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Z jednání rady města

Svoz odpadů 2017

Nabídka kurzů od února 2017

Milí spoluobčané,

kové, které nemůžeme nijak ovlivnit, či se
jim vždy úspěšně vyhnout. Mám na mysli
dne 1. ledna jsme přivítali nový rok, rok smrt, nemoc, ztrátu zaměstnání apod. Ale
2017. Všichni věříme a doufáme, že to pro jsou i takové, které naopak ovlivnit můnás bude rok šťastný a že ho spolu s naši- žeme. Tím je naše chování a jednání ve
mi blízkými a přáteli prožijeme ve zdraví vztahu k druhým. Žijeme v době, která
a spokojenosti. Není jednoduché prožít klade obrovské nároky na výkon, rychlost,
šťastný a spokojený život. Jsme často po- úspěch, peníze. Snažíme se těmto požadavstaveni před mnohé nástrahy, které zasa- kům vyhovět a v konkurenci obstát. Vyrovhují negativně do našich životů. Jsou ta- nat se těm druhým, zdánlivě úspěšnějším,
bohatším. Máme strach,
že neobstojíme, přijdeme
o práci, budeme méně
úspěšní, méně bohatší.
A tento zběsilý úprk za
tím, co dnešní doba, byť
často neprávem, považuje
za prioritu, nás někdy vystavuje velkému stresu a
aniž bychom si to uvědomovali, jsme vůči ostatním hrubí, arogantní,
bezohlední. Někdy i bezfoto archiv KS
významné spory řešíme

zbytečnou agresí, stačí se třeba podívat na
naše silnice, jak řídíme a jak se chováme
k ostatním účastníkům silničního provozu. A nejen tam. Ano, člověk má určitou
míru agrese v genech, jinak by nepřežil. Je
však jenom na nás, zda a jak své chování
vůči ostatním za normální situace zvládneme, zda hrubost zaměníme za vlídnost
a ohleduplnost. Není to jednoduché, ale
pomůžeme nejen těm ostatním, ale především sobě. Život není vždy lehký a plný
radosti, snažme se proto udělat ho příjemnějším všude tam, kde je to trochu možné.
Přineseme ostatním nejen trochu štěstí či
radosti, ale možná zachráníme i někomu
život. Vím, není to jednoduché, ale jsem
optimista, když to nevyjde v tomto roce,
v tom příštím určitě. Tak ať je ten rok 2017
pro nás všechny rokem šťastným a ať si ho
ve zdraví a spokojenosti užijeme.
To všem přeje
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Nebezpečný odpad z lagun v centru našeho města, stát se probudil, ale hlavní zátěž spojenou s odstraněním odpadu má převzít Vratimov
Již sedm let trvá boj našeho města o
to, aby odpad z lagun Ostramo Ostrava
smíchaný s vápnem a uhelným prachem,
navezený do centra našeho města v letech
2010 - 2012, byl považován nikoliv za výrobek, ale za nebezpečný odpad a aby byl
těmi, kdo tento stav zapříčinili, odstraněn.
Všichni viníci, včetně státu doposud dělali „mrtvého brouka“ a existenci 6 tisíc
tun odpadu na pozemku společnosti DATAFISH OSTRAVA s.r.o bagatelizovali. Počátkem léta tohoto roku se situace
změnila. Znalecký posudek vypracovaný
Ing. Karlem Bičovským již nehovoří o výrobku, ale o nebezpečném odpadu. Stejnou
hmotu navezenou do Polska také Evropská
komise označila za nebezpečný odpad a postup našeho státu za jednání v rozporu se
zákonem. Nejnižší předpokládané náklady na odstranění odpadu byly odhadnuty
ve výši 40 mil. Kč. Stát, potažmo Mini-

foto archiv KS
sterstvo životního prostředí ČR a ministr
životního prostředí, za podpory Moravskoslezského kraje a Statutárního města
Ostravy, se o nás a bez nás rozhodli, že to
bude město Vratimov, kdo převezme na svá
bedra tíži likvidace odpadu, zatímco stát to
vyřeší tím, že na to vynaloží 20 mil. Kč,
aniž by se dále staral. Jen nás bude kontrolovat, jestli jsme projekt likvidace řádně

vytvořili a odpad zlikvidovali. Jak, to už
nám nikdo neporadil.
Abyste si sami vytvořili názor o stávající situaci, postoji Ministerstva životního
prostředí, SMO, Moravskoslezského kraje a našeho města, uveřejňujeme dopis ze
dne 02.12.2016 adresovaný hejtmanovi
Moravskoslezského kraje, primátorovi
SMO a ministru životního prostředí jako

informace občanům
reakci na jejich představu likvidace nebezpečného odpadu v našem městě a také
jako reakci na vyjádření pana ministra
Richarda Brabce pro Novinky.cz „...míč je
ale na straně Vratimova“:
„Vážený pane hejtmane, vážený pane
primátore, navazuji na naše jednání ze dne
01.12.2016 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, konaného za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje pana Ivo
Vondráka, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje paní Jany Uvírové, primátora Statutárního města Ostravy pana
Tomáše Macury, náměstkyně primátora
Statutárního města Ostravy paní Kateřiny Šebestové, starostky města Vratimova
paní Dagmar Hrudové a místostarosty
města Vratimova pana Martina Čecha.
Jak vyplynulo z vyjádření zástupců
Moravskoslezského kraje a Statutárního
města Ostravy, dospěli společně s ministrem životního prostředí k závěru, že to
bude město Vratimov, které zajistí a bude
spolufinancovat odstranění cca 6 tisíc tun
nebezpečného odpadu, nacházejícího se
v katastru města Vratimova na pozemku
soukromého subjektu společnosti DATAFISH OSTRAVA s.r.o., a to za finanční
spoluúčasti České republiky z vypsané
dotační výzvy č. 6/2016 MŽP. Tento záměr prezentoval také pan ministr Brabec ve
sdělovacích prostředcích, kdy pro Novinky.
cz uvedl: „Nabízíme obci dotaci ve výši až
80 procent a jsme připraveni jednat i o
dalších částkách. Míč je ale na straně Vratimova“. Tato informace není pravdivá,
stát nabízí 20 mil. Kč z předpokládaných
nejméně 40 mil. Kč skutečných nákladů
a nikdo nás k dalšímu jednání ze strany
MŽP o navýšení dotace nevyzval a o této
možnosti neinformoval.
Dovolte mi připomenout, že výzva
č. 6/2016 MŽP k předkládání žádosti
o poskytnutí podpory na odstranění odpadů, staré zátěže, environmentálního rizika, jako oprávněného příjemce podpory
uvádí kraje, obce s rozšířenou působností.
Obce (tedy město Vratimov) pouze v případě, že původce nevyhovujícího stavu
neexistuje nebo není znám. Zde se jistě
shodneme na tom, že původce odpadu uloženého v katastru našeho města znám je.
Nejsem si proto zcela jistá, zda vůbec jsme
oprávněným žadatelem o dotaci.
Vedle výše uvedeného vidíme zásadní
problém rovněž v tom, že maximální výše
dotace na projekt činí 20 mil. Kč. Již při
vyhlášení této dotace muselo být ministerstvu jasné, že je naprosto nedostačující.
Dle informace, kterou jsme obdrželi při
tomto jednání, je odhad nákladů nejméně
40 mil. Kč. Bude-li zjištěna kontaminace
půdy, či zvýší-li se náklady za skladování, mohou se reálné náklady navýšit o
další desítky milionů korun. Již při částce
20 mil. Kč je spoluúčast města 4 mil. Kč.

