15 Kč/úkon
2. dovoz nebo donáška jídla pro manželské dvojice
20 Kč/úkon
Peč. služba zajišťuje dovoz oběda ze zařízení školního stravování ve Vratimově nebo
ze stravovacího zařízení Čavojská, přičemž cena oběda je stanovena dodavatelem.
3. pomoc při přípravě jídla a pití
90 Kč/hod.
4. příprava a podání jídla a pití
90 Kč/hod.
D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti
100 Kč/hod.
2. údržba domácích spotřebičů
100 Kč/hod.
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
100 Kč/hod.
4. donáška vody
100 Kč/hod.
5. topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení
100 Kč/hod.
6. běžné nákupy a pochůzky
100 Kč/hod.
7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení
a nezbytného vybavení domácnosti
100 Kč/úkon
8. praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy
50 Kč/kg
9. praní a žehlení osobního prádla, popř. drobné opravy
50 Kč/kg
E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovod klientů k lékaři, na úřady
a instituce poskytující veřejné služby a zpět
90 Kč/hod.

Hovory s občany v Horních Datyních
V pondělí 26. března proběhlo v malém sále Kulturního domu v Horních
Datyních setkání občanů s místními zvolenými zastupiteli. Pozvání na hovory přijala také starostka města JUDr. Dagmar Hrudová a místostarosta Ivo
Kičmer.
Na úvod promluvil Martin Čech o provedených a plánovaných akcích a investicích ve Vratimově a Horních Datyních
v loňském a letošním roce. Starostka města pak informovala o přípravách realizace
výstavby kanalizace na území Horních
Datyň.
V následné diskuzi s občany se probírala tato témata:
– špatný stav a rychlá jízda na ulici Leopolda Fajkuse, U školy a Potoční
– občané se ptali na návoz zeminy v
místě, kde je přirozené zátopové úze


mí potoka Datyňka (poblíž ul. Ve strži)
– nedodržování pravidla přednosti zprava, rychlá jízda a hustota provozu na
ulici K hájence, problém s čištěním
místního příkopu
– obtěžování sousedů a občanů pálením
trávy, či shrabku
– časté výpadky veřejného osvětlení.
Mnohé připomínky se začaly řešit okamžitě, například provizorní opravy komunikací, či oprava veřejného osvětlení.
Zbylé podněty se budou zastupitelé snažit

řešit postupně. Mnoho je ale k řešení na
nás – rychlá jízda na místních komunikacích, pálení neusušeného biologického
odpadu atd. Je třeba myslet nejen na sebe,
ale i na ostatní.
Hovory s občany navázaly na dlouholetou tradici osadního výboru. Napoprvé nebyla účast občanů příliš velká, ale
doufáme, že tato tradice se opět uchytí a
sousedé najdou společnou řeč při řešení
našich problémů. Další setkání plánujeme na podzim. Informaci o akci najdete
ve Vratimovských novinách, popřípadě na
plakátech a letáčcích.


Za datyňské zastupitele – Martin Čech

Svoz bioodpadu bude probíhat každé liché pondělí od 23. 04. do 19. 11., celkem 16 svozů.

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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20 let MG Odra Gas, spol. s r. o – výrobce technických plynů

• 1997 prosinec	instalace membránových zařízení pro výrobu
dusíku. Dusík z membránových zařízení posiluje celkové dodávky dusíku pro společnost Green
Gas DPB, a. s.;
• 1998 září	ukončení výstavby dílny pro periodické zkoušky
a údržbu tlakových lahví;
• 2001 listopad	certifikace environmentálního systému dle ČSN
EN 14 001;
• 2006		zprovoznění systému BABEL pro identifikaci a
sledování oběhu tlakových lahví a dalších nádob
na technické plyny;
• 2008		zavedení výroby pelet oxidu uhličitého (suchý
led);
• 2011		výstavba absorpční sušící stanice dusíku;

Vážení čtenáři, milí vratimovští občané,
v letošním roce si společnost MG Odra Gas, spol. s r. o. (dále
společnost), která sídlí v našem městě, připomene 20 let od svého vzniku. Naše společnost byla založena v roce 1992 jako společný podnik Messer Griesheim GmbH, Frankfurt nad Mohanem
a NOVÁ HUŤ, a. s.
V průběhu let byly obě zmíněné mateřské společnosti transformovány. V roce 2000 společník Messer Group zvýšil svůj obchodní podíl na 70 %. Tento přesun majority ve prospěch zahraničního
vlastníka, který je renomovaným světovým výrobcem v oboru technických plynů a souvisejících služeb, přinesl širší začleňování MG
Odra Gas do skupiny podniků značky Messer ve všech oblastech.
Vratimovská společnost je jedním z klíčových výrobních podniků
Messer v regionu střední a východní Evropy, zaměřených především
na výrobu technických, potravinářských a medicinálních plynů.
Podstatnou část produkce dodává naše společnost potrubní sítí
do mateřské společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., dále do karvinských dolů prostřednictvím společnosti Green Gas DPB, a. s.
a do společnosti Biocel Paskov, a. s. Vyrobené technické plyny plníme také do tlakových lahví nebo v kapalné formě do silničních
přepravních cisteren. Jejich distribuci převážně na tuzemském trhu
pod značkou MESSER zajišťuje sesterská obchodní společnost Messer Technogas, s. r. o. se sídlem v Praze. Regionální prodejní centrum Messer Technogas pro Moravu a distribuční centrum má svá
pracoviště v areálu společnosti ve Vratimově. Mezi naše konečné
odběratele patří řada podniků v oblasti metalurgie, v důlním a chemickém průmyslu, elektrotechnice, potravinářství, zdravotnictví,
bezpečnosti a ekologii.
Za 20 let úspěšného působení na trhu s technickými plyny prošla společnost řadou změn. S vynaložením nemalých investičních
prostředků bylo spojeno rozšiřování sortimentu našich výrobků
a služeb. První provozy kyslíkárna, tedy zařízení na kryogenní dělení vzduchu a plnírna technických plynů, byly postupně doplněny
dalšími technologiemi a výrobními celky. Společnost má zájem na
dalším rozvoji firmy a postupné obnově stávajících zařízení.

V současné době zaměstnáváme 65 zaměstnanců, přičemž většina
z nich pracuje ve směnném režimu v jednom z provozů kyslíkárna,
plnírna technických plynů nebo acetylénová stanice.
Pro své zaměstnance jsme zavedli zajímavé výhody např. bezúročné půjčky ze sociálního fondu firmy, příspěvek na penzijní připojištění nebo na životní pojištění, systém vzdělávání a zvyšování
kvalifikace atd. Samostatnou oblastí je trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti práce a smluvní lékařské péče o zaměstnance.
Společnost každoročně podporuje řadu aktivit v našem regionu,
zejména pak přímo ve městě Vratimov. Podpora formou účelových
finančních darů směřovala především do oblasti péče o děti a mládež
a do oblasti tělovýchovy a sportu. Mezi jejich pravidelné příjemce
patří například Mateřská škola Vratimov a Horní Datyně, Dům dětí
a mládeže Vratimov, oddíl stolního tenisu TTC MG Odra Gas, oddíl
stolního tenisu TJ Horní Datyně, FC Biocel a také Město Vratimov.
Společnost se tímto způsobem snaží zdůrazňovat svůj význam pro
zdejší region a kompenzovat místním občanům případnou zátěž vlivem svého působení.
Věříme, že představitelé Vratimova i místní občané vnímají přítomnost a podnikání MG Odra Gas, spol. s r. o. ve svém městě
pozitivně. O zachování a upevnění tohoto dobrého jména budeme
usilovat i v dalších letech.

Základní data prezentující postupný rozvoj firmy:
• 1992 květen vznik společnosti;
• 1993 září 	dokončení výstavby plnírny technických plynů a
její uvedení do provozu;
• 1994 únor	uvedení zařízení na dělení vzduchu – kyslíkový
blok N25/115 do trvalého provozu po ukončení
rozsáhlé rekonstrukce;
• 1994 červen	získání povolení k výrobě a plnění medicinálního
kyslíku;
• 1995 červen	ukončení výstavby výrobny a plnírny acetylenu
včetně zahájení dodávek potrubního acetylenu do
tehdejší společnosti NOVÁ HUŤ, a. s.;
• 1996 prosinec	v ybudování plnírny oxidu uhličitého a vodíku do
tlakových lahví;
• 1997 červen	proces zavádění systému jakosti byl úspěšně
ukončen certifikací dle ČSN EN ISO 9002;
3

informace občanům

Vratimovský KES slaví dvacáté narozeniny
Již od r. 1993 působí naše firma na území města Vratimov. V prostorách
bývalé kartonážky započala výrobu kabelových svazků zpočátku s osmi zaměstnanci. V současné době zaměstnává již 660 pracovníků, převážně žen.
Firma je v současné době součástí ZKW Group.
Areál prošel rozsáhlou renovací, byly přistavěny 3 nové haly, rovněž sociální zařízení
a závodní jídelna.
Firma dodává více než 98% své produkce do automobilového průmyslu. Kabelové
svazky firmy KES jsou součástí automobilů
zn. Škoda, BMW, Audi, Mercedes, Volvo,
Ford, Nissan, VW, Jaguar, Peugeot, Land
Rover, Porsche, Citroen, Rolls Royce, MAN,
DAF, Scania a řady dalších.
Kabelové svazky jsou dodávány také do elektrotechnického průmyslu, jsou např. součástí
průmyslových praček, klimatizací aj.
Objem výroby činí v současné době 900
mil. Kč a více než 65 % je exportováno nejen
do států Evropské unie, ale rovněž do Číny,
Indie a Ruska.
Tak rozsáhlé portfólio odběratelů se podařilo získat díky zavedení inovativních
technologií, velmi flexibilnímu způsobu
výroby prostřednictvím otočných karuselů a
montážních desek, umožňujících operativně
měnit druh vyráběných výrobků bez velkých časových ztrát a s vysokou produktivitou Rovněž zavedení CNC automatických
strojů zn. Komax posunulo rychlost a kvalitu výrobního procesu kupředu ve srovnání
s obdobnou produkcí jiných i zahraničních
firem.

schopnost firmy a zaručují další rozvoj
firmy, což je přínosem v Moravskoslezském kraji zatíženém vysokou nezaměstnaností.

Letecký pohled na areál společnosti KES

foto archiv KES

Firma je certifikována dle normy ISO TS
16949 a rovněž dle normy ISO 14001, která
osvědčuje přísné dodržování norem k ochraně životního prostředí, což je pro emisemi
zamořené Ostravsko velmi významné.
Nové projekty kabelových svazků určených pro novou generaci LED světlometů
a svítilen potvrzují vysokou inovativní

U příležitosti 20. výročí založení firmy KES si Vás dovolujeme pozvat na
den otevřených dveří, který se uskuteční 12. 5. od 9 do 12 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší vedení firmy.

Noc s Andersenem 2012 – Indiáni na válečné stezce
Na území kmenů Apačů, Čerokézů a Šošonů byl na podvečer 30. dne východu slunce měsíce vran svolán sněm starších, který připravil celé území na rozhodující boje. Čtrnáct statečných bojovníků se již na začátku setkání pokusilo
své sousedy překvapit nápaditými oděvy. Obzvlášť červená orlí péra byla pozoruhodná.
Jaké by to bylo setkání, kdybychom nezavzpomínali na toho, který před 170 lety
odešel za velkým Manitú, Karla Maye.
Inspirováni jeho „vzpomínkami na
mládí“ se naši bojovníci pustili do výroby svých totemů a každý kmen předvedl
svůj válečný tanec.
Při výrobě lapače snů nás vyrušily bílé
tváře s nějakými lampiónky. Jak se později ukázalo, byli to zbloudilí hledači literárního tajemna z nedaleké školy. Bizony
na cestě nepotkali. Vyměnili jsme si přátelské dary a rozešli se za svými úkoly.
Naše kmeny ještě čekalo v době míru
několik her na zahnání dlouhé chvíle.
Vyzkoušeli jsme si hbité nohy, pevnou
ruku a zahráli si lakros.
Tréning bojovníků byl náročný. Už
jste zkoušeli nosit bizona na hlavě? A co
poslepu sbírat rozběhlé brouky? Každý
šaman musel přemístit larvy jedovatých
motýlů na bezpečné místo (přenášení
křupek brčkem) a prokázat svou hbitost

Indiáni v knihovně

foto Hana Pščolková

při hře „čtveráci“. I bojovníci musí jít
spát. Za zvuků tamtamů a četby indiánských pověstí se všem podařilo usnout.
Ráno vítězný kmen bojovníků kmene Apačů upustil od pořizování skalpů
svých nepřátel a spokojil se s připravenými pozornostmi. Všichni se v míru roze4

šli do svých domovů a těší se na květnové
hry na rytíře.
Na hradě Hukvaldy nashledanou! Howgh.




Rudá squaw – Ta, která tančí s knihou
(pro bílé tváře Hana Pščolková)

informace občanům

Upozornění pro občany, kteří jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P
Z úřední činnosti je nám známo, že Vratimov má 82 občanů, kterým byl
vydán průkaz ZTP a 33 občanů, kterým byl vydán průkaz ZTP/P, evidovaných na Magistrátu města Ostravy. Z celkového počtu 115 občanů má pouze
15 vyměněno označení motorového vozidla za parkovací průkaz.
Platnost původního označení série AA
platí pouze do konce roku 2012. Aby se
předešlo čekání ve frontách na odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy,
ul. 30. dubna 3130/2d, 5. NP, kancelář 532
a 527, na konci roku, upozorňujeme občany, aby si tuto výměnu provedli co nejdříve, a to v úředních hodinách:
pondělí a středa:
8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hodin
čtvrtek:
8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 hodin
K vystavení parkovacího průkazu je
nutno doložit občanský průkaz oprávněné osoby, průkaz ZTP nebo ZTP/P, 1 ks
aktuální, nepoužité fotografie o rozměru
35x45 mm a původní označení motorového vozidla série AA, pokud bylo občanu
dříve vydáno. Občan/oprávněná osoba se
dostaví na úřad osobně. Výjimkou je nezletilé dítě, za které provádí výměnu zákonný zástupce (rodič nebo osoba, které

Mimořádná
akce
Městský úřad Vratimov ve spolupráci s ŽDB group, a. s., Bohumín nabízejí občanům bezplatný
odvoz a ekologickou likvidaci vozidel určených k likvidaci.
Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvidovat dosloužilé vozidlo, si mohou termín odvozu dohodnout na tel. čísle 604 228 312,
kde vám sdělí další podrobnosti.
Protokol, potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru, bude předávajícímu vystaven ihned po převzetí
vraku.
Tato akce platí v průběhu května
a června 2012. Bezplatné odvozy
budou zajišťovány průběžně dle
konkrétních požadavků majitelů
přímo z místa odstavení auta.
Využijte této pohodlné možnosti ekologického odstranění vašeho
nepojízdného vraku, protože jedině s protokolem, který vám při
sběrovém dni bude vystaven, máte
zaručeno bezproblémové vyřazení
z registru.




Jana Čecháčková
ŽDB Group, a. s.

bylo dítě svěřeno do péče), opatrovník
ustanovený soudem, nebo zmocněnec na
základě úředně ověřené plné moci vystavené z důvodu neschopnosti podpisu

oprávněné osoby (podkladem je lékařské
potvrzení).
Pro správní obvod města Vratimova
včetně Horních Datyň zajišťuje výměnu
sociální pracovnice paní Mgr. Alena Pataky, telefon 599 444 675 nebo 734 692 805,
e-mail: apataky@ostrava.cz



Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Nezapomeňte si vyměnit parkovací průkaz

foto (jk)

Ze schůze Rady města Vratimova
a zasedání Zastupitelstva města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi dne 13. dubna 2012 projednávala:
– Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, spol. s r. o.
– Stav hospodaření společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r. o.
– Dotace spolkům
– Vyhodnocení údržby komunikací v zimním období
– Užití výtěžku z provozování VHP za rok 2011
– Přípravu koupaliště na letní sezónu 2012
– Výpověď z nájmu nebytových prostor
– Smlouvy
– Rozpočtové opatření č. I/2012
Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 23. dubna 2012 projednávalo:
– Rozbory hospodaření města Vratimova a příspěvkových organizací za rok 2011
– Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, spol. s r. o.
– Stav hospodaření společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r. o.
– Užití výtěžku z provozování VHP
– Vyhodnocení údržby místních komunikací v zimním období
– Přípravu koupaliště na letní sezónu 2012
– Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
– Vydání územního plánu Vratimov
– Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK pro stavbu Rekonstrukce chodníku v úseku od ul.
Odboje po restauraci Nimrod
– Rozpočtové opatření č. I/2012
– Založení Místní akční skupiny
– Přijetí úvěru od České spořitelny, a. s., na financování revitalizace bytového domu č. p. 808-810


Ivo Kičmer, místostarosta
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informace občanům

Upozornění občanům
Upozorňujeme občany (zejména nájemce obecních bytů), že
došlo ke změnám v ustanovení § 706 občanského zákoníku (přechod nájmu bytu) po novele provedené zákonem č. 132/2011 Sb.:
(1) Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na osobu, která žila v bytě
s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a
nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě
nebo vnuk, přejdou na ni práva a povinnosti z nájmu, jen
pokud pronajímatel s jejím bydlením v bytě souhlasil. Pro
souhlas se vyžaduje písemná forma.
(2) Nájem bytu po jeho přechodu podle odstavce 1 skončí nejpozději uplynutím 2 let od okamžiku přechodu nájmu. Toto
ustanovení se nepoužije v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 70
let. Stejně tak se toto ustanovení nepoužije v případě, že
osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla k okamžiku pře-

chodu nájmu věku 18 let; v takovém případě skončí nájem
nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.
(3) Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu, přejdou
práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li však mezi těmito osobami nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti z nájmu na ně.
(4) Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může
do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat; dnem oznámení
její nájem zaniká.
(5) Jestliže zemře nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt
ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho
členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému
připadl členský podíl.


Odbor investic a údržby obecního majetku MěÚ Vratimov

Koupaliště bude letos otevřeno od 19. května
V případě příznivého počasí bude v letošním roce vratimovské koupalitě
otevřeno poprvé pro veřejnost od soboty 19. května každý den až do konce
letních prázdnin, pokud teplota vzduchu dosáhne 20°C a nebude pršet.
V květnu bude otevírací doba od 10 do
17 hodin. V červnu, červenci a srpnu bude
koupaliště otevřeno denně od 9 do 19:30
hodin, vstup od 16 hodin bude za nižší
cenu. Cenově výhodný bude rovněž vstup
na permanentku.
Prodej vstupenek i permanentek do areálu začíná 5 minut před otevřením zařízení a končí 1 hodinu před jeho ukončením.
Školy mohou pro své žáky zajistit netradiční hodiny tělesné výchovy za výhodné
množstevní vstupné. Na zajištění bezpečného provozu na koupališti budou dohlížet
kvalifikovaní plavčíci.
Voda v bazénu je ohřívána. U vstupu do
areálu městského koupaliště bude uvedena skutečná teplota vody a vzduchu.
Návštěvníci si mohou zapůjčit slunečníky a pro děti budou připraveny k zapůjčení žížaly z mirelonu. Nebude chybět občerstvení, které přispěje ke spokojenosti
všech návštěvníků koupaliště.

Parkování osobních automobilů je zajištěno na placených plochách v okolí koupaliště a je vyznačeno na příjezdových komunikacích, jak určuje nařízení města č.

1/2011, kterým se vymezuje oblast města,
ve které lze místní komunikaci, nebo její
úsek, užít ke stání vozidla za sjednanou
cenu. Návštěvníky, přijíždějící na koupaliště na jízdních kolech, upozorňujeme, že
v letošní sezóně nebude zajištěno hlídání
kol.
Ceník jednotlivých služeb bude zveřejněn v areálu koupaliště a na webových
stránkách města www.vratimov.cz.

Na provoz koupaliště čeká vodymilovné obyvatelstvo

foto archiv

Kluziště v Horních Datyních?
Před několika léty bylo za tělocvičnou v Horních Datyních, na popud tělovýchovné jednoty, vybudováno MěÚ Vratimov asfaltové hřiště. Plocha, která se dá využít pro provozováni mnoha letních sportů, v Datyních chyběla.
Chyběla však především plocha pro vybudování kluziště v zimních měsících.
Po několik sezón bylo asfaltové hřiště
členy TJ Horní Datyně a příznivci bruslení upravováno na kluziště. Tato iniciativa se setkala s vysokým zájmem hlavně
z řad dětí a mládeže, ale i mnoha dospělých. O to větší bylo překvapení, když
MěÚ minulým rokem zakázal kluziště v

Horních Datyních vybudovat. Zdůvodnil
to tím, že asfaltové ploše chybí parametry
pro provoz ledové plochy. Mysleli jsme si,
že společnými silami situaci nějakým způsobem vyřešíme. O to větší bylo zklamání, že ze strany MěÚ nedošlo k jakékoliv
iniciativě, jak nastalou situaci řešit. MěÚ
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se ani nesnažil navrhnout nějaké řešení,
jak by se dala plocha za tělocvičnou upravit, aby kluziště mohlo být vybudováno.
Nestalo se vůbec nic. Pomoci se datynští
nedočkali nejen od městského úřadu, ale
ani od radních a zastupitelů.
Kluziště tedy nebylo a zřejmě také dlouho nebude. Možná stačilo velice málo.



Karel Baran
člen výboru TJ Horní Datyně

informace občanům

Mateřská škola Horní Datyně slaví 30 let
V květnu to bude 30 let, kdy naše mateřská škola přivítala první děti. Její
historie však začíná již v prvních letech po válce, v září 1946. Tehdy bylo
zahájeno vyučování mateřské školy v jedné místnosti budovy obecné školy.
Veškeré zařízení mateřské školy bylo pořízeno z příspěvků rodičů, sbírek a
darů. Učitelkou, později ředitelkou, se stala paní Marie Macurová, rozená
Havlíková.
Provoz mateřské školy byl polodenní,
zpravidla od 7 do 13 hodin, pro děti byly
dopoledne zajišťovány přesnídávky. Pro
zaměstnané maminky však byl polodenní provoz nedostačující, často se mateřská škola potýkala také s nevyhovujícími
hygienickými podmínkami, a proto se již
v šedesátých letech začalo uvažovat o výstavbě nové mateřské školy s celodenním
provozem. Z finančních důvodů byla stavba započata až v září 1978. Na výstavbě
se z tehdejších velkých podniků podílely
Hutní montáže Ostrava a NHKG, Nová
Huť se stala patronátním závodem školky. Ruku k dílu přiložila také řada občanů
Horních Datyň v rámci brigád – stavba se
konala v akci Z.
Stavba byla dokončena v roce 1982 a
dne 3. 5. 1982 byl zahájen provoz v nové
mateřské škole s celodenním provozem.
Vyučovalo se ve dvou třídách, pro děti
bylo zajištěno celodenní stravování. Personální obsazení tvořily čtyři učitelky a
pět provozních zaměstnankyň, ředitelkou byla nadále paní Marie Macurová a
po jejím odchodu do důchodu v roce 1985
funkci ředitelky převzala paní Anna Pomiklová, která mateřskou školu vedla až
do roku 2003.

Školní zahrada

foto Kateřina Macháčová

Z důvodu poklesu porodnosti v devadesátých letech byl v mateřské škole od
roku 1997 až do roku 2001 provoz pouze v jedné třídě se dvěma učitelkami. Od
září 2001 se počet dětí zvýšil a pracovaly
s nimi tři učitelky. V tomto období byla v

lehárně druhé třídy místní knihovna. Od
roku 2006 je provoz opět v obou třídách,
každá pro 28 dětí, pracují zde čtyři pedagogické a dvě provozní zaměstnankyně,
vedoucí učitelkou je Bc. Ivana Slívová.
Od 1. 1. 2003 byla Mateřská škola Horní
Datyně přiřazena jako odloučené pracoviště k Mateřské škole Vratimov, zřizovatelem obou školek je Město Vratimov.
Pod vedením paní ředitelky Lenky Sivákové naše mateřská škola nadále vzkvétá.
Od roku 2007 postupně probíhala výměna oken, v roce 2010 byla rekonstruována
umývárna ve třídě Hvězdičky a v roce 2011
ve třídě Sluníčka. Třídy a herny jsou vybaveny novým nábytkem, stále jsou doplňovány novými hračkami a didaktickými
pomůckami. Na školní zahradě se nachází
jednak původní kovové zařízení pro děti –
průlezky, kolotoč, houpačky, ale také nové
dřevěné stavby pořízené ze sponzorských
darů – hrad a vláček.
Co přát mateřské škole do dalších let?
Aby se děti, které ji navštěvují nebo v
budoucnu navštěvovat budou, v ní cítily
příjemně, bezpečně a spokojeně. Aby byli
spokojeni také rodiče a aby mezi rodinou a
mateřskou školou nadále panovala vstřícnost, porozumění a ochota spolupracovat.
A zejména, aby dětem a rodičům zůstaly
na naši školku krásné vzpomínky.



Bc. Martina Hoňková
učitelka MŠ Horní Datyně

co se děje v domečku

Pohádkové postavy opět v lese Důlňák
Obecní les Důlňák opět ožije v sobotu 5. května od 15 hodin pohádkovými
postavami. Akce Pohádkový les bude podobně jako v minulých letech koncipována jako cca 2 km dlouhá procházka. Trasu zvládnou všechny děti, i ty
v kočárku. Pohádkové bytosti mají připraveny soutěže a rády odměňují.

Loňský Pohádkový les byl ve znamení  sluníčka

foto archiv DDM
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Následující den, v neděli 6. května od 10 hodin, můžete vidět v Ostravě na Varenské ulici
pochodové defilé mažoretek z celé Moravy na
Národním šampionátě mažoretek 2012, který
se koná v hale TJ Mittal Ostrava. Galapřehlídka zájmových kroužků a klubů proběhne
u příležitosti Dne matek v neděli 13. května od
14,30 hod v Kulturním středisku ve Vratimově. Panenky, kočárky, oblečky a vše, co patří
k děvčatům – tak lze ve stručnosti popsat 2.
ročník akce Babymanie, kterou připravujeme
na sobotu 19. května od 15 hod v sále a herně
DDM. Den dětí oslavujeme v pondělí 4. června na zeleném prostranství Kulturního střediska Vratimov od 15 hodin. Nebude chybět skákací hrad, hry, soutěže a odměna pro každého.
TĚŠÍME SE NA VÁS.


Pracovníci DDM Vratimov

informace občanům

Zoufalství našich spoluobčanů
Jak jinak, než činem ze zoufalství, lze nazvat zakládání ,,černých skládek,,
na volných prostranstvích, okrajích cest, v lesích, na loukách …
Bohužel dnes je harmonie člověka a přírody nahrazena démonem zisku a žijeme
ve světě nových norem, necháváme se
okouzlovat syntetickou realitou a virtuálním světem. Prostor a krása přírody vlivem naší činnosti ztrácí svou estetickou
hodnotu a se ztrátou vnější krásy zákonitě zaniká i smysl pro krásno v nás samotných. Stačí se jen podívat kolem sebe
– naši dobu bohužel často charakterizují
především destrukce a ošklivost.
A proto se ani není čemu divit, že česká
krajina, kdysi velké umělecké dílo, je dnes
ubohým obrazem nemocných duší, duší,
trpících ztrátou přirozené krásy světa.
Hodně jsme si zvykli posuzovat, poukazovat, odsuzovat – ale dokud nezačneme
se změnami k lepšímu sami u sebe, nikdy
se nic nezmění a postupně budou upadat
naše charaktery, zanikat vše přirozené,
krásné. A přitom jediným smyslem života

je radost bytí. Pokud však nebude existovat zdravá a čistá příroda, nebudeme zdraví ani my.

Ne domy, auta, majetek – ale krajinu a životní prostředí trvale předáváme z pokolení
na pokolení. Jakou stopu v ní ale zanecháme my, záleží jen na každém z nás.


Obraz moderní krajiny?

Lic. Vladimír Švidrnoch, DiS.

foto Vladimír Švidrnoch

Národní soutěž základních uměleckých škol
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo pro školní rok
2011/2012 národní přehlídku tanečního oboru a soutěž hudebního oboru základních uměleckých škol. Soutěžní disciplíny jsou pravidelně obměňovány
ve tříletých cyklech a v hudebním oboru to v letošním roce byly:
– h ra na lidové nástroje, komorní a souborová hra lidových nástrojů,
– sólový a komorní zpěv,
– h ra na dechové a bicí nástroje,
– h ra houslových a smyčcových souborů,
hra žákovských orchestrů.
V měsících únoru a březnu proběhla
okresní a krajská kola soutěží MŠMT.
Porota i obecenstvo okresního kola byli
překvapeni až zaskočeni nejen velkou
ofenzívou soutěžících vratimovské ZUŠ,
ale především kvalitními muzikantskými
výkony našich žáků, o čemž svědčí i jejich

výborná umístění. V okresním kole v Ostravě-Porubě se umístilo úspěšně všech 23
našich žáků, získali 5 třetích míst, 3 druhá
místa a 15 prvních míst.
Do krajského kola v Orlové a Frýdku-Místku postoupilo z prvních míst deset
žáků. Umístili se rovněž na čelních místech, 7 žáků na druhých a ostatní získali
tři třetí místa. Jednalo se především o žákyně a žáky dechového a pěveckého oddělení. Krajského kola v Orlové se zúčastnily i dva smyčcové orchestry pod vedením
paní učitelky Bodnárové a oba se ve svých
kategoriích umístily jako první.

Úspěch našich žáků je umocněn zejména tím, že výuka je zaměřena především
na hru v souborech a orchestrech a častou
prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a veřejných vystoupení nejen v rámci města. Poděkování patří učitelům ZUŠ
Vratimov i její pobočky v Paskově, kteří
žáky na soutěž připravili nebo se na jejím
průběhu podíleli a rodičům za pomoc při
organizaci dopravy na zkoušky i a soutěže samotné.
Tyto vynikající výsledky svědčí o cílevědomosti naší umělecko pedagogické
práce, která vysoko zvedla pomyslnou
laťku úrovně uměleckého vzdělávání
v ZUŠ nejen v očích občanů Vratimova
a Paskova.


Petr Hemerle, ředitel ZUŠ

Základní umělecká škola Vratimov a občanské sdružení Pospolu
Vás srdečně zvou na
Jarní koncert a výstavku výtvarných prací
v úterý 15. května 2012 v 18 hodin v kinosále Hvězda Vratimov
Pestrý program bude věnován především hudebním souborům. Vystoupí nejmenší děti přípravné hudební výchovy
a hudební nauky, Smyčcový orchestr, Malá cimbálová muzika Malina, cimbálovka Vrzuška, Soubor bicích nástrojů, Dívčí vokální skupina, Big Band, Dechový orchestr ZUŠ Vratimov a rovněž sólisté z řad žáků a učitelů. Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň a Řepišť se uskuteční dva samostatné koncerty v dopoledních hodinách.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ
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Recyklační hlídka vybrala od dětí už jeden tisíc vysloužilých elektrospotřebičů!
Praha, 2. dubna 2012 – starý fén, nefunkční žehlička nebo rozbitá varná
konvice – to jsou nejčastější přístroje, které žáci základních a středních škol
odevzdávají k recyklaci v rámci úspěšného zábavně-vzdělávacího projektu Recyklační hlídka společnosti ELEKTROWIN. Během tohoto školního
roku už nasbírali tisícovku vysloužilých domácích elektrospotřebičů.
Potvrzuje to pozitivní trend posledních
let, že české děti a teenageři berou recyklaci elektrospotřebičů opravdu vážně.
Shodují se na tom i členové Recyklační
hlídky, které příjemně překvapuje, že děti
přicházejí na program věnovaný recyklaci
dokonale připravené a „nabiflované“. „Od
svého startu v říjnu 2011 navštívila Recyklační hlídka přes 80 škol a všude se setkala s pozitivním ohlasem,“ říká Taťána
Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení
ELEKTROWIN. „A to jak ze strany dětí,
tak i učitelů. Máme radost, že se nám povedlo děti k recyklaci skutečně motivovat.
Vždyť odevzdání takového množství domácích elektrospotřebičů je toho jasným
důkazem.“
Cílem Recyklační hlídky je přiblížit žákům základních a středních škol srozumitelnou, hravou a zábavnou formou nezbytnost recyklace elektroodpadu. Program je
připraven na dvě vyučovací hodiny. Děti
se formou soutěží, her a kvízů seznamují
s problematikou recyklace a jejím pozitivním dopadem na životní prostředí. Pro vítěze jednotlivých soutěží a pro děti, které
přinesou v den konání Recyklační hlídky
vysloužilý elektrospotřebič k recyklaci,
jsou pak připraveny zajímavé dárky.
Školy mohou o návštěvu Recyklační
hlídky žádat na stránkách www.uklidmesisvet.cz.
ELEKTROWIN, a. s., je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů

v České republice. Od svého založení
v roce 2005 již zrecykloval na 126 tisíc
tun vyřazených elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití
a odstranění elektrozařízení a elektrood-

padu. Zaměřuje se na chladící zařízení,
velké a malé elektrospotřebiče, elektrické
a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří na 1300 sběrných
míst ve více než 950 městech a obcích,
skoro 2600 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 4000
obcích.


Ilustračnífoto

TaťánaPokornáaDavidLaňka

foto(jk)

Základní škola Vratimov, Datyňská 690 slaví v tomto roce 55 let svého trvání.
U této příležitosti se uskuteční v pátek 25. května v 15 a 17 hodin v kinosále Kulturního střediska Vratimov

slavnostní akademie.
Ředitelství ZŠ, učitelé a žáci vás všechny srdečně zvou

Stolní tenisté reprezentovali Vratimov

V sobotu dne 24. 3. 2012 se v Ostravě-Porubě uskutečnil Okresní přebor
mládeže ve stolním tenisu. Ze dvaceti čtyř hráčů, kteří navštěvují tréninky
mládeže TJ MG ODRA GAS Vratimov, náš oddíl reprezentovali v kategorii
mladších žáků Dominik Hečko, ve starších žácích Jan Vaněk a Adam Doležal a v dorostu Jiří Skalický.

Vratimovský oddíl vzorně reprezentovali všichni zúčastnění, nejlépe však Jiří
Skalický, jenž se v soutěži jednotlivců
umístil na velmi pěkném druhém místě
a ve čtyřhře, spolu s Petrem Chladem z Ostravy-Hrabůvky, dokonce zvítězili. Děkuji

všem mladým hráčům za reprezentaci oddílu a přeji do budoucna ještě mnoho dalších sportovních úspěchů.



BohuslavKaloč
trenérmládežeapředsedaoddílu
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JiříSkalický

fotoarchivTJ

Když prožít noční dobrodružství, tak jedině s Andersenem!
V pátek 30. března 2012 se celkem 19 vybraných žáků 5. – 9. tříd a jejich
3 učitelé ze Základní školy na Masarykově náměstí ve Vratimově rozhodli
připojit k celostátní akci Noc s Andersenem a prožít noční dobrodružství ve
školní knihovně.
Akce začala v 17 hodin a v její úvodní
části si děti vyrobily památeční medaile,
které připomněly dvě osobnosti české literatury a jejich výročí. V letošním roce
uplynulo 100 let od narození Jiřího Trnky
a 150 let od úmrtí Boženy Němcové. Tato
část byla ukončena zapojením žáků do
charitativního projektu na internetovém
portálu Čtení pomáhá.
Po setmění se účastníci vydali do vratimovských ulic na lampionový průvod. V
budově městského úřadu na ně čekal pan
místostarosta Ivo Kičmer, který jim představil svou nejoblíbenější knihu o zahrádce. V domě dětí a mládeže se jim věnovala
paní Renata Böhmová, která si s nimi povídala o knihách a o historii i o současnosti DDM. V místní knihovně se pozdravili
s dětmi, které nocovaly s knihovnicemi
přímo v jejích prostorách. Navzájem si vyměnili památeční předměty a pozdravili

Noční návštěva na MěÚ

se pokřiky, které si pro tuto příležitost připravili. Jejich zdravice zněla takto:
„My jsme ti, co rádi čteme,
s Andersenem nocujeme.
Přišli jsme Vás pozdravit,
čtení je náš módní hit!“
Po návratu do školní budovy čekal na
účastníky blok dovednostních soutěží, jejichž zadání úzce souviselo s literaturou.
Žákovská družstva soutěžila v AZ kvízu,
ve skládání citátu z knihy Babička, v aktivitě Duhoví králíci. Protože se celý večer jmenoval Noc s Andersenem, poslední
úkol nemohl být jiný, než napsat vlastní
pohádku související s naší základní školou.
Celý večer vyvrcholil vyhlášením výsledků jednotlivých soutěží a autorským
čtením žáků. Svými pracemi pak společně

foto Pavlína Kožušníková

ozdobili pohádkovník, ve který se na tuto
noc proměnil jeden ze školních fíkusů. V
průběhu celého večera účastníci soutěžili v rámci družstev i jako jednotlivci. Za
jednotlivé disciplíny byli vítězi odměněni
sladkostmi, absolutní vítězka Alexandra
Bajnarová ze 7. A třídy dostala pizzu.
A po pohádce nastal ten správný čas
na zalehnutí do spacáků. Nespaví zájemci
zhlédli část filmových příběhů oblíbeného
Harryho Pottera. Celá akce proběhla hladce a byla ukončena ráno v 9 hodin, kdy se
účastníci vydali zpět ke svým opuštěným
rodičům.