Při ceně 40 mil. Kč bychom museli z našeho rozpočtu zaplatit 20 mil. Kč.
Obavy z toho, zda projekt ufinancuje,
mělo i Statutární město Ostrava v době, kdy
uvažovalo o tom, že bude žadatelem o dotaci. Náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová v dopise ze dne 24.06.2016,
který jsme obdrželi na vědomí, sděluje,
že Statutární město Ostrava nebude tím,
kdo odpad zlikviduje, neboť likvidace by
mohla pro Statutární město Ostravu znamenat vynaložení vysokých finančních
prostředků. Rovněž zcela správně poukazuje na to, že je nutno počítat s případnými náklady na sanaci pozemku, které nelze předem určit, neboť nikomu není znám
rozsah případné kontaminace pozemku.
Samotné podání žádosti o dotaci s vypracováním záměru likvidace nebezpečného
odpadu a výběrové řízení na zhotovitele je
pro naše malé město administrativně nezvládnutelné a také nákladné. Odkazuji na
dopis Ministerstva životního prostředí ze
dne 08.08.2016, adresovaný paní náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové
a zaslaný na vědomí rovněž bývalému
hejtmanovi Moravskoslezského kraje, řediteli ČIŽP, řediteli Státního fondu životního prostředí a mi, jako starostce města.
V něm se doslovně uvádí: „MŽP i SFŽP
bude i nadále podporovat, aby žadateli o
podporu z daného NP byly prioritně kraje
a ORP, a to zejména z důvodu finančních
zdrojů a administrativně personálních
kapacit pro náročnou přípravu žádosti“.
Není mi proto jasné, proč je zde najednou
tak zásadní názorový obrat ministerstva,
že odstranění odpadu musí zajistit město
Vratimov.
K výtce, která padla při včerejším jednání na adresu našeho města ze strany
pana primátora, že my jsme pro to, aby
odpad na našem území nebyl, nic neudělali a je tedy naší povinností se o jeho odstranění postarat, chci oponovat již tím, že
sama paní náměstkyně primátora ve svém
dopise ze dne 24.06.2016 uvádí, že je to
pouze město Vratimov, které vynaložilo
veškeré legální prostředky ke zjednání
nápravy závadného stavu (např. podání
trestního oznámení, řízení s jinými dotčenými orgány apod.). Velkou část naší
korespondence má Statutární město Ostrava k dispozici a je z ní zřejmé, že jsme
učinili vše, co nám náš právní řád dovoloval, abychom zjednali nápravu. Jediné, co
jsme neučinili, nelehli jsme si na silnici,
abychom zabránili průjezdu těžkých nákladních aut popřípadě vlaků, které zde
odpad navážely na soukromý pozemek
v našem městě, a to především v nočních
hodinách. Tato výtka je vůči našemu městu velmi nespravedlivá, neboť pouze my
jsme se snažili těch minulých 7 let o zjednání nápravy.

Samozřejmě vítáme podporu a pomoc
Moravskoslezského kraje, přestože bychom
byli raději, kdyby to byl on, kdo o dotaci
požádá i pomoc Statutárního města Ostravy a souhlasíme s názorem, který byl
při jednání vysloven, že ani oni nejsou
ti, kteří stávající stav zapříčinili. Protože
přes doporučení Ministerstva životního
prostředí ČR nechtějí být žadateli o dotaci a trvají na tom, že to máme být my,
neboť naši občané musejí dýchat znečištěný vzduch, pak se konkrétními návrhy
na pomoc, které doposud učiněny nebyly,
budeme odpovědně v orgánech města zabývat. Pomoc však musí být jednoznačně
a konkrétně deklarována a před podáním
žádosti o dotaci smluvně sjednána.
Abychom vyhověli spojené žádosti
MŽP, SMO a Moravskoslezského kraje,
že žádost o dotaci máme podat my, musíme dostat bezplatnou odbornou pomoc
spočívající zejména:
-- ve vypracování projektu likvidace dle
požadavku dotačního titulu a podání
žádosti o dotaci,
-- realizaci výběrového řízení na zhotovitele,
-- administraci a vyúčtování projektu,
-- zpřístupnění pozemku pro realizaci projektu, majetkové vypořádání s vlastníkem pozemku, na kterém je odpad uložen, a s tímto souvisící činnosti.
Protože již teď je jasné, že spoluúčast
toho, kdo požádá o dotaci, představuje
nejméně 20 mil. Kč a nikdo neví, jaká
bude konečná částka, potřebujeme garanci financování rozdílu mezi výši nám poskytnuté dotace a skutečnou cenou celého
projektu po jeho realizaci.
Na jednání bylo dohodnuto, že město
Vratimov sdělí své požadavky na pomoc
při odstranění ekologické zátěže v našem
městě Statutárnímu městu Ostrava a Moravskoslezskému kraji písemně, což tímto
dopisem činíme, a poté, kdy obdržíme
konkrétní nabídky pomoci, předložíme
celou záležitost k projednání našemu zastupitelstvu.
Zasedání zastupitelstva města se
uskuteční 14.12.2016, které také rozhodne, v jakých termínech budou svolána
zastupitelstva v roce 2017. První lze předpokládat v měsíci březnu 2017.“
Na vědomí:
Mgr. Richard Brabec, ministr životního
prostředí
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto archiv KS
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Ze schůze rady
města Vratimova
Dne 29. 11. 2016 rada města mimo jiné:
-- Vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení letní sezóny 2016 na městském
koupališti.
-- Schválila Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení, stavební povolení a
provádění stavby Přeložka vodovodu
na ul. Karla Košťála – Vratimov.
-- Doporučila zastupitelstvu města schválit Rozpočet města Vratimova na rok
2017 dle předloženého návrhu.
-- Schválila Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2017.
-- Schválila vyplacení peněžitých darů
občanům za veřejně prospěšnou práci, vykonanou pro město Vratimov,
za 2. pololetí 2016.
-- Schválila Souhlas s realizací přeložky
vodovodu DN 80 PE na ulici Severní.
-- Schválila Smlouvu o dílo k veřejné
zakázce malého rozsahu na služby
Oprava MK ul. K Hájence – projektová dokumentace.
-- Schválila Smlouvu o dílo k veřejné
zakázce malého rozsahu na služby
Odkanalizování lokality Zaryjská,
Vratimov – projektová dokumentace.
Bc. Martin Čech
místostarosta

Oznámení o změně
ceny vodného
a stočného
od 1. 1. 2017
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna
2017 takto:
-- Voda pitná (vodné) 36,01 Kč/m3 (bez
DPH), 41,41 Kč/m3 (vč. 15 % DPH).
-- Voda odvedená (stočné) 32,45 Kč/m3
(bez DPH), 37,32 Kč/m3 (vč. 15 % DPH).
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2017,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Ing. Abín Dobeš, Ph.D.
ekonomický ředitel

Aktuální informace ze sociální oblasti
Příspěvek na péči
V srpnu 2016 vstoupila v účinnost novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze změn bylo zvýšení příspěvku na péči o 10 %.
V současné době je výše příspěvku:
Stupeň závislosti		
Příjemce mladší 18 let		
Příjemce starší 18 let
I. lehká závislost			
3.300 Kč			
880 Kč
II. středně těžká závislost		
6.600 Kč		
4.400 Kč
III. těžká závislost		
9.900 Kč		
8.800 Kč
IV. úplná závislost
13.200 Kč
13.200 Kč
Kromě zvýšení příspěvku na péči došlo ke zrychlení řízení o přiznání dávky
u dlouhodobě hospitalizovaných žadatelů.
Nově mohou pracovníci Úřadu práce ČR
provést sociální šetření ve zdravotnickém
zařízení, pokud se k žádosti doloží potvrzení o nepřetržité hospitalizaci kvůli stejné nemoci nebo úrazu delší než 60 dnů.
Uvedená doba je splněna, i když je žadatel
přemístěn do jiného zdravotnického zařízení (např. z nemocnice do léčebny dlouhodobě nemocných nebo rehabilitačního
ústavu).
Minimální mzda
Od 1. ledna 2017 se zvyšuje minimální
mzda ze současných 9 900 Kč na 11 000 Kč.
Minimální hodinová mzda je 66 Kč. Ruší
se zvláštní sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem.
Příspěvek na dojíždění za prací
Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR
uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci déle než 5 měsíců nebo splňují další
stanovená kritéria (např. ztráta zaměstnání
kvůli hromadnému propouštění, nemožnost najít vhodné zaměstnání v rozsahu
10 km). Je určen na úhradu nákladů na dopravu souvisejících s dojížděním do práce.
Poskytuje se na jeden rok a jeho výše se
stanovuje podle dojezdové vzdálenosti.
Dávky důchodového pojištění
Od ledna 2017 se zvyšuje základní výměra důchodu o 110 Kč na 2 550 Kč a procentní výměra důchodů vzroste o 2,2 %.
V průměru budou důchody zvýšeny o 308 Kč
měsíčně.
Zaměstnaní příjemci starobního důchodu
si mohou požádat za každých 360 odpracovaných dnů o jeho přepočtení, to i v případě, kdy v zaměstnání dále pokračují. Do
360 dnů se nezapočítává doba neplaceného volna, neomluvená absence, dočasná
pracovní neschopnost či ošetřování člena
domácnosti. Zvýšení důchodu činí 0,4 %
výpočtového základu za každých 360
odpracovaných dnů. Nárok vzniká ode
dne následujícího po dni získání uvedené
doby. Uvedené zvýšení se neprovádí automaticky a důchodce o ně musí žádat na
příslušné pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení.
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Náhradní doba důchodového pojištění je
období, kdy člověk neodvádí žádné pojistné, přesto se tato doba plně nebo z části
započte do potřebné doby pojištění. Mezi
nejčastější náhradní doby patří:
-- Studium před 1. 1. 2010 – při podání
žádosti o důchod se dokládá vysvědčení nebo jiné potvrzení.
-- O době studia (např. výuční list, diplom).
-- Doba vojenské (civilní) služby – doloží
se vojenská knížka nebo potvrzení příslušné vojenské správy, v případě výkonu civilní služby potvrzení vydává
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
-- Doba péče o dítě do 4 let věku – k žádosti se dokládá rodný list dítěte nebo
jiný doklad o vztahu k dítěti (např. rozsudek o svěření dítěte do péče).
-- Péče o osobu závislou na pomoci jiné
osoby – nejpozději do 2 let po skončení
péče si pečující osoba požádá na příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení o vydání rozhodnutí o
rozsahu a době péče. Potřebuje k tomu
potvrzení prokazující dobu poskytování péče, které vydává Úřad práce ČR.
Požádat si může osoba blízká pečující
o osobu závislou na pomoci jiné osoby, které byl přiznán příspěvek na péči
v II., III. či IV. stupni závislosti, nebo
jiná pečující osoba, prokáže-li, že žila s
osobou závislou na pomoci jiné osoby
ve společné domácnosti. Jde-li o dítě
do 10 let, stačí mít přiznaný příspěvek
v I. stupni závislosti.
Sociální poradenství na území Vratimova a Horních Datyň zajišťuje sociálně
-správní odbor města Vratimova a Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví.
Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Nabídka brigády

!

Kulturní středisko Vratimov hledá
uklízečku do Kulturního domu v Horních Datyních. Vhodné pro aktivní seniory. Nepravidelná pracovní doba. Tel.:
595 700 750.
Kulturní středisko Vratimov
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ÚPLNÝ SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2017

Vratimov
Svozový den: pátek

Datum

1 x týdně
6.1.

červená

13.1.

červená

20.1.

červená

27.1.

červená

3.2.

červená

10.2.

červená

17.2.

červená

24.2.

červená

3.3.

červená

10.3.

červená

17.3.

červená

24.3.

červená

31.3.

červená

7.4.

červená

14.4.

červená

21.4.

červená

28.4.

červená

5.5.

červená

12.5.

červená

19.5.

červená

26.5.

červená

2.6.

červená

9.6.

červená

16.6.

červená

23.6.

červená

30.6.

červená

7.7.

červená

14.7.

červená

21.7.

červená

1 x 2 týdny

1 x 4 týdny

modrá

modrá

zelená

kombi

modrá

zelená

modrá

28.7.

červená

žlutá

4.8.

červená

žlutá

11.8.

červená

18.8.

červená

žlutá

25.8.

červená

žlutá

1.9.

červená

žlutá

8.9.

červená

žlutá

15.9.

červená

žlutá

22.9.

červená

29.9.

červená

žlutá

6.10.

červená

žlutá

13.10.

červená

žlutá

20.10.

červená

27.10.

červená

3.11.

červená

10.11.

červená

17.11.

červená

24.11.

červená

1.12.

červená

8.12.

červená

15.12.

červená

22.12.

červená

29.12.

červená

žlutá
modrá

zelená

modrá

modrá

zelená

pytle plast

pytle plast

žlutá
pytle plast

modrá

modrá

žlutá

zelená

modrá

žlutá

žlutá
pytle plast

modrá

zelená

modrá

modrá

žlutá

žlutá

zelená

1 x týdně

žlutá

žlutá
modrá

Datum

pytle plast

1 x 2 týdny

1 x 4 týdny

modrá

zelená

modrá

kombi

pytle plast

žlutá

žlutá
pytle plast

modrá

zelená

modrá

modrá

žlutá

žlutá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

pytle plast

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

pytle plast

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

pytle plast

Termíny svozu pytlů s plasty platí i pro Horní Datyně. Případné
změny ve svozovém kalendáři budou občanům po dohodě
s městským úřadem včas oznámeny.

žlutá
pytle plast

modrá

Martin Drbušek
vedoucí střediska Svoz

žlutá
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ÚPLNÝ SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2017

Horní Datyně
Svozový den: středa

Datum

1 x týdně

1 x 2 týdny

4.1.

červená

modrá

11.1.

červená

18.1.

červená

25.1.

červená

1.2.

červená

8.2.

červená

15.2.

červená

22.2.

červená

1.3.

červená

8.3.

červená

15.3.

červená

22.3.

červená

29.3.

červená

5.4.

červená

12.4.

červená

19.4.

červená

26.4.

červená

3.5.

červená

10.5.

červená

17.5.

červená

24.5.

červená

31.5.

červená

7.6.

červená

14.6.

červená

21.6.

červená

28.6

červená

5.7.

červená

12.7.

červená

19.7.

červená

modrá

1 x 4 týdny

zelená

modrá

modrá

zelená

modrá

modrá

zelená

modrá

modrá

zelená

modrá

modrá

zelená

modrá

modrá

modrá

26.7.

červená

žlutá

2.8.

červená

žlutá

9.8.

červená

žlutá

16.8.

červená

žlutá

23.8.

červená

žlutá

30. 8.

červená

žlutá

6.9.

červená

žlutá

13.9.

červená

žlutá

20.9.

červená

žlutá

27.9.

červená

žlutá

4.10.

červená

žlutá

11.10.

červená

žlutá

18.10.

červená

25.10.

červená

1.11.

červená

8.11.

červená

15.11.

červená

22.11.

červená

29.11.

červená

6.12.

červená

13.12.

červená

20.12.

červená

27.12.

červená

3.1.

červená

žlutá

žlutá

žlutá

zelená

žlutá

žlutá

zelená

1 x týdně

žlutá

žlutá

modrá

modrá

Datum

kombi

1 x 2 týdny

1 x 4 týdny

kombi

modrá

zelená

žlutá

modrá

modrá

žlutá

zelená

modrá

modrá

žlutá

žlutá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

žlutá

Případné změny ve svozovém kalendáři budou občanům po
dohodě s obecním úřadem včas oznámeny.

žlutá

Martin Drbušek
vedoucí střediska Svoz

žlutá
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Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro rok 2017
JARO 2017

PODZIM 2017

Vratimov

Vratimov

3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
10. 4.
11. 4.

2. 10.
3. 10.
4. 10.
5. 10.
6. 10.
9. 10.
10. 10.

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

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

Horní Datyně

12. 4.
13. 4.
14. 4.

11. 10. U Důlňáku u obchodu
12. 10. U Důlňáku u obchodu
13. 10. Kulturní dům Horní Datyně

U Důlňáku u obchodu
U Důlňáku u obchodu
Kulturní dům Horní Datyně

Sběr proběhne v době od 10 do 17 hodin.

Svoz biopopelnic pro rok 2017 začíná 3. 4. 2017.

Opakovaně upozorňujeme, že sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu neslouží k odkládání odpadu
vzniklého při podnikatelské činnosti!

Mateřská škola Vratimov a její ekologické aktivity
Ve školním roce 2016/2017 Mateřská
škola Vratimov svou činností pokračuje
v Mezinárodním programu Ekoškola, jehož koordinátorem v ČR je Sdružení Tereza. Tereza je nezisková organizace, která
působí v České republice již od roku 1979.
Od počátku 90. let Tereza vytváří ekologické projekty pro školy z celé republiky.
Tématem pro letošní školní rok jsou odpady. Jednou z aktivit v rámci tohoto programu byla společná akce Datlíků (děti
z mateřské školy, které navštěvují ekologické činnosti) a ekology ze Základní školy
Vratimov, Datyňská. Zmíněná akce probíhala jedno listopadové odpoledne v prostorách přírodní školní zahrady mateřské
školy. Děti společně tvořily lesní skřítky
a krmítka pro ptáčky z přírodnin, které
samy vyhledaly, a protože se zabýváme
tématem odpady, byl součástí konstruování i odpadový materiál – PET víčka. Věřím, že si děti společnou akci užily a těšíme se na další aktivitu, kterou plánujeme
na jaro 2017.
Další činností v rámci programu Ekoškola byla schůzka Ekotýmu, které se zúčastnili jak dospělí členové (zaměstnanci
MŠ, rodiče), tak i děti, které jsou součástí
dětského ekotýmu. Cílem schůzky bylo
seznámení s programem Ekoškola a metodikou 7 kroků. Stanovili jsme si funkce a pravidla ekotýmu. Seznámili jsme
se s tématem odpady, kterému se budeme

foto MŠ Vratimov
v letošním školním roce věnovat. Rozdělili jsme si klíčové a doplňující otázky o
odpadech, pomocí kterých budeme provádět analýzu, kterou vyhodnotíme na příští
schůzce v lednu 2017.
Další akcí, která souvisí s tímto programem, byla spolupráce s rodiči, a tak
Datlíci pozvali své rodiče na společné
ekologické činnosti. Tvořilo se opět z odpadového materiálu. Děti vybarvovaly
a vystřihovaly ptáčky, kterými zdobily
kuličkovou dráhu, která byla vyrobena
z kartonu a ruliček z papírových utěrek.
Kulička představuje vajíčko, které se pro6