Za zúčastněné vyučující
Mgr. Pavlína Kožušníková

A jdeme spát

foto Pavlína Kožušníková

Pohádka Obušku z pytle ven nadchla dětské publikum
Ve čtvrtek 29. března přijeli
do Kulturního střediska Vratimov pražští umělci, konkrétně Divadelní společnost Julie
Jurištové, s muzikálem Obušku z pytle ven. Dvě dopolední
představení pro téměř 500 dětí
místních i okolních mateřských
a základních škol se líbila natolik, že každé provázel bouřlivý
potlesk. Velkým zážitkem pro
děti bylo, když je herci na závěr
pozvali k sobě na jeviště a společně si zazpívali a zatancovali.
Herci dětem zahráli

foto (jk) 

Romana Slívová, KS
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… a společně si zazpívali a zatancovali.

foto (jk)

z historie

Kronika města Vratimova – část 14.
Zadání jímání pramenů
Po vybídnutí několika stavitelů k podání nabídek na stavbu studní a jímání pramenů došlo pět
nabídek a to Volenec z Ostravy, Sochorek z Paskova, Hmelík z Prahy, Petroš z Prahy a Kunc z
Prahy. Stavební komise po otevření a prohlédnutí
ofertů odevzdala tyto obecnímu zastupitelstvu.
Z 29 členů obecního zastupitelstva hlasuje 19
členů, by práce s jímáním pramenů byla zadána
firmě inž. Volence z Ostravy.
Dle protokolu o místní revisi projektu vodovodu je obec povinna vykoupiti domek čís. 91 od
majitelky Březinové, poněvadž domek tento musí
býti stržen (odstraněn) by pramen nebyl znečisťován. Za tento dřevěný domek vyplatí se Marii
Březinové obnos 25 000 Kč. Co se týče vyplacení
obnosu 15 000 Kč za pramen, usneseno by obnos
tento byl složen u notáře, až se soudně zjistí, komu
tento pramen náleží, poněvadž dědici Brožova
gruntu čís. 23 si naň také činí nárok. Později se
však vzdali toho nároku a obnos 15 000 Kč připadl Marii Březinové.
První výkop k vodovodu
Dne 1. října 1929 konal se první výkop k vodovodu při Březinové. V 11 hodin shromáždilo
se v Zaryjích na místě u pramene přes 100 lidí,
a to většina obecního zastupitelstva, soukromý
podnikatel staveb inž. Volenec z Ostravy, kterému zadány první práce s jímáním vody, kopání
studní, pak dostavil se projektant inž. Fiderhel,
ředitel a úřednictvo zdejší továrny, za Kunčice
obecní starosta a členové obecního zastupitelstva.
Starosta pan Vašíček zahájil proslovem slavnostní
akt prvního výkopu, poukázal ve své řeči na těžkosti a překážky, které se stavěly tomuto projektu
v cestu, trvá to již tři roky, co se začalo jednat o
stavbě vodovodu, až dnes je konečně první krok k
jeho uskutečnění. Po promluvě odevzdal předseda stavební sekce Rudolf Borovec ověnčený rýč
starostovi, aby učinil první výkop. Po něm podán
rýč ostatním čelným občanům, řediteli továrny a
zástupcům obce kunčické.
Na to ujal se slova inž. Volenec, aby poděkoval za důvěru, kterou mu obecní zastupitelstvo
prokázalo zadáním práce a sliboval, že se bude
snažit tuto práci co nejsvědomitěji provésti a přeje
obci, aby velké toto dílo se k spokojenosti všech
občanů uskutečnilo. Na to poděkoval starosta
všem účastníkům této slavnosti i zastupitelstvu z
Kunčic a přeje, aby obě obce společně solidárně
na tomto velkém díle pracovaly až do jeho uskutečnění. Tím slavnost prvního výkopu ukončena
a účastníci fotografováni. Místo, kde se slavnost
konala, vyzdobeno bylo státními prapory a nápisem Pramen Březinka dává 148 000 l vody denně.
1/10 1929.
Stavba školy
Ve schůzi místní školní rady 11. března 1929
jednáno po pěti letech zase o stavbě školy. V roku
1924 dne 21. června přijat byl obecním zastupitelstvem návrh: Místní školní rada a jiní činitelé ať
provedou přípravné práce ohledně získání stavebního místa pro školu a zjistí náklad na přístavbu

a novostavbu. Od té doby nepokročila věc dále,
než že tehdejší školní rada vyjednávala s továrnou o odprodeji potřebného pozemku pro školu,
avšak vyjednávání nevedlo k cíli. V dnešní schůzi
uvažováno o tom, zdali by byla možná nadstavba.
Dosavadní budova dá se prozkoumati stavitelem,
zdali je způsobilá pro nadstavbu s ohledem na základy a aby podal také posudek o přístavbě.
O stavbě nové budovy těžko uvažovati, neboť
po vybudování vodovodu a kanalisace octne se
obec ve stísněných finančních poměrech a bude
stavět školu již na dluh. Ve schůzi místní školní rady dne 23. března 1929 předložil předseda
dobrozdání na stavitele Veselého z Kunčic nad
Ostravicí o nadstavbě II. patra na budově obecné
školy, ze které zprávy vysvítá, že projektovaná
nástavba se nedá provésti, poněvadž budova nebyla kdysi stavěna, aby mohla snésti ještě jedno
patro, jednak že zdi jsou slabé, jednak že nosiče
ve stropě nad I. poschodím také neodpovídají.
Musely by se stavěti betonové pilíře od přízemí
do II. patra. V tom případě by byl náklad na nadstavbu ještě větší, než když se provede přístavba,
která se dá snadno uskutečniti, když na nádvoří
je pro rozšíření školy dosti místa. Místní školní
rada upouští od tohoto projektu. Z uvedeného vysvítá, že zbývá jen druhá možnost rozšíření školy
a to přístavbou, poněvadž o stavbě budovy, která
by stála nejméně 1,5 milonů Kč, nemůže se uvažovati, když podle přibližného rozpočtu po vystavění vodovodu, kanalisace, úpravě chudobince
a po zaplacení pozemků na okresní silnici bude
již ½ milionu Kč dluhu a s provedením přístavby
stoupne dluh na 1 ¼ mil. Kč. Podány návrhy na
oddalení stavby do té doby až se uskuteční ostatní projekty. Předseda Vavřík konstatuje, že už v
roku 1924 uznána byla potřeba stavby měšťanské
školy, od té doby uplynulo 5 let a teď má se opět
stavba odložit. Dává hlasovat o tom, zdali místní
školní rada souhlasí s přístavbou školní budovy a
zdali se má zhotoviti skice na tento projekt. Přijato 7 proti 3 hlasům. Náčrt ten vypracuje stavitel Veselý z Kunčic. Na základě vypracovaného
projektu požádal předseda o komisionelní řízení
na místě samém, které se konalo 25. dubna 1929
za předsednictví okresního hejtmana vrch. rady
Dr. Cichry, za přítomnosti technického komisaře
inž. Josefa Bezdíčka, okres. školního inspektora
Ant. Hrozka, okr lékaře Dr. Varcopa, předsedy
místní školní rady Karla Vavříka, starosty obce
Jos. Vašíčka a některých členů místní školní rady
a obecního zastupitelstva. Projekt přístavby dle
předložených skic byl po některých změnách,
které jsou v dotyčném protokolu, komisí schválen. Náčrty přístavby s protokolem okr. školního
výboru předloženy pak zem. školní radě k případné korektuře. Zemská školní rada projevuje
souhlas s navrhovanými změnami vytyčenými
v protokole ze dne 25. dubna 1929 a připouští
některé další změny. Výnosem ze dne 19. srpna
1929 č. 46885 nařídila, aby podle předložených
náčrtků a naznačených změn vyhotoven byl definitivní plán na přístavbu a předložen jí ke schválení. Místní škol. rada ve schůzi dne 13. září 1929
usnesla se všemi hlasy dáti zhotoviti definitivní
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plán a rozpočet staviteli Veselému, jak již bylo ve
schůzích 11. a 23. března tr. o přípravných pracích usneseno. Plány tyto předloží se pak zemské
školní radě k definitivnímu schválení. Záležitost
ta přišla dne 20. září 1929 také na program v
obecním zastupitelstvu, poněvadž vydání za plány a rozpočty potřebuje schválení zastupitelstva.
Pavlický a Baran podávají návrh, aby proti usnesení místní školní rady byl podán rekurs. Pro
tento návrh hlasují všichni přítomní socialisté
a z občanského bloku Leopold Motloch a Josef
Zatloukal. Návrh ten však ostatními občanskými
13 hlasy zamítnut, pro návrh bylo jen 12 hlasů.
Sokolovna, hostinská koncese
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 3. května 1929 projednávala se žádost tělocvičné jednoty
Sokol ve Vratimově o udělení hostinské koncese
pro sokolovnu. Pro koncesi hlasovalo 7 členů (social.), proti 15 členů (občan.) a 6 vzdalo se hlasování (social. a kom.). Tentýž Sokol, který dosud
hlásal abstinenství, zřizuje nyní v sokolovně hospodu a stává se výdělečným podnikem.
Výkup pozemků pro okresní silnice
V téže schůzi zastupitelstva stanoveno odškodné za zabrané pozemky na nově zbudované
okresní silnice. Tyto silnice musely býti rozšířeny
a výkup potřebných pozemků zavázala se obec
na své útraty provésti. Majitelé pozemků Štěrba a
Kuča v Popinci dostanou za 1 m2 8,50 Kč, továrna
ve Vratimově za pozemek na vypřímení silnice od
hostince Paskovského na roh dvora za 1 m2 9 Kč,
statkář Sedlařík 5,50 Kč, všichni ostatní po 6 Kč,
Frydryšek a Fluksa na Podlesí spokojí se dobrovolně s 5 Kč za m2. Zůstatky staré cesty prodají
se sousedním majitelům usedlostí o 1 Kč laciněji,
než jak se platily zabrané pozemky.
Les Důlňák, převzetí personálu
S koupí lesa Důlňáku převzal dle usnesení
obecního zastupitelstva, personál do služeb obecních, jak státní pozemkový úřad rozhodl: hajný
Jureček s celým a lesní Šrutek s polovičním platem, jelikož obhospodařoval dříve dva lesy, Důlňák a Řepišťák, nyní obhospodařuje jen Důlňák.
Jeho nynější požitky stanoveny na 15 500 Kč, honitba v lese Důlňáku pronajata za ročních 1 200
Kč. Oba vypovězení s odbytným od května 1930.
Obec Vratimov, okresní úřad Frýdek
K dotazu okresního úřadu ve Frýdku ze dne 6.
června 1929 ohledně zřízení okresního úřadu pro
soudní okres slezskoostravský usnáší se obecní zastupitelstvo ve schůzi dne 12. června 1929 všemi
hlasy by obec vratimovská nebyla nikdy připojena
k nově zřizujícímu se úřadu okresnímu ve Slezské
Ostravě a ponechána stále při okresním úřadě ve
Frýdku, což budeme ze stanoviska komunikačního
a hospodářského vždy a za každou cenu chrániti a
proti odloučení od Frýdku se brániti.


pokračování příště

Výstava Region Slezská brána v KS Vratimov
navazuje na knihu Region Slezská brána.
Výstava bude otevřena
od 10. do 24. května ve vestibulu kina Hvězda, ve dnech středa a čtvrtek od 17 do 20 hodin.

Červencové filmové pecky v kině Hvězda

Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka, 4. a 5. července v 18 hodin, vstupné 70 Kč

foto: archiv ČSFD

Železná lady, 11. a 12. července v 18 hodin, vstupné 75 Kč

foto: archiv ČSFD

Líbáš jako ďábel, 18. a 19. července v 18 hodin, vstupné 75 Kč

foto: archiv ČSFD
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kino hvězda vratimov – program na měsíc květen – tel.: 595 700 756 (pokladna kina)

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

SIGNÁL

Z balkónu baziliky svatého Petra zazní slavnostní Habemus
papam! Volba nové hlavy katolické církve ale nebyla jednoduchou záležitostí. Jaké komplikace ji doprovázely? Přijďte se podívat!
Hrají: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Margherita Buy, Jerzy
Stuhr, Renato Scarpa, Teco Celio

2. a 3. května v 18 hodin
ČR, 115´, vstupné 70 Kč, komedie
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája a Filos.
Přijeli proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového

RIO

23. a 24. května v 18 hodin
USA, 96´, vstupné 70 Kč, animovaná rodinná komedie v českém znění
Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem Blu, který
žije na malém městě se svoji paničkou Lindou, s níž tvoří neroz-

mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné
očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční odměně
pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát.
Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka, Karel Roden, Kateřina Winterová, Jiří Menzel, Eva Josefíková a další

MERUŇKOVÝ OSTROV

9. a 10. května v 18 hodin
Slovensko, 102´, vstupné 75 Kč, romant. drama, slov. znění
Podmanivý příběh ženy zkoušené životem plným vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky. Film odehrávající se na jižním

lučnou dvojku. Linda ho před léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského
pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty.

KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY

30. a 31. května v 18 hodin
Německo, Francie, 110´, vstupné 70 Kč, drama, přístupný od
12 let, původní znění s titulky

Slovensku, na samotě ukryté v meruňkových sadech, vás vtáhne
do víru vášní tří mužů k jedné osudové ženě a její lásky k nim, se
všemi strastmi a radostmi, které dokáže přinést jen život.
Hrají: Szidi Tobias, Attila Mokos, Peter Nadasdi, György
Cserhalmi

MÁME PAPEŽE!

16. května v 18 hodin
Itálie, Francie, 104´, vstupné 70 Kč, drama, přístupný od 12
let, film v původním znění s titulky

Drama vypráví příběh ze života čtyřicátníků. Simone a Frank
se právě se dvěma dětmi nastěhovali do nového domu a v tu chvíli se dozvídají tragickou zprávu: Frank má rakovinu a nezbývá
mu mnoho času. Tato událost zcela změní praktický chod domácnosti, vztah členů rodiny k otci a pohled na to, co je umírání,
láska a sebeobětování.
Hrají: Steffi Kühnert, Milan Peschel, Ursula Werner, Inka
Friedrich, Otto Mellies
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kulturní středisko připravuje

Divadlo KALICH uvede v Kulturním domě Vratimov
komedii autora Noela Cowarda

é
voln
ední
posl
s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem v hlavních rolích
úterý 29. května v 19 hodin

Městská pouť
ve Vratimově

Divadlo Duo uvede pohádku

neděle 24. června
začátek v 9 hodin
Doprovodný program:

Kupon na zlevněnou vstupenku

Jak
pejsek s kočičkou
vařili

nky

pe
vstu

Zamilovat se

10 hod.
10 hod.
12 hod.

12.15 hod.
13 hod.

neděle 20. května v 10 hodin
kinosál Hvězda Vratimov

Hopsalínova Šmoulí párty
Malování na tvář pro děti
2. ročník soutěže Vratimovský
koblížek, výhra 1000 Kč poukaz
do Restaurace Bowling Rakovec
Vystoupení žáků ZUŠ Vratimov
Hopsalínova Šmoulí párty

Vestibul KS:
9 až 17 hodin Výstava panenek

Vstupné 50 Kč

Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
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společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

Duben v kulturním středisku
Program v Kulturním domě ve Vratimově

Kdo tě znal, ten vzpomene, kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 17. 5. 2012 uplyne rok od úmrtí mé manželky, maminky, babičky, prababičky, paní

Heleny Horňákové
Vzpomíná manžel a celá rodina

10. května

16.00

kavárna

KD Den matek

13. května

14.00

kinosál

DDM Den matek

15. května

18.00

kinosál

ZUŠ Jarní koncert

20. května

10.00

kinosál	Jak pejsek s kočičkou
vařili

Stále tě ve svých srdcích máme a vzpomínáme.
Dne 25. května 2012 vzpomeneme 4. výročí,
kdy nás náhle opustil pan

25. května

15 a 17

kinosál

ZŠ Datyňská akademie

29. května

19.00

kinosál

komedie Zamilovat se

7., 14., 21., 28., 16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

Jaroslav Plachta

Program v Kulturním domě Horní Datyně

S láskou vzpomínají manželka Jiřina,
synové Rostislav a Radim s rodinami

INZERCE PRO VÁS
Nabízím k pronájmu třípokojový byt na ulici Úzká, cena dohodou,
tel.: 606 606 444.

9. května

17.00

Schůze ZO KSČM

14. května

18.00

Schůze ZO ČSZ

Kurzy v KS Vratimov
pondělí

Prodám stavební pozemek 538 m2, v zahrádkářské osadě Šárka
pod stadionem, cena dohodou, tel.: 606 606 444.

9.00

cvičební sál

cvičení seniorů

15.30

učebna č. 11

AJ 2. ročník

17.00

učebna č. 11

AJ 3. ročník

18.00

cvičební sál

aerobic mix

Prodám byt 2 + 1 v os. vl., Husova ul., Vratimov, cena dohodou
tel.: 604 905 460.

18.30

učebna č. 11

AJ 1. ročník

19.00

cvičební sál

relax a jóga

Prodám tabule skla 1200 x 400 x 4 mm, 36 ks, 5 let staré, ulložené na půdě, tel.: 604 151 518.

19.00

velký sál

společenský tanec

16.30

učebna č. 11

AJ 2. ročník

18.00

učebna č. 11

AJ 4. ročník

18.00

cvičební sál

pilates s Bárou

18.00

salonek

vinyasa joga

19.00

cvičební sál

pilates s Broňou

17.00

salonek

joga

18.00

cvičební sál

fat burner

19.00

cvičební sál

fit balony

17.00

cvičební sál

pilates s Bárou

18.00

cvičební sál

body forming

18.30

velký sál

mix dance

Prodám byt 2 + 1, Sokolská ul., 3. patro, tel.: 605 883 941.

úterý

Městská knihovna Vratimov
do 11. 5., po, čt 9 – 12, 13 – 18, út 9 – 12, pá 13 – 16
Příroda očima dětí – výstava výtv. prací MŠ Vratimov
Místní knihovna Řepiště
do 4. 5. výstava fotografií Radka Klímka
11. 5. až 15. 6., út 10 –12, 13 – 17, pá 9 – 12 a 13 – 15.30
h.
Pavelková Jana – Zastavení v čase a prostoru – výstava obrazů

středa

Místní knihovna Žabeň
9. 5. až 18. 6., po a st 13.30 - 17.30
Radek Klímek – výstava fotografií

čtvrtek

Místní knihovna Horní Datyně
pondělí 14 – 17
Výstava 50 let turistické chaty TJ na Morávce a počátky turistiky v Horních Datyních
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Proč vyšší daň z nemovitostí
Obecně závaznou vyhláškou Města Vratimova, schválenou v minulém roce
a účinnou od 1. 1. 2012, došlo ke změnám v koeficientech pro výpočet daně z nemovitostí, a tím ke zvýšení daně z nemovitostí. O přijetí nové vyhlášky jsme již
ve Vratimovských novinách informovali, praktický dopad však občané pocítili až
nyní, v květnu tr., kdy obdrželi od finančního úřadu složenky s výpočtem daně
z nemovitostí. Stejně postupovala i další města a obce v regionu, u nichž v minulém období ještě nedošlo k navýšení daně. O obdobném zvyšování daně z nemovitostí, jako u nás, se můžeme dočíst nyní pravidelně i v denním tisku.

Samozřejmě je vždy hůře přijímána změna
k horšímu, lépe se s ní však srovnáváme, pochopíme-li důvody, které k tomu vedou.
Každoročně se při sestavování rozpočtu
setkáváme s většími a většími požadavky na
investice do infrastruktury, oprav a údržby
cest, chodníků, budov, údržbu zeleně a další.
Nemáme dostatek peněz ani na jejich nejzákladnější údržbu. Potřebujeme stavět nové

komunikace včetně veřejného osvětlení, aby
rozvoj infrastruktury odpovídal rozvoji města. Měli bychom rozšiřovat síť kanalizace, kde
i v případě poskytnutí dotace, je vysoká spoluúčast a nese sebou další náklady na opravy
stavbou dotčených komunikací. Finanční prostředky od státu jsou stále nižší s požadavky
na další činnosti měst. Daň z nemovitostí je
jednou z mála daní, která je v celém rozsahu

příjmem měst a obcí. Nová úprava koeficientů ve vyhlášce neznamená nadstandardní placení daní občany Vratimova. I v nové
vyhlášce jsme nižším koeficientem zohlednili ty části města, kde je infrastruktura na
nižší úrovni. Jedná se zejména o od centra
vzdálenější místa. Okolní, s námi srovnatelná města, jako např. Šenov a Paskov, si byla
již mnohem dříve vědoma nutnosti získávání
prostředků na financování infrastruktury a
tak stejnou daň, jako máme, počínaje tímto
rokem, my, mají již dávno. Nic nedostaneme
zadarmo a poukazujeme-li na to, že v některém městě více stavějí cesty, chodníky, kanalizaci apod., musí se to zaplatit. My jsme si
dopřávali přepych nižší daně z nemovitostí,
ten však byl zaplacen zhoršujícím se stavem
majetku města a zvyšujícími se stížnostmi
ze strany občanů na špatné cesty, chodníky,
veřejné osvětlení apod. Úpravou daně z nemovitostí jsme jen srovnali krok s okolními
městy, abychom s nimi mohli držet tempo i
při rozvoji našeho města. Bohužel ani města,
zejména ta menší, nedostanou nic zadarmo a
peníze z daně z nemovitostí jsou peníze pro
nás všechny. Ani tímto způsobem navíc získané finanční prostředky nezaplní prázdné
pokladny měst a obcí. Musíme se snažit získávat dotace z končících dotačních programů
a bojovat za spravedlivější rozdělování peněz
ve prospěch menších měst a obcí a odstraňovat tak jejich finanční diskriminaci.
Současné vedení města udělá vše pro to,
aby takto získané prostředky do rozpočtu
města byly účelně a hospodárně využity ve
prospěch všech občanů.
JUDr. Dagmar Hrudová, starostka

Blokové čištění místních komunikací
Informujeme občany, že v měsíci červnu proběhne blokové čištění místních komunikací.
S předstihem, prostřednictvím přenosného dopravního značení, budou
občané informováni o lokalitě a dnech,
ve kterých blokové čištění proběhne.
Žádáme provozovatele automobilů,
aby v uvedených dnech na těchto komunikacích neparkovali a umožnili
tak strojní čištění ulic. Občanům, kteří
neodstraní svá vozidla ve stanovených
termínech, lze uložit sankci podle
§ 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích a případně

podle ustanovení § 19 odst. 6 zákona
č.13/1997 Sb. – silniční vozidlo, které
brání provedení blokového čištění lze
odstranit na náklady jeho provozovatele.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Romana Drabinová
odborinvesticaúdržby
obecního majetku

Čisticívůzvakci
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foto(jk)

informace občanům

Jak zlepšovat ovzduší v našem městě
Po skončení zimy a dlouhém období inverze se zlepšil i stav ovzduší v našem městě. Tvorbu emisí ve velkých továrnách a závodech ovlivnit nijak nemůžeme a musíme v tomto ohledu spoléhat na jednání jiných, kompetentních.
Kvalitu ovzduší můžeme ovlivnit řadou
opatření, která sice nebudou mít tak zásadní vliv, ale mohou přinést alespoň částečná zlepšení. Mimo topnou sezonu, při
dobrých rozptylových podmínkách, nás
trápí zejména prach, který se nashromáž-

dil na cestách v zimním období a samozřejmě hustá doprava v našem městě.
Omezit dopravu po ulici Frýdecká není
možné, jedná se o silnici 1. třídy ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a snažíme
se dosáhnout alespoň častějšího čištění ze

stany jejího správce. Zatím bohužel bezúspěšně z důvodu, který slyšíme stále častěji, tedy nedostatku peněz.
Ve vlastnictví města je však asi 50 km
místních komunikací a ve spolupráci se
společností Arcellor Mittal Ostrava, a. s.,
se nám podařilo zajistit financování dočištění našich komunikací od jemného
prachu, na jehož odstranění jsme v minulosti neměli ani finanční prostředky,
ani příslušnou techniku. V měsíci květnu
jsme proto mohli na našich komunikacích,
tam, kde to jejich stav umožňuje, vidět
velké zametací auto, které pomocí vody a
speciálních kartáčů odstraňovalo z našich
cest i prach, který při běžném čištění na
komunikacích zůstával. Věříme, že tato
spolupráce se společností Arcellor Mittal
bude pokračovat i v následujících obdobích a její finanční příspěvek nám pomůže
dýchat o něco lepší vzduch.
A protože na kvalitu ovzduší má nezanedbatelný vliv i zeleň, zadržující velké
množství právě prachových částic, požádali jsme v loňském roce o dotace ze Státního fondu životního prostředí na ozelenění a obnovu zeleně v našem městě, dle
vypracovaného plánu výsadby a obnovy
zeleně. Byli jsme úspěšní a získali jsme
pro tyto účely částku 650 tis. Kč. Po realizaci výběrového řízení a výběru firmy
na tuto akci by výsadba a údržba zeleně za
přidělené dotace mohla být zrealizována
na podzim tohoto roku.


Mýval v terénu

JUDr. Dagmar Hrudová, starostka

foto (jk)

TFA Vratimov Cup 2012 – soutěž v hasičském víceboji TFA
Vratimovští hasiči si Vás dovolují pozvat na 11. ročník soutěže v hasičském
víceboji TFA Vratimov Cup, který se uskuteční v sobotu 16. června od 10 hodin u hasičské zbrojnice ve Vratimově. Tyto závody začali hasiči pořádat již
v roce 2001 pod názvem Vratimovská radnice. Loňský ročník této soutěže se
zdařil po všech stránkách.
Do soutěže se mohou přihlásit dobrovolní i profesionální hasiči odborně a fyzicky
způsobilí používat dýchací přístroj. Počet
startujících je z časových důvodů omezen
na 60 účastníků.
Více informací, včetně propozic k 11.
ročníku TFA Vratimov Cup a fotky z minulého ročníku získáte na internetových
stránkách SDH Vratimov www.hasicivratimov.cz. Dotazy, týkající se této soutěže,
zodpovíme na tel. číslech 604 47 46 80 a
604 35 85 46 nebo je zasílejte na e-mail:
hasici.vratimov@seznam.cz.
Případní zájemci z řad sponzorů, kteří
by se chtěli podílet na podpoře této soutěže, budou vítáni a mohou nás kontaktovat.

Tak, jako v loňském roce, je tato soutěž začleněna jako součást Poháru ředitele HZS Moravskoslezského kraje v TFA

Záběry z loňského ročníku TFA
2

2012, spolu s Ostravskou Radniční věží
a Štramberskou trúbou a s Hartamanem,
konaném na Slezské Hartě a Hornolhotským železným hasičem.
Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky máme samozřejmě připravené.
Na Vaši účast se těší vratimovští hasiči.


Hasiči Vratimov

foto archiv SDH

informace občanům

Čáry máry po papíře, hrajeme si na malíře
Děti z mateřské školy ve Vratimově
opravdu rády kreslí a malují, o čemž
jste se mohli přesvědčit na nedávné
výstavě jejich výtvarných prací v
knihovně ve Vratimově. A o tom, že
to umí, svědčí i řada ocenění, která
i v tomto školním roce získaly.
Ve výtvarné soutěži Myslivost očima
dětí, jejímž vyhlašovatelem byla Českomoravská myslivecká jednota Ostrava,
získaly 1. a 2. místo v kategorii předškolních dětí Karolínka Kašpárková a Daneček Slaný. Druhým rokem se děti také
zúčastnily prestižní celorepublikové výtvarné soutěže Školka plná dětí pod záštitou Pedagogické fakulty Královéhradecké
univerzity a Královéhradeckého kraje.
Mezi 4 tis. zaslaných prací byly oceněny i
dva obrázky z naší MŠ. V kategorii tříletých se umístila na 1. místě Klárka Závadová a v kategorii šestiletých se umístila
taktéž na 1. místě Eliška Straková.
Zatím poslední vítězná ocenění v soutěži Všechny barvy zeměkoule aneb vítejte v reklamě!, kterou zorganizovalo
SVČ Moravská Ostrava, získaly Pavlínka

Eliška Straková a Klárka Závadová

Tomisová a Eliška Straková. Věříme, že
i příští školní rok bude pro nás neméně

foto Martin Straka

úspěšný, a že malé děti budou naše město
zdárně reprezentovat i v dalších letech.


Mgr. Monika Davidová, učitelka MŠ

Ze schůze Rady města Vratimova

Vratimovský Antonín Pánek
vybojoval bronz

Rada města Vratimova na své schůzi dne 23. dubna projednávala:
– Provozní řád sezónního koupaliště ve Vratimově
– Přechod práv a povinností ze smlouvy o pronájmu nebytových prostor
– Darovací smlouvu
– Smlouvu o právu provést stavbu
– Smlouvu o nájmu a provozování vodního díla
– Přijetí finančního daru
Rada města Vratimova na své schůzi dne 18. května projednávala:
– Výběr dodavatele pro veřejnou zakázku
– Dohodu o předčasném užívání stavby
Rada města Vratimova na své schůzi dne 25. května projednávala:

Mladí lukostřelci ze Šenova, střílející z holých luků, ovládli kategorii kadetů na XXII. Mistrovství ČR v halové lukostřelbě mládeže, které se konalo ve dnech 17. a 18. března
v Humpolci.
Na fotografii zleva stříbrný Tomáš Filák, uprostřed vítězný
Vojtěch Kaloč, který vybojoval titul mistra České republiky,
vpravo bronzový Antonín Pánek z Vratimova.
Blahopřejeme!




– Závěrečný účet města Vratimova za rok 2011
– Čerpání rozpočtu za 1. – 3. měsíc roku 2012
– Plán finančních kontrol na II. pololetí roku 2012
– Plán práce rady města na období 6/2012 – 12/2012
– Plán oprav místních komunikací
– Schválení smluv
– Rozpočtové opatření č. II/2012


Trenér František Hegedüs, foto autor
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Ivo Kičmer, místostarosta

co se děje v domečku
V neděli 6. května se v TJ Ostrava uskutečnil již 3. ročník Národního šampionátu mažoretek
pořádaného Domem dětí a mládeže Vratimov a občanským sdružením ZIK ZAK Vratimov.
Tohoto oblastního kola se zúčastnilo 277 mažoretek z 14 klubů severní Moravy. DDM Vratimov
reprezentovaly dva kluby, které se umístily na předních místech.
Mažoretky Saltatrix z pobočky Šenov získaly ve své kategorii titul Mistr oblasti a Kostičky ZIK ZAK Vratimov získaly titul II. Vícemistr oblasti. Blahopřejeme k úspěchu a držíme
palce na Zemském kole Moravy a Slezska v Hranicích, kde
nás obě tyto skupiny budou prezentovat a bojovat o postup na
Mistrovství republiky v Poděbradech.
Velice děkujeme všem pořadatelům, hlavně Renátě Hloušové a Haně Mindekové, za skvělou přípravu akce.



Renáta Böhmová
pedagog volného času

Naše reprezentantky

foto DDM

Třináctý květen patřil všem maminkám. K tomuto svátku Dům dětí a mládeže Vratimov připravil galapřehlídku činnosti
v kinosále KS Vratimov. Na jevišti jsme měli možnost shlédnout vystoupení kroužků s různou náplní.
V předsálí vystavovaly kroužky výtvarné, keramické a jiné rukodělné práce. Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli na činnost DDM Vratimov. Největší díky patří našim vedoucím, kteří obětují svůj volný čas ve prospěch našich dětí a dokáží je připravit na vystoupení před veřejností. Na
závěr dostaly maminky kytičku a společné foto ukončilo bohatý program.

Pozvánka na Den dětí

Mezinárodní svátek Den dětí oslavíme
v pondělí 4. června na zeleném prostranství
u Kulturního střediska ve Vratimově. Začínáme v 15.30 hodin a na děti čekají soutěže,
hry, skákací hrad, trampolíny, a to vše za odměnu. Vstup je zdarma.

Rybníček – takto jsme nazvali nově
připravovanou akci, která se koná v neděli
17. června. Spoluorganizátory jsou manželé
Roubíčkovi a restaurace Roubenka. Start je v
9.30 u Domu dětí a mládeže Vratimov. Cílem
je na kole, koloběžce nebo pěšky absolvovat
trasu plnou úkolů až k Roubence. Odměny
dětem předá osobně vodník, který na Rybníčku pobývá. Těšíme se na Vás.




Marcela Grácová, DDM

Děti přinesly maminkám kytičky

Vratimovská štreka

Dům dětí a mládeže Vratimov, ve spolupráci s Městem Vratimov a Nadací OKD, zve občany Vratimova a Horních Datyň
na slavnostní otevření naučné stezky Vratimovská štreka, které
se koná v pátek 1. 6. v 15 hodin u městského úřadu. Po přestřižení pásky na Vás u každé informační tabule budou čekat žáci
místních základních škol, kteří pod vedením svých učitelů na
přípravě naučné stezky celý rok pracovali. Autobus, který Vás

foto DDM

zdarma proveze po celé trase, bude odjíždět od městského úřadu v 15.30 a v 17 hodin.
Těšíme se na Vás!





realizační tým DDM Vratimov
žáci a učitelé ZŠ Vratimov Masarykovo náměstí
ZŠ Vratimov Datyňská
Městský úřad Vratimov

Fotbalový turnaj mladších žáků ve Vratimově
Třetí ročník turnaje ČPZP CUP se uskuteční v neděli 17. června na hřišti ve Vratimově. Fotbalové turnaje
mladších žáků, narozených v roce 1999 a mladších se zúčastní celkem 8 družstev: FC Vratimov, TJ Sokol Stará
Bělá, FC Bohumín, TJ Sokol Frýdlant, Fotbal Horní Suchá, Fotbal Poruba, TJ Fotbal Markvartovice a MFK
Frýdek-Místek.
Zahájení turnaje a slavnostní výkop provede v 9 hodin předseda FC Vratimov. Během turnaje, jehož mediálním partnerem je Moravskoslezský deník, se uskuteční autogramiáda jednoho z předních ligových fotbalistů
Dukly Praha.
4

informace občanům

Zápis do ZUŠ

Z Jarního koncertu v KS

foto Petr Hemerle

Základní umělecká škola vyhlašuje zápis pro zájemce o studium.
V hudebním oboru můžete studovat
již tradičně hru na klavír, housle a další
smyčcové nástroje (violoncello, kontrabas), zobcovou flétnu a všechny dřevěné
i žesťové dechové nástroje, bicí nástroje a
perkuse, elektronické klávesové nástroje a
v poslední době velmi žádaný lidový nástroj – cimbál. Populární je i výuka pěvecké hlasové výchovy a zpěvu.
Výtvarný obor se věnuje malbě, především nauce technik, modelování z různých materiálů, dekorativní činnosti,
vytváření koláží, využití přírodních materiálů, batikování, grafice a zvlášť oblíbené činnosti – keramice.

Cílem naší práce je zapojit co největší
počet dětí do společného hraní a účinkování na veřejnosti.
Ve škole působí 7 hudebních souborů
s bohatým repertoárem. Pravidelně se
zúčastňujeme soutěží, koncertů, prázdninových soustředění a zájezdů v tuzemsku
i v zahraničí.
Vzhledem k omezené kapacitě školy
je podmínkou pro přijetí včasné podání přihlášky. Přihlášku můžete podat do
21. června v odpoledních hodinách na ředitelství školy – nejlépe osobně.
Vyučování v novém školním roce zahájíme v pondělí 3. září.