kutálí ruličkami a sklouzne do papírové
krabičky – hnízdečka. Rodiče si vyrobili
peněženku z krabice od mléka. Vyzkoušeli si, že pěkný dárek se dá pořídit i z odpadového materiálu. Dalším výrobkem byla
papírová vlaštovka, kterou si děti poskládaly společně s rodiči. Děti si s vlaštovkami natrénovaly let do teplých krajin a poté
závodily, která vlaštovka šťastně přistane
na ostrově. Vítězem byli nakonec všichni,
kteří se této pěkné akce zúčastnili.
Bc. Simona Gajdová, MŠ Vratimov
Ing. Lenka Kičmerová, ZŠ Datyňská

informace občanům

Úspěchy Mateřské školy ve Vratimově
Mateřská škola ve Vratimově za školní
rok 2015/16 získala opakovaně Certifikát
v rámci celokrajské soutěže Ekologická
škola v Moravskoslezském kraji, a to za
mimořádné ekologické aktivity, které přispívají ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Moravskoslezského kraje.
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 10. listopadu 2016 v budově Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě. V rámci kategorie mateřských škol jsme získali 1. místo
a jako věcný dar stromek kalinu, který je
zasazen na školní zahradě Mateřské školy
v Horních Datyních. V rámci finančních
poukázek v hodnotě 35 000 Kč si můžeme zakoupit ekologické hračky a pomůcky k přírodovědným činnostem.
Ve školním roce 2015/16 jsme se zapojili do projektu CITI-SENSE (Ústav
experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.).
Realizací tohoto projektu jsme chtěli vést
děti i jejich rodiče k zamyšlení nad čistotou ovzduší v našem městě. V říjnu jsme
s dětmi uskutečnili projekt Týden ovzduší,
v zimě děti dokumentovaly kouřící komíny
ve městě. Prostřednictvím pokusů sledo-

valy čistotu sněhu. Po dobu třech měsíců
zapisovaly kvalitu ovzduší do grafu. Čtyři
zaměstnankyně se zúčastnily projektu jako
(personální) senzory. Rodiče byli o projektu a výsledcích měření informováni
prostřednictvím webových stránek, ekonástěnek a tisku. Realizací projektu jsme
chtěli umožnit dětem a rodičům aktivně
se účastnit správy životního prostředí ve
městě. Díky i tomuto projektu nám byl
udělen 18. 4. 2016 na základě auditu mezinárodní titul Ekoškola.
Dalšími indikátory pro splnění cílů ve
školním roce 2015/16 bylo objevování a
zkoumání přírody kolem nás s cílem vytvořit u dětí kladný vztah k místu, ve kterém se děti nacházejí – ochrana přírody.
Děti pečují o živočichy na školní zahradě
(pítka, tůňka, krmítka – péče o volně žijící
živočichy; ve třídě se starají o pakobylky,
rybičky, africké šneky). Na školní zahradě rozvíjejí své znalosti v péči o pěstební
políčka, bylinkovou zahrádku. Děti v naší
mateřské škole se učí udržovat pořádek.
Na zahradě vytvořily zákop, kde pozorují
rozklad bio odpadu, ve třídách pravidelné

třídí odpad do separačních tašek. Společně se žáky Základní školy Vratimov, Datyňská podnikly exkurzi do fa A.S.A.
U dětí jsou naše ekologické aktivity velmi oblíbené, realizují se jak v běžných třídách, tak i v ekologickém kroužku.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ

foto MŠ Vratimov

Městská knihovna Vratimov
Hra pro dětské čtenáře Lovci perel mění
čtení v dobrodružství a z práce s knihou
dělá zábavu. Vybrané dětské knihy se ve
hře stávají perlorodkami a přinášejí svým
čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel. Za vyplněné povinné otázky
na hrací kartě čtenář získá jednu perličku
a za vyplnění nepovinných otázek hodnotíme čtenáře speciálními penězi, tzv.
Moriony. Malá rekapitulace 3. ročníku
za uplynulý rok – 40 účastníků hry odevzdalo alespoň jednu správně vyplněnou
hrací kartu. Superlovkyní se stala Eliška
Kmošťáková s 51 vyplněnými kartami a
s 1 300 Moriony. Gratulujeme! S počtem
perel 43 se umístil na 2. místě Vítek Lipus
s 2 500 Moriony. Gratulujeme! Na 3. místě se umístila Adélka Reifová s počtem 41
perel a s 3 150 Moriony. Také gratulujeme!
Děkujeme všem zúčastněným čtenářům
3. ročníku hry Lovci perel a budeme rádi,
když půjdete do dalšího, již 4. ročníku,
který začíná 2. ledna 2017.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven
SKIP vyhlásili v loňském roce 6. ročník
soutěže o nejlepší knihovnu pro děti (oddělení pro děti ve veřejné knihovně) s
názvem Kamarádka knihovna. Rozdali
jsme žákům vratimovských škol 40 vysvědčení k hodnocení naší knihovny. Za

kladné hodnocení velmi děkujeme. V prosinci 2016 jsme tato vysvědčení zaslali do
pražského Klementina. Soutěžní komise
bude hodnotit webové stránky, doprovodné ilustrace dětí na vysvědčeních a
spokojenost dětí s knihovnou. Informace
o výsledku této soutěže za naši knihovnu
uveřejníme v květnu 2017.
Co připravujeme?
Srdečně zveme rodiče s malými dětmi
ve středu 18. ledna 2017 od 16.30 hodin na
akci Čteme s nečtenáři – Kamarádi zvířátka. Pohádková Noc s Andersenem se
uskuteční z pátku 31. března na sobotu
1. dubna 2017, tématem bude Čtyřlístek.
Od 2. ledna do 17. února 2017 v půjčovní době můžete zhlédnout výstavu Vratimovská štreka. Naučná stezka, nazvaná
Vratimovská štreka, vznikala na popud a
za pomocí místních seniorů ve školním
roce 2011–2012 a skládá se z 9 informačních panelů ve Vratimově a Horních Datyních.
Místní knihovna Horní Datyně
Výstava 50. zimní táboření Klondyke
1967–2016 trvá do 23. ledna 2017. Můžete ji zhlédnout v půjčovní době v pondělí
od 14 do 17 hodin. Výstavu připravil pan
Vladimír Kuchař.
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Vážení čtenáři a návštěvníci, přejeme
Vám krásný a úspěšný nový rok 2017!
Marika Zajíčková a kolektiv pracovnic
Městská knihovna Vratimov

informace občanům

Kronika města Vratimova část 62.,
Dům dětí a mládeže:
rok 1939
pozvánka na
Občané okresu jim účinně a ochotně poVypuknutí války
karneval
Dne 1. září vypukla válka a obsazení máhali.
V sobotu 14. ledna 2017 bude v Domě
dětí a mládeže hodně veselo. V sále se
nám budou od 16 hodin prohánět princezny, spidermani, víly, strašáci, berušky a spousta dalších úžasných bytostí.
Pořádáme totiž karneval. Bude se soutěžit, zdoláme překážkovou dráhu, budeme
tančit a uspořádáme bublinkovou show.
Tak neváhejte a rezervujte si své místo.
Kapacita míst je omezena. Akce vhodná
především pro děti ve věku cca 2 – 8 let.
Rezervace vstupenek na recepci DDM
nebo na tel.: čísle 596 733 990. Podrobné
informace o konání akce se dozvíte na
www.ddmvratimov.cz, na facebooku nebo
pište, mailujte nebo volejte: Věra Pacíková,
734 443 694 v.pacikova@ddmvratimov.cz.
Věra Pacíková
pedagog volného času

Novoroční přání
Děti a zaměstnanci Domu dětí a mládeže Vratimov přejí všem svým příznivcům příjemně strávený volný čas v roce
2017.
I v tomto roce platí:
Váš volný čas pod naší střechou.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

PF
Krásné prožití
a šťastný nový
a zaměstnanci

17
vánočních svátků
rok 2017 přejí děti
z DDM Vratimov

Polska bylo skončeno do 19. září. Na Polsku se vylila teutonská zloba Němců. Poté
bylo u nás nařízeno 14 dní vyvěsiti německé prapory (s hákovým křížem), které si
musel každý majitel domu koupiti a vyvěsiti pod pohrůžkou přísných trestů.
Zatemnění
Dne 1. října bylo nařízeno úplné zatemnění. Nesměl proniknouti za tmy ani
nejmenší paprsek světla z osvětlených
místností. Dne 1. října byly také zavedeny
potravinové odběrní lístky na maso, tuky,
mouku a jiné potraviny. Obecní rozpočet v
roce 1939 činil příjem 135 411 Kč, vydání
246 614 Kč, schodek 111 173 Kč. V roce
1939 bylo velmi pěkné počasí zejména na
podzim a dobrá úroda.
Protože školní tělocvična nestačila pro
70 žáků (kteří tam najednou učili cvičit)
propůjčil Sokol svou tělocvičnu v Sokolovně pro žactvo obou škol. Žactva značně
přibylo přistěhovalectvím z Těšínska.
Dávka z nápojů, vybírána v tomto roce,
činila: z 1 litru piva – 5 haléřů, z 1 litru
vína 10 haléřů, z 1 litru lihu 40 haléřů, z 1
litru kořalky 10 haléřů.
Oduznání čestného občanství Dr. Benešovi
Okresní hejtmanství ve Frýdku výměrem ze dne 13. prosince 1939 č. 518/2 – I.
Nařídilo obci oduznati čestné občanství
našeho městyse presidentu Dr. Benešovi. S
těžkým srdcem museli obecní starší s tímto nařízením se vyrovnati, a proto oduznání provedeno. President Dr. Beneš byl jmenován čestným občanem našeho městyse
dne 28. října 1936. Oduznání stalo se ve
schůzi obecního zastupitelstva 22. 12. 1939.
Jednalo se též o zřízení mateřské školky,
ale věc ta odložena na pozdější dobu. V listopadu odešel z Vratimova farář československé církve Jan Chalupa, který tu působil od roku 1928 a na jeho místo nastoupil
nový farář Leonard Bogumský, mladý, po
vysvěcení. Je rodákem z Rychvaldu.
Stav hovězího dobytka v obci koncem
roku činí 240 kusů.
Zima začala slibně, před Vánocemi napadl sníh a méně mrzlo.
Hned po obsazení naší republiky Němci začalo pracovati podzemí. Vytvořily se
odbojové organisace, později i vojenské.
Uvědomělí čeští lidé, politikové, vojáci,
aktivní záložní, letci začali přecházeti
hranice, aby v zahraničí pracovali proti
Německu a stali se pak členy československé zahraniční armády. Frýdecký okres je
pohraničním okresem. Sem přicházeli naši
lidé, aby překročili česko-polskou hranici.
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Ilegální činnost
Ústředím vojenského odboje „Obrana národa“ v Praze byl vyslán praporčík hradní
stráže Ladislav Vosyka, aby zajistil spolupráci českých lidí pro převádění vojáků
přes hranice. Navázal ve Slezské Ostravě
spojení s odb. učitelem Jaroslavem Studničkou z Vratimova, vyučujícím ve Sl.
Ostravě a dalšími odb. učiteli Stanislavem
Studnickým a Josefem Pěničkou ze Slezské Ostravy, kteří po dohodě s ním získali některé učitelé a jiné občany přilehlých
pohraničních obcí pro převádění vojáků
přes česko-polskou hranici. Sami se též
převádění aktivně zúčastnili. S nimi spolupracoval také poručík letectva Rudolf
Slíva z Vratimova, který ve svém bytě přechovával a ve vhodnou dobu převedl přes
hranici 29 vojenských letců. V srpnu 1939
přešel hranici též odb. učitel Miloslav Slíva z Vratimova a vstoupil do zahraniční
armády. Toto převádění dělo se však jen do
1. září až do vypuknutí války a obsazení
Polska Němci.
Na podzim, brzy po v pádu Němců do
Polska ustanovena byla v okrese frýdeckém vojenská odbojová organisace „Obrana národa“, ustanovena byla ve Vratimově.
Velitelem v okrese byl oblastním velitelstvím jmenován poručík letectva Rudolf
Slíva z Vratimova, zpravodajským důstojníkem poručík v zál. Vladislav Mojžíšek,
odb. učitel, zbrojním důstojníkem poručík v zal. Jaroslav Studnička, odb. učitel
z Vratimova. Okres byl rozdělen na obvody. Vratimovskému obvodu velel poručík v
zal. Jan Žemla, berní úředník. Místním velitelem ve Vratimově byl František Hrbáč,
ředitel měšťanské školy. Jednotky měly
zbraně. Byla též vyjednávaná dodávku kulometů z Brna. Vratimovští občané zapojili se tak činně do odboje proti uchvatitelům. Značením a vlasteneckým zápalem se
dali tito obětavci do práce pro svůj národ,
netušíce, jaký těžký osud je stihne.
Rozpuštění politických stran
Všechny politické strany byly rozpuštěny. V obecním zastupitelstvu zůstali však
všichni členové zvoleni na základě těchto
politických stran, vyjma členů komunistických stran, kteří byli již dříve z nařízení
vlády svých funkcí a členství zbaveni. Byli
to tito obecní starší: Antonín Glac, Leopold Šodek a Josef Jurášek.

pokračování příště

akce v kulturním středisku

KURZY
v kulturním středisku

LEDEN
v kulturním středisku
pondělí

9.30
cvičební sál		
15.45
učebna č.11		
17.00
cvičební sál		
17.15
učebna č.11		
18.00
cvičební sál		
19.00
cvičební sál		
úterý
17.00
cvičební sál		
17.30
velký sál		
				
18.00
cvičební sál		
18.35
velký sál		
19.00
cvičební sál		
středa
17.00
velký sál		
čtvrtek
17.00
cvičební sál		
18.00
velký sál		
18.00
cvičební sál		
19.00
cvičební sál		

program ve Společenském domě Vratimov
4. ledna

16.00

galerie

výstava Ptáci na krmítku

5. ledna

15.00

učebna č. 11 autoškola

5. ledna

16.00

galerie

výstava Ptáci na krmítku

9. ledna

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

10. ledna

17.00

galerie

vernisáž výstavy

			

Lucie Mokrošová: Město

11. ledna

výstava

16.00

galerie

			

Lucie Mokrošová: Město

12. ledna

15.00

učebna č. 11 autoškola

12. ledna

16.00

galerie

výstava

			

Lucie Mokrošová: Město

16. ledna

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

18. ledna

16.00

galerie

			

výstava
Lucie Mokrošová: Město

19. ledna

15.00

učebna č. 11 autoškola

19. ledna

16.00

galerie

			

Lucie Mokrošová: Město

20.00

velký sál

ples SDH Hrabová

23. ledna

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

24. ledna

18.00

salónek

přednáška Tradiční 		

			

čínská medicína

25. ledna

výstava

16.00

galerie

			

Více informací o kurzech na www.ksvratimov.cz. tel.: 595 700 752
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

výstava

21. ledna

výstava

Ptáci

na krmítku

Lucie Mokrošová: Město

26. ledna

15.00

učebna č. 11 autoškola

26. ledna

16.00

galerie

představí ptačí druhy,
které lze na krmítku pozorovat nejčastěji

výstava

			

Lucie Mokrošová: Město

28. ledna

15.00

velký sál

karneval ZŠ Datyňská

29. ledna

10.00

kinosál

Nedělní pohádka

			

O Červené Karkulce

30. ledna

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

31. ledna

18.00

kinosál

Těšínské divadlo

cvičení seniorů
angličtina 4. ročník
bosu
angličtina 2. ročník
aerobic mix
relax a jóga
aby záda nebolela
vinyasa jóga
pro začátečníky
pilates
vinyasa jóga
bodyform
jóga s Luckou
pilates
jóga s Luckou
bodystyling s Bárou
aby záda nebolela

Program v Kulturním domě Horní Datyně
7. ledna

17.00

velký sál

schůze SDH

14. ledna

20.00

velký sál

ples SDH

21. ledna

20.00

velký sál

ples TJ Horní Datyně

28. ledna

20.00

velký sál

ples SRPŠ

			

zapůjčena z Muzea Beskyd Frýdek-Místek
výstava otevřena do 5. ledna 2017
každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin
nebo individuálně na tel.: 595 700 751

VRATIMOVSKÁ GALERIE

a MŠ Václavovice

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz

Kulturní středisko
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VRATIMOV

nabídka kurzů

NABÍDKA KURZŮ OD ÚNORA 2017
ve Společenském domě Vratimov
PONDĚLÍ 6. 2. - 12. 6. 2017

Kulturní středisko

VRATIMOV

STŘEDA 8. 2. - 14. 6. 2017

BOSU

Jóga s Luckou

17:00 – 18:00, 885 Kč/16 lekcí
Lenka Valigurová
Velmi oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění
svalů celého těla.

17:00 – 18:30, 850 Kč/18 lekcí
Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše,
ale také prevenci, a to ve smyslu upevnění imunity a
předcházení nemocí.