Petr Hemerle – ředitel ZUŠ

Jaro u datyňských včelařů
S nadějí i obavami přivítali jaro včelaři ZO ČSV Horní Datyně v místním
kulturním domě na své výroční členské schůzi. Hodnotící zprávu o činnosti
organizace za rok 2011 přednesl její předseda Ing. Grohmann. Informoval
o změnách ve vedení ČSV. Předsedou je nyní RNDr. Václav Švamberk který
nahradil Ing. Josefa Mandíka. Ten na svou funkci ze zdravotních důvodů
rezignoval.
Obavy vzbudily informace o větších úhynech včelstev po letošní zimě a o nutnosti
dodržovat veškerá nařízení Krajské veterinární správy o boji s varroázou. Úhyny včelstev jsme zaregistrovali i v naší organizaci.
Rok 2011 byl pro organizaci úspěšný. Jako
malá organizace s pětadvaceti členy si dlouhodobě udržujeme průměrný stav okolo 250
včelstev, a tím zajišťujeme zavčelení krajiny a opylení cizosprašných hmyzosnubných
rostlin.

Pro propagaci včelařství byla v listopadu uspořádána v sále KD Horní Datyně, za
přispění KS Vratimov, zejména vedoucí kulturního střediska Táni Slavíkové, včelařská
výstava. Na úspěchu této výstavy se, vedle
členů naší organizace, výrazně podíleli i
členové šenovské organizace. Ukázala nejen
význam včelařství pro společnost, ale dala
také možnost nahlédnout do celého procesu
získávání medu. Část exponátů byla zapůjčena z včelařského muzea v Chlebovicích.

Včelaři mezi dětmi

foto ing. Richard Grohmann

Výstavu i výroční schůzi navštívil místostarosta Ivo Kičmer. Uvítal i vstup nového, mladého, člena do organizace.




Ing. Zdeněk Tobola
jednatel ZO ČSV Horní Datyně

kulturní středisko připravuje

Hračky pro Pepíčky a Kačky
Na poslední předprázdninový měsíc a k oslavě Mezinárodního dne dětí
připravilo Kulturní středisko Vratimov výstavu hraček. Exponáty zapůjčilo
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek.
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek má ve svém
fondu sbírku hraček z období od konce 19. do
konce 20. století v poměrně reprezentativním
rozsahu. K nejstarším hračkám patří panenky
vyrobené z kompozitu a celuloidu a panenka
s porcelánovou hlavou a dřevěným tělem s pohyblivými klouby. Z období konce 19. a první
poloviny 20. století pochází i dřevěné mechanické hračky, houpací kůň, dětský nábytek
a hry ke zdokonalení dovedností. Hračky pro
kluky jsou nejčastěji z 50. a 60. let 20. století.
V současnosti muzeum rozšiřuje svůj fond hraček i o hračky z 80. a 90. let 20. století. Poslední muzejní výstava hraček – Svět dětí a jejich
hraček, proběhla na přelomu roku.

Hračky, které budou vystaveny v galerii
Společenského domu ve Vratimově, jsou pro
současné děti spíše ukázkou, jak si hrály předchozí generace, rozplývají se nad nimi zejména
jejich rodiče, babičky a dědečkové.
Vratimovská výstava, nazvaná Hračky pro
Pepíčky a Kačky, bude k vidění od 1. června
každý všední den v dopoledních hodinách od
10 do 12 hodin, odpoledne pak ve středu a ve
čtvrtek od 17 do 20 hodin. Pro školy a zájemce je možno výstavu otevřít individuálně dle
předchozí domluvy na tel. č. 595 700 752 nebo
731 446 809. Vstup bude zdarma.



Bc. Táňa Slavíková, kulturní středisko
Mgr. Pavla Platošová, Muzeum Beskyd
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Panenka s hlavičkou z kompozitu a s hadrovým
tělem z počátku 20. století a plechový sporák
s nádobím ze stejného období

foto  archiv Muzea Beskyd

informace občanům

Lesní požáry
Lesní požár je oheň, který vypukne a šíří se v lese a na jiných lesních pozemcích nebo vypukne na jiných pozemcích a šíří se do lesa a na jiné lesní pozemky. Příčinou lesního požáru může být přírodní jev (blesk), ale v naprosté
většině se jedná o lidskou nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o odhozený nedopalek cigarety nebo nerespektování zákazu zakládání ohňů v lese či následně jejich nedostatečné uhašení. Příčinou požáru se může stát i
pohozené sklo, které za slunečného počasí funguje jako lupa.
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce
přístupném terénu, kde nelze plně využít
hasičskou techniku a jsou velmi nebezpečné kvůli své schopnosti šířit se velkou
rychlostí. Navíc chování ohně v lese je
mnohdy nevyzpytatelné a požár se může
šířit například i pod zemí a je pak velmi
obtížné odhadnout, kde se znovu vynoří.
Zásahy na lesních požárech jsou proto časově velmi náročné a vyžádají si povolání
většího množství jednotek požární ochrany. Likvidace lesních požárů si vyžaduje
rovněž značné množství vody, kterou je
třeba často velice komplikovaně k místu
požáru dostat. Náklady na likvidaci lesních požárů jsou tedy značně vysoké.
Z těchto důvodů je v lese více než kde
jinde potřeba dodržovat základní preventivní zásady chování.
V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně mimo
vyhrazená místa, a to až do vzdálenosti

50 m od okraje lesa. V lesích je také zakázáno odhazovat hořící nebo doutnající předměty.
I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
přímo zakazuje vypalování trávy a porostů, stále se najde dost těch, kteří zákaz
poruší. Pak stačí jen silnější vítr, který zanese jiskry až do prostoru lesa. Za silného
větru nebo v období extrémního sucha je
obecně zcela nevhodné rozdělávat oheň
v přírodě. Hazardem je také rozdělávání
ohně pod větvemi nebo na kořenech stromů, na suchém listí, jehličí nebo rašelině.
Při rozdělávání ohně mějte vždy připravenu dostatečnou zásobu vody, pokud by
se oheň vymykal kontrole. Je dobré vybírat pro ohniště místo v blízkosti vodního
zdroje. Mějte na paměti, že půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku
a šíření požáru riziková, protože hrabanka
tvořená zetlelým jehličím může prohořet
až do značné hloubky a oheň se může ne-

pozorovaně šířit do stran i mimo ohniště.
Rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez
dozoru a ohniště a jeho okolí opusťte až
poté, kdy se přesvědčíte, že je vše skutečně důkladně uhašeno. Pamatujte, že i ve
zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru
je může znovu rozdmýchat a oheň roznese
do okolí. Pamatujte také na to, že děti by
neměly nikdy u ohniště zůstat bez dozoru
dospělé osoby!
V době zvýšeného nebezpečí vzniku
požárů, např. sucha, může obec z důvodu
ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením
zákaz vstupu do lesa.
V případě, že jste zjistili požár v lese
a nejste si jisti, že jej zvládnete, je lepší
utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a
neprodleně požár ohlásit hasičům na linku
150 nebo 112.


HZS MSK

Zahrádkářská sezona je plném proudu
Jozef Blahut – předseda zahrádkářské organizace – zasvěceně vyprávěl
nad šálkem dobré kávy o ovocných stromech a pěstování obecně. Nedalo mi,
abych mu nepoložil několik otázek.
Vratimovská zahrádkářská organizace
má za sebou bohatou historii. Můžete ji
krátce přiblížit?
Dne 23. března 1947 se sešlo v hostinci
U Šodků 22 vratimovských zahrádkářů a
19 z nich založilo tento den místní organizaci Ovocnického spolku moravského.
Dům zahrádkářů je ve Vratimově obecně známý díky zahrádkářským plesům.
A co jiné aktivity?

Kromě těchto společenských akcí pro
dospělé se konala loňského 4. prosince Mikulášská nadílka pro 31 přihlášených dětí.
Každé dítě obdrželo od Mikuláše dárek,
který sponzorovali rodiče přihlášených
dětí. Ve všech společenských akcích chceme pokračovat i v letošním roce.
Abychom získali dostatek finančních prostředků pro údržbu našeho Domu zahrádkářů, provádíme, kromě společenských akcí

i jiné aktivity, jako je moštování ovoce a
výkup padaných jablek. V loňském roce
bylo vymoštováno 5 545 litrů moštu a vykoupeno bylo 22 tun padaných jablek. Čistý zisk do pokladny z moštování a výkupu
byl 13 900 Kč. Pokud v letošním roce bude
dobrá úroda ovoce, budeme v moštování
i ve výkupu padaných jablek pokračovat.
Zahrádkářské osady jsou chloubou
majitelů. Zúčastňují se i se svými výpěstky výstav?
Naše podzimní výstavy jsou navštěvovány jak odborníky, tak i mladší generaci.
Ta obecně o pěstování ovoce nemá příliš
velký zájem, ale školní děti tyto výstavy
navštěvují.
V naší ZO máme registrovány celkem
čtyři zahrádkářské osady. Tři z nich už
byly převedeny do osobního vlastnictví
jejich uživatelům. V roce 1999 to byla
osada Čekanka, v roce 2003 osada Šárka a v roce 2005 osada Radost. U osady
Mír tomu tak ještě není. Dle informace
z pozemkového fondu v Ostravě to bude
možné až po přijetí zákona o vypořádání
majetku státu s církvemi.


Ilustrační foto

foto (jk)
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Děkuji za rozhovor (jk)

z historie

Kronika města Vratimova – část 15.
Stávka v továrně
Dne 15. května 1929 vypukla ve zdejší továrně všeobecná stávka, protože bylo propuštěno 16
dělníků buď starých, ale ještě práceschopných, ale
také mladých, kteří přes měsíc brali nemocenskou
podporu a zdánlivě prý simulovali. Nabízeno jim
sice přijetí do továrny, když podepíši revers, dle
kterého nepatří do kolektivní smlouvy, nýbrž mohou býti propuštěni, kdykoli se to závodu zlíbí.
Stávka trvala celkem 40 dní, začalo se pracovati
24. června 1929 za zhoršených pracovních poměrů, nastala výluka, asi 150 dělníků nebylo vůbec
přijato do práce, jednak, že stav dělnictva se musel za každých okolností zmenšiti, jednak, že po
čas stávky byli přijímání cizí dělníci do práce.
Stávka přinesla dělnictvu nevýhody, revers museli podepsati nově přijatí dělníci bezpodmínečně. Po čas stávky byl zachován celkem klid až na
menší přestřelky proti komunistickým vůdcům.
Při vyjednávání o vstupu do práce nebyl totiž postup dělnictva jednotný, soc. demokraté kladli jiné
podmínky a komunisté jiné, a proto komunistický
předák byl řádně vypískán až na nádraží, ženskými vyprovozen. Jinak nestalo se žádné neštěstí.
Stávkový výbor obrátil se na obecní zastupitelstvo se žádostí o podporu pro rodiny stávkujících.
Ve schůzi obecní rady dne 3. června 1929 projednána žádost tato o podporu 5000 Kč rodinám
nemajetných stávkujících dělníků, příslušných
do Vratimova, bude-li usneseno finanční komisí,
obecním zastupitelstvem a kompetentními úřady
schváleno. K návrhu obecní rady a finanční komise usneslo se obecní zastupitelstvo ve schůzi 12.
června 1929 většinou hlasů, aby z rozpočtu pro
rok 1929 byla položka na nepředvídané výlohy
5000 Kč vyplacena členům rodiny stávkujících
dělníků podle počtu hlav, ale jen příslučníkům
obce Vratimova po schválení dohledacím úřadem.
V té věci odebéře se dělnická deputace k okresnímu hejtmanu s dotazem, zda-li tato podpora může
býti ihned vyplacena. Došlo povolení a podpora
byla rodinám stávkujících vyplacena.
Řím. kat. svaté biřmování
Dne 1. června 1929 bylo ve Vratimově řím.
kat. sv. biřmování. Bylo to právě v době tovární
stávky. Při té příležitosti věnoval pan kardinál
Adolf Bertram, který uděloval sv. biřmování v celém slezskoostravském děkanství a po celou dobu
bydlel ve faře ve Vratimově, hladovějícím dětem
3000 Kč. Tento obnos místní ř. k. farář mezi potřebné rozdělil.
Vodovody ve Francii
Při zřizování vodovodu ve Vratimově bude zde
na místě zaznamenati pozoruhodné pojednání
Dr. Josefa Špačka – Vliv vodovodů na ornici –
zvlášť na řepná a bramborová pole. Nově založený
vodovod neprojeví ihned výsledky v tomto směru
zřetelné, neboť zásoby podzemní vody nashromážděné za mnohá tisicíletí, jsou zajisté veliké, ale postupem času velkým odběrem se ztenčí do té míry,
že účinek odčerpání stává se i na povrchu zřejmě
patrný. Mohlo by se namítati, že v některých místech jsou srážky zvláště hojné a že se zásoby pod-

zemních vod přece jen mohou doplňovati, ale právě
v Holandsku ukázaly se veškeré výpočty sráže a do
podzemí proniklých vod nesprávnými. Jest jisto, že
např. cukrovce v půdě vyprahlé od spodu nahoru
(při pokleslém horizontu podzemní vody) se naprosto dařiti nemůže. Tudíž byly by u nás v prvé
řadě postiženy právě krajiny řepné, čímž by utrpěl
značně finanční stav země. Holandská společnost
Heide uvádí ve své zprávě, kterak četná místa
poblíže vodovodu dokazují svou půdou a zbytky
dřívějších porostů, že tu bývalo hospodářské rostlinstvo bohaté, nyní však nemohou se zde pěstovati
ani brambory, ani obilí. Odběrem podzemních vod
proměnily se celé statky v pouště. Na lučinách bývala v zimě kluziště, v létě hojná tráva a na polích
hojná úroda. Tak např. ukazuje se podnes kraj (u
Zand) kde býval výnosný statek, zvaný Ráj, s úrodnými lány, daleko široko prostřenými, dnes nalezneme tam širé vřesoviště a mechoviště s mizerným
stepním porostem, po úrodných lánech není tam
ani památky, Ráj stal se pouští a není naděje na
nějakou úspěšnou meliorační akci. Toť důsledek
amsterodamského vodovodu, který v těch místech
má své jímky.
Jiný příklad. Před rokem 1875, než byl zřízen vodovod pro město Haag, byly oblasti vůkol vzdělávány a poskytovaly dosti úrody. Když pak vodovod
uveden byl v činnost, nebylo hned pozorovati účinků škodlivých, ale časem vyschly nejprve polnosti
podél vodovodních jímek, současně počaly hynouti
stromy i keře. Zřetelně bylo lze pozorovati, kterak
vysýchání půdy pokračuje dál a dále od těch míst,
kde podzemní voda byla čím dále tím intensivněji odčerpávána vodovodními jímkami. Domovní
studny a prameny ztrácely vodu, až vyschly úplně
a obyvatelé byli nuceni dovážeti vodu i pro dobytek
z míst vzdálených. Odběrem podzemních vod trpí
vývoz holanských plodin. Všeobecné jsou stížnosti
tamních obyvatelů, že nikde, kudy je vedeno vodovodní (sběrné) potrubí, nedaří se ani bramborům.
Než byl zřízen vodovod, bývala sklizeň hojná i
v dobách tzv. suchých, nyní však ani v dobách
hojnějších dešťů není úroda nikterak uspokojivá.
Z toho důvodu přestávají se v postižených krajinách brambory (známé holandské) pěstovati vůbec
a půda se očividně mění ve step. Ohromné lány
dříve úrodné půdy leží dnes úplně ladem. Jako v
Holandsku, tak i ve Francii, byly seznány zhoubné
účinky vodovodů nesprávně založených.
Po uvedené úvaze by se mohlo zdáti, že snad
žádný větší vodovod by se neměl zřizovati, nemá-li hynouti orná půda, leč není tomu tak, neboť
jímky vodovodu možno založiti takovým způsobem, aby se vlivem odběru podzemní vody nesnižovaly horizonty této vody pod určitou mez, kde
rostlinstvo nebude ještě poškozováno. Mimo to je
možno jímati vodu v takových oblastech, kde se
podzemní voda rychle doplňuje, aniž by odběrem
poklesly její horizonty pod přístupnou úrověň a
konečně v územích, kde se orba nepěstuje.
1930
Zima v roce 1930
Zima toho roku byla mírná, sněhu skoro žádného, o Vánocích trochu mrzlo. V lednu noční
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mrazíky, ve dne teplo, půda v noci zmrzla, ve dne
roztála, pro osení škodlivé, 15. ledna bylo +5 ° C,
některé dny o polednách 10 ° až 15 ° nad nulou.
Celý měsíc leden teplota okolo 0, ve dne nad, v
noci 1 ° C pod nulou, ke konci měsíce 27. ledna
teplá vlna, místy až 10 ° tepla (Uh. Hradiště). Sněhu nebylo od 25. prosince 1929, až 31. ledna 1930
sněžilo, napadlo 15 cm sněhu, 7. února přibylo
až na 30 cm, vítr nadělal závějí, na to mrzlo, pak
mrazíky do konce února 2 – 5 ° pod nulou. Ve dne
slunečné dny, temperatura nad nulou, taje, v noci
mrzne. V březnu se oteplilo, poslední sníh stál,
jenom noční mrazíky trvaly. Ještě v dubnu z   počátku noční mrazíky, ve dne teplo, seje se oves,
okolo 15. dešťové přeháňky a ochlazení, brambory
se nedají ještě sázet. Celý měsíc poprchávalo až do
20. do Velikonoc bylo studeno, po Velikonocích se
oteplilo a dostavily se bouřky.
Restrikce dělnictva
V březnu 1930 propuštěno bylo z továrny asi
120 dělníků pro nedostatek práce, musela nastati
restrikce a tím nastala i částečná nezaměstnanost.
Přejet vlakem
V noci z 2. na 3. dubna 1930 přejet byl vlakem u
rampy Brožovy se strany od hotelu Ostravica, 4 –
5 m od přechodu přes rampu, úředník z Lískovce
Záškodný a byl ráno o 5. hodině nalezen ztuhlý.
První máj ve Vratimově
Prvního máje konal se socialistický tábor ve
Vratimově u školy, jehož se zúčastnili soudruzi
z Vratimova, Hrabové, Paskova, Řepišť a Datyň,
hodně se mluvilo, nic se nestalo.
Počasí na jaře a v létě
Až do polovice května zaprchávalo a převážně
bylo chladno, pěkné a teplé dny okolo 20. května a
pak opět deštivo, ač deště nebylo třeba. Počátkem
června teplo, ale hned 2. června nastala porucha,
bouřka s lijákem a kroupami nadělala dosti škody, kroupy potloukly obzvláště zeleninu, obilí a
jetel polehly. Počasí v první polovici června teplé
a suché, suší se seno a jetel, 12. června dosáhla
teplota až 30 ° C, teplý vítr, pořád sucho, sena se
dobře sklidila, hůř bylo s protrháváním řepy, zelí
a brambory nebylo možno pro sucho okopat a tak
to trvalo až na malou spršku do 28. června, s teplotou 30 i nad 30 ° C až do 15. července, sucho
způsobuje čím dále tím větší škody, druhé traviny
vysýchají, teprve po 15. červenci nastaly srážky,
ale ne příliš vydatné, ale přece něco pomohly okopaninám, teploty se snížily pod normál, ve dne 20
až 22 ° C, v noci klesly na 5 až 7 °.
Felix Vašíček se utopil
V noci ze 12. na 13. května 1930 utopil se v Ostravici na stavě Felix Vašíček z Vratimova čís. 130.
Zanechal na břehu boty a klobouk s lístkem, že se
chce utopiti, spáchal sebevraždu, byl 32 let stár,
pracoval v továrně.


pokračování příště

informace občanům

Městské koupaliště Vratimov hledá plavčíky
Městské koupaliště Vratimov hledá plavčíky s platnou licencí, tj. kvalifikací plavčík.
zahájení sezóny: 19. 5. 2012, ukončení sezóny: dle počasí cca konec září 2012
otevírací doba: květen, září 10 – 17 hod., červen, červenec, srpen 9 – 19.30 hod.
mzda: 60 Kč/hod. s možností odměny
Bližší informace poskytne Pavlína Fiedorová, referent odboru investic a údržby obecního majetku MěÚ Vratimov
telefon 595705934, 737875468.
Zájemci, hlaste se co nejdříve.

Červencové filmové pecky
telefon: 595 700 752, www.ksvratimov.cz

Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka, 4. a 5. července v 18 hodin, vstupné 70 Kč

foto: archiv ČSFD

Železná lady, 11. a 12. července v 18 hodin, vstupné 75 Kč

foto: archiv ČSFD

Líbáš jako ďábel, 18. a 19. července v 18 hodin, vstupné 75 Kč, předprodej vstupenek od 1. června
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foto: archiv ČSFD

kino hvězda vratimov – program na měsíc červen – tel.: 595 700 756 (pokladna kina)

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na Fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři si vyhrazují právo na změnu vstupného. Pokud není uvedeno jinak, jsou zahr. filmy opatřeny českými titulky.

PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ

a ztráty. Třináct let poté, co prvním dílem vyvolali mohutnou
erupci pubertálních komedií, se na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení sexuální štvanci.
Hrají: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott,
Mena Suvari, Katrina Bowden, Tara Reid

daleko zlověstnější záhady. Při výkonu služby, spojené se zábavou, Holmes najde stopu v podzemním pánském klubu.
Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Eddie Marsan, Rachel McAdams, Noomi Rapace, Stephen Fry

6. a 7. června v 18 hodin
USA, 113´, vstupné 70 Kč, romantická komedie, přístupný od
15 let, původní znění s titulky
Hrdinové komediální série Prci, prci, prcičky se příliš nezměnili, i když jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají trapasy

21. června v 18 hodin
USA, 129´, vstupné 65 Kč, akční-krimi, přístupný, původní znění s titulky
Když najdou rakouského korunního prince mrtvého, podle důkazů to vypadá na sebevraždu. Ale Sherlock Holmes usuzuje, že
princ se stal obětí vraždy, která je navíc pouze kouskem větší a

LORAX

MUSÍME SI PROMLUVIT O KEVINOVI

27. a 28. června v 18 hodin
USA, 94´, vstupné 70 Kč, animovaná rodinná fantasy, české
znění
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody, ptáte
se? Je to městečko, v němž žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu

13. a 14. června v 18 hodin
VB, 112´, vstupné 80 Kč, drama – thriller, přístupný od 12 let,
původní znění s titulky

Eva se kvůli svému synovi vzdá nadějné kariéry, ale již brzy po
porodu zjišťuje, že v jejich vztahu není něco v pořádku. Kevin
se od raného věku agresivně vymezuje vůči svému okolí a především vůči své matce a jeho nenávist v pubertě kulminuje vraždou. Ani ve vězení jej však matka neopouští a vzájemný vztah
plný nepochopení, zklamání, nenávisti… a lásky… tak pokračuje dál.
Hrají: Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller, Siobhan Fallon, Alex Manette

náramně umělé, včetně zvířat, kytek a stromů, u kterých si můžete dálkovým ovladačem nastavit jarní, letní, podzimní, zimní
a disco variantu. Komu by se chtělo ven, za vysokou a neprodyšně uzavřenou hradbu města, na jejíž neprůchodnost dohlížejí
gorily místního vládce, pana O´Hareho?
V českém znění: Tomáš Juřička, Otakar Brousek, Miriam
Kantorková, Dominika Hašková, Michal Holán
9

kulturní středisko připravuje

Vratimovský kalendář 2013
Upozorňujeme spolky a organizace, že do 30. června je potřeba poslat do redakce
na e-mail jaroslav.kolar@ksvratimov.cz termíny akcí pro zveřejnění ve Vratimovkém
kalendáři 2013.

Chcete si i v létě udržet dobrou kondici?
Přihlaste se do letních cvičebních kurzů v kulturním středisku!
Letní bodystyling s Bárou ve středu od 19 hodin – 11 lekcí od 6. června do 29. srpna
Cena 590 Kč
Letní pilates s Bárou ve čtvrtek od 19 hodin – 11 lekcí od 7. června do 30. srpna
Cena 550 Kč
Hlaste se osobně v KS nebo na tel. 731 446 809

Městská pouť
ve Vratimově

Divadlo Devítka

neděle 24. června
začátek v 9 hodin
Kupon na zlevněnou vstupenku

neděle 10. června v 10 hodin
kinosál Hvězda Vratimov

Doprovodný program:

10 hod.
10 hod.
12 hod.

12.15 hod.
13 hod.

Hopsalínova Šmoulí párty
Malování na tvář pro děti
2. ročník soutěže Vratimovský
koblížek, výhra 1000 Kč poukaz
do Restaurace Bowling Rakovec
Vystoupení žáků ZUŠ Vratimov
Hopsalínova Šmoulí párty

Vestibul KS:
9 až 17 hodin Výstava panenek

Vstupné 50 Kč

Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
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společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

Červen v kulturním středisku

Odešel, ale zůstal v srdci těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 18. 6. vzpomínáme 10. výročí úmrtí
pana

Program v Kulturním domě ve Vratimově
1. června
4. června
6. června
7. června
10. června

Pavla Legátha
Nikdy nezapomenou manželka
a synové Pavel, Petr a dcera Regina s rodinami

15.30
9.00
10.00

11., 18. června
16.30
12. června
14. června 9.30 a 11.00
24. června
9.00
28. června

Dne 11. června 2012
uplyne 10 let od úmrtí pana

Augustina Koláře

galerie

výstava hraček
DDM, Den dětí
film pro ZŠ
prodej
Jůlinka a kouzelné
račí klepeto
zkouška ZUŠ
Prodej
18. ročník MFF
Městská pouť
prodej

kinosál
vestibul
kinosál
kinosál
vestibul
kinosál
vestibul

Program v Kulturním domě Horní Datyně

S láskou vzpomíná syn s rodinou

11. června
13. června
16. června
29. června

INZERCE PRO VÁS
Prodám dr. byt 2 + 1 na ulici Školní, Vratimov, cena dohodou,
tel.: 731 862 826

18.00
17.00
9.00
18.30

Schůze ZO ČZS
Schůze ZO KSČM
Vítání občánků
Schůze ZO ČSV
Kurzy

Místní knihovna Řepiště

do 15. 6., Pavelková Jana – Zastavení v čase a prostoru – výstava
obrazů.
od 22. 6. do 21. 8., Jaromír Polášek – Dědeček automobil – výstava,
otevřeno: úterý 10 – 12, 13 – 17, pátek 9 – 12 a 13 – 15.30 h.

Místní knihovna Žabeň

do 15. 6. Žabky v Žabni – soutěžní výstava
od 18. 6. do 29. 8., Radek Klímek – výstava fotografií
otevřeno: pondělí a středa 13.30 – 17.30 h.

pondělí

15.30
17.00
18.30
19.00

učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
velký sál

AJ 2. ročník
AJ 3. ročník
AJ 1. ročník
společenský
tanec

úterý

16.30
18.00
19.00

učebna č. 11
učebna č. 11
cvičební sál

AJ 2. ročník
AJ 4. ročník
pilates s Broňou

středa

19.00

cvičební sál

fit balony

čtvrtek

18.30

velký sál

mix dance

Místní knihovna Horní Datyně

50 let turistické chaty TJ na Morávce a počátky turistiky v Horních Datyních – výstava
otevřeno: pondělí 14 – 17 h.
Knihovna bude v době letních prázdnin z technických důvodů zavřena. Čtenáři si mohou na svůj průkaz půjčovat knihy v
Městké knihovně Vratimov.
Děkujeme za pochopení.
Akce DDM Vratimov
4. 6. Den dětí – okolí KS Vratimov
9. 6. Školení táborových táborníků na DDM
17. 6. Rybníček – akce pro rodiče a děti
22. – 24. 6. Víkend na Datyňce

Noc kostelů
Dne 1. 6. od 18 do 23 hodin bude ŘK kostel sv. J. Křtitele ve
Vratimově v rámci akce Noc kostelů zpřístupněn veřejnosti. Náplní této akce, po skončení mše svaté (18.00 – 18.45 hod.), bude
komentovaná prohlídka interiéru kostela, varhan, bohoslužebných
předmětů a rouch, poslech varhanní hudby a zpěvu, informace
o historii kostela a jednotlivých dobách liturgického roku, ukázka
farní kroniky, promítání fotografií ze života farnosti a další dle
programu vyvěšeného před vstupem do kostela. Návštěvníci obdrží Poutnický pas k putování po kostelích Diecéze ostravsko-opavské a mohou získat Certifikát poutníka. Pro děti bude připraveno
drobné překvapení.



WiFi v kulturním středisku
Oznamujeme našim návštěvníkům, že od května mají v
prostorách Společenského domu ve Vratimově k dispozici
otevřenou WiFi síť.

Zájemcijsousrdečnězváni,vstupzdarma!

Všem příznivcům a zájemcům
Dne 1. 6. od 16 do 23 hodin se koná Noc kostelů v Husově sboru
ve Vratimově. Kromě duchovní hudby a meditace je možná prohlídka varhan, zvonice a dalších prostor kostela.
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Z obsahu:
– Ze zasedání rady a zastupitelstva
str. 2
– Den záchranných složek
str. 3, 4
– Běh naděje
str. 5
– Přijďte podpořit malé houslisty 
str. 7
1. září 2012 / číslo 9	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

604 127 288

Hřiště u mateřské školky ve Vratimově slouží také veřejnosti
Nerudovskou otázku „kam s ním“ si často pokládají rodiče malých dětí, zejména maminky na mateřské dovolené.
Ne však ve smyslu povídky Jana Nerudy, jak se potomka zbavit, ale jak ho zabavit. Kdo se staral o malé děti ví, že
to vůbec není věc jednoduchá. Zůstávat s dětmi jenom doma není možné. Jednak potřebují pohyb venku, ale v ohrožení je i duševního zdraví rodičů, resp. toho z rodičů či prarodičů, který má za úkol dítě doma hlídat.
Ti, kteří si to prožili, vědí o čem je tady
řeč. U těch nejmenších televize funguje
jen chvíli a počítač ještě není vhodné nasadit. Dítě po relativně krátké době odmítá všechny oblíbené hračky, byť jich většinou má tolik, že polovina pro něj musí
být stále nová a neznámá, dožaduje se
soustavné pozornosti dozorujícího rodiče
a vzájemná komunikace se zpravidla zužuje na jednostrannou a obsahuje nejčastěji slova jako „to nesmíš, nezlob, pěkně
si hraj“. Výsledný efekt bývá mizivý, zlobení graduje. Tak to aspoň mám já stále
ve své paměti z doby, kdy jsem měla „na
krku“ dvě malé děti a venku třeba lilo jako
z konve. Stačí vyjít s dětmi ven a je po
zlobení. Tady však vyvstává otázka „kam
s ním“ resp. „kam s nimi“, máme-li dětí
více. Majitelé rodinných domků to mají
jednoduché, dítě je vypuštěno na zahrádku a je vystaráno. Kam ale zamířit s dětmi, nemám-li ani dům, ani zahrádku, či
blízké příbuzné nebo kamarádky s těmito
nemovitostmi. Naše město příliš možností pro takovéto případy nemá, respektive

„Já se stydím“. Děti využívají možností, které
jim hřiště nabízí (foto Petr Juřák).

Hřiště u mateřské školky nabízí možnost trávení volného času i odpoledne (foto Petr Juřák).

téměř žádné. Vybudování dětského hřiště,
byť to tak při pohledu na pár houpaček a
prolézaček nevypadá, není vůbec levnou
záležitostí a ani za statisíce toho moc nepořídíte. Při schvalování rozpočtu pak je
dána zpravidla přednost věcem „důležitějším“ a „praktičtějším“. V loňském roce
jsme se snažili získat dotaci z fondu OKD
na dětské hřiště, nebyli jsme bohužel vybráni.
Když se hledá, řešení se zpravidla najde. Využili jsme vstřícného přístupu a
nabídky paní ředitelky Mateřské školy ve
Vratimově a od července t.r. je zahrada
této mateřské školky, v době stanovené
v provozním řádu, přístupná pro veřejnost.
Zahrada školky s dětským hřištěm se
pro veřejnost otevřela 1. července 2012 a
bude v provozu v měsících květen, červen,
červenec, srpen, září a říjen.
Otevírací doba je pondělí až pátek od
16:00 do 19:00 hodin, sobota, neděle, svátky od 9:00 do 19:00 hodin.
V měsíci srpnu, kdy je školka uzavřená,
je provozní doba hřiště denně od 9:00 hodin do 19:00 hodin.
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Hřiště je určeno pro předškolní děti v
doprovodu osoby starší 18 let a doufáme,
že dětské hřiště zpříjemní a zpestří pobyt
venku jak dětem, tak rodičům a prarodičům a budou tuto možnost v hojné míře
využívat. Protože se o hřiště budou dělit
s mateřskou školkou, je naprosto nezbytné
dodržovat provozní řád, důsledně respektovat jeho ustanovení a mít na mysli, že
zahradu následujícího dne budou využívat
děti ve školce a každá odhozená ostřejší věc, sklo apod. může způsobit dětem
vážné zranění. Hodně dětí trpí různými
alergiemi, je proto nezbytné důsledně dodržovat zákaz vodění jakýchkoli zvířat na
dětské hřiště - své miláčky musíte nechat
doma nebo alespoň za plotem zahrady.
Pevně věřím, že mateřská školka nebude
své iniciativy pro naše děti litovat a nezavře nám dveře jen proto, že má poškozené
a zničené prolézačky, plnou zahradu psích
výkalů a nekontrolovatelného nepořádku.
Přejeme všem předškolákům a jejich
doprovodu, ať se jim na hřišti v zahradě
naší školky líbí. 


Dagmar Hrudová, starostka

informace občanům

Volby 2012

Rozhodnutím prezidenta České republiky byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky, a to
v termínu 12. a 13. října 2012. Ve Vratimově budou mít občané možnost volit zastupitele Moravskoslezského kraje.
V souvislosti s volbami vyjde v říjnovém čísle Vratimovských novin příloha „Volby 2012“. Tímto oznamujeme politickým stranám,
politickým hnutím a koalicím, že mají možnost za úplatu v této příloze zveřejnit své příspěvky. Uzávěrka došlých příspěvků je 10. září.

Den záchranných složek Vratimov 2012
Po úspěchu loňské akce nazvané Den záchranných složek, konané
u příležitosti 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve
Vratimově, se SDH Vratimov rozhodl pro občany našeho města a
širokého okolí uspořádat opět obdobnou akci.
Den záchranných složek Vratimov 2012 se koná v sobotu 8. září
2012, opět pod záštitou starostky města JUDr. Dagmar Hrudové.
Akce se uskuteční na Radničním náměstí ve Vratimově a v jeho
okolí, a to od 10.00 do 17.30 hod. Návštěvníci se mohou těšit na
ukázky soudobé i historické hasičské techniky, práce Městské policie Ostrava, zásahu při dopravní nehodě a vyzkoušet si první pomoc pod vedením členů Červeného kříže Ostrava. K vidění bude
také historická vojenská technika. Program bude připraven samozřejmě také pro dětské návštěvníky, kteří si mohou vyzkoušet například laserovou střelnici či různé soutěže. Samozřejmostí bude
také bohaté občerstvení a doprovodný kulturní program v podání
Vratimovského dechového orchestru, mažoretek a rádia Čas. Celá
akce bude zakončena koncertem Pavla Dobeše a Rudy z Ostravy.
K návštěvě a podpoře akce bychom chtěli pozvat nejen občany
našeho města, ale i všechny, kdo chtějí zajímavě strávit sobotu v
našem městě.
Dalibor Vlček
SDH Vratimov

Ze schůze Rady města Vratimova
a zasedání
Zastupitelstva města Vratimova

Vedení města

Úspěšná akce Den záchranných složek, která se uskutečnila v roce
2011. Také v letošním roce ji mohou obyvatelé města a jeho okolí navštívit (foto archiv).