AEROBIK MIX

BODYSTYLING - CVIČENÍ S MONČOU

18:00 – 19:00, 815 Kč/16 lekcí
Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky,
břicho a zadek.

18:00 – 19:00, 890 Kč/18 lekcí
Monika Čížová
Lekce kondičního tréninku s využitím sportovního náčiní
(činky, gumičky a tyče). Pomocí lehkých aerobních bloků
dochází k intenzivnímu spalování tuků.

RELAX A JÓGA

19:00 – 20:00, 815 Kč/16 lekcí
Lenka Valigurová
Protahování a posilování všech svalových skupin
spojeno s koordinací pohybu a správným dýcháním
při provádění cviků.

ČTVRTEK 9. 2. - 15. 6. 2017

PILATES

17:00 – 18:00, 900 Kč/18 lekcí
Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení
břišních svalů a svalů spodní části zad.

ÚTERÝ 7. 2. - 13. 6. 2017

SM SYSTÉM - ABY ZÁDA NEBOLELA

17:00 – 18:00, 970 Kč/18 lekcí
Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají problém s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto
problémům předejít.

Jóga s Luckou

18:00 – 19:30, 760 Kč/16 lekcí
Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše,
ale také prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

Hatha jóga

17:30 – 18:30, 815 Kč/16 lekcí
Irena Homová
Specifický systém jógy, jehož hlavní součástí jsou
ásany (pozice těla), pránájáma (ovládání dechu) a
meditace (zklidnění mysli).

BODYSTYLING S BÁROU

18:00 – 19:00, 890 Kč/18 lekcí
Barbora Hudáková Janšová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků formou nenáročného aerobního cvičení.

PILATES

18:00 – 19:00, 900 Kč/18 lekcí
Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení
břišních svalů a svalů spodní části zad.

SM SYSTÉM - ABY ZÁDA NEBOLELA

19:00 – 20:00, 920 Kč/17 lekcí
Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže
s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto problémům předejít.

Vinyasa jóga

18:35 – 19:35, 815 Kč/16 lekcí
Irena Homová
Cvičení jógy prospívá všem věkovým kategoriím, zaměřuje se na problematické ásany a při meditacích
přináší uvolnění pro tělo.

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek nebo osobně v pokladně kulturního
střediska. Více informací na tel. 595 700 751.
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Vratimovská galerie

Lucie Mokrošová: Město
Vratimovská galerie poskytuje příležitost pro výstavní činnost i mladým začínajícím umělcům a lidem, pro které je
některá z uměleckých činností koníčkem.
Toto obojí splňuje mladá fotografka Lucie

Mokrošová. Její výstava nazvaná Město bude ve Vratimovské galerii otevřena
10. ledna 2017 a potrvá do 2. března 2017.
Vernisáž výstavy proběhne 10. ledna 2017
v 17 hodin.
Lucie Mokrošová se narodila v roce
1993 v Třebíči, ale žije v Ostravě. Základní školu absolvovala ve Vratimově (Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí), středoškolská studia na Hotelové
škole v Třebíči. Tam také začala fotografovat. Nejdříve zlehka s digitálním kompaktem, později se zrcadlovkou Canon,
s níž fotografuje dodnes. K umění měla
vždy blízko, fotografii bere jako možnost
sebevyjádření. V oblibě má zejména černobílé fotografie.
Pro svou výstavu zvolila název Město,
jelikož město je nosným tématem výstavy.
Kolekce fotografií je pořízena v různých
městech České republiky, ale i Polska,
které má autorka ráda a které jí jsou svou
atmosférou blízké. Jsou zde zachyceny
portréty lidí i městská architektura. Podle
autorky je město prostorem, v němž lze
zaznamenat mnoho zajímavých momentů
a potkat zajímavé lidi, ale v běžném životním rytmu si jich nevšimnout, projít ko-

Lucie Mokrošová:
Město
vernisáž výstavy 10. ledna v 17 hodin

výstava fotografií otevřena od 10. ledna do 2. března 2017
každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin, nebo individuálně na tel.: 595 700 751

VRATIMOVSKÁ GALERIE
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz

Kulturní středisko

VRATIMOV
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lem krásných budov, ale ve spěchu je nevidět. A právě fotografie poskytuje možnost
tyto ojedinělé okamžiky zaznamenat a
připomenout.

akce v kulturním středisku

Nedělní divadelní pohádka pro děti
Divadélko Šamšula
při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení

O ČERVENÉ

KARKULCE

neděle 29. ledna v 10 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48
rodinné vstupné 90 Kč
dospělí 70 Kč • děti 45 Kč
vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko

VRATIMOV

Ivana Slámová

Amatérský divadelní soubor Devítka

Tradiční čínská
medicína

Ray Cooney:

May Day

21. dubna v 19 hodin

jak se chránit a připravit na jaro

Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

24. ledna v 18 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48
vstupné 50 Kč
Známá ostravská léčitelka nám přiblíží metody čínské
medicíny a vysvětlí, jak se preventivně chránit před
mnohými chorobami, které na nás číhají.

Komedie o tom, jak jeden nedodržený harmonogram
změní nejeden lidský život.

vstupné 60 Kč

vstupenky v prodeji od 2. ledna v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

vstupenky v prodeji od 2. ledna v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko

VRATIMOV

Kulturní středisko
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akce v kulturním středisku

cestopisná přednáška Patrika Kotrby

Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela
7. března v 18 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

vstupné 70 Kč
Cesta svatého Jakuba je již po staletí cílem
poutníků z celého světa. Tuto pouť si vybral
i mladý český cestovatel Patrik Kotrba a
z rodného domu došel pěšky až do svého cíle,
do Santiaga de Compostela.
vstupenky v prodeji od 2. ledna v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko
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Divadelní společnost Háta: Michael Mc Keever

Hvězdné manýry
11. dubna v 19 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov,
Frýdecká 1000/48

vstupné 360 Kč
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Filip Tomsa, Adéla
Gondíková/Mahulena Bočanová/Kamila Špráchalová,
Vlasta Žehrová/Olga Želenská, Ivana Andrlová/Pavla
Vojáčková, Veronika Jeníková/Vlasta Peterková/Marcela
Nohýnková, Barbara Chybová/Radka Pavlovčinová,
Zbyšek Pantůček/Martin Sobotka
Vstupenky v prodeji od 7. února od 16 hodin v pokladně Kulturního střediska Vratimov. Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace (pouze od data předprodeje) a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko

VRATIMOV
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo ho
miloval, vzpomíná dál. Dne 5. ledna 2017
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás opustil pan

Dne 18. ledna 2017 tomu bude 19 let,
co nás opustil pan

Zdeněk Suchý.

Cyril Matlák.

Vzpomínají manželka se synem, maminka,
bratr s rodinou a celá rodina.

S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 10. ledna si připomeneme 4. smutné
výročí úmrtí pana

Dne 16. ledna 2017 vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí paní

Vladislava Šebesty.

Anny Jasiakové.

S láskou a úctou vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

S láskou a úctou vzpomíná dcera
a syn s rodinami.

INZERCE PRO VÁS

PhDr. Arnošt Vašíček

Pronajmu přízemí RD 2 1/2 + 1 ve Vratimově se zahradou a garáží.
Tel.: 604 679 492.

Labyrint záhad

Dobrý den, hledám pronájem 2+1, 3+1 ve Vratimově. Pokud možno
zařízený nebo částečně, Děkuji. Tel.: 603 756 115.

pátrání po utajených pokladech

25. dubna v 18 hodin

Pronajmu garáž na ul. Frýdecká, vedle rest. u Šodka. Cena 1 000 Kč/
měs., tel.: 603 740 000.

Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

Poděkování: Děkuji Komisi pro občanské záležitosti města
Vratimova, paní Firkové a paní Veselkové, dále předsedkyni Spolku seniorů paní Huppertové, za srdečné blahopřání u příležitosti mého životního jubilea. Marie Kopcová

vstupné 70 Kč
Chcete se dovědět, jaká tajemství skrývají Čechy,
Morava a Slezsko? Přijďte na přednášku známého
českého záhadologa, spisovatele a scénáristy.

Vratimovský kalendář na rok 2017 je vyprodán.

vstupenky v prodeji od 1. března v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Příspěvky do únorového čísla
Vratimovských novin zasílejte do 13. ledna.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko
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Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. ledna 2017.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3 200 ks. Tisk: Josef Kleinwächter, Čajkovského
1511, Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
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kino Hvězda v lednu

Vlk z Královských Vinohrad

Rodinný film

ČR, 2016, 75´, drama/komedie, vstupné 70 Kč, nevhodné pro
děti do 12 let
Režie: Jan Němec
Hrají: Jiří Mádl, Tatiana Pauhofová, Jiří Bartoška, Martin
Pechlát, Karel Roden (vypravěč) a další.
Autobiografický film o legendárním tvůrci české nové vlny režiséru Janu Němcovi.

18. ledna v 17 hodin

4. ledna v 19 hodin

Tajný život mazlíčků
USA, 2016, 90´, animovaná komedie, vstupné rodinné 100 Kč
(1+1), jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení, v českém
znění
Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney
Animovaná komedie o tom, co dělají Vaši čtyřnozí mazlíčci,
když nejste doma.

Filmový klub

Muž jménem Ove

11. ledna v 19 hodin
Švédsko, 2015, 116´, drama/komedie, vstupné 80 Kč, členové
klubu 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let, v původním znění
s titulky
Režie: Hannes Holm
Hrají: Rolf Lassgard, Bahar Parsová, Filip Berg, Ida
Engvollová, Tobias Almborg.
Milá komedie o sebevraždách a síle vlídnosti.

Rodinný film

Hledá se Dory
25. ledna v 17 hodin
Sobotní promítání pro nejmenší

Příběhy zvířátek
14. ledna v 10 hodin

ČR, pásmo animovaných pohádek, 63´, vstupné 30 Kč,
přístupné bez omezení
Pohádky: Krtek a ježek, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu,
Cvrček a pila, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, Cvrček a
basa, Jak štěňátko dostalo chuť na med, O Maryšce a vlčím
hrádku.

USA, 2016, 103´, animovaná komedie, vstupné rodinné 100 Kč
(1+1), jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení, v českém znění
Režie: Andrew Stanton
Oblíbená modrá rybka Dory si náhle vzpomene, že kdysi
a kdesi ztratila své rodiče. Vydá se je hledat společně s
Nemem a Marlinem vstříc strhujícímu dobrodružství napříč
oceánem.
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Ze schůze rady města

Změna ceny vodného

Poskytování dotací z rozpočtu města

Vítání občánků v roce 2017
Milí rodičové, v duchu dlouholeté tradice Vám město Vratimov spolu s Komisí
pro občanské záležitosti nabízí možnost
slavnostního uvítání Vašeho děťátka mezi
občany Vratimova a Horních Datyň v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově,
nebo v Kulturním domě v Horních Datyních (dle trvalého bydliště dítěte).

O tuto akci je v našem městě trvalý zájem, v roce 2016 jsme přivítali celkem 35
malých občánků (17 chlapců a 18 děvčátek), z toho ve Vratimově 30 dětí a v Horních Datyních 5 dětí. Průběh (reportáž)
ze slavnostních akcí můžete shlédnout na
stránkách www.vratimov.tv.
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).
Termíny obřadů v roce 2017:
Vratimov:
		
		
		

25. března 2017
24. června 2017
16. září 2017
16. prosince 2017

Horní Datyně:

ilustrační foto

10. června 2017
16. prosince 2017
Telefonické objednávky na telefonu:
595 705 925 – matrika. Osobně na MěÚ

Zápis dětí do 1. tříd základní školy
Oznamujeme rodičům, že zápis žáků
do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se
uskuteční na Základní škole Vratimov,
Masarykovo náměstí 192 a Základní
škole Vratimov, Datyňská 690, včetně
jejího místa poskytovaného vzdělávání
a školských služeb v Horních Datyních,
dne 7. dubna 2017 v době od 14 do 17 hodin. K zápisu je nutné mít s sebou rodný
list dítěte a doklad totožnosti zákonného
zástupce dítěte.
Přijímání dětí do 1. tříd základních
škol se řídí čl. 2, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanoví
školské obvody základních škol zřízených městem Vratimov.
Školský obvod Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192, tvoří
ulice:
Adámkova, Buničitá, Družstevní, Frýdecká, Horní, Husova, Hřbitovní, J. Žemly, K Sokolovně, K Závorám, Lesní,

Masarykovo náměstí, Mourová, Na Novém poli, Nádražní, Na Hermaně, Na
Popinci, Na Slezance, Na Stezce, Okrajová, Pod Kovárnou, Polní, Popinecká,
Radniční náměstí, Rodinná, Říční, Selská, Sezonní, Sokolská, Strmá, Sumínova, Školní, Tovární, U Hráze, U Jeslí,
U Nového lesa, U Padolu, U Rozvodny,
U Rybníka, U Společenského domu, U
Staré školy, U Strouhy, U Trati, U Vodojemu, Úzká, Vodárenská, Výletní, Zaryjská.
Školský obvod Základní školy Vratimov, Datyňská 690, tvoří ulice:
Břízková, Datyňská, Emana Slívy, Jižní,
Josefa Tomise, Karla Košťála, Karla Velčovského, K Hájence, Konečná, Krátká,
Křivá, Leopolda Fajkuse, Mojžíškova, Na
Hranici, Na Kopci, Na Olejní, Na Pasekách, Na Podlesí, Na Příčnici, Na Spojce, Na Roli, Na Rozmezí, Na Vyhlídce,
Na Zadkách, Nad Točnou, Nová, Ob-

Vratimov, 1. p., dv. č. 1 – matrika nebo emailem na vecerova.meu@vratimov.cz.
Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů
před konáním obřadu!
Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady „vítání
občánků“ bez poplatku, a to pro děti maximálně do stáří jednoho roku věku. Obřady
se konají vždy v sobotu v dopoledních hodinách, o hodině konání jsou rodiče informováni pozvánkou. Fotografování dětí je
možno svým vlastním fotoaparátem přímo v obřadní síni nebo je přítomen fotograf, pan Petr Šlachta. 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 emailové adrese vecerova.meu@vratimov.cz.
Drahomíra Večeřová, matrikářka
Jaromíra Maulerová, tajemnice SPOZ
Barbora Franková, DiS., odbor finanční

vodová, Odboje, Okružní, Osadnická,
Ovocná, Pomezní, Potoční, Přespolní,
Rakovecká, Řadová, Severní, Souběžná,
Spojovací, Střední, U Březinek, U Jámy, U
Lesíka, U Lípy, U Mateřské školy, U Potůčku, U Stadionu, U Školy, V Důlkách,
V Loukách, V Údolí, Ve Strži, Václavovická, Vilová, Višňová, Vratimovská, Za
Kolibou, Zahradní.
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm na území města Vratimova a Horních Datyň.
		
Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

foto archiv KS

informace občanům

Ze schůze rady a zastupitelstva města
Dne 14. 12. 2016 zastupitelstvo města
mimo jiné:
-- Schválilo Rozpočet města Vratimova
na rok 2017 dle předloženého návrhu.
-- Zrušilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2015, kterou se stanovují závazné
podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku.
-- Schválilo Operační plán zimní údržby
místních komunikací ve Vratimově a
Horních Datyních na sezónu 2016/2017.
-- Vzalo na vědomí zprávu o investičních
akcích a opravách za rok 2016.
Dne 14. 12. 2016 rada města mimo jiné:
-- Schválila Smlouvu o dodávce vody
z vodovodu č. 6089 k pítku v rámci
investiční akce Veřejný prostor Mlýnek Vratimov–Horní Datyně.
-- Schválila Plán údržby na rok 2017 –
opravený plán čištění a revize stok,
včetně kontroly kanalizačních přípojek při nepovoleném napojení na kanalizaci 2017, plán údržby významných
zařízení, koncese 2017, plán periodické údržby strojů a zařízení ČOV Horní

Datyně 2017, předložený společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
Dne 21. 12. 2016 pak také:
-- Schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
SML 693/2016/Inv pro stavbu Nástavba
a stavební úpravy ZŠ Datyňská.
-- Vzala na vědomí kalkulaci ceny pro
stočné pro rok 2017 v rámci projektů
Odkanalizování části Vratimov a Odkanalizování Vratimova–Horních Datyň,
I. etapa, která činí 34,88 Kč za m3 bez
DPH, tj. 40,11 Kč včetně DPH, předloženou společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
Dne 13. 1. 2017:
-- Schválila provedení víceprací spočívající v sanaci stropu nad 3. NP, doplnění keramických obkladů o Al lišty a
oškrabání maleb a vyspravení sádrovou omítkou na chodbách mimo 3. NP,
vše v rámci stavby Nástavba a stavební
úpravy ZŠ Datyňská.
Celý zápis je zveřejněn na www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech
místostarosta