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Firma EKO-KOM i letos pořádá soutěž O keramickou popelnici, které se účastní 299 obcí a měst Moravskoslezského
kraje. Soutěž konkrétně hodnotí množství vytříděného odpadu
přepočtené na jednoho obyvatele obce nebo města. Zatím jsou
známy výsledky za I. čtvrtletí roku 2012 a Město Vratimov se v
kategorii obcí nad 4 000 obyvatel umístilo na krásném 3. místě.
Prvenství patří Hradci nad Moravicí, 2. místo obsadil Třinec.
Všem třídícím občanům našeho města patří poděkování.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

 ada města Vratimova na své schůzi dne 30. července
R
2012 projednávala:

OZNÁMENÍ – SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Městský úřad Vratimov ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov oznamuje, že proběhne sbírka použitého ošacení.
Sběr se uskuteční:
Dne 18. 9. 2012 v 9.00 – 16.00 hod. v Horních Datyních v
Kulturním domě v malém sále v 1. patře
Dne 19. 9. 2012 v 9.00 – 16.00 hod. ve Vratimově v Kulturním domě ve spodním vestibulu, boční vchod vedle jídelny
Stravování Čavojská
Odevzdat je možno:
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1 m2 , NE odstřižky)
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky
obuv
hračky (kompletní)
Věci nesmí být poškozené, znečištěné nebo vlhké a musí být
zabalené do igelitových pytlů nebo krabic.

– Vyhlášení záměru dlouhodobé výpůjčky pozemku
– Smlouvu o zřízení věcného břemene
– Kupní smlouvu
– Žádost o ukončení nájmu obecního bytu
– Přidělení nebytových prostor
– Navýšení povolené kapacity žáků
 astupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne
Z
30. července 2012 projednávalo:
– Přijetí dotace a schválení smlouvy ze Státního fondu dopravní infrastruktury
– Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Regionu Slezská
brána a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
– Dohodu o ukončení budoucích kupních smluv k pozemkům
– Rozpočtové opatření č. IV/2012

Ivo Kičmer, místostarosta

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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Sedmý KUZMA ukončen
Dne 29. června 2012 zdárně ukončili mladí psovodi další běh KUZMY –
kurzu zodpovědného majitele městského psa, který pořádají ostravští policisté již čtvrtým rokem.

Nejlepší je praxe - ukázka výcviku (foto autor).

Ve sportovním policejním areálu v Ostravě-Hulvákách tak zúročili své víc jak
dvouměsíční snažení ve zvládání svého
čtyřnohého miláčka. Pod odborným vedením zkušených instruktorů všichni prokázali své výrazné pokroky v ovladatelnosti
svého psa. Závěrečnému přezkoušení byli
přítomni oblíbení instruktoři pprap. Lukáš Šesták a kpt. Mgr. Radek Červenka.
Účastníci se svými psi předvedli poslušnost, ovladatelnost psa na překážkách,
přičemž všichni vyhověli stanoveným
podmínkám.
Kus práce se svou fenkou shiba-inu Sakurou udělal zejména Jakub. Před nástupem do kurzu bylo největším problémem
přivolání. Při prvních lekcích Sakuru lehce „naháněli“. Plemenným rysem shiba-inu je to, že pes je velice nezávislý, sebevědomý, chytrý a vyrovnaný. Důslednou
pílí Jakuba a radami instruktorů se docílilo toho, že Sakura reaguje stoprocentně na

V pátek 21. 9. 2012 v 9.30 hod. TJ Sokol Vratimov pořádá, za podpory MěÚ a
KS Vratimov, V. ročník Běhu naděje, který navazuje na známý Běh T. Foxe. Svou
účastí a příspěvkem podpoříte správnou
myšlenku, boj se zákeřnou chorobou –

přivolání. Fena přijímá pamlsky. Zlepšila
se velice komunikace mezi páničkem a
Sakurou. Není problém ji dát na vodítko a
naopak ji pustit na volno. Je vždy přivolatelná i v kolektivu jiných psů. Pokrok svého potomka chválí i maminka Jakuba paní
Ličková, která sama vidí výraznou změnu
při přivolání Sakury. Všimla si také změny přístupu Jakuba k fence. Kurz hodnotí
jako výbornou akci policistů pro děti a jejich čtyřnohé miláčky. Pozitivem je i to, že
se v kurzu sešla dobrá parta dětí.
Dalším výrazný pokrok udělal i Honza
s Ritchim – rhodesian ridgeback. Ritchi je
velmi silný pes a měl tendence toho zneužívat - „smýkal“ s páničkem a nebral ho
vážně. Dá se říci, že Honza byl rezignovaný, byl přesvědčen, že pes prostě nepůjde
vycvičit. Od policistů získal cenné rady,
jak se psem pracovat a postupně si vybudoval k Ritchimu pozitivní přístup. Začal
mu věřit, chválit jej a vše začalo fungovat.

rakovinou. Veškeré finanční prostředky
putují do výzkumných a léčebných ústavů
zabývajících se touto problematikou.
Loňského ročníku se zúčastnilo 832
účastníků a výše jejich příspěvků činila
9.564 Kč.
PODPOŘTE I LETOS SPRÁVNOU
VĚC !!!			
Děkujeme.
Za TJ Sokol Vratimov
Irena Heinichová
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Nebyl problém pustit Ritchiho na volno.
Během kurzu měl Ritchi problém s jednou
překážkou, a to tunelem. Naučil se však
svému páničkovi věřit a prošel všechny
překážky. To, že se tunelu už nebojí, Ritchi dokázal i na veřejné ukázce na Slezskoostravském hradě při konání Dne policie 23. června 2012.
Na závěrečné lekci se mohli všichni zúčastnění seznámit i s dalšími kynology
- specialisty. Viděli ukázku vyhledávání
nástražných výbušných systémů, mohli
si vyzkoušet lehký ochranný oblek, čehož
využili chlapci i dívky, a také viděli práci
psovodů při vyhledávání drog ve vozidle,
bankovek či zbraní. Před prázdninami nechyběla ani beseda ohledně poskytování
první pomoci pejskům. Besedu vedla již
velmi zkušená „kuzmačka“ Petra, která je
absolventkou prvního běhu a nyní stálou
členkou Záchranné kynologické služby
Poodří. Závěr pak už patřil pohodovému
posezení při opékání špekáčků.
V letošním roce plánujeme další kurz,
který se bude konat v době od 5. září 2012
do 31. října 2012, a to jednou týdně ve
středu od 15.30 do 17.00 hod. v policejním sportovním areálu Ostrava-Hulváky.
Přihláška je přístupná na www.policie.cz
(sekce Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje).
Informace o jednotlivých lekcích také
najdete na www.kuzma.wbs.cz. Kurz je
pořádán v rámci projektu Prevence pro
všechny, který finančně podpořilo Statutární město Ostrava a je zdarma. V kurzu
se snažíme, aby se naši absolventi profilovali jako psovodi, kteří:
• si plně uvědomují zodpovědnost za
svého psa
• chovají se ohleduplně ke svému okolí, např. na veřejných místech po svém
psovi uklidí exkrementy
• jsou schopni samostatně hledat hledat
řešení vznikajících problémových prvků v chování svého psa (tímto předcházet konfliktním situacím).



por. Mgr. Kateřina Špoková
komisař

Místní knihovna Řepiště
Výstava plakátů Region Slezská brána,
potrvá od 14. září do 26. října 2012.
Do 11. září 2012 trvá výstava J. Poláška Dědeček automobil aneb příběh
malých autíček na našich cestách.
Výstavy lze zhlédnout v úterý od
10.00-12.00, 13.00-17.00 a v pátek od
9.00-12.00 a od 13.00-15.30 hod.

spolkový život

Zemřel včelař Vladimír Slíva
Dne 10. června 2012 zemřel po delší nemoci, ve věku 87 let, pan
Vladimír Slíva, datyňský občan, včelař a dlouholetý předseda ZO
ČSV Horní Datyně (1977 – 2000).
Krátce pracoval jako jednatel k zemědělským plodinám. Časté
OV ČSV Frýdek-Místek. Během byly i společné akce včelařů a zajeho působení ve funkci předse- hrádkářů.
dy ZO zajišťovala organizace výNaposledy jsme se s Vladimíkup medu pro prodejní družstvo rem Slívou rozloučili 13. června
Jednota, prováděla rozsáhlejší 2012.
výsadby včelařských rostlin a orFrantišek Slonka
ganizovala kočování se včelstvy 


kronikář ZO ČSV Horní Datyně

Vladimír Slíva

foto archiv ZO ČSV

Ohlédnutí za prvním pololetím v Sokole

Připomeňme si akce, které Sokol Vratimov uspořádal na počest 150. výročí založení sokolské organizace br. Miroslavem
Tyršem a br. Jindřichem Fügnerem.
V únoru se nám vydařil sokolský ples
Šibřinky. K tématu „Retro“ aneb Vyprávěj po našimu, našlo mnoho zúčastněných
stylový oděv ve svých šatnících. Na minišibřinkách si šáša Irena pohrál s 25 dětmi
a odměnil každou masku, ve kterých se
děti předvedly.
V dubnu se sešlo na 30 brigádníků k
úpravě venkovních kurtů. Velký dík za organizaci patří správci Brusovi. Sestry sokolky pečlivě uklidily pódium, nářaďovnu, kanceláře a zajistily vyčištění opony.
Na měsíc květen jsme připravili 2 májové turnaje. Tentokrát bez stavění a kácení
máje, protože stejně jako minulý rok náš
areál navštívili nenechavci, kterým naše

májka utkvěla v krku a opět nám ji seřízli
ještě ležící na zemi. Nicméně na kvalitě
sehraných zápasů to neubralo. 1. května se
sešlo 20 týmů (zvítězil tým Nikita s kpt.
Nečasem v registrovaných a Interdekor s
kpt. Zymem v kat. amatérů). 2. června
hrálo 8 týmů (vítěz reg. Nikita s kpt. Lindovským, v amatérech Sokol Frenštát s
kpt. Stiborovou).
Od března se 8 rodičů se svými dětmi
(2,5-5let) psychicky připravovalo na nácvik sletové skladby Muzikantova písnička. Pod vedením cvičitelky Ireny Heinichové začal samotný nácvik 1,5 měsíce
před vystoupením na župním sletu v Bohumíně 2. června. Jako ostřílení jedin-

ci pak znovu rodiče s dětmi vystoupili o
týden později na župním sletu ve Vsetíně
a na celorepublikovém sletu v prvním červencovém týdnu v Praze.
V červnu jsme oslavili svátek dětí hrou
Na šipky s pokladem. Hodinovou pátrací
procházku po šipkách a jiných značkách
s plněním úkolů absolvovalo 13 dětí s rodiči. Velkou odměnou jim byla radost z
nalezení dobře ukrytého pokladu. Ukončení cvičení rodičů s dětmi proběhlo 20.6.
u táboráku.
Martina Havránková Markovská
hospodář

Vítězství mladých hasičů z Horních Datyň
Vážení spoluobčané, chtěla bych se s
Vámi podělit o fantastický výsledek práce
mladých hasičů z Horních Datyň.
V letošní sezóně proběhl již 5. ročník
soutěže Ostravská Liga mládeže. Tato soutěž je celoroční a ostravské sbory uspořádaly pro mladé hasiče celkem 9 soutěží, z

toho 3 zimní v tělocvičně. Děti soutěží v
požárním útoku a další doprovodné disciplíně, většinou štafetě. V zimním období
soutěží děti v uzlové a hadicové štafetě,
střelbě, motání hadic, teorii, atd.
V kategorii starších žáků soutěžilo 13
družstev. Naše starší družstvo Horní Datyně A se umístilo
celkově na vítězném
1. místě.
V kategorii mladší
žáci soutěžilo průběžně 15 družstev
a naše mladší družstvo Horní Datyně se
umístilo celkově na
3. místě.
Oběma družstvům
gratulujeme ke krásnému umístění. Obě
družstva byla tímto
úspěchem nominována na setkání vítězných družstev z
celého kraje v soutě„Jsme vítězové!“. Úspěšní mladí hasiči z Horních Datyň (foto autor). ži O pohár starosty
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Krajského sdružení hasičů, konané 1. září
v Novém Jičíně.
Dále jsme se zúčastnili celoroční soutěže
hry Plamen, která se konala v Šenově a v
Martinově. V Šenově probíhalo podzimní
kolo branného závodu a štafeta dvojic a v
letním kole v Martinově soutěžila družstva
v těchto disciplínách: požární útok, štafeta 4x60, útok CTIF a štafeta CTIF. Starší
družstvo se umístilo celkově na 5. místě a
mladší na krásném 3. místě.
Dovolte mi, abych svůj krátký příspěvek
zakončila poděkováním všem dětem za
skvělou aktivní práci v oddíle a snahu při
přípravě na všechny akce a soutěže a také
všem, kteří nám pomáhali v naší činnosti
jak fyzicky tak finančně. A poslední dík
patří trenérovi Zdeňku Gürtlerovi, bez kterého by tento úspěch nebyl.
Za kolektiv Mladých hasičů
Horní Datyně
Mgr. Lucie Svobodová

kultura ve městě

Přijďte podpořit malé houslisty 27. 9. 2012 v 17 hodin na koncert v sále Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě
Smyčcový soubor při ZUŠ Vratimov, do
kterého jsou zapojeny i ty nejmenší děti
nebo folklórní seskupení VRZUŠKA či
MALINA, mnozí již znají. Vedoucí těchto

souborů, paní učitelka Kamila Bodnárová, je také duší a organizátorkou projektu
Festival nejmenších houslistů, konaného
pod záštitou Občanského sdružení POSPOLU při Základní umělecké škole Vratimov. Díky finanční podpoře NADACE
ŽIVOT UMĚLCE, firmy Valk Welding
CZ, s.r.o., spolupráci s Kulturním střediskem Vratimov a poskytnutému zázemí v
obci Václavovice, bude letošní 4. ročník
festivalu třídenním setkáním mladých
smyčcových souborů, různých temperamentů a kulturních vlivů.
Cílem celé akce je předávání zkušeností, navázání spolupráce s hostujícími
soubory a motivace pro další práci. Děti

z hostujících souborů budou ubytovány v
rodinách svěřenců ze smyčcového souboru při ZUŠ Vratimov. Kromě připravovaných koncertů jsou součástí projektu i doprovodné akce pro účinkující, které jsou
zajištěny pracovníky DDM Vratimov a
obětavci z Václavovic. Celý festival bude
zakončen koncertem v sále Janáčkovy
konzervatoře a gymnázia v Ostravě 27. 9.
2012 v 17 hodin, na který srdečně zveme
všechny příznivce.
Navštivte také stránky festivalu http://
festival-nejmensich-houslistu.freepage.cz.
za realizační tým
Radka Adamusová

Význam volného času dětí a mládeže
Výsledky výzkumů ukazují, že zdravý
– aktivní životní způsob, sociální kompetence, rozvoj osobnosti, vzdělanostní aspirace, cíle do budoucího života, se mimo
jiné rodí při účasti v organizovaných volnočasových mimoškolních aktivitách. Při
nich se děti zapojují do kolektivu, učí se
spolupráci, přirozenou cestou si osvojují
„hodnoty občana“. O záhodnosti vychovávání ke správným hodnotám nestačí jen
mluvit a káravě psát o mravním úpadku.

K předávání hodnot dochází vždy v interakci. Proto rozvíjejme prostor volnočasových aktivit, uvádí se v jednom ze sociologických výzkumů.
Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM
Vratimov), jako zařízení zájmového vzdělávání zařazené do školského rejstříku,
nabízí dětem a mládeži smysluplné trávení volného času. Naši nabídku zájmových útvarů (kroužků) a ostatních aktivit
pro školní rok 2012/2013 naleznete na

webových stránkách www.ddmvratimov.
cz od 15. 9. 2012 nebo na recepci DDM
Vratimov. Bližší informace o nabídce získáte také na akci Děti, mládež, volný čas,
která se uskuteční 13. 9. 2012 od 15 hod
v prostorách před Kulturním střediskem
Vratimov.
Za všechny pracovníky DDM Vratimov
přeji všem úspěšný start do nového školního roku.
Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Ochotnické divadlo ve Vratimově
Ochotnické divadlo ve Vratimově má dlouhou historii, která se datuje už od roku 1919. Rádi bychom tuto dlouholetou tradici oživili. Proto připravujeme interaktivní výstavu, na níž bude
možné zhlédnout fotografie, plakáty a další předměty související
s historií ochotnického divadla ve Vratimově. Chceme rovněž
umožnit setkání pamětníkům. Naším záměrem je přiblížit tuto
etapu kulturního dědictví v našem městě mladé generaci. A kdo
ví, třeba se nám povede vzbudit zájem a tuto krásnou tradici v
našem městě obnovit…
Zveme všechny pamětníky ochotnického divadla na setkání
a zároveň slavnostní vernisáž výstavy „Ochotnické divadlo ve

Vratimově“, která se uskuteční v pátek 14. září 2012 od 17 hod
v prostorách Domu dětí a mládeže Vratimov. Výstava pro veřejnost bude zpřístupněna od pondělí 17. 9. 2012 do 26. 9. 2012
vždy od 14.00 do 17.00 hod.
Na Vaši návštěvu se těší tým projektu „Ochotnické divadlo ve
Vratimově“ složený z pamětníků, pracovníků DDM Vrattimov a
KS Vratimov.
Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Dům dětí a mládeže Vratimov Dům dětí a mládeže Vratimov
hledá nové vedoucí zájmových pořádá v měsíci září tyto akce:
útvarů (kroužků)
13. 9. 			

Rádi mezi sebou přivítáme nadšence z různých oborů lidské
činnosti, kteří jsou ochotni předat své vědomosti a dovednosti mladé generaci. DDM disponuje velmi slušným vybavením
zvláště pro oblast mediální výchovy (počítače, interaktivní tabule, kamery, fotoaparáty, vybavení pro provoz dětského rádia,
apod.)
Veškeré dotazy vám rádi odpovíme:
596 733 988, 604 670 737
h.nevrla@ddmvratimov.cz
Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

17. - 26. 9.		
22. 9. 			
27. 9. 			
26. - 27. 9.		

Děti, mládež, volný čas
Výstava Ochotnické divadlo
Turnaj v minikopané pro děti
Diskotéka pro děti
Den otevřených dveří DDM Vratimov

Těšíme se na Vaši návštěvu!

7
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Lyžařská škola na Zlatníku má již 30 let!
Možná právě Vy i Vaše děti jste začínali s prvními krůčky na lyžích na Zlatníku pod vedením instruktorů v lyžařské škole.
Letos proběhne již 30. ročník turnusové lyžařské školy a za tu dobu se naučilo lyžovat přes 2 000 zájemců především z Vratimova a okolí.
Za 30 let se mnohé v tomto sportu změnilo a dnes se můžeme jen usmívat při
vzpomínce na hodně dlouhé lyže, které
se špatně ovládaly, na zmrzlé tkaničky
v lyžařských botách, na provázky kolem
kotníků, aby nám neujely lyže ze svahu,
či na počáteční sešlapání kopce, abychom
vůbec na svahu mohli jezdit. Dnes nám
svah připraví rolba, lyže zatáčí „samy“ a
na kopec dopraví rychlá poma. Co se však
nezměnilo, je nadšení instruktorů a praktikantů, kteří trpělivě a pomocí různých
zábavných her umí děti (ale i dospělé) naučit sjíždět kopec s jistotou a radostí.
S nápadem připravit lyžařskou školu pro
širší veřejnost přišel lyžařský oddíl, který
dlouhodobě zajišťoval lyžařské zájezdy
pro zaměstnance Vratimovských papíren
a lyžařské kurzy pro jejich děti. Lyžařský
oddíl založili v r. 1976 Ing. Pavel Kupka a

„Starý pes“ Ladislav Dostál, kteří se stali
zakladateli velké lyžařské tradice ve Vratimově. Lyžařský oddíl sdružuje fanoušky lyžování dodnes a kromě metodického
vedení dětí na Zlatníku připravuje také
lyžařské závody, turistické zájezdy a další
zajímavé akce.
Členové lyžařského oddílu každý rok
netrpělivě čekají na sníh (dnes už přírodě
na Zlatníku pomáhají i sněžná děla), aby
mohla lyžařská sezóna, a s ní i víkendová
lyžařská škola, začít.
Děti jsou v lyžařské škole rozděleny do
několika družstev podle svých dovedností
a pět sobot nebo nedělí tráví na Zlatníku s
lyžemi. Začátečníci se učí od chůze s lyžemi na nohou, přes první jízdu „rovně“,
brzdění, jízdu na vleku, až po plynulou
jízdu v obloučcích a ve slalomové trati.
Pokročilejší lyžaři pak pilují techniku car-

vingu, zkouší sjezdy, různé slalomy apod.
Během dne je i čas na odpočinek a občerstvení ve stylové chatě, která stojí na Zlatníku od r. 2001. Na konci lyžařské školy
probíhají závody, kde mladí lyžaři prověří
své získané dovednosti a mohou tak své
umění ukázat rodičům i prarodičům.
Výuka lyžování pro děti a dospělé probíhá kromě turnusové lyžařské školy i individuální formou o víkendech a jarních
prázdninách. Více informací se dočtete
na www.skizlatnik.cz. Do lyžařské školy
můžete děti přihlašovat na tel. 603 928
788 nebo na email: stadionvratimov@seznam.cz.
Zveme všechny na Zlatník!
Za lyžařský oddíl
Mgr. Petra Ocelková

Tenisové naděje ve Vratimově
V sobotu 21. 7. 2012 se konal na tenisových kurtech ve Vratimově turnaj v babytenisu, který je součástí celorepublikového
Babolat Tour 2012 – 10. ročníku tenisového okruhu pro děti od
8 - 9 let. Turnaje se zúčastnilo 30 malých tenistů nejen z ČR,
ale také z Polska a ze Slovenska.
Hráči byli rozděleni do 8 skupin po 4, respektive 3 hráčích.
Ve skupinách sehráli utkání každý s každým do 4 gamů a první dva ze skupiny postoupili do hlavní soutěže, která se pak již
hrála klasickým „pavoukem“, ostatní hráli soutěž útěchy.

V příjemném prostředí vratimovského tenisového areálu byly
vidět krásné zápasy, které ukázaly, že i v součastnosti vyrůstají
nové tenisové naděje.
Nás pořadatele potěšily pochvaly od rodičů za perfektní organizaci a průběh turnaje.
Vítězkou se stala Karolina Bartusek z Polska, která ve finále
porazila Šimona Mališe (TK SC Ostrava). Na 3. místě byla Zuzana Hejlová (Start Ostrava). Nejlepším vratimovským hráčem
byl Jan Šňupárek na pěkném 11. místě.
Mgr. Jana Biolková

Hledáme nového Berdycha a Kvitovou

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo hrát jeden z nejkrásnějších sportů na světě? Přijďte v úterý 25. 9. 2012 v 18.00 hod. na tenisové kurty
do Vratimova, kde se bude konat nábor do tenisové přípravky pro děti ročníku narození 2006 a 2007. Nábor proběhne za každého
počasí.
Mgr. Jana Biolková
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Kronika města Vratimova – část 17.
Stavba školy
Předběžné plány na přístavbu školy byly
výnosem zemské školní rady ze dne 4. února
1930 schváleny a tak se zdálo, že nestojí uskutečnění tohoto projektu žádná překážka v cestě
a na jaře se může se stavbou začíti. Leč potíže
místní školní rady právě jako u první stavby v
roce 1908 začaly teprve teď. Proti stavbě podal
občan Albín Dobeš rekurs k okresnímu školnímu výboru a dovozoval, že přístavba není nutná, že bude asi státi přes milion Kč, že obecní
finance jsou nepříznivé, když se současně staví vodovod. Mělo by se vyčkati s přístavbou a
později stavěti raději samostatnou měšťanku
atd. Rekurs byl však okresním školním výborem ve všech bodech zamítnut. Proti tomuto
zamítavému rozhodnutí podal Dobeš stížnost
k zemské školní radě, která byla též zamítnuta.
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 21. února 1930 byl náklad na přístavbu školy do výše
750 000 Kč šestnácti občanskými proti dvanácti socialistickým hlasům povolen, tím tedy
financování přístavby školy zajištěno. Pro neodkladnou přístavbu školní budovy a obstarání
potřebných peněz hlasovali: Šimík Jan, učitel,
Šodek Rudolf, čís. 10, Míček Josef, čís. 11, Fluksa František, čís. 45, Vavřík Karel, ředitel, čís.
22, Bezruč Emil, čís. 16, Tomis Jan, čís. 52, Sládeček František, čís. 163, Kupka Josef, čís. 136,
Borovec Rudolf, čís 70, Kahánek Josef, čís. 175,
Kahánek Bohumír, čís. 35, Frydrych Alois, čís.
106, Kaloč Antonín, čís. 56, Bernatík Josef, čís.
200 a Šigut Jan (komun.), čís. 199. Člen Lasota
Ondřej z občanské strany se do schůze nedostavil, aby se vyhnul hlasování.
Pro odklad stavby, až bude vodovod, kanalisace, rozšíření okr. silnice, chudobinec hotový a
finanční stav obce jasný, hlasoval socialistický
blok a to: Pavlický Štěpán, Válek František, Talavašek Josef, Adamus František, Petroš Karek,
Kuchař Jan, Hejl Antonín, Šebesta Emanuel
Vrůbel František, Baran Karel, Dobeš Karel,
Kuča Antonín.
Proti usnesení občanské většiny, kterým
byl odhlasován náklad na stavbu školy, podal František Adamus (sociál. dem.) námitku
k okresnímu úřadu a uváděl tytéž důvody,
které Dobeš uplatnil. I jeho rekurs byl zamítnut. Proti zamítavému rozhodnutí podal
rekurs k zemskému úřadu, ale ani tam nepochodil lépe. Výnosem ze dne 27. června
1930 byla jeho stížnost zamítnuta a mohlo se
nyní přikročiti ke stavbě. Proto bylo v místní školní radě stavbu ihned vypsati, což se
také stalo. V Mor. slezs. deníku ze dne 29.
června 1930 byla stavba vypsána a lhůta k
podání nabídek stanovena do 11. července
1930. Avšak i proti tomuto usnesení místní
školní rady podali rekurs její členové Josef
Adamus a Antonín Hejl, který byl jako dřívější zamítnut. Stavba byla konečně ve schůzi 14. července 1930 zadána Františku Zemanovi, zednickému mistru v Mor. Ostravě

a Josefu Zatloukalovi, podnikateli staveb ve
Vratimově, za paušální obnos 700 000 Kč.
Leč konec rekursu ještě nebyl.
Albín Dobeš podal proti zadání stavby opět
námitku k okresnímu školnímu výboru, vytýkaje, že postup při zadávání nebyl správný. Výsledek byl tentýž jsko dosud, rekurs byl zamítnut, proti tomuto vyřízení podal Dobeš stížnost
k zemské školní radě v Brně, která Dobešovi
odpověděla, že není vůbec legitimován k podání stížnosti proti usnesení místní školní rady. I
s tímto usnesením se Dobeš nespokojil a rekursoval k ministerstvu školství, opět se stejným
výsledkem. Všechny tyto rekursy měly za účel
stavbu, když ne znemožniti, tož alespoň oddáliti, aby v tomto roku nemohla býti provedena.
To dobře postřehla většina místní školní rady a
rozhodla se k ráznému jednání. Ve schůzi 22.
července 1930 usnesla se na tomto:
1. Oddálením stavby povstaly by obci velké
škody, poněvadž objednávky materiálu
jsou neodvolatelné.
2. V zájmu nerušeného klidu při vyučování
jest zapotřebí vykonati adaptační práce ve
školní budově s největším urychlením, jelikož již skoro polovina prázdnin uplynula.
3. Zastavením výroby ve zdejší továrně octlo
se 300 občanů bez zaměstnání při dnešní
všeobecné krisi průmyslové. Mnoho rodin
nemá prostředků na výživu. Stavbou školy
bude značný počet místních dělníků zaměstnán, nezaměstnanost se zmenší a tím
ušetří stát na podporách.
Z těchto důvodů usnáší se místní školní rada
bez ohledu na podaný rekurs pokračovati v začatých pracích. Mezi jednáním udála se tato příhoda: Do místnosti, ve které se konala schůze,
dostavil se větší počet dělnictva buď již zaměstnaného na stavbě aneb hledajícího zaměstnání
a ostře útočili na ony členy místní školní rady,
kteří podáváním rekursů stavbu brzdí aneb
chtějí tuto dokonce znemožniti. Činí jim trpké
výčitky, že jako zástupci dělnictva měli by se
vlastně starat o to, aby v továrně nezaměstnané
dělnictvo mělo možnost vydělati si na chléb a
ne naopak. Nastala ostrá výměna názorů mezi
nezaměstnaným dělnictvem a oposicí v místní
školní radě a situace stávala se hrozivou. Konečně předseda vyzval shromážděné dělnictvo,
aby klidně se vzdálilo, že po ukončení schůze se
doví výsledek, zdali se bude v práci pokračovati
aneb zdali bude práce na stavbě zastavena. Na
to vzdálili se demonstrující dělníci. Se stavbou
začato 21. července 1930. Vyřízení Dobešova rekursu došlo od ministerstva 19. prosince
1930, až už školní budova byla hotova.
Ve škole zřízen byl vodovod a tělocvična
opatřena nářadím. Předseda vyžádal si nabídky
od několika instalatérských a tělocvikářských
závodů a obé zařízení zadáno ve schůzi 8. října 1930 nejlevnějším oferentům. I proti tomu
podali rekurs Josef Adamus a Emanuel Volný
a namítali, že dodávky tyto měly býti vypsány
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ačkoliv obecní zastupitelstvo náklad na vypsání
nepovolilo. I tyto stížnosti byly okresním školním výborem zamítnuty. Z vylíčeného průběhu
stavby školy je vidno, že se nic neobešlo bez rekursu. Zrovna jako když se stavěla ta původní
škola před 22 lety a pak říkají ti lidé o sobě, že
jsou pokrokoví a školství přejí. Stavba vyhovuje, ale co hlavní, nestojí milion Kč, jak rekursenti ve svých námitkách předem tvrdili.
Resignace Jos. Vašíčka na starostenství
Schůzi obecního zastupitelstva dne 23. července 1930 zahajuje náměstek starosty František Adamus se sdělením, že dosavadní starosta
Josef Vašíček vzdal se starostenství a členství v
obecním zastupitelstvu. Jako důvod k resignaci
uvádí rozhárané poměry v obci. Jeho resignace
jak na starostenství tak na členství v obecním
zastupitelstvu byla schválena 25 členy, 3 se
vzdali hlasování, aby odvolal resignaci, nehlasoval nikdo.
Obecní bilance
Schůze zastupitelstva dne 14. srpna 1930. Podána zpráva o obecním hospodářství a o stavu
obecního jmění. Hrubý příjem lesa Důlňáku
činil 6,62 %, čistý výnos 3, 84 %, režie 2,78
%, vysoká režie vysvětluje se dvěma lesními
zaměstnanci.
Rozvaha obecního jmění:
aktiva movitá		
1 143 093,45 Kč
aktiva nemovitá		
1 882 208,60 Kč
úhrn aktiv		
3 025 302,05 Kč
pasiva			
250 000,00 Kč
zůstatek obecního jmění
2 775 302,05 Kč
Stavba školy, dodatek
V přístavbě školy projektovány byly sprchové lázně, což by bylo vyžadovalo nákladu
50 000 Kč. Ve schůzi obecního zastupitelstva
14. 8. 1930 bylo odhlasováno zatím upustiti od
zřízení těchto, až snad později zařídí se ve školní budově ústřední topení.
Doplňovací volby starosty a náměstků
Následkem resignace Josefa Vašíčka na starostenství nařízena byla doplňovací volba starosty a náměstků i obecní rady, která se konala
29. srpna 1930. Starostou obce zvolen 16ti hlasy
učitel Jan Šimík, obecní tajemník a dosavadní
2. náměstek starosty. Tento děkuje za projevenou mu důvěru a prohlašuje, že úřad tento do
konce volebního období vykonávati bude bezplatně a patřičný mu honorář věnuje na vánoční
nadílku nemajetných dětí. Socialisté nicméně
podali proti jeho volbě rekurs a tak úřadoval
I. náměstek František Adamus dále až do nových voleb obecních. I. náměstkem starosty se
při doplňovací volbě stal Šodek Rudolf, rolník,
17ti hlasy, a II. náměstkem Motloch Leopold,
rolník, 14ti hlasy.


pokračování příště

společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy
dárcům krve, kteří dovršili počet 80 bezpříspěvkových odběrů.

Dne 16. srpna jsme vzpomněli
3. výročí úmrtí paní

Ochota dárců krve pro zdraví a často i záchranu
života je projevem jejich humanního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli
navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.

Mgr. Jiřiny Kičmerové
S láskou a úctou vzpomínají
rodiny Kičmerova a Svobodova.

S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými ZLATÝM KŘÍŽEM jsou:
Petr Borový, Vratimov
Jan Hrňa, Vratimov
Iveta Janalíková, Horní Datyně
Pavel Kolář, Vratimov

Dne 10. září uplyne 25. výročí úmrtí
mého manžela pana

Vincenta Mlynarčíka

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

S láskou a úctou vzpomíná
manželka Dagmar.

„Vratimovská galerie VG“
neboli
„VeGéčko“

Už uplynulo 10 a 5 let
co nás opustili
syn a otec

Výstava

Barevný svět Edy Riedla
(obrazy)

Jindřich Drmola ml.
a
Jindřich Drmola st.
S úctou vzpomíná
manželka a syn s rodinou.

INZERCE PRO VÁS
Prodám hrobku č. 6 ve vratimovském hřbitově. Tel. 777599269.

Pronajmeme byt 3+1 ve Vratimově, Na Vyhlídce. Tel. 724909821.

Vernisáž
v pátek 7. září 2012 v 17.00

Nabízíme pronájem bytu 3+1 ve Vratimově. Měsíční nájem 6000
Kč+energie, vratná kauce 12000. Tel. 721319348.

Výstava
bude otevřena
do 8. listopadu 2012

Příjmu automechanika do servisu v HD u Koliby. Po vyučení.
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Září v kulturním středisku

Kulturní středisko Vratimov nabízí od
září 2012 volná místa v kurzech

Program v Kulturním domě ve Vratimově

Pohybové a taneční kurzy:

3. září
16.00
kinosál
Pohádka zdarma
4. září		 vestibul
Prodej
7. září
17.00
galerie
Vernisáž výstavy 		
			
obrazů E. Riedla
8. září
10.00 – 17.30
vestibul
Den záchranných 		
			
složek Vratimov 2012
17. září
11.15
banketka Městská knihovna – 		
			
Scénické čtení
19. září
9.00 – 16.00
vestibul
Sběr šatstva
23. září
10.00
kinosál
Králíci z klobouku
25. září
18.00
kinosál
Těšínské divadlo
29. září
8.00
velký sál Běh Zlatý podzim
10.,17.,24.
16.30
kinosál
Zkouška ZUŠ
6.,13., 20., 27.
15.00
učebna č.11 Autoškola

úterý
		
		

18.00
18.00
19.00

cvičební sál
banketka
cvičební sál

pilates
vinyasa jóga
bodyform

středa
		
		

17.00
18.00
19.00

banketka
cvičební sál
cvičební sál

jóga
bodystyling
fit balony

čtvrtek
		
		

17.00
18.00
18.00

cvičební sál
cvičební sál
velký sál

pilates
body form
karibik dance

18.00
19.00

od 18 hodin Vinyasa jóga s Pavlou
od 18 hodin Pilates s Bárou
od 19 hodin Body form s Lenkou

Středa

od 17 hodin Jóga s Míšou
od 19 hodin Fit balony s Luckou

Čtvrtek

od 17 hodin Pilates s Bárou
od 18 hodin Karibik Dance s Kubou

Angličtina, lektorka Mgr. Pavla Zubíčková
Úterý
od 16.30 hodin
3. ročník
		
od 18.00 hodin
5. ročník
Nové zájemce o kurz angličtiny zveme na informační schůzku v pondělí 3. září v 16 hodin, 1. patro, dveře č. 11.

Kurzy
9.00
16.00

Úterý

Angličtina, lektorka Mgr. Hana Kolmášová
Pondělí
od 15.30 hodin
3. ročník
		
od 17.00 hodin
4. ročník
		
od 18.30 hodin
2. ročník

klubovna Schůze 			
ZO ČZS
malý sál Sběr 				
šatstva
velký sál Výstava 			
ovoce a zeleniny
klubovna Schůze 			
ZO ČSV

pondělí
		
		
		
		

od 19 hodin Relax a jóga s Lenkou
od 18 hodin Společenské tance (od 1. 10.)

Jazykové kurzy:

Program v Kulturním domě Horní Datyně
10. září
18.30
			
18. září
9.00 – 16.00
			
23. září
10.00 – 18.00
			
28. září
18.30
			

Pondělí

_________________________________________

cvičební sál
cvičení seniorů
učebna č. 11
3. září info 		
schůzka kurzu AJ Mgr. Kolmášové
cvičební sál
aerobic mix
cvičební sál
relax a jóga

Bližší informace a přihlášky na www.ksvratimov.cz, telefonních
číslech 595 700 752, 731 446 809, případně osobně v kulturním
středisku.

Srdečně zveme všechny milovníky vážné
hudby na DNY VARHANNÍ HUDBY
do Husova sboru v sobotu 22. září a v neděli 23. září od 16.00 hod.
RS náboženské obce VRATIMOV
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kino Hvězda v září

U PŘÍLEŽITOSTI PRVNÍ PROJEKCE V NOVÉ ÉŘE VRATIMOVSKÉHO KINA – DIGITÁLNÍHO PROMÍTÁNÍ
A ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU, HRAJEME V PONDĚLÍ 3. ZÁŘÍ V 16 HODIN POHÁDKU ZDARMA.
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME!

Tři mušketýři

Rodinný film (začátek v 17 hodin)

Žraloci na s(o)uši

5. a 6. září v 18 hodin
F, VB, USA, 110´, vstupné 70 Kč, dobrodružný, přístupný od
12 let
Postavy čtyř hrdinů bez bázně a hany, kteří se bijí ve jménu
francouzského krále a snaží se překazit intriky pletichářského
kardinála, zrádného vévody z Buckinghamu a dvojité agentky
Mylady de Winter, snad netřeba představovat. Nové moderní
zpracování nadčasového románu slibuje skvělou podívanou.
Hrají: Logan Lerrman, Matthev Mac Fadyen, Ray Stevenson, Milla Jovovich, Luke Švand, Mads Mikkelsen

19. a 20. září v 17 hodin
Malajsie, 92´, vstupné 70 Kč, animovaná rodinná komedie
Malý Pup a velký Julius jsou žraločí bratři. Poté, co pytláci
ukradnou z jejich útesu žraločí vajíčka do gurmánských restaurací, rozhodne se malý Pup stůj co stůj zjednat nápravu a
pln odhodlání se vydá na souš, do lidského světa, kam nikdy
předtím žraločí ploutev nevkročila.
V českém znění: Petr Rychlý, Ivana Korolová, Dalibor Gondík, Tomáš Matonoha, Lucie Benešová, Jitka Molavcová

Nechápu, jak to dokáže

12. a 13. září v 18 hodin
USA, vstupné 70 Kč, komedie, přístupný
Milující matka, starostlivá manželka, skvělá hospodyně i
úspěšná manažerka – divíte se, jak to vše mohou některé ženy
zvládat? Nový film v hlavní roli se Sarah Jessicou Parker,
hvězdou seriálu Sex ve městě, Vám pomůže nalézt odpověď.
Hrají: Sarah Jessica Parker, Christina Hendricks, Olivia
Munn, Pierce Brosnan, Kelsey Grammer, Greg Kinnear

Pro milovníky českého filmu

Tajemství hradu v Karpatech

26. a 27, září v 18 hodin
ČR, 97´, vstupné 70 Kč, komedie
V Karpatském království stojí nad vesnicí Vyšné Vlkodlaky
tajemný hrad, jehož majitelem je baron Gorc z Gorců. Na jeho
objednávku sestrojil šílený vědec Orfanik zvláštní přístroj,
který pomocí světelných paprsků vytváří iluzi skutečnosti.
Tento „dálkovid“, zrozený ve fantazii spisovatele Julesa Verna, předběhl o sto let vznik televize. Jak to bylo vlastně s prvním filmovým představením a s objevem televize, odhalí po
mnoha dobrodružstvích při pátrání ve strašidelném hradním
labyrintu hrabě Felix Teleke z Tölökö.
Hrají: Michal Dočolomanský, Evelyna Steimarová, Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušínský
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kulturní středisko připravuje

Otylka

Původní česká komedie Jaromíra Břehového OTYLKA v podání Divadla Pavla Trávníčka.
Hrají: Pavel Trávníček, Kateřina Kornová, Petr Jablonský, V. Upír Křejčí a další.
Na tuto komedii Vás zveme do kinosálu Hvězda 9. října v 18 hodin.
Vstupné 350 Kč, vstupenky v předprodeji v pokladně KS Vratimov PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14
hodin. Rezervace v pokladních hodinách na tel. čísle 595 700 751.
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DIOS Propadlo Václavovice
Vás zve
na představení vlastní autorské komedie s názvem

Tretí stupen povodnové pasivity
KDE:

kulturní dům Horní Datyně

KDY:

26. října 2012 v 19 hodin

r
g
a
v
š
v
ů
t
r
e
Č

Připravujeme Muzikál na motivy pohádky Boženy Němcové

Divadlo Špílberg Brno

KRÁLÍCI Z KLOBOUKU

Kupon na zlevněnou vstupenku

31. října v 17 hodin
kinosál Hvězda Vratimov
Vstupné 140 Kč

neděle 23. září v 10 hodin
kinosál Hvězda Vratimov
Vstupné 50 Kč

Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
14

Vstupenky v předprodeji od 3. září v pokladně KS
ve Vratimově
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Rezervace v pokladních hodinách na tel. čísle
595 700 751.

pozvánka na akce
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Z obsahu:
– Ze zasedání rady a zastupitelstva
str. 2
– Volby
str. 4 - 6
– Ochotnické divadlo ve Vratimově
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– Okénko do vratimovské historie
str. 9
1. říjen 2012 / číslo 10	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

604 127 288

Den záchranných složek se líbil
V loňském roce oslavili vratimovští dobrovolní hasiči 100 let výročí založení. K tomuto jubileu připravili zábavný,
poutavý i poučný program, který návštěvníkům přiblížil zajímavou, ale velmi náročnou a odpovědnou práci hasičů
a činnost dalších bezpečnostních složek.
Program se líbil a zaujal všechny, kteří si
našli čas a přišli stoleté výročí s našimi hasiči oslavit.
A přestože takovou akci zorganizovat
a získat na ni dostatek peněz není vůbec
jednoduché, padlo rozhodnutí pokusit se
vytvořit z této akce tradici a v tomto duchu
pokračovat i v následujících letech. Město
tuto iniciativu uvítalo, a protože bez vzájemné součinnosti a určité finanční podpory
by to nešlo, převzalo nad akcí záštitu a dalo
celému plánu zelenou.
Bez návštěvníků by ani nejlépe připravená akce nebyla úspěšná, na Den záchranných složek konaný dne 8. 9. 2012 přišlo
hodně našich i přespolních občanů, a proto
děkujeme všem, kteří dobrovolné hasiče
podpořili svou hojnou účastí.
Co je nutné na celé akci ocenit nejvíce.
Zábavnou a přitažlivou formou předvedla práci našich dobrovolných, ale i profesionálních hasičů, policistů, záchranářů
i městských strážníků. Ukázala, jak nám
dospělým, tak zejména dětem a mladým lidem, že je
to práce fyzicky náročná, nebezpečná, ale zajímavá
a pomáhající chránit naše životy, zdraví i majetek.
Program obohatilo vystoupení dechového orchestru naší ZUŠ a mažoretek ZIK ZAK. V hlavním programu zazpíval písničkář Pavel Dobeš a o dobrou
náladu se postaral Ruda z Ostravy. Hodně zvídavých
návštěvníků, především tatínků a dětí, přilákala také
vojenská technika Klubu vojenské historie, jehož exponáty můžete vidět v našem městě, kde má klub i
své sídlo. A kdo měl to štěstí a nikdy neobrátil své
auto na střechu, mohl si to vyzkoušet na simulátoru

„Se mnou příjde zákon“ (foto Policie ČR).

Policejní psovodi v akci (foto Policie ČR).

ABA.
Možná tato akce přivede do řad hasičů, policistů nebo záchranářů nové mladé, schopné a zapálené lidi, a pokud ne, má i přesto
jedno velké plus - přispěla k dobré náladě a příjemně strávené
zářijové sobotě.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Zásah při dopravní nehodě (foto Dalibor Vlček).
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Upozornění pro neplatiče úhrady za komunální odpad

Městský úřad ve Vratimově, odbor finanční, upozorňuje všechny občany, kteří dosud neprovedli úhradu za shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, že dne 30. června uplynula lhůta pro druhou splátku.
V případě nezaplacení je poplatník v prodlení a dlužná částka se zvyšuje o příslušenství (úrok z prodlení, náklady spojené se
žalobou soudu apod.)
Žádáme proto občany, kteří dosud neuhradili příslušnou částku za likvidaci svého komunálního odpadu, aby tak učinili neprodleně.
Mgr. Ing. Pavel Janků
odbor finanční

Pozvánka

Sršní hnízdo a vratimovští
dobrovolní hasiči

pro představitele zájmových spolků, politických stran
a organizací ve Vratimově

Sršni jsou užiteční, živí se létajícím hmyzem, likvidují mouchy a komáry. V případě, že si vybudují hnízdo na půdě domu
a pár metrů od jejich společenství se pohybují malé děti, jsou
nebezpeční. Přemístit sršní domov na jiné místo nelze, proto
zbývá bohužel jen jejich likvidace.
Požádala jsem o pomoc Sbor dobrovolných hasičů ve Vratimově. Velitel jednotky Dalibor Vlček mne nasměroval na službu, se kterou jsme domluvili termín zásahu hned na následující
den.
Hasičské auto se objevilo na minutu přesně podle domluvy.
Naprosto sehraná parta mladých hasičů předvedla koncert skvělé spolupráce pod vedením Jana Svobody. Pavel Šmíd s Alenkou Malcovou pomáhali Marku Vojtíškovi do „skafandru“
- hasičského obleku pro boj s bodavým hmyzem, Lukáš Nyzio a Víťa Bujok asistovali při dalších činnostech. Sršní hnízdo
zlikvidoval Marek Vojtíšek velice rychle, uložil do připravené
nádoby, kolegové mu pomohli ze „skafandru“ a než jsem stačila
poděkovat, rychle se rozloučili a odjeli za dalšími povinnostmi.
Za jejich dobrovolnou a tak smysluplnou práci, která je jejich
koníčkem, jim alespoň touto cestou velice moc děkuji.

Dovolte, abych Vás a členy nebo zaměstnance Vašich
organizací pozvala na oslavy ke Dni vzniku samostatného
Československa, které se uskuteční:
v pátek 26. října 2012 v 16.00 hodin
k uctění památky prezidenta T. G. Masaryka a vzpomenutí
vzniku prvního samostatného státu Čechů a Slováků, před
pomníkem u ZŠ TGM ve Vratimově.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Ze schůze Rady města Vratimova
a zasedání
Zastupitelstva města Vratimova
 ada města Vratimova na své schůzi dne 7. září 2012
R
projednávala:

Ing. Jarmila Žurková
Horní Datyně

– Rozbory hospodaření za 1 . – 6. měsíc roku 2012
– Výsledky finančních kontrol za I. pololetí roku 2012
– Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu Kulturního střediska
Vratimov za I. pololetí roku 2012
– Směrnici č. 5/2012
– Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 K ochraně veřejné
zeleně
– Udělení souhlasů k přijetí nadačních příspěvků
– Rozpočtové opatření č. V/2012
– Rozpočtový výhled na léta 2013-2016
– Smlouvy
 astupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne
Z
17. září 2012 projednávalo:
– Rozbory hospodaření za 1. – 6. měsíc roku 2012
– Výsledky finančních kontrol za I. pololetí roku 2012
– Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu Kulturního střediska Vratimov za I. pololetí roku 2012
– Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 K ochraně veřejné zeleně
– Stanovení základních podmínek pro prodej
– Rozpočtové opatření č. VI/2012
– Rozpočtový výhled na léta 2013-2016


Vratimovští dobrovolní hasiči pomáhají občanům (foto autorka).

Ivo Kičmer, místostarosta
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Schválení změny ve financování menších měst A je to tady - prezident
podepsal novelu RUD!
a obcí
Možná si některý ze čtenářů Vratimovských novin vzpomene na článek o boji za
spravedlivější rozdělování finančních prostředků mezi obce a města doprovázený
fotografií z demonstrace starostů v Praze,
za tuto pro obce zcela zásadní a nezbytnou změnu. Město Vratimov patřilo k těm
nejdiskriminovanějším, neboť města s počtem kolem 7 tis. obyvatel a s menším
katastrálním územím dostávala nejnižší finanční příspěvek ze sdílených daní. Tato
finanční částka zdaleka nestačila ani na
běžnou údržbu majetku měst a bylo nutno
si vypomáhat prodejem majetku a získáváním různých dotací. Nadbytečný majetek
není nevyčerpatelný a peníze z dotací jsou
drahé, získání je formálně a finančně náročné, nehledě na velmi často nespravedlivý a subjektivní přístup při rozhodování
o různých dotacích. Z každé koruny získaných dotací je nutno dosti podstatnou část
vynaložit na to, aby bylo učiněno zadost
složité, často zcela zbytečné a nepochopitelné administrativě. Jak se v tomto systému daří korupci, se dozvídáme téměř
denně ze sdělovacích prostředků.
Proto města usilovně bojovala za změnu
drahého, administrativně náročného a čas-

to nespravedlivého financování, kde často nad potřebami měst byly preferovány
osobní zájmy. Nový zákon znamená pro
naše město ročně cca o 13 800 000,- Kč
více. Rozpočet města je sice asi 120 mil.
Kč, většina rozpočtu však je určena na
neinvestiční a stálé (mandatorní) výdaje a
ročně vydáváme na opravy, údržbu, nové
investice apod. částku cca 18 mil.Kč, nemá-li město nějaké mimořádné příjmy
např. z prodeje majetku. Změna zákona je
pro nás tedy zásadní a přestože ani toto navýšení rozpočtu nám neumožní dosáhnout
na všechny potřebné opravy a investice a
zejména u velkých investičních akcí bude
nadále nutno žádat o dotace (zejména např.
rozšiřování kanalizační sítě, stavba nových
komunikací a chodníků apod.), umožní
nám v budoucnu trošku se nadechnout.
O významu změny financování pro menší města svědčí také dopis hlavního kancléře Sdružení místních samospráv (SMS)
ČR starostům, který v plném znění uveřejňujeme.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek VratimovSviadnov
Počátkem srpna 2012 byly dokončeny
stavební práce na projektu Cyklostezka
Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov. V současné době probíhají geodetické
práce, zaměření stavby, kompletace dokladů pro kolaudaci a majetkoprávní řešení
pozemků pod cyklostezkou, příprava vydání mapy cyklostezky. Tyto činnosti by
měly být ukončeny do konce měsíce srpna,
některé do konce října. Slavnostní otevření
cyklostezky, a to celého úseku mezi Sviadnovem a Vratimovem, proběhlo po kolaudaci stavby počátkem měsíce září.
Projekt „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“, reg. číslo
CZ.1.10/1.1.00/09.00922, je podpořen
z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko. Cílem projektu je vybudovat 7.380 m dlouhý úsek

cyklostezky Ostrava-Beskydy a propojit
tak již vybudované úseky páteřní cyklostezky Ostrava-Beskydy. Kromě zvýšení
bezpečnosti cyklistů a přímého cyklistického spojení Ostravy s Beskydami projekt
zvýší turistický potenciál celého regionu
a Moravskoslezského kraje. Projekt realizuje svazek obcí Region Slezská brána
společně s partnery: města Vratimov a
Paskov a obce Řepiště, Žabeň a Sviadnov.
Významným partnerem projektu je státní
podnik Povodí Odry, s.p.. Celkové náklady
projektu jsou 37,75 mil. Kč, v tom způsobilé náklady projektu jsou 36,79 mil. Kč,
dotace z ROP 34,03 mil. Kč, vlastní podíl
žadatele 3,72 mil. Kč.
Rostislav Kožušník
předseda svazku obcí

Vážené paní starostky, vážení páni
starostové,
dovolte, abychom Vás z hlavní kanceláře SMS ČR pozdravili v tento pro obce a
regiony tolik významný den. Dnes, ve středu 29. 8. 2012, prezident republiky podepsal novelu zákona o rozpočtovém určení
daní (RUD), čímž novela nabyla definitivní platnosti.
Připomínáme, že součástí novely je i
zvýšení započitatelné výměry katastru ze
tří na deset ha na jednoho občana. Novela je účinná od 1. 1. 2013, tedy již v příštím roce lze očekávat její citelný pozitivní
vliv na drtivou většinu obecních rozpočtů.
Může se stát, že se naplní černé scénáře
vývoje příjmů státního rozpočtu a navýšení z RUD Vám v příštím nebo i dalším roce
z větší části pomůže k udržení základního
provozu a plnění těch povinností, které od
Vašich obcí lidé očekávají nejvíc. O to důležitějším by se prosazení novely ukázalo.
My ale věříme, že dopady krize na příjmy
obecních rozpočtů nebudou velké a že tak
nové peníze již brzy nastartují, a do budoucna zaručí, rozvoj našich obcí a měst,
venkova a regionů. Jsme přesvědčeni, že
více peněz v obecních pokladnách zlepší
životní úroveň obyvatel, zastaví vylidňování našich vesnic a zvýší atraktivitu života na venkově.
I přes současný úspěch Vás chceme
ubezpečit, že konečným cílem SMS ČR do
budoucna zůstává prosazení zcela nového
systémového financování obcí.
Těší nás, že ve vytrvalých obcích a městech stále visí bílé vlajky proti daňové diskriminaci. Nyní je tedy možno je svěsit.
Pokud to učiníte slavnostně a veřejně, tím
lépe. Dovolujeme si Vás tímto poprosit o
zaslání fotografií z tohoto aktu.
Vážené paní starostky, vážení páni
starostové,
jednou z největších odměn za prosazení dobré věci, za splnění těžkého a dlouhodobého úkolu, bývá pocit dobře vykonané práce. Všichni, kteří se o změnu ve
financování obcí zasloužili, ať již aktivní
obětavou prací nebo třeba jen vyjadřováním podpory, si dnes zaslouží užít si tohoto
pocitu. Všem za spolupráci a podporu srdečně děkujeme. Věříme, že se Vám naše
společné úsilí připomene vždy, když v budoucnu uvidíte, jak se tvář našich regionů
mění, i Vaší zásluhou.
Přejeme Vám mnoho sil a úspěchů ve
Vaší náročné práci.
Za Hlavní kancelář SMS ČR
Ing. Josef Bartoněk, předseda
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volební inzerce, volby

Buďme pozitivním
příkladem
Ing. David Sventek, MBA

Chci být viditelným příspěvkem na té světlejší straně.
Vyjednal miliardy korun z evropských fondů pro české kraje. Nyní dbá na to, aby bylo dobře využito 19 miliard korun, určených na rozvoj Moravskoslezského kraje. David Sventek zatím ve všech svých rolích obstál
s vizitkou úspěšného manažera a spolehlivého partnera.
Říká, že se v Moravskoslezském kraji nežije tak špatně, aby z něj lidé museli odcházet. Přesto kraj každoročně opouštějí tisíce lidí. A kraj se potýká i s dalšími problémy – například s vysokou nezaměstnaností, špatným ovzduším, nízkým ekonomickým výkonem. David Sventek pracuje na rozvoji kraje už deset let. Vstup
do politiky vnímá jako příležitost zúročit své znalosti a dovednosti. Je lídrem ODS v krajských volbách a má
vizi i program, kterými chce kraj měnit k lepšímu.
Od roku 2007 je David Sventek v čele úřadu, který evropskými penězi financuje projekty v celém kraji. Za tu
dobu se podařilo povznést několik set pěkných a užitečných míst – škol, náměstí, parků, silnic, sociálních
zařízení nebo galerií, muzeí a divadel. Díky tomu je David Sventek už několik let v každodenním kontaktu
s lidmi z měst a obcí, veřejných a neziskových organizací, které evropské peníze na projekty získávají. Za tu
dobu poznal kraj téměř dokonale a ví, jaké problémy koho a kde trápí.

S čím jdete jako lídr ODS do krajských voleb?
Mám ambici změnit směr současného vedení kraje v rukou socialistů a komunistů. Chci, aby lidé byli na svůj
kraj i hejtmana hrdí. Kraj je potřeba rozvíjet v tom, čím je výjimečný. A to je technická vyspělost, šikovnost
a pracovitost našich lidí. Svůj program stavím na lidech a jejich rozvoji. Hlavními tématy jsou proto vzdělávání, rozvoj podnikání a podnikavosti lidí.
Babka_MS_A2_PlakatA2 27.6.12 11:20 Stránka 1

Čím překvapíte?
Překvapím pozitivní náladou. Lidé
jsou mnohdy oprávněně znechucení politikou a politikařením. Nechci
k tomu nijak přispívat. Naopak přicházím s pozitivní náladou, energií
a chutí to změnit. Překvapím také propracovaným programem, který staví
na opravdových problémech, se kterými se kraj potýká. Překvapím tím,
že přináším řešení.

Upozornění občanům v souvislosti
s roznáškou hlasovacích lístků

DS_inzerat_186x130.indd 1

Vedoucí kandidát KSČM pro volby
do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Kandidát na hejtmana
Moravskoslezského kraje

27.8.2012 16:16:10

JUDr. Josef BABKA

VOLEBNÍ DESATERO KSČM
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2012

1. Práci pro ty, kteří o ni usilují
2. Kvalitní rozpočet - nástroj rozvoje MSK
3. Bezpečnost, právo a spravedlnost - oprávněný požadavek občanů
4. Péče o životní prostředí není přání, ale nutnost
5. Péče o slabé a hendikepované - povinnost vyspělé společnosti
6. Dostupnost a kvalita zdravotní péče - naše priorita
7. Kvalitní a ekologická doprava
8. Nejen prací živ je člověk - podporujeme sport a kulturu
9. Bezplatné, kvalitní a dostupné vzdělání pro všechny
10. Úřady pro lidi, veřejná kontrola - nejlepší nástroj proti korupci

Dne 12. a 13. října 2012 se uskuteční volby do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje.
Voličům budou doručeny obálky s hlasovacími lístky na adresu
trvalého pobytu. V souvislosti s roznáškou těchto obálek upozorňujeme občany na vznik možných ojedinělých nesrovnalostí se skutečným stavem obyvatel. Seznamy pro roznášku jsou zpracovány s
jistým časovým předstihem počítačovým programem, aby městský
úřad mohl včas zorganizovat distribuci obálek. Proto je možné, že
se v seznamu vyskytne osoba, která již na uvedené adrese nebydlí
(odstěhovaný, zemřelý). Snažíme se těmto nesrovnalostem předcházet, ale zároveň žádáme občany, aby nás omluvili ve výše uvedeném případě a případné nesrovnalosti nahlásili příležitostně na
ohlašovně Městského úřadu Vratimov.
Každý volič si může v úředních hodinách na městském úřadě
ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu, může požadovat doplnění
údajů nebo provedení oprav.

Hlasování do zastupitelstva Moravskoslezského kraje
se uskuteční dne:
12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin

více na http://mskraj.kscm.cz
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Vratimov U Padolu
153
308
614
1037 1084 1112 1244 1253
Vratimov U Potůčku
80
86
97
434
1075 1228 81
Vratimov U Rybníka
130 1267
Vratimov Vodárenská
75
93
141
328
334
336
344
439
964 1105 1226
Vratimov Výletní
304
313
314
426
713
714
715
716
815
866
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem
nebo pasem).
Vratimov Záryjská
Neprokáže-li uvedené skutečnosti doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči
budou
dodány
3
dny
přede
dnem
konání voleb hla122
129
163
169
350
702
703
1004 1073

volby, volební okrsky

sovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Volební okrsek č. 2 – Mateřská škola, Na Vyhlídce 25, Vratimov

Místem konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje je pro:
Volební okrsek č. 1 – Dům dětí a mládeže, Frýdecká 377, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Adámkova
283
348
373
1106 1212 1233
1315 1259 1261
1315
Vratimov Břízková
423
649
659
665
786
794
801
827
833
856
952
968
1160 1178 1190 1236
Vratimov Družstevní
306
Vratimov Frýdecká
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
26
27
28
32
34
39
56
98
100
124
132
134
142
171
214
231
262 267
299
321
337
345
346
402
403
405
411 412
416
424
570
587
636
892
934
940
941 965
984
988
991
1007 1009
1072 1093 1115 1124 1142 1155 1165 1175 1187 1188
1209 1225 1230 1237 1246 1247 1249 1252 37
204
Vratimov, Horní
1129 1139 1234
Vratimov Krátká
115
696
939
950
Vratimov Křivá
647
651
671
677
689
691
767
777
795
796
884
897
907
914
927
946
947
948
Vratimov Mojžíškova
110
615
663
776
854
863
883
953
954
958
Vratimov Na Slezance
330
341
355
401
417
717
718
719 1081 1240
Vratimov Na Spojce
692
798
848
959
963
970
981
1005 1022
Vratimov Na Stezce
131
225
226
272
312
920
921
1107 1266
Vratimov Na Vyhlídce
25
333
343
635
645
646
654
655
656
680
693
694
695
729
770
771
772
773
792
793
Vratimov Na Zadkách
16
74
84
128
202
227
230
232
269
270
826
967 1113 1121 1126 1128 1140 1147 1192 1214
Vratimov Nádražní
152
392
432
705
706
707
708
709
710
1158
Vratimov Odboje
41
58
90
268
285
286
293
311
323
327
361
372
376
385
388
393
425
565
648
676
764
766
774
775
799
864
938
949
966
980
1026 1056 1063 1164
Vratimov Okrajová
105
106
107
138
161
353
362
564
567
1116
1167 1173 1174 1180 1194 1202 1213 1216 1223 1231
1255 1257 1270 1276 1289
Vratimov Ovocná
316
317
318
319
320
352
407
408
673
675
Vratimov Polní
146
309
365
366
378
383
384
386
395
687
891
895
911
913
915
924
925
935
942
943
951
955
956
960
962
982
994
1111
Vratimov Říční
711
712
837
857
858 889
Vratimov Tovární
91 1274
Vratimov U Hráze
406
413
797
867 975
Vratimov U Nového lesa
108
148
168
172
865
898
Vratimov U Padolu
153
308
614
1037 1084 1112
Vratimov U Potůčku
80
86
97
434
1075 1228
Vratimov U Rybníka
130 1267
Vratimov Vodárenská
75
93
141
328
334
336
Vratimov Výletní
304
313
314
426
713
714
Vratimov Záryjská
122
129
163
169
350
702

888

896

916

13
29
150
360
701
1018
1193

14
30
170
390
779
1019
1197

15
31
88
391
861
1028
1208

814
990

684
836

685
860

686

332

335

590

1179

1222

329
688
986

340
697
1006

811
944

850
945

992
1244 1253
81

344

439

964

715

716

815

703

1004

1073

Volební okrsek č. 2 – Mateřská škola, Na Vyhlídce 25, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Družstevní
63
277
279
287
291
305
429
842
901
905
906
1133
Vratimov Husova
218
252
265
280
281
521
522
527
528
532
533
534
802
803
804
1099 1100 1101
Vratimov Okružní
151
560
561
562
563
575
576
577
578
582
583
584
585
586
617
618
619
620
624
625
626
627
628
629
630
631
632
642
644
1204
Vratimov Pod Kovárnou
10
33
193
278
292
296
298
324
338

1105 1226
866

902

903

904

529

530

531

579
621
633

580
622
640

581
623
641

387

404

437

781

782

783

784

528
1101

529

530

531

578
620
632

579
621
633

580
622
640

581
623
641

338

387

404

437

596

597

598

599

785

787

788

790

791

263
637

315
638

357
639

358
757

933

Vratimov K Závorám
739
Vratimov, Masarykovo náměstí
192
Vratimov Mourová
723
724
725
727
728
732
733
734 735 1131
Vratimov Na Hermaně
136
188
208
209
216
219
220
223
256
266
302
418
588
603
604
605
612
613
698
699
843
1103 1119 1200
Vratimov Na Podlesí
101
1181 1182 1195 1211 1220 1278 1279 1288 1290
Vratimov Nádražní
704
1098
Vratimov Popinecká
174
200
238
239
246
247
248
250
251
253
275
326
375
444
445
446
447
448
449
569
808
809
810
812
249
1282
Vratimov Rodinná
143
210
213
215
273
310
322 839
Vratimov Sokolská
156 157 160 195 197 222 290 805 806 807 899
Vratimov Sumínova
731
918
919
Vratimov Školní
194
217
224
374
456
457
459
652
653
1229
Vratimov Tovární
68
175 186
Vratimov, U Hráze
1157
Vratimov U Jeslí
433
441
1025
Vratimov,U Lesíka
1163 1185 1191 1242 1243
Vratimov U Společenského domu
1024 1041 1042
Vratimov U Staré školy
60
Vratimov U Strouhy
144
176
177
211 212 1136
Vratimov U Trati
736
737
740
741
742
743
744
745
746
747
750
751 752
758
763
1217 1286
Vratimov Výletní
125
400
427
995 1045

1144 1148
1245 1250 1254
855

Vratimov U Mateřské školy
681
682
683
780
1260
Vratimov Úzká
820
825
931
932

Drahomíra
Večeřová
902
903
904
odbor sociálně-správní

901

Volební okrsek č. 3 – Kulturní dům, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Buničitá
201
440
755 756 762 1132
Vratimov Frýdecká
73
137
147
165
166
179
199
205
206
430
431
435
606
607
608
609
610
611
819
829
830
831
832
853
1002
Vratimov Hřbitovní
264
325 1171 1268
Vratimov J. Žemly
342
356
573 1205
Vratimov K Sokolovně
183
189
420
893

817

768

pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Družstevní
63
277
279
287
291
305
429
842
905
906
1133
Vratimov Husova
218
252
265
280
281
521
522
527
532
533
534
802
803
804
1099 1100
Vratimov Okružní
151
560
561
562
563
575
576
577
582
583
584
585
586
617
618
619
624
625
626
627
628
629
630
631
642
644
1204
Vratimov Pod Kovárnou
10
33
193
278
292
296
298
324
568
859
987
Vratimov Radniční náměstí
821
822
823
824
Vratimov Strmá
535
536
537
591
592
593
594
595
600
601
602
928
929
930
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Volební okrsek č. 4 – Základní škola, Datyňská 690, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Datyňská
45
139
297
300
363
460
461
462
463
464
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
1227
Vratimov, Horní
1149 1166
1184 1189 1196
Vratimov Jižní
1251 1291
Vratimov K Hájence
13
49
79
116
118
155
389
436
769
845
Vratimov Karla Velčovského
53
78
303
414
885 1151 1248 1256
1263 1280

301
700

274
789

1038

1102

748

465
549

538
551

690
1201

1104

1117

1198

1281

Volební okrsek č. 4 – Základní škola, Datyňská 690, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Datyňská
45
139
297
300
363
460
461
462
463
464
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
1227
Vratimov, Horní
1149 1166
1184 1189 1196
Vratimov Jižní
1251 1291
Vratimov K Hájence
13
49
79
116
118
155
389
436
769
845
Vratimov Karla Velčovského
53
78
303
414
885 1151 1248 1256
1263 1280

465
549

538
551

Vratimov Osadnická
38
450
451
Vratimov Rakovecká
82
95
111
996
1096 1109
1284 1235
Vratimov Řadová
1044 1046 1047
Vratimov Severní
1177 1258 1273
Vratimov, Sezonní
421
643
Vratimov Střední
976
997
1001
Vratimov U Březinek
119
233 369
1277

690
1201

volby, informace občanům

Vratimov Na Podlesí
47
48
51
52
54
57
61
92
117
120
196
198
228
243
282
307
331
800
840
862
1071 1076 1082 1097 1150 1152 1153
Vratimov Na Příčnici
71
85
89
96
234
235
236
237
254
259
552
553
554
555
556
557
558
559
616
657
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
880
881
882
894
908
909
957
961
985
989
1077 1078 1079 1080 1086 1091 1110 1118 1125 1159
Vratimov Na Zadkách
76
221
284
294
658
828
917
923
999
1114
Vratimov Nová
486
487
488
490
491
492
493
494
495
496
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
514
515
516
726
Vratimov Obvodová
998
1011 1013 1015 1016 1017 1030 1032 1039 1040
1054 1055 1057 1058 1059 1064 1065 1066 1067 1068
Vratimov Osadnická
38
450
451
452
453
454
455
517
518
519
Vratimov Rakovecká
82
95
111
112
113
442
730
778
847
851
996
1096 1109 1137 1154 1210 1137 1221 1241 1265
1284 1235
Vratimov Řadová
1044 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052
Vratimov Severní
1177 1258 1273 1287
Vratimov, Sezonní
421
643
Vratimov Střední
976
997
1001 1003 1008 1010 1012 1023 1027 1062
Vratimov U Březinek
119
233 369 379 419 664 846 1070 1134 1141 1146
1277

Upozornění
Vratimov U Lesíka
245
258
574
Vratimov U Lípy
64
72
173
1177 1199 1251
Vratimov U Potůčku
ev.č. 15
Vratimov U Rozvodny
364
368
380
Vratimov U Stadionu
466
467
468
481
482
483
Vratimov Višňová
43
94
121
670
816
886
1206 1207 1215
Vratimov Zahradní
472
473
509

589

672

1014

1020

1029

1031

1033

1104

1117

1198

1281

159
887

191
890

260
720
878
1021
1183

398
760
879
1034
187 1238

497
508
1043
1069

513
1053

520
852
1271

926
1283

511

512

523

524

525

526

454

455

517

518

519

520

112
1137

113
1154

442
1210

730
1137

778
1221

847
1241

851
1265

852
1271

1048

1049

1050

1051

1052

1008

1010

1012

1023

926
1283

1003
379

419

664

846

1027 1062

1070 1134 1141 1146

1156 1168 1218

589

672

1014

1020

1029

1031

1033

1036

271
1258

276
1269

288

422

979

1035

1130

1135 1169

381

396

415

571

650

470
484

471
1090

474

475
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Upozornění
pro neplatiče poplatku ze psů
Městský úřad ve Vratimově, odbor finanční, jako správce
místních poplatků, upozorňuje všechny občany, kteří dosud
nesplnili svou poplatkovou povinnost za rok 2012, že dne
30. listopadu 2012 uplyne lhůta pro poslední splátku místního poplatku ze psů.
V případě, že není místní poplatek uhrazen řádně a včas,
je možné jej navýšit až na trojnásobek. Správce místních
poplatků nemá povinnost vyzvat dlužníka k zaplacení a
přistupuje k jeho vymáhání exekucí nebo zabezpečí vymáhání prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora.
Žádáme proto občany, kteří dosud nesplnili svou poplatkovou povinnost, aby tak učinili neprodleně.

Termíny a stanoviště sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro rok 2012
PODZIM 2012
Vratimov
8.10.		
9.10.		
10.10.		
11.10.		
12.10.		
		
15.10.		
16.10.		

Restaurace U Kostela
Radniční náměstí
křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
ulice Na Příčnici u hasičárny
ulice Frýdecká na parkovišti
u Masokombinátu Krahulčí
ulice Rakovecká u mostu
křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
17.10.		
U Důlňáku u obchodu
18.10.		
ulice Václavovická u kapličky
19.10.		
kulturní dům Horní Datyně
Sběr proběhne opět v době od 10,00 do 17,00 hodin. Opakovaně upozorňujeme, že sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu neslouží k odkládání odpadu vzniklého
při podnikatelské činnosti!

Mgr. Ing. Pavel Janků
odbor finanční

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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Ochotnické divadlo ve Vratimově

V pátek 14. září 2012 se v prostorách Domu dětí a mládeže ve Vratimově uskutečnila vernisáž výstavy věnované historii divadelnictví na území našeho města. Právě v těchto prostorách se v minulosti psaly dějiny zdejšího Ochotnického souboru Tyl.
Tradice vratimovského ochotnického divadla sahá až do doby 1. republiky. Ochotnická představení na území Vratimova
pořádaly mnohé spolky a organizace, za
které jmenujme Sokol, Orel nebo Dělnická
tělovýchovná jednota. Písemné záznamy,
ani fotodokumentace z tohoto období se
bohužel nedochovaly, pouze jsme zaznamenali několik titulů, které byly uváděny
na jevišti místní Sokolovny. Jednalo se o
představení Vojnarky, Lucerny či Sto dukátů.
Po skončení 2. světové války se těšil
velké oblibě soubor loutek - marionet, jež
našel svou domovskou scénu v tehdejším
Katolickém domě, nyní Domě dětí a mládeže Vratimov, kde bylo pro tyto účely
upraveno jeviště.

Od 60. let minulého století byla na tomtéž jevišti zahájena činnost ochotnického
divadla. Vratimovští ochotníci zde působili pod vedením zkušených režisérů,
jakými byli Evženem Frydrych, JUDr.
Josef Válek nebo Karel Neborák. O neobyčejné oblibě, kterému se těšilo místní
ochotnické divadlo, svědčily doslova do
posledních místeček vyprodané sály, a to
nejen ty místní, ale i ve vzdáleném okolí.
Zásluhu na tom měla mimo jiné celá řada
herců, které vyjmenovat je mimo rámec
tohoto článku.
Mimořádný divácký úspěch měla představení, v nichž účinkovala místní mládež.
Mezi nejzdařilejší patřily tituly Výtečníci
a později Festival, dnes již zesnulého ministra kultury Pavla Dostála a olomouc-

kého skladatele, výtečného pianisty a v
neposlední řadě herce, Richarda Pogody.
V repertoáru zdejších ochotníků nemohly
chybět ani pohádkové divadelní hry, kde
se režie se ctí chopili pan Emanuel Chytil
a paní Sylva Chrobáková.
Nelze nevzpomenout pocty, které se
dostalo nejen vratimovským ochotníkům,
kdy u příležitosti oslav 700 let vzniku Vratimova sehrál s místním souborem, co by
host, roli Karla IV. člen činohry Národního divadla pan Radovan Lukavský.
Je nám ctí, že jsme mohli u nás na Domě
dětí a mládeže ve Vratimově přivítat u příležitosti vernisáže osobně mnohé z doposud žijících členů Divadelního souboru
Tyl. Úvodního slova se ujal pan Lubomír
Stavinoha, společně s paní Alicí Pořízkovou-Vavrečkovou. Radost všem jistě udělala i návštěva dlouholetého hosta souboru herečky, zpěvačky a později režisérky
Drahomíry Podroužkové, která společně
s panem Pavlem Macurou a Lubomírem
Stavinohou obsazovala hlavní role divadelních představení. Namátkou jmenujme
Na tý louce zelený, Úsměvy a kordy, Sládci, Noc na Karlštejně a další. K příjemné
atmosféře setkání přispěl výtečný Richard
Pogoda se svou nevysychající studnicí nejen divadelních melodií, a tak se není co
divit, že přišla řada i na společné zpívánky. Děkujeme tímto všem zúčastněným
za překrásný podvečer, který jsme mohli
strávit ve společnosti těchto milých lidí.
Marcela Grácová a Petr Macura
		
Dům dětí a mládeže

Společné foto divadelních ochotníků (foto DeKa).

Český zahrádkářský svaz Vratimov

Dům dětí a mládeže Vratimov
pořádá v měsíci říjnu tyto akce:
5. 10. 		
6. - 7. 10.
20. 10.		
20. - 21. 10.
25. 10. 		
26. - 28. 10.
2. 11.		
3. 11.		

Drakiáda 16:30 DDM Vratimov
Angličtina na DDM
Bludičky - akce s lampióny od DDM Vratimov, start od 17
do 18 hod
Víkendovka na DDM - New´s Baráčníci
Výlet do Prahy - podzimní prázdniny - pouze přihlášení
Víkendovka na Višňovce
Diskotéka pro náctileté
Halloweenská zábava s Argumenty od 16 hod

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Pozvání
na tradiční výstavu ovoce, zeleniny a
květin, která se uskuteční ve dnech
29. a 30. září 2012 v době od 9.00 17.00 hodin a 1. října 2012 /pro žáky
škol/ v prostorách Domu zahrádkářů. Zajištěn doplňkový prodej a občerstvení. Zveme širokou veřejnost
a na Vaši návštěvu se těší členové
výboru ČZS.

jsme tu pro vás

Podané ruce, o.s. – Projekt OsA podporuje aktivizaci seniorů

Nestátní nezisková organizace Podané ruce, o.s – Projekt OsA se sídlem ve Frýdku-Místku již od roku 2001 umožňuje prostřednictvím registrované terénní sociální služby osobní asistence seniorům a lidem s handicapem i ve Vratimově prožít aktivní a plnohodnotný život.
Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována všude tam, kde ji
klient potřebuje a vyžaduje. Převážně je
zajišťována v domácím prostředí klienta,
ale také doprovázíme naše klienty k lékaři,
do zaměstnání, do školy, za kulturou nebo
jen tak na procházky. Klientům pomáháme
nejčastěji s péči o jejich vlastní osobu, při
osobní hygieně, se zajištěním chodu domácnosti apod.
Osobní asistenci poskytujeme lidem,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů
vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního handicapu a nejsou
schopni samostatného života bez pomocí
jiné osoby. Služba se poskytuje bez věkového a časového omezení až 24 hodin
denně, až 7 dnů v týdnu. Skutečný rozsah
služby závisí plně na potřebách klienta.
Prostřednictvím naší služby podporujeme
rozvoj nebo alespoň zachování stávajících schopností uživatele, jeho setrvání ve
vlastním domácím prostředí. Pomocí aktivizace (např. nácvikem běžných samoobslužných dovedností) rozvíjejí empatické
osobní asistentky jemnou motoriku klientů, přispívají ke zlepšení komunikace, a
tím k aktivně prožitému a plnohodnotné-

mu životu. Motivováním klientů k maximální soběstačnosti se snažíme vytvářet
podmínky pro aktivní stárnutí seniorů,
které je i hlavním tématem Evropského
roku aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity 2012. Cílem našeho sdružení je
podporovat začleňování seniorů a handicapovaných lidí do společnosti a umožnit
jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží
běžnému životu, s důrazem na zachování
jejich důstojnosti.

pro své blízké, prosím kontaktujte nás na
tel. čísle: 777 011 934. Více informací naleznete na webových stránkách www.podaneruce.eu
Bc. Ivana Mikulcová
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA

V současné době organizace realizuje
svůj projekt na území Moravskoslezského,
Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje přibližně u 300 klientů a zaměstnává 120 pracovníků. Službu osobní
asistenci můžeme profesionálně provádět
a rozšiřovat do nejodlehlejších a těžce
dostupných oblastí i díky podpoře a spolufinancování z prostředků donátorů, sponzorů, nadací a přispěvatelů (např. MPSV,
Statutární město Ostrava, Statutární město
Frýdek-Místek, Město Vratimov, Zlínský
kraj, NOKD a další), kteří naší neziskové
organizaci důvěřují a pravidelně nás podporují.
Potřebujete-li službu osobní asistence

Pomoc obětem kriminality v Ostravě
Pomoc obětem kriminality v našem
městě nabízí občanské sdružení Bílý kruh
bezpečí. Jeho služeb využívají občané Ostravy a přilehlého regionu již 15 let. Služby
mohou využít nejen samotné oběti trestné
činnosti, ale rovněž svědci trestné činnosti
nebo pozůstalí po obětech.
Poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní a nestranné. Služba je vždy zajišťo-

vána psychosociálním a právním poradcem. V poradně je možno získat především
právní informace, čerpat psychosociální
pomoc a emociální podporu. Ve velmi závažných případech, Vám můžou odborníci
z BKB poskytnout např. i doprovod k soudu nebo pomůžou se získáním finančního
odškodnění od státu nebo z nadačních fondů apod. Poradna rovněž na zakázku rea-

lizuje přednáškovou činnost a distribuuje
materiály v rámci prevence kriminality.
Součástí poradny BKB v Ostravě je rovněž
Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím – specializovaná poradna, která se zaměřuje na prevenci a pomoc
obětem domácího násilí.
Ostravská poradna BKB, o. s., pro oběti
trestné činnosti sídlí v Domě kultury města
Ostravy na adrese 28. října 124 v Ostravě
a je v provozu bez objednání každé úterý
a středu od 16 do 18 hodin, tel. kontakt je
597 489 204, email bkb.ostrava@bkb.cz.
Více informací o činnosti sdružení, materiály pro laickou i odbornou veřejnost
a další informace můžete získat na www.
bkb.cz.
Provoz poradny je finančně zajišťován
MPSV ČR a Statutárním městem Ostrava.
Mgr. Julius Kopčanský
jednatel a vedoucí regionální poradny
BKB, o.s., v Ostravě
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okénko do vratimovské historie

První česká měšťanská škola na Frýdecku vznikla
ve Vratimově
v budově bývalé frýdecké nemocnice na Hasičské ulici. Počet tříd

Počátky školy ve Vratimově spadají zřejmě do 16. století. Po
provedení rekatolizace ve vratimovské farnosti ve 2. polovině
17. století vzala zdejší škola pravděpodobně za své a děti
navštěvovaly farní školu v Šenově, resp. v Polské Ostravě.
V roce 1785 došlo ke zřízení školy ve Vratimově, prvním
učitelem se stal Mikuláš Choleva z Hrabové. Vratimovskou
školu nenavštěvovaly jen děti z Vratimova, ale také z Kunčic,
Rakovce, Řepišť a Vinohradu, později i z Datyně. Jelikož
původní školní budova přestala vyhovovat podmínkám
vyučování, bylo v roce 1854 přikročeno k výstavbě nové školní
budovy. Ta byla později přestavěna, v roce 1890 byla rozšířena
o dvě učebny. V roce 1909 byla dokončena nová školní budova,
protože počet dětí školou povinných se s ohledem na blízké
doly a továrny výrazně zvýšil.
V říjnu 1907 bylo zahájeno vyučování v živnostenské škole
pokračovací. Umístěna byla v budově staré obecné školy u
kostela a o její vznik se zasloužil tehdejší nadučitel obecné
školy Karel Vavřík. Po otevření nové budovy obecné školy se
pokračovací škola přemístila tam. Počet žáků se pohyboval
okolo 40 – 60 ročně a učni byli rozděleni do dvou ročníků.
V roce 1951 byla škola zrušena, o šest let později ale došlo k její
obnově. Jelikož počet učňů každým rokem stoupal, byly od
školního roku 1962/63 otevřeny nové třídy ve Frýdku-Místku

se ale postupně zvedl až na 30, škola byla od roku 1963 rozdělena
na dvě samostatné – ve Vratimově a ve Frýdku-Místku. Přesto ale
ve Vratimově zůstalo 22 tříd s 558 žáky. Vůbec největšího počtu
dosáhla škola ve školním roce 1969/70, kdy měla 51 tříd se 1440
žáky. Došlo proto opět k rozdělení školy, třídy byly umístěny do
Vítkovic a do Ostravy-Kunčiček.
Zásluhou vratimovského rodáka a profesora gymnázia v Praze
Aloise Adamuse byla ve Vratimově otevřena první česká
měšťanská škola ve frýdeckém okrese. Stalo se tak 16. září 1918,
kdy bylo zahájeno vyučování v 1. třídě. Prvním ředitelem se stal
František Hrbáč, který do té doby působil v Michálkovicích. Od
počátku se škola potýkala s nedostatkem místností. V roce 1919
sice získala 2 místnosti v německé škole, brzy ale ani to nestačilo.
V letech 1929 – 1930 byla provedena přístavba obecné školy, ale
již po pár letech se objevily stesky na málo učeben. Jako definitivní
řešení se jevila výstavba nové školní budovy v letech 1956 – 1957
na Datyňské ulici, ale potřeba modernizace výuky vedla k úvahám
o zřizování odborných učeben atd. A to opět vedlo k prostorovým
problémům, které mohly být řešeny přístavbou nebo dokonce
stavbou nové školy.
Mgr. et Bc. Petr Juřák

Vratimovská historie
na starých fotografiích a pohlednicích

Členové TJ Sokol Vratimov
před 90 lety (foto archiv KS
Vratimov).

Areál vratimovských papíren (foto archiv KS Vratimov).

Kronika města
Vratimova – část 18.

Obecní volby
Obecní volby ustanoveny na 21. září 1930. Podáno bylo
celkem 13 kandidátních listin a ještě více letáků. Agitace
živá se rozvinula před volbami, volby samy konaly se již
klidně. Výsledek voleb byl tento:
K volbě dostavilo se 1460 voličů, volební číslo 48. Z toho
bylo voličů občanského bloku 845, připadlo na ně 17 mandátů, voličů socialistického bloku 479, připadlo na ně 10 mandátů, voličů národně nepolitické a národně pokrokové (Hrbáč, Pavlický) 136, připadly na ně 3 mandáty. Na jednotlivé
skupiny volební připadlo z občanského bloku:
Kandidátka 2, strana nezávislých socialistů, 54 hlasy, 1
mandát. Kandidátka 3, Podlesí a okolí, 55 hlasů, 1 mandát.
Kandidátka 4, živnostenská strana, 144 hlasy, 3 mandáty.
Kandidátka 5, sdružení chalupníků a nájemníků, 76 hlasů, 1
mandát. Kandidátka 6, republikánská strana zemědělského
a malorolnického lidu, 186 hlasů, 4 mandáty. Kandidátka 8,
hospodářská strana tovární, 117 hlasů, 2 mandáty. Kandidátka 11, čsl. strana lidová, 117 hlasů, 2 mandáty. Kandidátka
13, čsl. národní demokr., 87 hlasů, 2 mandáty.
Ze socialistického bloku:
Kandidátka 1, čsl. soc. dem. strana dělnická, 327 hlasů, 7
mandátů. Kandidátka 9, strana národně socialistická, 54 hlasů, 1 mandát. Kandidátka 10, strana komunistická, 98 hlasů,
2 mandáty. Kandidátka 7, skupina nár. nepolitická, 73 hlasů,
2 mandáty. Kandidátka 12, skupina národně pokroková, 63
hlasů, 1 mandát.

Volba starosty
Dne 11. října 1930 konala se volba starosty. Jelikož žádná strana neuplatnila nárok ani na I. ani
na II. náměstka, volil se starosta i náměstkové z pléna. Z 30 odevzdaných hlasů obdržel učitel
Jan Šimík 16 hlasů, zvolen tedy starostou, I. náměstkem zvolen Josef Šodek, malorolník a hostinský 17ti hlasy, II. náměstkem v užší volbě Karel Mohyla 16ti hlasy. I proti této volbě podán,
jak to ani jinak ve Vratimově není myslitelné, opět rekurs, který však byl zamítnut. Nové obecní
zastupitelstvo začalo úřadovati 15. listopadu1930.


pokračování příště
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společenská rubrika, kultura

VZPOMÍNÁME

„Vratimovská galerie VG“
neboli
„VeGéčko“

Dne 18. září 2012 uplynulo
10. výročí úmrtí pana

(V prostorách vestibulu kina Hvězda)

Jana Kuchaře
Výstava

Barevný svět Edy Riedla
(obrazy)

Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomeneme jeho lásku a obětavost
pro celou rodinu.
Manželka Božena a synové Vladimír a Jaromír
s rodinami.
V srpnu uplynulo 20 let od úmrtí
mého bratra

Zdeňka Jodlovského
a
3. 11. vzpomeneme 35. výročí úmrtí
maminky

Jindřišky Jodlovské
S láskou a úctou vzpomíná
dcera s rodinou.

Provozní doba st a čt 15.00 - 18.00 hod.

INZERCE PRO VÁS
Vyměním dr. 3+1 v OV po revit. S velkou lodžií ve 2. podl. ze 6
za menší ve Vrat. ZŠ, MŠ, dětská hřiště v místě. Tel. 724419066.

V případě zájmu je možno galerii navštívit i mimo tento
termín na základě předchozí telefonické domluvy
(tel. 595 700 751).

Divadélko Smíšek

Kupon na slevněnou vstupenku

Jak dědek
s babkou měnili
neděle 21. října v 10 hodin
kinosál Hvězda Vratimov
Vstupné 50 Kč
Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
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pozvánka na akce

Říjen v kulturním středisku

Kulturní středisko Vratimov nabízí
volná místa v kurzech

Program v Kulturním domě ve Vratimově

Pohybové a taneční kurzy:

2. října		 vestibul
Prodej
5. října
8.30 a 10.00
kinosál
Michal je pajdulák
8. října		 vestibul
Prodej
9. října
18.00
kinosál
Otylka
11. října
15.00
velký sál KD – Loučení s létem
12. října
14.00-22.00
velký sál Volby
13. října
8.00-14.00
velký sál Volby
16. října		 vestibul
Prodej
21.října
10.00
kinosál
Jak dědek s babkou 		
			
měnili
24. října		 vestibul
Prodej
29. října		 vestibul
Prodej
30. října
18.00
kinosál
Těšínské divadlo
31. října
17.00
kinosál
Čertův švagr
1.,8.,15.,22.,29.
16.30
kinosál
Zkouška ZUŠ
4.,11.,18.,25.
15.00
učebna č.11 Autoškola

Pondělí
		

od 18 hodin Společenské tance
od 19 hodin Relax a jóga s Lenkou

Úterý

od 19 hodin Body form s Lenkou

Čtvrtek

od 18 hodin Karibik Dance s Kubou

Jazykové kurzy:
Angličtina, lektorka Mgr. Hana Kolmášová
Pondělí
od 15.30 hodin
3. ročník
		
od 17.00 hodin
4. ročník
		
________________________________________
Bližší informace a přihlášky na www.ksvratimov.cz, telefonních
číslech 595 700 752, 731 446 809, případně osobně v kulturním
středisku.

Program v Kulturním domě Horní Datyně
10. října
17.00
klubovna Schůze 		
						
KSČM
12. října
14.00-22.00
velký sál Volby
13. října
8.00-14.00
velký sál Volby
26. října
18.30
klubovna Schůze 		
						
ZO ČSV
26. října
19.00
velký sál Třetí
		
stupeň povodňové pasivity
27. října
9.00
malý sál Vítání 		
						
občánků

Místní knihovna Řepiště
Výstava plakátů Region Slezská brána, potrvá do
26. října 2012.

Kurzy
pondělí
9.00
cvičební sál
		
15.30
učebna č. 11
		
17.00
učebna č. 11
		
18.00
cvičební sál
		
18.00
velký sál
				
		
18.30
učebna č. 11
		
19.00
cvičební sál

cvičení seniorů
AJ 3. ročník
AJ 4. ročník
aerobic mix
společenské 		
tance		
AJ 2. ročník
relax a jóga

úterý
		
		
středa
		
		

18.00
18.00

cvičební sál
banketka

pilates
vinyasa jóga

17.00
18.00
19.00

banketka
cvičební sál
cvičební sál

jóga
bodystyling
fit balony

čtvrtek
		
		

17.00
18.00
18.00

cvičební sál
cvičební sál
velký sál

pilates
body form
karibik dance

Týden knihoven 2012 ve dnech 1. - 7. 10.
Program:
2. 10. v 17.30 beseda pro veřejnost: INDIE - přednáší Moskalová Renáta
30. 10. v 17.00 beseda pro veřejnost: TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - přednáší Dagmar Maroszová z MěK
Třinec
Výstavy lze zhlédnout v úterý od 10.00-12.00,
13.00-17.00 a v pátek od 9.00-12.00 a od 13.00-15.30
hod.

Týden knihoven v knihovnách ve
Vratimově, v Řepištích, Horních
Datyních, Oprechticích a Žabni
V těchto knihovnách v týdnu od 1. do 5. října nebudou muset
nově přihlášení čtenáři platit REGISTRAČNÍ POPLATEK,
budou do konce roku přihlášení ZDARMA. Pouze v tomto
týdnu platí AMNESTIE dlužníků knih.
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kino Hvězda v říjnu

Rodinný film (začátek vždy v 17 hodin):

Vrtěti ženou

Sněhurka

3. a 4. října v 18 hodin
VB, F, N, 100´, vstupné 70 Kč, romantická komedie, přístupný od 15 let
Příběh mladého lékaře se odehrává ve viktoriánské Anglii.
Když ho vyhodí z posledního místa, skončí jako zaměstnanec
Dr. Roberta Dalrympleyho, který se specializuje na léčbu žen
trpících „hysterií“. Společně sestrojí důmyslný nástroj /vibrátor/, který ženám podivuhodně rychle a efektivně umožňuje
dosáhnout vytoužené úlevy a klidu...
Hrají: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Rupert Everett, Felicity Jones, Jonathan Pryce, Tobias Menzies

17. a 18. října v 17 hodin
USA, 106´, vstupné 70 Kč, rodinná komedie
Zlé královně se podařilo získat vládu nad královstvím. Uprchlá princezna se však svého výsostního práva jen tak snadno
nevzdá a rozhodne se jednat. Za pomoci sedmi vynalézavých
trpaslíků začíná plánovat odvetu. Sněhurka ožívá v novém
dobrodružném příběhu plném lásky, ale i žárlivosti a zrady.
Hrají: Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer, Sean
Bean, Nathan Lane, Mare Winningham, Michael Lerner

Miláček

10. a 11. října v 18 hodin
VB, F, I, 102´, vstupné 70 Kč, drama, přístupný od 15 let
Paříž druhé poloviny 19. století, Francií zmítají politické i hospodářské machinace. Do tohoto prostředí se z vojenské služby
v severní Africe vrací pohledný mladík Georges Duroy. Na
něj ale čeká jen chudá existence na pařížském předměstí. Svoji
civilní kariéru zahajuje jako pomocník v Pařížských novinách.
Brzy se mu však naskytne obrovská příležitost, jeho starý známý mu nabídne práci politického redaktora pro významný pařížský politický plátek. Díky tomu se Duroy, kterému později
žádná z pařížských dam neřekne jinak než Miláček, dostává
na výsluní pařížské smetánky. Brzy se kolem něj začnou točit
tři vlivné ženy.
Hrají: Robert Pattinson, Uma Thurman, Holliday Grainger,
Kristin Scott Thomas, Christina Ricci

Celovečerní dokument

Věra 68

24. a 25. října v 18 hodin
ČR, 90´, vstupné 70 Kč, dokument, přístupný
Sto čtyřicet medailí, z toho sedm zlatých a čtyři stříbrné
olympijské, pasovaly gymnastku Věru Čáslavskou na nejúspěšnější československou sportovkyni všech dob. Po vítězství na olympiádě v Mexiku v roce 1968 byla vyhlášena
nejlepší sportovkyní světa a celý svět jí ležel u nohou. Ve stejném roce podepsala manifest Dva tisíce slov a svůj podpis
nikdy neodvolala. Vrchol její kariéry tak vystřídal na počátku
normalizace společenský pád a o dvacet let později opětovný
let na vrchol, když si ji jako svou poradkyni vybral prezident
Václav Havel. Pár let nato ji však vyřadila ze společnosti rodinná tragédie.
Vystupují: Václav Havel, Věra Čáslavská, Jan Potměšil,
Martin Vačkář, Dana Zátopková
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kulturní středisko v říjnu nabízí

Otylka

Původní česká komedie Jaromíra Břehového OTYLKA v podání Divadla Pavla Trávníčka.
Hrají: Pavel Trávníček, Kateřina Kornová, Petr Jablonský, V. Upír Křejčí a další.
Na tuto komedii Vás zveme do kinosálu Hvězda 9. října v 18 hodin.
Vstupné 350 Kč, vstupenky v předprodeji v pokladně KS Vratimov PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14
hodin. Rezervace v pokladních hodinách na tel. čísle 595 700 751.
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kulturní středisko v říjnu nabízí

Kulturní středisko Vás srdečně zve na muzikál

na motivy pohádky Boženy Němcové v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové
Hrají: Julie Jurištová, Dana Bartůňková,
Aneta Krejčíková, Libor Jeník, Radovan
Snítil, Daniel Koťan, Rafael Pražák

31. října v 17 hodin
kinosál Hvězda Vratimov
Vstupné 140 Kč

Vstupenky v předprodeji od 3. září v pokladně KS
ve Vratimově
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Rezervace v pokladních hodinách na tel. čísle
595 700 751.

DIOS Propadlo Václavovice
Vás zve
na představení vlastní autorské komedie s názvem

Tretí stupen povodnové pasivity
KDE:

kulturní dům Horní Datyně

KDY:

26. října 2012 v 19 hodin
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Z vernisáže ve VeGéčku

Dne 7. září 2012 v 17 hodin
se konala ve vratimovské
galerii vernisáž obrazů výtvarníka Edy Riedla.
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Z obsahu:
– Ze zasedání rady
– Zápis dětí
– Festival nejmenších houslistů
– Okénko do vratimovské historie
1. listopad 2012 / číslo 11	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 2
str. 4
str. 7

604 127 288

Co můžeme udělat pro bezpečnost dopravy v našem městě
Během poměrně krátké doby došlo v našem městě k několika vážným dopravním nehodám. Při jedné zemřela
žena při střetu s autem na přechodu pro chodce, další dvě skončily vážnými zraněními. Situace je o to alarmující,
že při jedné nehodě byl vážně zraněn školák.
Nemáme k dispozici výsledky vyšetřujících spisů, ale s největší pravděpodobností ve všech případech
sehrál zásadní úlohu lidský faktor.
Nerespektování dopravních předpisů,
chvilková nepozornost. Vedení města
nemůže zůstat k dopravní situaci ve
městě lhostejné. Jednou z příčin je jistě narůstající doprava. Je sice potěšující, že se naše město stalo přitažlivou
lokalitou pro život, nepotýkáme se s
úbytkem obyvatel, právě naopak. Na
území města se staví jak nové byty,
tak rodinné domy. Stinnou stránkou
pak je zvyšující se počet automobilů,
projíždějících denně po našich cestách.
K tomu pak je nutno připočíst nákladní auta, která jednak směřují k výrobním závodům sídlícím ve Vratimově,
jednak jeho centrem projíždějí.
Je nezbytné reagovat na zhoršující
se dopravní situaci změnou dopravního značení, budováním a opravou
stávajících chodníků a na ně navazujících přechodů pro chodce, je nezbytné posilovat bezpečnostní prvky u

Dopravní situace ve městě je často neúnosná (foto Petr Juřák).

Frýdecká ulice je málokdy bez aut (foto Petr Juřák).

přechodů, jako např. jejich osvětlení,
zpomalovací pruhy, dobudovat zálivy
pro zastávky autobusů, a to vše zejména v blízkosti škol a zařízení pro děti
a mládež.
Chceme také dosáhnout častější
kontroly dodržování bezpečnostních
předpisů ze strany policie, zde však
narážíme na nedostatek jak personálního, tak technického vybavení PČR.
Každá dopravní nehoda má však
také svůj lidský prvek a žádná opatření nebudou dostatečná, nepřistoupíme-li my sami ke změně našeho myšlení a
chování. Měla jsem nedávno návštěvu
a šli jsme přes město podél ul. Frýdecká. Známá se mě ptala, jestli u nás
neplatí přednost chodců na přechodu.
Bohužel musím konstatovat, že neplatí. Nejde samozřejmě o přednost absolutní a není možné vstoupit těsně před
jedoucí auto, i to má nějakou brzdnou
dráhu a řidič potřebuje čas pro reakci
na chodce, jen zřídka však na našich
přechodech auto zastaví ještě předtím,
než chodec nakročí přímo do komunikace, a ani to není pravidlem. Je to
pár dnů, kdy jsem byla asi ve třetině
přechodu pro chodce a mladá řidička
1

místo zastavení udělala kolem mě šipku. Vyhnula se mi jen tak tak a když
jsem se nad tím podivila, reakcí byl
vulgární posunek znakovou řečí prstů.
Auta, která projíždějí místa s omezenou rychlostí 50 km v hodině klidně
stovkou, ani nepočítám.
Možná, kdyby si ta mladá řidička,
stejně jako další řidiči nedodržující
dopravní předpisy, představili, že tím
ohroženým, zraněným, či mrtvým je
jejich dítě, manželka, manžel, rodiče,
či jiný blízký člověk, chovali by se za
volantem jinak, ohleduplněji. Je nutné
si uvědomit, že rychlou jízdou městem, kolem škol, přes řadu přechodů,
nezískáme ani pár minut. Důsledky takové jízdy však mohou bezohledného
a nepozorného řidiče a zejména jeho
oběť, či příbuzné oběti, provázet do
konce jejich života.
Proto věřím, že společnými silami
za přispění všech, města, řidičů i chodců, se budeme cítit na našich cestách
bezpečněji.

 JUDr. Dagmar Hrudová, starostka

informace občanům

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ

Oznamujeme rodičům, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2013/2014 se uskuteční na Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192 a Základní škole Vratimov, Datyňská 690, včetně jejího místa poskytování školských služeb v Horních Datyních, dne 18.
ledna 2013 v době od 14.00 do 17.00 hodin. K zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce
dítěte.
Mgr. Erika Herzová,
vedoucí sociálně-správního odboru

Druhé hovory s občany
Zastupitelé z Horních Datyň
si Vás dovolují pozvat
na již druhé

HOVORY S OBČANY
ve středu 14. listopadu 2012 v 17.00 hodin

Oznámení

v malém sále kulturního domu Horní Datyně

Upozorňujeme nájemce hrobových míst na pohřebišti ve Vratimově a Horních Datyních, aby si zkontrolovali u svých nájemních
smluv, zda již neuplynula doba, na kterou mají zaplacen nájem.
Doba nájmu je stanovena na 17 let. Nájemné se platí v kanceláři
Pohřební služby Vratimov, ul. Frýdecká 10, u paní Zdeňky Komárkové (telefon: 596 732 164, provozní doba pondělí až pátek od 08.00
hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod.).
S nájemci, kteří již mají uzavřenou a evidovanou Smlouvu o nájmu hrobového místa s Městem Vratimov, bude sepsán Dodatek ke
smlouvě při zaplacení nájmu na další období v kanceláři pohřební
služby.
Noví nájemci musí ve smyslu ust. § 25 zák. č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, ještě uzavřít Smlouvu o
nájmu hrobového místa. Smlouvy se uzavírají v budově Městského
úřadu ve Vratimově, ul. Frýdecká 853/57, na odboru investic a údržby obecního majetku, u referenta Bc. Dalibora Zechy, kanc. č. 8, II.
patro, a to v úředních dnech (v pondělí a ve středu v době od 08.00
hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 17.00 hod.).

Na programu:
• Akce a investice, které se podařilo v Horních Datyních
uskutečnit
• Plánované akce a investice v nejbližší době
• Diskuze nad tím, co bychom mohli v naši obci zlepšit a
prosadit
Pozvání přijala také starostka města JUDr. Dagmar Hrudová
Srdečně zvou zastupitelé města zvolení z Horních Datyň

Ze schůze Rady města Vratimova
 ada města Vratimova na své schůzi dne 11. října 2012
R
projednávala:
– Vyhodnocení letní sezóny na koupališti
– Stanovení cen za svoz komunálního odpadu v roce 2013
– Stav hospodaření společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r.o.
– Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, spol. s r.o.
– Přípravu na údržbu místních komunikací v zimním období
– Přípravu 15. zasedání zastupitelstva města
– Návrh na osazení svislého a vodorovného dopravního značení na ulici Datyňská
– Smlouvy

Ivo Kičmer, místostarosta

Ceny pronájmu hrobových míst na dobu 17 let jsou:
Epitaf					
Urnové místo				
Jednohrob				
Dvojhrob				
Hrobka				
Kolumbárium Horní Datyně		
Kolumbárium Horní Datyně		

425 Kč
493 Kč
782 Kč
1445 Kč
2040 Kč
731 Kč (malé)
1020 Kč (velké)

Bc. Dalibor Zecha,
odbor investic a údržby obecního majetku
2

sportovní aktivity

Silniční běh Zlatý podzim po devatenácté
Opravdové babí léto přivítalo v sobotu 29. září sedm desítek vytrvalců na startu již 19. ročníku jednoho z nejpopulárnějších
běžeckých závodů kraje.
Do boje se na náročnou desetikilome- společnosti KES a Ing. Zbořilovi a společV cíli se jako první objevil v letos výtrovou trať ulicemi a okolím Vratimova nosti Mobal a Ing. Hainzelovi.
borné formě běhající Daniel Šindelek z
pustili běžci a běžkyně všech věkových
Běžci se do Vratimova rádi vrací a vra- Pepa týmu FM před ostravským Markem
kategorií, vždyť nejmladšímu bylo čtr- timovské závody jsou pro mnohé doslova Škapou a Michalem Ostruszkou z TŽ Třináct a nejstaršímu 84 let. Ideální počasí s srdeční záležitostí. Dalším z oblíbených nec. Nejlepšími ženami byly Lucie Szot15°C a krajina zalitá podzimním sluncem běhů je totiž i dubnový Jakubův lesní běh kovská z Jablunkova a Ivana Zbořilová s
poskytly vytrvalcům ideální podmínky a Důlňákem, který měl letos již 29. ročník. Ivou Pachtovou z MK Seitl Ostrava. V závýborný zážitek. Však si také závod v cíli Někteří na Zlatém podzimu startovali po- vodním poli se neztratil ani vratimovský
všichni pochvalovali, stejně jako zázemí v prvé a pro některé to byl jejich vůbec prv- Lukáš Vandrol.
kulturním domě, které připravil tým Kul- ní závod v životě. Zpestřením byl i start
Fotografie ze závodu lze najít na www.
turního střediska Vratimov, spolupořa- pěti Britů a jednoho polského závodníka. rajce.idnes.cz zadáním Zlatý podzim Vradatel závodu. Poděkování za vstřícnost a Poláci měli ve stejném termínu závod timov.
výborné občerstvení pro závodníky patří doma, tak tradiční účastníci letos na startaké Stravování Čavojská, s r.o., konkrét- tu chyběli.

Za běžecký klub Vratimov
Zdeněk Fejgl
ně paní Kováčové, a za finanční podporu

V pátek 21. září 2012 pořádal TJ Sokol
Vratimov V. ročník Běhu naděje. Jedná se o humanitární akci, jejíž finanční
výtěžek putuje na konto zabezpečující
výzkum léčby rakoviny. V našem městě
ho podpořilo 790 účastníků a jejich příspěvek činil 8 135 Kč. Trasu dlouhou 2,7
km prošli nebo proběhli žáci a pedagogický doprovod místních základních škol, vč.
školy mateřské, ale i žáci škol z Řepišť a
Horních Datyň.
Děkujeme jim. Dále také děkujeme za
spolupráci zástupcům Kulturního střediska Vratimov, Policie ČR a MěÚ Vratimov.
Nemalé poděkování patří studentům SZŠ
z Ostravy-Vítkovic, kteří zde každoročně
zabezpečují zdravotnický a organizační
dozor po celé trati.

Účastníci Běhu naděje ve
Vratimově (foto autor).

Za TJ Sokol Vratimov
Mgr. Irena Heinichová

50 let chaty TJ Horní Datyně
Místní tělovýchova a turisté uspořádali 15. září 2012 pro veřejnost oslavu padesátého výročí vybudování své turistické základny v obci Morávka v Beskydech.
Protože zařízení bylo vystavěno pře- ních Datyň, byl na oslavy v uvedený den nou výstavu o budování chaty, která bude
vážně členy tělovýchovy a občany z Hor- vypraven zvláštní autobus. Pro účastníky do konce roku umístěná v knihovně v
akce bylo připraveno občerstvení a po- Horních Datyních a zakoupit upomínkohoštění v podobě právě rožněného selete. vé předměty. Také si mohli prohlédnout
Předseda turistiky Jan Sládek připomněl prostory chaty, která se těší i po padesáti
zajímavé období spojené s výstavbou cha- letech dobré kondici zásluhou současných
ty a přivítal některé stavitelé a pozdější pronajímatelů, manželů Slívových a nabísprávce chaty, i milou návštěvu, starostku zí zájemcům o pobyt dostatečný standard.
Vratimova JUDr. Dagmar Hrudovou. U Textovou podobu výstavy lze vyhledat na
této příležitosti byla slavnostně zasazena internetových stránkách www.tjhornidalípa a odhalena pamětní deska stavite- tyne.cz.
lům. Návštěvníci si také mohli prohlédVladimír Kuchař
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ohlédnutí za akcemi

Datyňské dýňování
V letošním školním roce proběhl již
4. ročník soutěže Datyňské dýňování o

vydlabanou a nejzajímavěji nazdobenou
dýni. Zúčastnilo se 24 žáků, kteří za po-

mocí rodičů doma vydlabali a nazdobili
dýně, dýňky i dýněčky. Oproti minulým
letům, kdy dýně byly vystavovány jen ve
škole, jsme se letos domluvili s místním
zahrádkářským svazem a nazdobené dýně
jsme vystavili spolu s jejich pěstitelskými úspěchy v Kulturním domě v Horních
Datyních. Návštěvníci výstavy svým hlasováním vybrali nejzajímavěji nazdobené
dýně.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili soutěže a představujeme Vám 3 nejúspěšnější:
1. místo: Nikolka Kaločová,
		
1. třída - Vodník
2. místo: Lukáš Mojžíšek,
		
2. třída - Harry Potter
3. místo: Veronika Miková,
		
3. třída - Lebka v dýni
Dagmar Potyšová,
vychovatelka ŠD Horní Datyně

Ukázka nejlepších dýňových „hlav“ (foto autor).

Ohlédnutí za Festivalem nejmenších houslistů
Ve dnech 25. až 27. září proběhl 4. ročník Festivalu nejmenších houslistů pořádaný ZUŠ Vratimov a občanským sdružením
Pospolu při ZUŠ Vratimov. Bezmála 70 malých hudebníků prožilo dny plné hudby, zážitků a přátelské atmosféry.
Festival byl zahájen v DDM Vratimov,
kde přivítal účastníky festivalu pan Hemerle, ředitel ZUŠ Vratimov. Pracovníci
„domečku“ připravili perfektní program
na seznámení. V dalších dnech byly uspořádány dva dopolední koncerty pro dětské
publikum v Kulturním středisku Vratimov a v Paskově a večerní koncert pro lázeňské hosty na kolonádě Sanatorií Klimkovice. Festival vyvrcholil ve čtvrtek 27.
září v 17 hodin závěrečným koncertem
pro veřejnost v sále Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě. V rámci festivalu vystoupily smyčcové soubory ze
ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm, ZUŠ Leoše

Janáčka Havířov, ZUŠ Vratimov, cimbálová muzika Vrzuška a pro zpestření programu pěvecký sbor ZUŠ Vratimov.
V rámci doprovodného programu jsme
navštívili LANDEK PARK, kde nás zaujala také výstava Svět iluzí a klamů. Nadšeni jsme byli z houslařského ateliéru Ostrava, kde nás provedl mistr houslař Tomáš
Pospíšil. Přátelská atmosféra panovala
také při tvoření, sportování a společném
muzicírování v ZUŠ Vratimov.
Děti z hostujících souborů byly ubytovány v rodinách svěřenců ze smyčcového
souboru při ZUŠ Vratimov a těmto „náhradním“ rodinám patří velký dík. Orga-

nizace akce se zdařila díky vstřícnosti,
nezištné pomoci a podpoře spousty lidí,
kterým tímto děkujeme. Děkujeme sponzorům „NADACE ŽIVOT UMĚLCE“,
firmě „Valk Welding CZ, s r.o.“, za finanční příspěvek, bez něhož by se letošní 4.
ročník festivalu nemohl v tomto rozsahu
vůbec konat. Díky patří také příznivcům
z řad posluchačů, kteří na koncertech vytvořili báječnou atmosféru.
Můžete také navštívit stránky festivalu
http://festival-nejmensich-houslistu.freepage.cz a do knihy návštěv napsat vzkazy,
postřehy a náměty k této akci.
Za houslisty ZUŠ Vratimov
Kamila Bodnárová

Účastnicí Festivalu nejmenších houslistů (foto autor).
Vystoupení v kulturním středisku (foto autor).
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co se děje v domečku

Mažoretky ZIK - ZAK Vratimov vybojovaly bronz na Mistrovství
Evropy

Naše Vratimovské slečny si sáhly až na
konec svých sil. Ve dnech 15. až 17. června
2012 v Poděbradech vyhrály Mistrovství
ČR, a tím si zajistily nominaci na Mistroství Evropy, aby reprezentovaly Českou
republiku v kategorii Show group. Po ná-

ročných trénincích se 4. října vydaly na
vytouženou cestu do krásného městečka
Selestat ve Francii.
V pátek ještě usilovně trénovaly v přípravné hale a v sobotu se líčily a chystaly na finále. Atmosféra byla úžasná.

Angličané, Norové, Holanďané a ostatní
fanoušci hlasitě podporovali své reprezentanty a ani Češi nebyli výjimkou. Děvčata
nastoupila v celé své kráse a předvedla výkon hodný obdivu. V neděli se netrpělivě
čekalo na výsledky. Celá česká výprava si
vedla skvěle a naše mažoretky z Vratimova vybojovaly krásné třetí místo a získaly
titul II. Vícemistr Evropy.
Děvčata se nevěnují pouze mažoretkám,
ale jsou také úspěšné roztleskávačky. V
posledních letech se pravidelně umisťují
na stupních vítězů. Proto Vás vyzýváme
o velkou podporu na příštím Mistrovství České republiky, které se bude konat
v lednu 2013 v Litvínově.
Blahopřejeme k velkému úspěchu a
děkujeme za dobrou reprezentaci města
Vratimova a celé České republiky. Dále
děkujeme trenérkám Renátě Hloušové a
Haně Mindekové a také rodičům za jejich
ochotu, vzornou přípravu a hlavně za trpělivost.

Vratimovské mažoretky vybojovaly 3. místo na Mistrovství Evropy ( foto Renáta Hloušová).

Ohlédnutí za premiérou pohádky O princezně Komunikaci
V pondělí 24. září odpoledne se ve vratimovském Domě dětí
a mládeže uskutečnila slavnostní premiéra filmové pohádky
O princezně Komunikaci (můžete ji shlédnout na stránkách:
http://www.ddmvratimov.tv/). Herci spolu se štábem a svými rodinnými příslušníky společně oslavili fakt, že práce na filmu je
u konce.
Zaslechli jsme ve skupince herců:
„Původně jsem myslel, že to bude sranda. Asi po dvěstěpadesátém natáčení jsem zjistil, že to taková sranda zase není. Po pěti
stech záběrech jsem zjistil, že to je strašné a po posledním záběru
jsem byl opravdu rád. Ten poslední byl fakt sranda, protože byl
natáčen jenom 10 krát“.

Renáta Böhmová,
DDM Vratimov

„Jmenuji se Petra. Na rok 2011/2012 jsem se stala učitelkou, dítětem v partě, zákaznicí v hokynářství a kameramanem. K těmto
rolím jsem se dostala, ani nevím jak, ale byly docela v pohodě“.
A co na to dospělí?
Místostarosta města Vratimova: „Nevěděl jsem, co mě čeká a
jsem mile překvapen, děti byly úžasné“.
Rodiče:
„Bylo to úžasné, takové pohlazení na duši – moc děkuji, jak se
věnujete dětem!“
„Moc pěkné, naprosto to předčilo mé očekávání…“
Hana Nevrlá: „Úžasné, oněměla jsem – máme právo být hrdi!“
Za realizační tým Eva Bělohlavá

Pozvánky

Dům dětí a mládeže Vratimov
pořádá v měsíci listopadu tyto akce:

Cesta za Svatým Martinem – takto jsme nazvali nově připravovanou akci ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem pro
všechny děti a jejich rodiče, která se koná v neděli 11. listopadu.
Start je v rozmezí od 16.00 do 16.30 hodin od Domu dětí a mládeže ve Vratimově zlatými podkovami vyznačenou trasou s úkoly
až k Domu zahrádkářů. Na cestu si posvítíme vlastními lampiony. Pokud děti cestou najdou svatého Martina na bílém koni, dostanou od něj podkovu pro štěstí. Na konci trasy bude připraveno
občerstvení pro malé i velké.
Těšíme se na Vás.
Marcela Grácová

2. 11.		
3.- 4. 11.		
11. 11.		
		
		
16. 11.		
		
17. – 18. 11.
24. 11.		
		
1. 2. 12.		
2. 12.		
		
		

V sobotu 24. listopadu připravujeme pro děti Kateřinskou zábavu s Argumenty. V sále se sejdeme v 16.00 hodin. Ke zpěvu a
tanci nám bude hrát živá kapela Argument. Čeká nás odpoledne
plné her i soutěží. Na závěr si všichni vyzkoušejí štěstěnu. Bude
připravena bohatá tombola.
Renáta Míčková

Diskotéka pro náctileté
Angličtina na DDM, pouze pro přihlášené
Cesta za svatým Martinem na bílém koni – 		
akce s lampiony od DDM Vratimov, start od
16.00 do 16.30 hodin
Podzimní tvoření – výroba Hraběnčiných šál,
16.00 hodin, pouze pro přihlášené
Víkend TV Pantuška, pouze pro přihlášené
Kateřinská zábava s Argumenty pro děti – sál
DDM od 16 hodin
Angličtina na DDM, pouze pro přihlášené
Maňáskové divadlo pro děti O červené
karkulce, soutěže a hry pro děti od 2 do 10 let,
omezený počet míst, zavolejte si o rezervaci.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Otylka

Pořady s Michalem děti baví

Každoročně naše město navštíví pan Michal Nesvadba, tentokrát
přijel s pořadem Michal je pajdulák, kterým děti rozveselil
natolik, že paní učitelky měly co dělat, aby je zklidnily.
Doufáme, že nám tato pěkná tradice vydrží i do dalších let a
Michal potěší ještě další generace našich dětí.
Romana Slívová,
kulturní středisko

Dne 9. října 2012 se v kinosále Hvězda konalo divadelní
představení Otylka, které ve Vratimově sehrálo Divadlo
Pavla Trávníčka. Mezi herci zaujal především výkon
energického V. Upíra Krejčího.

Podzimní výstava datyňských
zahrádkářů

Tato tradiční výstava ZO ČZS Horní Datyně, která se konala
v Kulturním domě v Horních Datyních ve dnech 22. a 23. září
2012, byla připravovaná k 55. výročí vzniku naší organizace.
Tehdy zanikla Jednota zahrádkářů a vznikla nová organizace
Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů. Jejím nástupcem
je dnešní Český zahrádkářský svaz. Jsou mezi námi členové, kteří působili ve všech těchto bývalých organizacích. I nadále jsou
nám nápomocni svými zkušenostmi a radami.

I přes letošní nepříznivé počasí vinou pozdních jarních mrazíků
se podařilo za pomoci nejen našich členů, ale i příznivců zahrádkářů zajistit a připravit tuto voňavou přehlídku výpěstků ovoce,
zeleniny, květin, bylinek, kaktusů a živých dekorací, také zemědělských a zahrádkářských nářadí z dob minulých.
Velkou měrou se na této zdařilé akci podílely i děti ZŠ Horní
Datyně, které dokázaly vytvořit krásné dekorace z vydlabaných
dýní a výtvarných prací. Tato součást výstavy se všem návštěvníkům velice líbila. Dětem byly předány sladké odměny, vítězům
diplomy a patří jim velký dík, jako všem, kteří se na této výstavě
podíleli a tuto výstavu navštívili.
							
Vladimíra Červová
Za výbor ZO ČZS Horní Datyně

Divadelní představení Otylka (foto Petr Juřák).
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Železniční nehoda mezi Paskovem a Vratimovem v roce 1923

Ostravu s Frýdkem už od roku 1871 spojovala lokální železniční trať, která pak pokračovala
do Frýdlantu. Této trati se také říkalo Ostravsko-frýdlantská dráha, to proto, že cílovými
stanicemi byla právě Ostrava a Frýdlant. Tato
dráha byla jednokolejná, i když se už od jejího
vzniku počítalo také s výstavbou koleje druhé.
Nikdy k tomu ale nedošlo. Z tohoto důvodu se
protijedoucí vlaky křižovaly ve velkých stanicích. Vlaky jedoucí mezi Ostravou a Frýdkem
se v té době většinou míjely ve Vratimově.
Bylo úterý 16. října 1923. Tento den došlo
ke změně křižování a vlaky se měly míjet v
Paskově. Paskovský telegrafista Zelinka byl z
Vratimova informován o této změně, domníval
se ale, že se vlak v Paskově zdrží trochu déle.
Proto moc nespěchal, aby o tom informoval
výpravčího. Ten mezitím poslal na trať vlak
jedoucí od Frýdku na Ostravu a vrátil se do

železniční kanceláře. Tam mu teprve Zelinka
sdělil informaci o tom, že dnes bude křižování vlaků v Paskově a ne ve Vratimově. Nastalo
zděšení. Železniční strážní domky podél trati
byly ihned informovány, aby se pokusily vlak
zastavit, bylo už ale pozdě. Asi 900 metrů před
vratimovskou železniční stanicí do sebe narazily v plné rychlosti vlaky jedoucí od Paskova
a od Vratimova. Náraz byl tak silný, že první
vozy byly úplně roztříštěné. Ozvala se strašná
rána, vyvalil se kouř z obou lokomotiv, bylo slyšet praskání dřevěných částí železničních vozů.
Pohled na místo zkázy byl děsivý – lokomotivy
byly do sebe vklíněny, druhý vagón ve vlaku od
Paskova byl úplně rozmačkaný. Byl to poštovní
vagón a úředníci, kteří v něm byli, odnesli svoji službu životem. Také ve vlaku od Vratimova
došlo k demolici některých vagónů, druhý vagón byl vražen ze dvou třetin do vagónu třetího.

Jakmile se cestující trochu vzpamatovali z
prožitého šoku, snažili se dostat z vlaku a pomáhat zraněným. Do 30 minut přijel pomocný vlak z Ostravy s lékaři, sanitním sborem a
pomocnými dělníky, chvíli poté dorazil stejný
vlak z Frýdku. Jelikož se na místo neštěstí začali scházet lidé z okolí, pořádek muselo zajišťovat četnictvo, hasiči a dobrovolníci. Lidé
pomáhali s odklízením trosek a hledáním zraněných. Výsledky dopravní nehody byly tragické – zahynulo 5 lidí, dalších 50 bylo zraněno.
Při této železniční nehodě, která neměla na této
trati obdoby, zemřeli poštovní úředníci Hynek
Pravda a Ladislav Marek, dále pak zámečník z
Frýdku Karel Uherek a Emilie Petrová a Marie
Gabzdilová, obě z Řepišť.
Mgr. et Bc. Petr Juřák

Vratimovská historie na starých fotografiích a pohlednicích
Železniční nehoda v roce 1923
(foto SOkA Frýdek-Místek).

Kronika města
Vratimova – část 19.
Počasí v druhé polovici roku 1930
V červenci časté srážky, které kazily
sklizeň ke konci měsíce bouřky a vichry,
teplota klesla pod normál, v srpnu srážky
každé noci, ovsy nebylo možno skliditi,
temperatura 17°C, koncem měsíce se počasí
zlepšilo a nastalo ochlazení. V září zpočátku prší, ve dne temperatura 17°C až 20°C,
v noci bouřky a lijavce, v poli nelze dělati ani brambory kopati ani seti. V říjnu se
ozimnilo, 3. 10. byl bílý mráz, temperatura
-3°C, na to přišel déšť, 6. 10. liják s neobyčejnou vichřicí, která vyvracela stromy,
uprostřed října pěkné slunné dny, po 20. 10.
zase deštivé počasí, částečně sníh s deštěm,
voda vystoupla, Zárubek, Kunčičky a část
Mar. Hor zatopena. V těchto dnech byly
v různých krajích povodně, místy mnoho
sněhu a závěje. V listopadu to nebylo lepší,
prší skoro denně, nelze seti, teprve poslední
dny v měsíci se v poli pracuje. V prosinci
zpočátku prší ještě, 4. 12 a 5. 12. jsou tiché
mrazy, pak zase déšť. 11. 12. sníh a studeno,
pak zase déšť, 11. 12. mrazy -10°C, sněhu
jen málo – 10 cm.
Besídka venkovského dorostu před hospodou U Šodků (foto archiv KS Vratimov).
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pokračování příště

společenská rubrika, pozvánky

VZPOMÍNÁME

Vánoční jarmark
a rozsvícení vánočního stromu
s programem

27. října uplynulo 25 let od úmrtí
mého otce

7. prosince 2012 od 10.00 do 17.00 hodin
prostory Společenského domu ve Vratimově

Václava Kyšky
a

16.00 - 16.15 vypouštění balónků s přáníčky dětí

29. října jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí
dědečka

16.15 - 16.40 zazní koledy v podání dětí Základní
		
umělecké školy ve Vratimově

Břetislava Václavka

16.40 - 17.00 ohňová show skupiny Folleto

Kdo jste je znali, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a úctou celá rodina.

17.00		

rozsvícení vánočního stromu

„Vratimovská galerie VG“
neboli
„VeGéčko“

Kdo měl rád, ten vzpomene.
Kdo miloval, ten nezapomene.
12. října jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí
pana

(V prostorách vestibulu kina Hvězda)

Zdenka Vicherka

Výstava

Barevný svět Edy Riedla

a

(obrazy)

dne 27. listopadu vzpomeneme 1. výročí úmrtí

Zdenky Fojtíkové
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

INZERCE PRO VÁS
Pronajmu byt 3+kk ve Vratimově. Možno ihned. Tel. 605 563 324.

Pronajmu byt 1+1 ve Vratimově. Volejte 725 085 399.
Výstava je otevřena do 8. listopadu 2012
Společnost TEPLO Vratimov hledá technika v oboru MaR, SŠ
nebo VŠ elektrotechnického směru, s nástupem od 1. ledna 2013.
Bližší informace na tel. 596 732 640.

Provozní doba st a čt 15.00 - 18.00 hod.
V případě zájmu je možno galerii navštívit i mimo tento
termín na základě předchozí telefonické domluvy
(tel. 595 700 751)
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pozvánka na akce

Listopad v kulturním středisku

Místní knihovna Řepiště
Od 9. listopadu 2012 do 11. ledna 2013 Strašidla v obcích
Slezské brány - výstava výtvarných prací žáků 2. až 4. třídy
ZŠ Řepiště v rámci výtvarného soutěžního projektu.

Program v Kulturním domě ve Vratimově
7. listopadu
14.00
kinosál
Setkání seniorů
		 s představiteli města Vratimova
8. listopadu		 vestibul
Prodej
10. listopadu
9.00
banketka Schůze svazu
			
bojovníků za svobodu
14. listopadu
14.00
kinosál
Setkání seniorů
		 s představiteli města Vratimova
15. listopadu		 vestibul
Prodej
20. listopadu 8.30, 10.00
kinosál
Broučci
25. listopadu
10.00
kinosál
Sněhurka
26. listopadu		 vestibul
Prodej
5., 12., 19., 26.
16.30
1., 8., 15., 22., 29. 15.00

Dne 28. listopadu akce pro školní družinu se spisovatelem
Janem Opatřilem s názvem Dobrodružství Kapříka Metlíka.
Výstavy lze zhlédnout v úterý od 10.00-12.00, 13.00-17.00 a
v pátek od 9.00-12.00 a od 13.00-15.30 hod.

Městská knihovna Vratimov

Od 12. listopadu 2012 do 30. ledna 2013 Strašidla v obcích
Slezské brány - výstava výtvarných prací žáků 2. až 4. tříd
ZŠ Vratimov v rámci výtvarného soutěžního projektu.

Místní knihovna Žabeň

Od 14. listopadu 2012 do 30. ledna 2013 Strašidla v obcích
Slezské brány - výstava výtvarných prací žáků 2. až 4. třídy
ZŠ Žabeň
v rámci výtvarného soutěžního projektu.

kinosál
Zkouška ZUŠ
učebna č.11 Autoškola

Výstava Jaromíra Poláška: Vánoce dříve a dnes - od 21. listopadu 2012.

Program v Kulturním domě Horní Datyně
8. listopadu
		
14. listopadu
30. listopadu

14.00
17.00
18.30

Beseda Vánoce dříve a dnes dne 26. listopadu 2012 v 17.00
hodin. Vstup zdarma.

velký sál		 Setkání seniorů
s představiteli města Vratimova
klubovna Schůze ZO KSČM
klubovna Schůze ZO ČSV

Místní knihovna Horní Datyně

Strašidla v obcích Slezské brány - od 26. listopadu 2012 do
30. ledna 2013 výstava výtvarných prací žáků 2. až 4. třídy
ZŠ Horní Datyně v rámci výtvarného soutěžního projektu.

Kurzy
cvičení seniorů
AJ 3. ročník
AJ 4. ročník 		
aerobic mix
společenské 		
tance
AJ 2. ročník
relax a jóga

úterý
		
		

18.00
18.30
19.00

cvičební sál
banketka
cvičební sál

pilates
vinyasa jóga
bodyform

středa
		
		

17.00
18.00
19.00

banketka
cvičební sál
cvičební sál

jóga
bodystyling
fit balony

čtvrtek
		
		

17.00
18.00
18.00

cvičební sál
cvičební sál
velký sál

pilates
body form
karibik dance

Divadelní soubor Bambules

Sněhurka

Kupon na zlevněnou vstupenku

pondělí
9.00
cvičební sál
		
15.30
učebna č. 11
		
17.00
učebna č. 11
		
18.00
cvičební sál
		
18.00
velký sál
				
		
18.30
učebna č. 11
		
19.00
cvičební sál

neděle 25. listopadu v 10 hodin
kinosál Hvězda Vratimov
Vstupné 50 Kč

Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
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kino Hvězda v listopadu

Útěk z MS-1

Válka bohů

14. a 15. listopadu v 18 hodin
Francie, USA, 95´, vstupné 70 Kč, akční scifi, přístupný od
15 let, v českém znění
Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší z nejhorších jsou drženi na místě, ze kterého není úniku
- mimo Zemi, uprostřed
hlubokého vesmíru. Prezidentova dcera Emilie
Warnock navštíví v rámci humanitární mise vesmírnou věznici MS One.
Ale krvavá vzpoura vězňů učiní z Emilie to nejcennější rukojmí. Ven ji
může dostat jen jediný člověk, bývalý špičkový vládní agent
Snow…
Hrají: Maggie Grace, Guy Pearce, Peter Stormare, Vincent
Regan, Tim Plester, Lennie James, Joseph Gilgun

1. listopadu v 18 hodin
USA, 110´, vstupné 70 Kč, akční drama, přístupný od 15 let,
v českém znění
Dlouhé věky od dob, kdy bohové vyhráli svůj mýtický zápas proti Titánům, se zjevuje nové zlo zmítající starořeckým
světem. Šílený touhou po moci, započal král Hyperion válku
proti lidskosti. Hledá bájný luk Epirus, zbraň nepředstavitelné
moci, kterou ukoval bůh války Áres.
Hrají: Henry Cavill, Freida Pinto, Mickey Rourke, Luke
Evans, Stephen Dorff, Kellan Lutz

Rodinný film (začátek v 17 hodin)

Artur a souboj dvou světů

21. a 22. listopadu v 17 hodin
Francie, 101´, vstupné 70 Kč, animovaná rodinná fantasy
Pomocí lsti se Maltazard dostal do světa lidí. Má jasný
cíl: sestavit armádu obřích
seidů a převzít nadvládu nad
celým světem. Vypadá to, že
plány mu může zmařit jenom
Arthur, který se ale musí nejdříve dostat do své ložnice a
vrátit se do své původní velikosti.
V českém znění: Zlata Adamovská, Zuzana Norisová, Miroslav Táborský, Jiří Prager a další

Nedotknutelní

7. a 8. listopadu v 18 hodin
Francie, 112´, vstupné 70 Kč, komedie, přístupný od 12 let,
titulky
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka z
předměstí, kterého právě propustili z vězení.
Ač se zdá, že si na tuto
práci našel tu nejméně
vhodnou osobu, opak
je pravdou - podaří se
jim propojit Vivaldiho
a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky.
Hrají: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, Cyril Mendy, Emilie Caen

Celovečerní dokument:

Miloš Forman: Co tě nezabije…

28. a 29. listopadu v 18 hodin
ČR, 110´, vstupné 70 Kč, dokument, přístupný
Základními pilíři dokumentu jsou filmy, úspěch, kariéra,
zklamání, přátelé, rodina, krutosti dětství, síla moci, vzpoura
a svoboda. Dokument vznikal v průběhu pěti let a natáčel se
v New Yorku, Connecticutu, Paříži, Valencii, Madridu, Praze
a dalších místech České republiky. Režie se opět ujal Miloslav Šmídmajer.
Vystupují: Miloš Forman, Petr Forman, F. Murray Abraham, Jean-Claude Carrière, Michael Douglas, Louise Fletcher, Matěj Forman, Woody Harrelson, Natalie Portman,
Annette Bening

Pohádková sobota pro děti (začátek ve 14
hodin):

Kozí příběh – Pověsti staré
Prahy
10. listopadu ve 14 hodin
ČR, 80´, vstupné 30
Kč, animovaná pohádka
Namluvili:
Matěj
Hádek, Jiří Lábus,
Mahulena Bočanová, Michal Dlouhý,
Petr Pelzer, Jan Přeučil, Viktor Preiss,
Miroslav Táborský,
Karel
Heřmánek,
Petr Nárožný, Dalimil Klapka
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kulturní středisko připravuje

Vánoční koncert Lenky Filipové

kinosál Hvězda Společenského domu ve Vratimově
úterý 11. prosince v 19 hodin

vstupné 250 Kč

Mikulášská show s Hopsalínem
sobota 1. prosince v 15 hodin
velký sál Společenského domu ve Vratimově

vstupné 55 Kč

(v ceně dětské vstupenky je balíček sladkostí, počet balíčků omezen, doporučujeme zakoupit vstupenky předem)
Pokladna KS: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin
Rezervace vstupenek v pokladních hodinách
na tel. čísle 595 700 751
11

Z obsahu:
– Ze zasedání zastupitelstva a rady
– Prezidentské volby
– Okénko do vratimovské historie
– Tříkrálová sbírka
1. prosinec 2012 / číslo 12	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 4
str. 7
str. 8

604 127 288

Výhodné podmínky pro zateplování se už nemusí opakovat

Ve sdělovacích prostředcích se objevila zprávu Ministerstva životního prostředí ČR o uvolnění miliardových částek na energetické úspory, a to mimo jiné na poskytnutí dotací na zateplení budov, jak těch veřejných, tak obytných domů.
O dotace bude údajně možné žádat již příležitost zajistit si levně úspory za teplo
Těm, kteří nevědí, na koho se obracet,
koncem příštího roku. Ve spojení s velmi pro mnoho dalších let. A má to ještě jed- připojujeme kontaktní údaje Státního fonnízkou úrokovou sazbou hypotečních úvě- nu kladnou stránku, byť to není záměrem du životního prostředí, pobočka Ostrava,
rů, kde lze dosáhnout historicky nejnižších těchto dotací. Podívejte se kolem sebe, jak přes který je možno o dotace žádat.
úroků a nízkou cenou stavebních prací vypadají domy těch, kteří se již do zateplojako důsledku finanční krize, mají majitelé vání dali. Zašlé, šedivé fasády s opadáva- Státní fond životního prostředí České
rodinných domů a bytů jedinečnou šan- jícími omítkami vystřídaly domy, na které republiky
ci levně převléknout kabáty svých domů, je radost se podívat, a tak na tom vyděláme Adresa: Českobratrská 2227/7
udělat novou střechu, vyměnit okna a do všichni.
70200 Ostrava
budoucna ušetřit za vytápění nemalé částA protože úředníci slibují také zjedno- Telefon: +420 595 198 431
ky. S ohledem na stále rostoucí ceny tepla dušení administrativy spojené s podáním Fax: +420 596 110 713
bez ohledu na to, čím topíme, kde lze stej- žádostí o dotaci, věřím, že vlastníci domů E-mail: irena.pocedicova@sfzp.cz
ný trend očekávat i v budoucnu, nastane, a bytů v našem městě této příležitosti hojně
splní-li ministerstvo svůj slib, jedinečná využijí.
JUDr. Dagmar Hrudová,
starostka

Všem obyvatelům města přejeme klidné a radostné prožití
svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce 2013.
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informace občanům

Druhé datyňské hovory s občany

Ve středu 14. listopadu proběhlo v malém sále Kulturního domu v Horních Datyních druhé setkání s místními zvolenými
zastupiteli. Hovorů se zúčastnili, mimo datyňských zastupitelů, také starostka města JUDr. Dagmar Hrudová, místostarosta
města Ivo Kičmer a předseda stavební a dopravní komise Ing. Ivo Kiška.
Na úvod Martin Čech seznámil přítomné občany se zápisem z
prvního setkání a probral problémy, které se podařilo vyřešit a
které jsou dlouhodobé. Mezi vyřešené problémy patří opravené
veřejné osvětlení (časté výpadky při silnějším větru), opravené
některé místní komunikace, černá skládka v ul. Ve strži, čištění
příkopu na ul. K hájence.
Dále byli občané seznámení se stavem investičních akcí v
rámci Horních Datyň během letošního roku. Zde bych zmínil
alespoň ty nejdůležitější:
•
Výměna oken a topení v mateřské škole
•
Výměna oken na základní škole
•
Oprava komunikace na ul. Karla Košťála a V Údolí
•
Projektová dokumentace na doplnění veřejného 		
osvětlení ul. Leopolda Fajkuse
•
Projektová dokumentace na generální opravu mostů 		
na ul. J. Tomise, K. Košťála a Na Olejní

•
•
•
•
•
•

Přemístění místní knihovny, a to z mateřské školy 		
do klubovny v prvním patře kulturního domu
Stav chodníku na ul. Vratimovské
Hustota dopravy, zvláště nárůst kamionové dopravy 		
a možnosti řešení
Přechody pro chodce na ulici Vratimovská
Zaasfaltované vpusti na ulici Vratimovská
Nedostatečné spojení městskou hromadnou dopravou,
zvláště pak ranní školní spoje.

Děkujeme všem za účast a podněty, které nás společně v Horních Datyních trápí. O spoustě z nich samozřejmě víme. Některé umíme a budeme moci vyřešit sami. Spousta z nich je na
jednání s dalšími organizacemi, jako je např. KODIS, Správa
silnic Moravskoslezského kraje, Policie ČR atd. Každopádně
ale se zmíněnými podněty budeme dále pracovat a o výsledku,
či stavu Vás budeme informovat.
Další setkání proběhne v březnu 2013. Informaci o akci pak
najdete ve Vratimovských novinách, popřípadě na plakátech a
letáčcích.
Závěrem dovolte, abychom popřáli všem příjemné prožití
svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví, osobní a pracovní pohody v roce 2013.

Poté starostka města JUDr. Hrudová rozvedla jednotlivé investiční akce. Informovala také o přípravách realizace výstavby
kanalizace. Vyjádřila se zároveň ke stavu jednotlivých komunikací na území Horních Datyň.
Ing. Kiška seznámil občany s prací stavební a dopravní komise v rámci místních komunikací. Vysvětlil, jak komise provádí
kontroly jednotlivých cest, jejich stav a poté zařazení do plánu
oprav.
V následné diskuzi se probírala tato témata:
•
Stav ulice Nad Točnou
•
Příprava realizace kanalizace. Žádost o dotaci je
akceptována, čeká se nyní na její schválení. 		
Předpokládáme, že výsledek bude znám do konce
letošního roku

Za datyňské zastupitele
Martin Čech

Vítání občánků

Poslední slavnostní vítání občánků Vratimova v letošním
roce se uskuteční v sobotu 15. 12. 2012 v 9.00 hod. v obřadní
síni Městského úřadu ve Vratimově. Rodiče mohou přihlásit své
děti ve věku do jednoho roku s trvalým pobytem ve Vratimově
nebo Horních Datyních, nejpozději do 7. prosince 2012.

Ze schůze Rady města Vratimova
a zasedání
Zastupitelstva města Vratimova

Telefonické objednávky: 595 705 925 – matrika
Osobně: na odboru sociálně-správním Městského úřadu ve
Vratimově, 1. patro, dv. č. 1 - matrika

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání
dne 5. listopadu 2012 projednávalo:
– Stanovení cen za svoz komunálního odpadu v roce 2013
– Stav hospodaření společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r.o.
– Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, spol. s r.o.
– Vyhodnocení sezóny v roce 2012 na koupališti
– Přípravu na údržbu místních komunikací v zimním období
– Smlouvy
– Založení místní akční skupiny a přípravu Integrované strategie rozvoje území

Objednávky na e-mailovou adresu: vecerova.meu@vratimov.cz
Drahomíra Večeřová, matrikářka

 ada města Vratimova na své schůzi dne 23. listopadu
R
2012 projednávala:
– Rozbory hospodaření za 1. – 9. měsíc roku 2012
– Návrh na odpis nedobytných pohledávek
– Schválení inventarizační komise
– Plán práce Rady města Vratimova na I. pololetí roku 2013
– Vyhodnocení investičních akcí k 31. 10. 2012
– Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 O místních poplatcích
– Rozpočtové opatření č. VII/2012
– Smlouvy

Ivo Kičmer, místostarosta
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informace občanům

Oznámení – mimořádná vánoční sbírka použitého ošacení
Městský úřad Vratimov a občanské sdružení Diakonie Broumov děkují všem občanům, kteří se zúčastnili minulé sbírky
použitého ošacení a zároveň oznamují, že z důvodu potřebnosti
proběhne tato sbírka použitého ošacení znovu v předvánočním
termínu.
Sběr se uskuteční pouze v jednom dnu a sice:
5. 12. 2012 v 9.00 – 16.00 h ve Vratimově v kulturním domě
ve spodním vestibulu, boční vchod vedle jídelny Stravování
Čavojská a v Horních Datyních v kulturním domě v šatně
před sálem.
Odevzdat je možno:
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky,utěrky, záclony
látky (minimálně 1 m2 , NE odstřižky)
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky
obuv
hračky (kompletní)
Věci nesmí být poškozené, znečištěné nebo vlhké a musí
být zabalené do igelitových pytlů nebo krabic.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Pozvánka

Dne 17. prosince 2012 v 9.00 hodin
se v Kulturním domě
v Horních Datyních bude konat zasedání
Zastupitelstva města Vratimova

Upozornění

Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského úřadu Vratimov koncem roku 2012 a počátkem roku
2013:
V týdnu od 17. 12. 2012 bude pokladna na MěÚ Vratimov
otevřena takto:
PONDĚLÍ
17. 12. 2012
8.00 - 11.30		
					
12.30 - 16.30
STŘEDA
19. 12. 2012
					

8.00 - 11.30		
12.30 - 16.30

19. prosinec bude poslední den, kdy bude otevřeno pro občany v roce 2012. Od čtvrtku 20. 12. 2012 do úterý 1. 1. 2013
bude pokladna UZAVŘENA.
Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a
místního poplatku za psa bude pokladna od 2. 1. 2013 do 24. 1.
2013 otevřena i mimo úřední dny (kromě pátku) takto:
PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
(mimo středy 2. 1. od 10.00 hod.)
			
ÚTERÝ A ČTVRTEK
8.00 - 11.30			
				
12.30 - 14.00
Od pondělí 28. 1. 2013 bude běžná provozní doba.
Dne 16. 1. 2013 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2013 v Horních
Datyních v Kulturním domě - v malém sále, a to:
STŘEDA
16. 1. 2013
8.00 - 11.30		
					
12.30 - 16.30
Mgr. Ing. Pavel Janků,
vedoucí odboru finančního

Úhrada
zaa likvidaci
svoz komunálního
a likvidaci
komunálního
odpadu na rok 2013
Úhrada za svoz
odpadu
na rok 2013
Typ odpadové nádoby

Cena na rok 2012
občané

Igelitové pytle
Svoz 12x ročně
Popelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny
Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
Svoz 1x týdně
Popelnice na bioodpad svoz 1x za 2 týdny
Kontejnery 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x týdně
Svoz 2x týdně
Svoz 3x týdně

organizace

516,1380,-

1452,-

1128,1728,2244,2760,832,-

1176,1800,2352,2892,-

6528,10440,18504,26508,-

6852,10956,19428,27900,-

Cena za svoz a likvidaci komunálního
odpadu zůstává stejná jako v roce 2012.
Označení svozu barevnými známkami
také zůstává stejné:
Svoz 1x za 4 týdny
zelená
Svoz 1x za 2 týdny
modrá
Svoz 1x týdně zima,
1x za 2 týdny léto
žlutá
Svoz 1x týdně		
červená
Občané, kteří žijí osamoceně a používají k topení ekologická paliva, mohou
místo popelnice využívat igelitové pytle.
Občané, kteří přibližují odpadovou
nádobu vzdálenou víc jak 100 m k místu
svozu mají slevu z ceny.
RNDr. Ivana Hranická,
odbor VaŽP

Cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu zůstává stejná jako v roce 2012. Označení
svozu barevnými známkami také zůstává stejné:
Svoz 1x za 4 týdny
zelená
Kulturní středisko Vratimov bude uzavřeno
V pondělí
31. prosince 2012 bude Městský
úřad
Svoz
1x za 2 týdny
modrá
Svoz 1x týdně zima,Vratimov
1x za 2 týdnyuzavřen.
léto
žlutá
ve dnech 22. 12. 2012 - 1. 1. 2013
Svoz 1x týdně
červená
Občané, kteří žijí osamoceně a používají k topení ekologická paliva, 3mohou místo popelnice
využívat igelitové pytle.
Občané, kteří přibližují odpadovou nádobu vzdálenou víc jak 100 m k místu svozu mají slevu

informace občanům

Práce Sboru pro občanské záležitosti města Vratimova

Sbor pro občanské záležitosti města Vratimova, který pracuje již řadu let
pod vedením předsedkyně paní Jaromíry
Maulerové, zorganizoval i v letošním roce
Setkání seniorů s představiteli našeho
města. Setkání se uskutečnilo 8. a 11. listopadu v Kulturním domě ve Vratimově.
Stejnou akci připravily členky Sboru pro
občanské záležitosti v Horních Datyních,
pod vedením předsedkyně paní Jarmily
Slívové „ z ulice Václavovické“, a to dne
8. listopadu v Kulturním domě v Horních
Datyních. Protože Vratimov stárne a seniorů ve věku nad 70 let žije v našem městě
kolem 700, je nutné toto setkání pořádat
ve třech termínech.
Kromě tradičního pohoštění a kalendářů bylo letos pro zúčastněné zajištěno
také vystoupení žáků Základní školy Vratimov, Datyňská 690 a vystoupení vyzrálých mažoretek Jiřinek z Paskova.
Doposud mohla města využívat údajů
z evidence obyvatel. Ohlašovna vytvo-

řila seznam občanů, ať už pro zasílání
blahopřání k narozeninám, pro předávání dárkových balíčků jubilantům nad 80
let, nebo zaslání pozvánek na zmíněné
setkání. Od 1. 7. 2012 je účinný zákon
č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
na základě kterého nemá město přístup k
aktuálnímu seznamu obyvatel, se kterým
doposud pracovaly členky Sboru pro občanské záležitosti města Vratimova.
Výjimkou je Vítání občánků, na které
rodiče sami přihlašují své děti, a tím dávají souhlas se zpracováním osobních údajů
(jméno, příjmení, datum narození, adresa)
pro seznam, zaslání pozvánky, zapsání do
kroniky.
Tak jako jiným městům, ani nám se nelíbí, že jsme od příštího roku nuceni přerušit zaběhnutou tradici a ukončit zasílání
blahopřání a předávání dárkových balíčků
jubilantům města Vratimova. Jediné co
bychom chtěli za spolupráce seniorů zachovat, je setkání seniorů s představiteli

města, s tím, že budou vyhlášeny termíny
a zájemci se budou moci přihlásit přímo
u předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti města Vratimova paní Jaromíry
Maulerové. O termínech a možnostech
přihlášení budou vratimovští senioři informováni prostřednictvím Vratimovských novin.
Náplní Sboru pro občanské záležitosti
města Vratimova v příštím roce tedy zůstává:
•
Vítání nových vratimovských
občánků
•
Setkání vratimovských seniorů
•
Zlaté svatby
•
Diamantové svatby
•
Loučení dětí s mateřskou školou
•
Loučení dětí se základní školou
•
Návštěvy seniorů v Domovech
pro seniory
Mgr. Erika Herzová,
vedoucí sociálně-správního odboru

Volby prezidenta České republiky
Dne 11. a 12. ledna 2013 se uskuteční první kolo volby prezidenta České republiky a případné druhé kolo volby se uskuteční
ve dnech 25. a 26. ledna 2013.
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu,
může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), na voličský průkaz v jakémkoliv stálém
volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv
zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat:
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 		
podpisem voliče
v elektronické podobě podepsané uznávaným 		
elektronickým podpisem
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 		
datové schránky
osobně – v tomto případě do okamžiku uzavření
stálého seznamu voličů, tj. do 9. ledna 2013
do 16 hodin.
Žádost v listinné podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj.
do 4. ledna 2013.
Voličům budou doručeny obálky s hlasovacími lístky na adresu trvalého pobytu. V souvislosti s roznáškou těchto obálek
upozorňujeme občany na vznik možných ojedinělých nesrovnalostí se skutečným stavem obyvatel. Seznamy pro roznášku

jsou zpracovány s jistým časovým předstihem počítačovým programem, aby Městský úřad Vratimov mohl včas zorganizovat
distribuci obálek. Proto je možné, že se v seznamu vyskytne
osoba, která již na uvedené adrese nebydlí (odstěhovaný, zemřelý). Snažíme se těmto nesrovnalostem předcházet, ale zároveň
žádáme občany, aby nás omluvili ve výše uvedeném případě
a případné nesrovnalosti nahlásili příležitostně na ohlašovnu
Městského úřadu Vratimov. Zároveň bychom chtěli požádat
občany Vratimova a Horních Datyň, aby si své domy řádně
označili čísly popisnými, popř. orientačními, čímž by velmi
usnadnili doručování hlasovacích lístků i ostatní pošty.
Volební okrsky a volební místnosti:
VO 1 Dům dětí a mládeže Vratimov
VO 2 Mateřská škola Vratimov
VO 3 Kulturní dům Vratimov
VO 4 Základní škola Datyňská ul.
VO 5 Základní škola Horní Datyně
Upozorňujeme občany na změny. Volební místnost pro volební okrsek č. 2 bude v Mateřské škole Vratimov (dříve základní umělecká škola) a z důvodu plesové sezóny se pro tyto
volby mění rovněž místnost pro volební okrsek č. 5, kterou
bude třída v Základní škole Horní Datyně.
Mgr. Erika Herzová,
vedoucí sociálně-správního odboru

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů ve Vratimově
Na základě smlouvy uzavřené mezi naší společností Ovod,
spol.s r.o. a společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., dodavatelem vody z vodovodu do Vaší obce, dovolujeme si Vám tímto oznámit, že v temínu
od 26. 11. 2012 – 5. 12. 2012 ve Vratimově
od 13. 12. 2012 – 19. 12. 2012 v Horních Datyních

zvy na obecní úřední desce, místním rozhlasem, zpravodajem
apod.). Pracovníci, kteří budou odečty provádět, mají služební
průkazy, kterými jsou povinni se na požádání prokázat.
Současně si Vás dovolujeme informovat, že změnu v provádění odečtů si můžete ověřit telefonicky na call centru SmVaK
Ostrava a.s. - tel. č. 840 111 123.

budou prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovníky
Ovod, spol. s r.o. Prosíme o upozornění Vašich občanů o této
skutečnosti u Vás obvyklým způsobem (vystavením této vý-

Beata Hejtmánková,
vedoucí střediska odečtů Frýdek-Místek
Ovod, spol. s r.o. Opava
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SDH, cyklostezka

Další zlepšení akceschopnosti jednotky SDH Vratimov

Jednotka SDH Vratimov je jednotkou kategorie JPO II. Je tedy jednotkou s působností i mimo území zřizovatele, kterým je
Město Vratimov.
Jednotka zařazená v této kategorii má dopolední hodiny pracovních dní, kdy je městnanci TS, ale mohou zároveň zajišstanovený výjezdový čas do 5 minut od většina hasičů v zaměstnání.
ťovat akceschopnost jednotky zejména v
vyhlášení poplachu. Znamená to tedy, že
Vedení jednotky tedy hledalo řešení, jak exponovaných dopoledních hodinách. My
pokud je jednotce vyhlášen poplach, musí problematickou situaci vyřešit a činnost se na oplátku snažíme naším vybavením,
z místa své dislokace, tedy z hasičské jednotky usnadnit. Po několika jednáních pokud je to v našich silách, vypomáhat
zbrojnice ve Vratimově, vyjet k zásahu do se starostkou města JUDr. Hrudovou a Technickým službám v péči o naše město.
5 minut. Minimální početní stav, ve kte- ředitelkou Technických služeb Vratimov
Chtěli bychom tímto poděkovat vedení
rém jednotka musí vyjíždět, jsou 4 členo- Ing. Karolovou bylo řešení nalezeno. V města i TS za podporu a pochopení a převé jednotky.
Technických službách v době jednání prá- jeme si, aby budoucí spolupráce byla nejen
Aby byly dodrženy výše uvedené limi- vě shodou okolností hledali zaměstnance ku prospěchu našich subjektů, ale zejména
ty, musí členové jednotky nepřetržitě za- na uvolněné pracovní místo. Na toto místo občanů našeho města. Všem pak přejeme
jišťovat pohotovost 4 hasičů, k zajištění byl posléze přijat člen naší jednotky, kte- klidné a příjemné prožití vánočních svátvýjezdu. Je zřejmé, že vzhledem k tomu, rý tak doplnil dalšího našeho člena, který ků a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce
že hasiči tuto činnost provádějí ve svém zde již delší dobu pracoval. Díky vstříc- 2013.
volném čase a mimo svá hlavní zaměst- nosti a pochopení jak paní starostky, tak
nání, je zajištění pohotovosti velmi nároč- zejména paní ředitelky, mohou být naši 
Dalibor Vlček,
nou záležitostí. Nejproblematičtější jsou členové nápomocni městu nejen jako zaSDH Vratimov

Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov
Počátkem srpna 2012 byly dokončeny stavební práce na projektu Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov.
Slavnostní otevření cyklostezky a symbolické přestřižení pásky proběhlo za účasti
starostů dotčených obcí a dalších významných hostů dne 11. září 2012 v Paskově. V
současné době svazek obcí realizuje majetkoprávní úkony ve vztahu k pozemkům
pod cyklostezkou (výkupy, věcná břemena) a provozní záležitosti cyklostezky.
Projekt „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“, reg. číslo CZ.1.10/1.1.00/09.00922, je podpořen

z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko. Poskytovatelem dotace je Regionální rada regionu
soudržnosti Moravskoslezsko, www.rr-moravskoslezsko.cz. Cílem projektu bylo
vybudovat 7380 metrů dlouhý úsek cyklostezky Ostrava-Beskydy č. 59 a propojit
již vybudované úseky páteřní cyklostezky
Ostrava-Beskydy. Kromě zvýšení bezpečnosti cyklistů a přímého cyklistického spojení Ostravy s Beskydami projekt
zvýší turistický potenciál celého regionu a
Moravskoslezského kraje. Projekt realizuje svazek obcí Region Slezská brána spo-
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lečně s partnery: městy Vratimov a Paskov a obcemi Řepiště, Žabeň a Sviadnov.
Významným partnerem projektu je státní
podnik Povodí Odry, s.p. Celkové náklady
projektu jsou 37,75 mil. Kč, v tom způsobilé náklady projektu jsou 36,79 mil. Kč,
dotace z ROP 34,03 mil. Kč, vlastní podíl
žadatele 3,72 mil. Kč.
Rostislav Kožušník,
předseda svazku obcí
Region Slezská brána

akce - KČT, Domeček

Vzhůru na 46. ročník KLONDYKE a Country bál Zlatá horečka
Již po 46. pořádá KČT Slezská brána Horní Datyně pro příznivce zimní
přírody táboření s názvem Klondyke. 7. - 9. prosince se sejdou přátelé
bílých dálek a nocí strávených za třeskutých mrazů u ohňů. Akce se koná
již pošesté na vrcholu beskydské hory
Kalužný (994 m n. m.) s přístupem od
obce Morávka. Pro účastníky, ale i ná-

vštěvníky, kteří přijdou jen v sobotu 8.
prosince pozdravit své kamarády, jsou
připravené upomínkové předměty.
Mohou si zároveň zajistit místenky na
Vánoční country bál Zlatá horečka.
Oblíbené westernové dovádění se koná
15. prosince od 19 hodin v prostorách
restaurace Lapačka v Šenově. Další

informace naleznete na internetových
stránkách www.tjhornidatyne.cz.
Vladimír Kuchař

Cesta za svatým Martinem
V neděli 11. listopadu se bezmála 100 dětí v doprovodu rodičů vydalo na historicky první Cestu za svatým Martinem,
kterou uspořádal společně Dům dětí a mládeže ve Vratimově a Místní organizace Českého svazu zahrádkářů.
V podvečerních hodinách se mladí účastníci za svitu lampiónů vydali na trasu, na které je čekalo několik úkolů, které

pro ně připravili pracovníci a přátelé Domečku. Martin na
bílém koni cestou rozházel podkovy, které děti spolehlivě
dovedly do cíle trasy, který byl u Domu zahrádkářů. Zde
vítal příchozí sám Martin na bílém koni, což mnohé příjemně překvapilo. Odměnou za prošlou trasu byly čerstvě
upečené svatomartinské rohlíky, které věnovalo Pekařství
Boček. V sále Domu zahrádkářů připravili pořadatelé pro
děti výtvarná stanoviště, kde si nakreslily podkovy, vystřihovaly vločky, nebo vybarvily koníka a našla se chvilka i na
taneček. Samozřejmě nechybělo občerstvení jak pro malé,
tak pro velké účastníky. Celý nedělní podvečer zakončilo
loutkové představení v podání loutkoherečky Vlaďky Krakovkové z ostravského Divadla loutek.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se zasloužili o hladký průběh nultého ročníku Cesty za svatým Martinem a již
nyní můžeme prozradit, že spolupráce Domečku a vratimovských zahrádkářů slibuje do příštího roku několik zajímavých akcí, kde si přijdou na své jak děti, tak dospěláci.
Marcela Grácová, Petr Macura,
DDM Vratimov

Dům dětí a mládeže Vratimov
pořádá v měsíci prosinci tyto akce:
1.- 2. 12. Angličtina na DDM, pouze pro přihlášené
2. 12. Maňáskové divadlo pro děti O Červené karkulce,
10 hod sál DDM, soutěže a hry pro děti od 2 do 10 let,
omezený počet míst, zavolejte si o rezervaci.
7. 12. Galashow ZIK ZAK – Sportovní hala TJ Ostrava,
Varenská ul., od 17.00 hod
8. 12. Sobota s TV Pantuška – pouze pro přihlášené
8. 12. Mikuláš pro děti, sál DDM od 16.00 hodin
15. 12. Advent s Domečkem, kavárna KS Vratimov od 15.00
do 18.00 hod, pro všechny děti hry, soutěže, tanečky,
výroba nepečeného cukroví, výroba ozdob, ukázky 		
deskových her, moje přání Ježíškovi a spousta 		
překvapení….
21. 12. Vánoční diskotéka pro náctileté 6. – 9. třída

POZVÁNKA - ADVENT S DOMEČKEM
Srdečně zveme všechny děti a rodiče v sobotu 15. 12. do vratimovského kulturního střediska od 15.00 do 18.00 hodin nasát
vánoční atmosféru, odpočinout si od každodenního shonu a
prožít si krásné adventní odpoledne. Pro děti budou připraveny hry, soutěže, tanečky, tvořivá dílna, interaktivní deskové
hry s možností objednávky u Ježíška. Vyrobíte si dárečky pro
své nejbližší a napíšeme společně přání Ježíškovi, nabízíme
také nové nápady na štědrovečerní menu. Přijďte si hrát s dětmi. Těšíme se na Vás.

Od 22. 12. 2012 do 2. 1. 2013 bude DDM Vratimov uzavřen
z důvodu vánočních prázdnin!
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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okénko do vratimovské historie

Vánoce a vánoční zvyky ve Vratimově v minulosti

První část Štědrého dne bývala půstová, nikdo totiž nesnídal ani neobědval. Vše se nechávalo až na večeři. Pít se však mohlo a zatímco
se ženy věnovaly přípravě jídel, mužská polovina lidstva „vypalovala“ brouka požíváním vína
nebo kořalky. Poté, co byly vykonány všechny
přípravy ke štědrovečerní večeři a vše bylo čistě
uklizeno a umyto, zasedla celá rodina ke stolu.
V čele seděl hospodář (otec), pak matka a následně ostatní, vždy podle stáří. Všichni museli
být slavnostně oblečeni. Začalo se modlitbou,
kterou pronášel otec. Ten při ní vzpomenul na
zemřelé předky a nepřítomné členy rodiny a
rovněž poprosil o boží úrodu v příštím roce, o
klid v rodině, o ochranu před hříchy a o zdraví
pro všechny členy rodiny. V mnohých rodinách
se před večeří ještě četla první kapitola Janova
evangelia.
Na štědrovečerním stole byla umístěna rozsvícená svíce. Tento zvyk byl na památku zemřelých, protože se věřilo, že se ke štědrovečerní večeři dostavují i jejich dušičky. Na stole
byl čistý ubrus a na něm peníze, aby těch bylo
po celý rok dost. Dále se na stůl dávala cibule a
česnek jako ochrana před nemocemi, a povřísla
položená přes sebe křížem, aby ve stodole bylo

v příštím roce hodně úrody. Na stůl se rovněž
dával chléb a do něj se před večeří zabodl nůž.
Pokud zrezivěl, měl být příští rok neúrodný.
Štědrovečerní večeře byla bohatá, měla být
totiž obrazem celoroční stravy. A proto byl na
stole hrách, brambory, podmáslí, krupice, zelí,
rybí omáčka, ryby, oplatky s medem atd. Každé
jídlo se pak zakusovalo kouskem chleba.V mnohých rodinách bylo zvykem, že nádobí s jídlem
zůstalo na stole až do rána ležet tak, jak bylo při
odchodu od stolu.
Teprve po ukončení večeře se začaly provádět různé věštecké zvyky a rituály. Ke zjevení budoucnosti se používaly jablka, ořechy,
střevíce, svíčky atd. Pokud se na rozkrojeném
jablku objevila čtyřpaprsková hvězda, znamenalo to smrt, pokud bylo paprsků více, bylo to
předzvěstí dlouhého života. Pokud byl první
rozloupnutý ořech shnilý nebo byly tři shnilé
ořechy za sebou, věštilo to smrt. Každý u stolu
si zaplil svoji svíčku. A komu dříve dohořela,
měl mít kratší život.
Pokud se děvče chtělo vdát, mělo vyběhnout
ven, zatřást bezem a zavolat: Třesu, třesu bez,
ozvi se mi pes, kde můj milý dnes! A na které
straně zaštěkal pes, odtamtud měl ženich přijít.

Vratimovská historie na starých
fotografiích a pohlednicích

Průvod Božího
těla ve 40. letech
20. století. Dům
v popředí dnes
vypadá trochu
jinak, ale určitě
poznáte, kde stojí. (foto archiv
KS Vratimov).

Pokud chtěla dívka znát jeho jméno, pak si měla
napsat několik lístků s mužskými jmény a tyto
zadělat do knedlíků. První uvařený knedlík se
pak měl rozkrojit a jméno, které bylo na lístečku, mělo být jménem toho ženicha. Ke zjištění
ženicha se používala také obuv. Děvčata házela
střevíc přes hlavu, a pokud byl po dopadu špičkou ze dveří, měly se v příštím roce vdát, pokud byl opačně, měly zůstat svobodné. Kromě
obuvi se přes hlavu přehazovaly také slupky od
jablek. Písmeno, které rozhozené slupky vytvořily, mělo být počátečním písmenem ženichova
jména. Pokud chtěla dívka vědět, jestli se vdá,
mohla použít i jiné věštecké praktiky. K tomu
sloužilo tekuté olovo, které se lilo do vody. Pokud se jí podařilo ulít z olova věneček, bylo to
znamení, že se v příštím roce vdá. Ke stejnému
účelu sloužilo nošení polen. Pokud přinesla dívka sudý počet štípaného dříví, měla se vdát.
Při Štědrém večeru se rovněž používala
tato věštba: pod stejné hrníčky se dával chléb,
rozmarýn, peníze a hlína. Pak si každý vybral
jeden hrníček. Chléb znamenal úrodu, peníze
bohatství, rozmarýn svatbu a hlína smrt.
Mgr. et Bc. Petr Juřák

Kronika města
Vratimova – část 20.

Vodovod
Jak na jiném místě vylíčeno začalo se na vodovodu pracovati 1. října 1929, kdy se konal první výkop k jímání pramenů v Zaryjích. Tato práce trvala až do jara, na to nastala
delší přestávka, poněvadž bylo třeba vyjednávati s Kunčicemi a ohledně připojení stanoviti všechny modality a se státní správou vyjednávati o udělení subvence, pak se stavba
vypsala a konečně 23. července 1930 zadala. Teprve 1. září
1930 začalo se pracovat na vykopávkách a kladení potrubí.
První voda z nového vodovodu tekla o Vánocích 1930. Ve
schůzi obecního zastupitelstva dne 21. listopadu 1930 vzat
na vědomí výměr ministerstva zemědělství, kterým udělena
na zařízení vodovodu 18% stavebního nákladu, avšak obec
je povinna splniti kladené podmínky, hlavně musí obec dovoliti používati vodu i jiným obcím, dovolí-li to technické
poměry, avšak třeba zdůrazniti, by se v dotyčném prohlášení pamatovalo na vzrůst zdejší obce. Zemský úřad poukázal
na povolených 10% zemské subvence částku 69 000 Kč.
K návrhu obecní rady usnáší se obecní zastupitelstvo
všemi hlasy, by domovní přípojky do vzdálenosti 20 m až
1 m před dům, zařízeny byly na obecní vodovodní účet,
avšak každý spotřebitel se musí zavázat, že vodu bude hned
odebírati, jinak musí přípojku hraditi. Na stavbu vodovodu
učiněna u Všeobecného pensijního ústavu v Praze půjčka v
obnosu 500 000 Kč. Obnosu toho smí se upotřebiti pouze
ke stavbě vodovodu a dá se do zástavy vodné. Na den 16.
září 1930 ohlášena byla do Vratimova návštěva ministra zemědělství Bohum. Bradáče v průvodu zemského presidenta Černého, aby si prohlédli zařizující se vodovod, ale pro
velmi nepříznivé počasí byla návštěva téhož dne odkázána
(zrušena).
pokračování příště

Vratimov okolo roku 1900 (foto archiv KS Vratimov).
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informace, knihovny

Tři králové budou koledovat v Ostravě
Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové
Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka 2013 bude v rámci
Ostravy a okolí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2013. Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci
s partnerskou Charitou sv. Alexandra.

s žádostí o pomoc při této celostátní akci, pořádané na pomoc
těm, kteří to nejvíce potřebují. Všem, kteří se budou jakýmkoliv
způsobem podílet na realizaci Tříkrálové sbírky 2013, předem
děkujeme!
Při rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky se postupuje následovně:
65 %
se vrací zpět do míst, kde byly peníze 			
vykoledovány (oblastní charity a farnosti)
15 %
podpoří projekty diecézních charit
10 %
putuje na podporu charitních projektů humanitární 		
a rozvojové pomoci v zahraničí
5%
je určeno na podporu projektů Charity 			
Česká republika
5%
je určeno na režii sbírky

Hledáme různé finanční a jiné možnosti, jak uskutečňovat
naše projekty na pomoc lidem v obtížných životních situacích. Tyto projekty jsou zaměřeny na hospicové služby, přímou
hmotnou humanitární pomoc pro osoby bez přístřeší v Ostravě,
na podporu Poradny Charity Ostrava určenou pro lidi v nepříznivé životní situaci, pro rozvoj chráněných dílen a podporu
chráněného bydlení. Obracíme se proto na Vás, vážení občané,

Sbírka se řídí zákonem č.117/2001 Sb. O veřejných sbírkách a
o změně některých zákonů.
Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity Ostrava jsou sbírkové pokladničky úředně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem
města Ostravy.
Charita Ostrava, tel./fax:596 621 094, ostrava@charita.cz,
www.ostrava.charita.cz
Charita sv. Alexandra, tel./fax: 596 237 831, alexandr@charita.cz, www.charita-sv-alexandra.cz.
Ing. Marie Janková,
Koordinátorka dobrovolnického hnutí, fundraiser
Charita Ostrava
Sdružení obcí Region Slezská brána ve spolupráci s místními knihovnami a základními školami připravili se žáky
2. až 4. tříd výstavu soutěžních výtvarných prací STRAŠIDLA REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA.
Soutěžní práce jsou ke zhlédnutí v knihovnách:
Místní knihovna Řepiště
od 9. listopadu do 11. ledna 2013 v půjčovní době úterý 10.00-12.00, 13.00-17.00 a v pátek 9.00-12.00, 13.00-15.30 hod.
Více informací o hlasování naleznete na webové stránce www.knihovna-repiste.cz
Knihovna bude zavřena mezi svátky 28. 12. 2012 a 1. 1. 2013.
Místní knihovna Žabeň
od 14. listopadu do 7. ledna 2013 v půjčovní době
pondělí a středu 13.30-17.30 hod.
Více informací o hlasování naleznete na webové stránce www.zaben.knihovna.info
Výstava J. Poláška od 26. 11. 20102 do 7. 1. 2013
VÁNOČNÍ POZDRAV DŘÍVE A DNES
Výstava bude doplněna o ukázky papírových betlémů Josefa Lady, Mikoláše Alše, Jana Kudláčka,
Marie Fischerové-Kvěchové a další
Otevřena v půjčovní době pondělí a středa od 13.30 do 17.30 hod.
Knihovna bude zavřena od 17. 12. do 31. 12. 2012
Místní knihovna Horní Datyně
od 12. listopadu do 11. ledna 2013 v půjčovní době pondělí 14.00-17.00 hod.
Více informací o hlasování naleznete na webové stránce www.hornidatyne.knihovna.info
Městská knihovna Vratimov
od 12. listopadu do 4. ledna 2013 v půjčovní době po-čt 9.00-12.00, 13.00-18.00, út 9.00-12.00, pá 13.00-16.00 hod.
Více informací naleznete na webové stránce
www.knihovna-vratimov.cz
Knihovna bude zavřena mezi svátky 27., 28., 31. 12. a 1. 1. 2013.
Všem našim čtenářům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2013.
Kolektiv pracovnic MěK Vratimov.
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Dne 31. října 2012 se v sále Společenského domu ve Vratimově představila Divadelní společnost Julie Jurištové s muzikálem Čertův švagr.
Na samotný závěr pak děti mohly jít na jeviště a společně s herci si
zazpívat a zatančit.

Z muzikálu Čertův švagr (foto Petr Juřák).

Třetí stupeň
povodňové pasivity
Herci Divadla Propadlo v akci (foto Petr Juřák).

Dne 26. října 2012 se v Kulturním domě v Horních Datyních konalo divadelní představení souboru Propadlo z Václavovic. Hra se
jmenovala Třetí stupeň povodňové pasivity. Celkem 11 herců v
této autorské hře Stanislava Koláře předvedlo velmi kvalitní výkon
se spoustou humorných scének.
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společenská rubrika, pozvánky

VZPOMÍNÁME

Smíšený komorní sbor

Dne 27. listopadu jsme vzpomněli
7. výročí úmrtí



Jaroslava Kulštejna



z Frýdku- Místku



a chrámová schola



S láskou vzpomíná manželka Ludmila,
dcera Martina, syn Michal.

z Vratimova

uskuteční
společný

Dne 9. prosince uplyne
9 let od úmrtí
pana



Karla Němce



Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a úctou manželka a děti s rodinami.

v sobotu 15. prosince 2012 v 16:00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově.

Dne 28. prosince uplynou
2 roky od úmrtí

Dirigent: Lubomír I v á n e k
Varhanice a vedoucí scholy: Šárka Vrchlabská

Sokrati Markovského
S láskou vzpomínají manželka Ludmila,
syn Michal a dcera Martina s rodinami.

Pozvání
Zveme širokou veřejnost,
hlavně rodiče a prarodiče s dětmi
na

Dne 30. prosince vzpomeneme
4. výročí úmrtí
pana

Lubomíra Bezruče

HRU O NAROZENÍ JEŽÍŠKA

Vzpomínají manželka a synovec s rodinou.

do kostela Husova sboru ve Vratimově
dne 17. prosince v 17.00 hod.
INZERCE PRO VÁS

Srdečně zve

Pronajmu byt 2+1 ve Vratimově U Jeslí. Po rekonstrukci. Tel. 737
755 023.

RADA STARŠÍCH NO VRATIMOV

Pronajmu byt 1+1 ve Vratimově Na Strmé 600. Volejte 606 771
197.
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pozvánka na akce

Prosinec v kulturním středisku

Kulturní středisko Vratimov otevře
v lednu 2013 nový běh pohybových
a tanečních kurzů

Program v Kulturním domě ve Vratimově
1. prosince
15.00
velký sál Mikulášská nadílka 		
			
pro veřejnost
5. prosince 9.00–16.00
dol. vestibul Sběr šatstva		
			
pro charitu
6. prosince 8.30 a 10.00
velký sál Mikulášská nadílka 		
			
pro MŠ a ZŠ
7. prosince 10.00–17.00
vestibuly, Vánoční jarmark		
		 velký sál a rozsvícení		
		 a prostory vánočního
		 kolem KS stromu		
11. prosince
19.00
kinosál
Vánoční koncert 		
			
Lenky Filipové
12. prosince
13.30
kinosál
Film pro děti školních
			
družin
13. prosince
15.00
kavárna
KD večírek
16. prosince
10.00
kinosál
Pojďme spolu 		
			
do Betléma
17. prosince
10.00
kinosál
Pojďme spolu do 		
			
Betléma pro MŠ a ZŠ
18. prosince
18.00
kinosál
Koncert ZUŠ
19. prosince		 hor. vestibul Prodej
3.,10.,17.
16.30
kinosál
Zkouška ZUŠ
6.,13.,20.
15.00
učebna č.11 Autoškola

pondělí
		
		

od 18.00
od 18.00
od 19.00

Společenské tance 			
Aerobic mix
Relax a jóga

úterý
		
		

od 18.00
od 18.30
od 19.00

Pilates
Vinyasa jóga
Bodyform

středa
		
		

od 17.00
od 18.00
od 19.00

Jóga
Bodystyling
Fit balony

čtvrtek
		
		

od 17.00
od 18.00
od 18.00

Pilates
Body form
Karibik dance

Hlaste se!!! Bližší informace a přihlášky na www.ksvratimov.cz,
telefonních číslech 595 700 752, 731 446 809,
případně osobně v kulturním středisku.

Program v Kulturním domě Horní Datyně
5. prosince 9.00–16.00
			
14. prosince
16.45
			
17. prosince
9.00
			

šatna

Sběr šatstva pro 		
charitu
klubovna Slavnostní schůze 		
ZO ČSV
malý sál Zasedání 			
zastupitelstva města

Divadelní agentura Kaňka

Pojďme spolu
do Betléma

pondělí
9.00
cvičební sál
		
15.30
učebna č. 11
		
17.00
učebna č. 11
		
18.00
cvičební sál
		
18.00
velký sál
				
		
18.30
učebna č. 11
		
19.00
cvičební sál

cvičení seniorů
AJ 3. ročník
AJ 4. ročník 		
aerobic mix
společenské 		
tance
AJ 2. ročník
relax a jóga

úterý
		
		

18.00
18.30
19.00

cvičební sál
banketka
cvičební sál

pilates
vinyasa jóga
bodyform

středa
		
		

17.00
18.00
19.00

banketka
cvičební sál
cvičební sál

jóga
bodystyling
fit balony

čtvrtek
		
		

17.00
18.00

cvičební sál
cvičební sál

pilates
body form

Kupon na zlevněnou vstupenku

Kurzy

neděle 16. prosince v 10 hodin
kinosál Hvězda Vratimov
Vstupné 50 Kč

Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.

….. na děti čeká překvapení……
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vánoční akce a koncerty

Vánoční jarmark
a rozsvícení vánočního stromu
Pátek 7. prosince 2012 od 10.00 do 17.00 hodin
Vestibuly, velký sál a prostory kolem Společenského domu ve Vratimově
Doprovodný program:
16.00 - 16.15
vypouštění balónků s přáníčky dětí
16.15 - 16.40
zazní koledy v podání dětí Základní umělecké školy
ve Vratimově
16.40 - 17.00
ohňová show skupiny Folleto
17.00
rozsvícení vánočního stromu před Obvodním oddělením
Policie ČR ve Vratimově
Na všechny děti, které se rády baví a dorazí na program
od 16 hodin v maskách, čeká sladká odměna!!!

Základní umělecká škola Vratimov a občanské sdružení POSPOLU
při ZUŠ Vratimov
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
úterý 18. prosince 2012		

18.00 hodin

kinosál Hvězda

Vánoční náladu Vám navodí nejmenší děti přípravného studia a žáci hudební
nauky, folklorní soubory - malá cimbálovka MALINA a cimbálová muzika
VRZUŠKA, Smyčcový orchestr, Dívčí vokální soubor, Big Band ZUŠ a další
hudební seskupení. Program završí Dechový orchestr ZUŠ města Vratimova.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé.
Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň a Řepišť se uskuteční dva
samostatné Vánoční koncerty v dopoledních hodinách.
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kulturní středisko v prosinci

Vánoční koncert Lenky Filipové

kinosál Hvězda Společenského domu ve Vratimově
úterý 11. prosince v 19 hodin

vstupné 250 Kč

Mikulášská show s Hopsalínem
sobota 1. prosince v 15 hodin
velký sál Společenského domu ve Vratimově

vstupné 55 Kč

v ceně dětské vstupenky je balíček sladkostí, počet balíčků omezen (vstupenky je proto nutno zakoupit předem)
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kino Hvězda, VeGéčko

JAK PORODIT
A NEZBLÁZNIT SE

Rodinný film (začátek v 17 hodin)

MADAGASKAR 3

12. a 13. prosince v 17 hodin
USA, 95´, vstupné 70 Kč, animovaná komedie, české znění
Další bláznivý příběh kamarádů lva Alexe, hrošice Glorie,
zebry Martyho a žirafáka Melmana a rafinovaných tučňáků
začíná. Chcete se dobře pobavit? Přijďte do kina!

5. a 6. prosince v 18 hodin
USA, 110´, vstupné 70 Kč, romantická komedie, přístupný
od 12 let, v českém znění
Komedie Jak porodit a nezbláznit se je humorným pohledem
do života pěti párů v radostném očekávání.

Hrají: Anna Kendrick, Elizabeth Banks, Cameron Diaz,
Brooklyn Decker, Jennifer Lopez, Dennis Quaid, Joe
Manganiello, Rodrigo Santoro, Chace Crawford, Thomas
Lennon, Ben Falcone, Matthew Morrison, Chris Rock

V českém znění: Filip Blažek, Miroslava Pleštilová, Filip
Švarc, Václav Vydra, Zbyšek Pantůček

„Vratimovská galerie VG“ neboli „VeGéčko“
Výstava

Zima nejen

Ladovská
aneb

Vánoční pohlednice
z dob minulých

Otevřeno od 10. prosince 2012
Provozní doba st a čt 15.00 - 18.00 hod.
V případě zájmu je možno galerii navštívit i mimo tento
termín na základě předchozí telefonické domluvy
(tel. 595 700 751)
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připravujeme v roce 2013

Divadelní společnost Háta Praha

Tři bratři v nesnázích
Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou. Mladí manželé Tom
a Linda s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí
dva Tomovi bratři se svými „geniálními nápady“.
Obsazení:
Tom Kewood - Martin Zounar
Dick Kewood - Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček
Harry Kewood - Filip Tomsa
Linda,Tomova žena - Adéla Gondíková
Kateřina - Jana Birgusová / Hana Kusnjerová
Andreas, její dědeček - Petr Pospíchal / Marcel
Vašinka
Konstábl Downs - Petr Gelnar / Lukáš Pečenka
Paní Poterová - Ivana Andrlová / Vlasta Žehrová /
Olina Želenská
Nataša - Lucie Svobodová / Jana Zenáhlíková

19. března 2013 v 18 hodin

Studio DVA Praha

Hvězda!
s Evou Holubovou
v hlavní roli
ze záznamu hovoří:
Jiří Bartoška
Marek Eben
Jaroslav Satoranský
Sagvan Tofi a další

24. dubna 2013 v 19 hodin
Komedie Hvězda s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy
fiktivní herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Máte
rádi jedinečné komediální herectví Evy Holubové? Přijďte si ho užít!
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