Oznámení o změně ceny vodného a
stočného od 1. 1. 2017
Ve Vratimovských novinách č. 1 leden
2017 byli občané informováni o tom, že
na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové
ceny vodného a stočného s účinností od
1. 1. 2017 takto:
-- Voda pitná (vodné) 36,01 Kč/m3 bez
DPH, tj. 41,41 Kč/m3 vč. DPH.
-- Voda odvedená (stočné) 32,45 Kč/m3
bez DPH, tj. 37,32 Kč/m3 vč. DPH.
Jedná se o cenu vody odvedené ze systému Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Cena vody odvedené (stočné) stanovená na základě modelu OPŽP v rámci
projektu Odkanalizování části Vratimov
(lokalita Podlesí, tj. ul. Na Podlesí, u Březinek a Karla Velčovského) a Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, I. Etapa,
kterou usnesením č. 46/3 vzala na vědomí
rada města dne 21. 12. 2016, je s účinností
od 1. 1. 2017 stanovená takto:

-- Voda odvedená (stočné) 34,88 Kč/m3
bez DPH, tj. 40,11 Kč/m3 vč. DPH.
Současně upozorňujeme občany v této
lokalitě, kteří doposud nenapojili své
nemovitosti na kanalizaci vybudovanou
v rámci výše uvedených projektů, přestože byla pro jejich nemovitosti vybudovaná odbočná místa, aby takto co nejdříve učinili. Při nesplnění prognózovaných
objemů odpadních vod odvedených na
ČOV ovlivní tato skutečnost výši ceny v
roce 2018 tak, že může dojít k podstatnému navýšení ceny stočného v této lokalitě. Zároveň upozorňujeme vlastníky
nemovitostí, že v případě, kdy nejsou
nemovitosti doposud napojeny na kanalizaci a odbočné místo je pro tyto nemovitosti vybudováno, budou tito vlastníci
vyzýváni k prokázání zákonné likvidace
splaškových vod.
Ing. Alena Kašparová
vedoucí odboru INV
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Poskytování dotací
z rozpočtu města

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může
město poskytnout dotaci na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Formulář žádosti je
možno získat buď prostřednictvím webové stránky města Vratimova www.vratimov.cz nebo přímo v listinné podobě na
sekretariátu Městského úřadu Vratimov.
Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání 14. 12. 2016 v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2017 na poskytování dotací
vyčlenilo částku 800 000 Kč. Žádost o
dotaci je možno podávat v průběhu celého
roku 2017. Upozorňujeme všechny případné žadatele, že na poskytnutí dotace není
právní nárok.
Ing. Renáta Mičulková
tajemnice

Obecní byty

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, schválená
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 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 a bytové komisi, vyřazen.
O vyřazení bude žadatel informován.
Pavlína Fiedorová,
odbor INV

Zákazníkům SmVaK
Poté, kdy se od 1. října loňského roku
změnila čísla zákaznické i poruchové linky a místo zpoplatněných bílých linek volají lidé na bezplatné zelené linky, učinila
společnost SmVaK Ostrava další vstřícný
krok směrem k zákazníkům. Od 2. ledna
roku 2017 je zákaznická linka přístupná až
do 20 hodin. Vodárenská společnost chce
tímto krokem umožnit svým zákazníkům,
aby se na ni mohli obracet se svými dotazy, podněty a připomínkami i ve večerních
hodinách, třeba po příchodu ze zaměstnání.
Mgr. Marek Síbrt
mluvčí SmVaK

informace občanům

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Vysoce patogenní ptačí chřipka subtypu
H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých volně žijících
ptáků a také v chovech drůbeže. Proto je
potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a
preventivních opatření v chovech drůbeže.
Co je chřipka ptáků?
Influenza drůbeže, známá také jako ptačí
chřipka, je virové onemocnění postihující
ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak
drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy.
Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí
ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu
1 – 2 dnů.
Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím
klinických příznaků. V případě influenzy
je to pouze několik dní. První příznaky se
obvykle objeví do jednoho týdne.
Způsob přenosu ptačí chřipky
K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři.
Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, peří, uhynulá zvířata apod.).
Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (kočky, psi
apod.). Dosud nebyl zaznamenán případ
přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků
na člověka. Dosud nebyl prokázán přenos
nákazy z člověka na člověka.
Příznaky ptačí chřipky
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají
načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se
pohybovat, mají dýchací potíže, jsou apatická (obr. 1). Příjem krmiva je výrazně
snížen nebo se objeví úplné nechutenství.
Rovněž snůška se výrazně snižuje nebo se
úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a
mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu,

kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou
krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích (obr. 2), edém hlavy (obr. 3).
Mohou se objevit otoky a krváceniny na
končetinách (obr. 4).
V případě podezření na výše uvedené
příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého veterinárního lékaře nebo
místně příslušnou krajskou veterinární
správu. Řiďte se přesně podle jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím osobám do
postiženého místa.
Obecné zásady ochrany člověka před nákazou
Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je třeba:
-- chránit se kontaktu s podezřelými zvířaty, uhynulými ptáky, nedotýkat se
ptačích výkalů,
-- poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a
nehrály si s drůbeží,
-- nezpracovávat nemocnou drůbež,
-- dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží),
-- informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu,
-- ochránit domácí miláčky, psy, kočky a
jiné, zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky,
-- při zahraničních cestách do rizikových
oblastí postižených ptačí chřipkou se
vyhýbat trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici. Dbát dalších doporučení vydaných Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí
a Ministerstvem zdravotnictví, která
jsou zveřejněna na www.mzcr.cz.
Zásady pro drobnochovatele drůbeže
V tomto období výrazně doporučujeme
chovatelům drůbeže, která má přístup do

venkovních výběhů, tam, kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat
uvnitř budovy:
-- ideální je drůbež chovat v uzavřených
objektech a chránit ji před kontaktem
s volně žijícím ptactvem,
-- slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží,
-- v chovech, kde není možno zajistit chov
v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání
kontaktu s volně žijícími ptáky,
-- krmivo a vodu umístit uvnitř budovy,
v krajním případě pod přístřeškem,
-- pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící
vodní ptáci,
-- pokud možno nenapájet neošetřenou
vodou z povrchových vodních nádrží,
ke kterým mají přístup volně žijící ptáci,
-- venkovní vodní nádrže dle možností
chránit před volně žijícími ptáky (sítě,
ploty, zábrany),
-- pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,
-- zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
-- oznámit zvýšený úhyn, onemocnění
nebo změnu chování ptáků veterináři,
-- nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.
Státní veterinární správa pro MSK,
Ostrava

Charita Ostrava
Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava
Možnost seznámit se s poskytovanými
službami v domovech pro seniory, hospici, denních centrech, poradnách nebo
azylových domech Charity Ostrava mají
zájemci z široké veřejnosti v rámci Dnů
otevřených dveří u příležitosti 26. výročí vzniku této neziskové organizace ve
dnech 22. až 23. února 2017 v době od
9 do 17 hodin.
Beseda s MUDr. Janem Cimickým
Srdečně zveme na besedu s českým
psychiatrem, spisovatelem, scénáristou a
dramaturgem MUDr. Janem Cimickým,
CSc., do Charitního střediska Gabriel
– komunitního centra pro seniory, Čujkovova 3165/40a v Ostravě-Zábřehu.
Beseda s autogramiádou k nové knize
Téměř jasný případ proběhne v pátek
17. 2. 2017 v 15 hodin. Vstup zdarma,
kapacita sálu je omezená. Více informací
na tel.: 599 527 590, 737 610 758 nebo na
webu www.ostrava.charita.cz.
Ing. Dalibor Kraut
vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností
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Prevence vloupání - jak snížit riziko nejen v zimních měsících
Co vše můžeme učinit, abychom podstatně snížili riziko vloupání do rodinného
domu, bytu, chalupy či chaty? Popíšeme
několik užitečných rad a doporučení, které sníží riziko vykradení vašeho rodinného domu, bytu, chalupy či chaty.
Proč právě teď připomínat opatření
proti vloupání? Neboť právě v těchto měsících rekreační chaty a chalupy nejvíce
lákají nezvané návštěvníky. Chaty a chalupy jsou během zimních měsíců velmi
často zcela opuštěny, bez kontroly a dohledu. A právě tohoto využívají ve velké
míře pachatelé majetkové trestné činnosti,
kteří bývají velmi vynalézaví a schopní
překonávat překážky ke svému obohacení. Mnohdy jim však majitelé nemovitostí
svým nezodpovědným chováním sami
usnadňují jejich činnost. Pachatelé pro
překonání oken nebo dveří často použijí
předměty, které naleznou uložené v blízkosti na zahradě nebo v dřevníku. Abyste
se i vy nestali terčem nezvaných návštěvníků, dodržujete několik našich rad a doporučení.
Zamkněte pečlivě všechny dveře i okna,
kterými by se zloději mohli dostat dovnitř.
Nezapomeňte ani na balkóny, podkrovní,
střešní či sklepní okna. Okna v přízemí
zabezpečte mřížemi nebo bezpečnostními
fóliemi. Doporučujeme kvalitní bezpečnostní zámek v kombinaci s dalšími zabezpečovacími prvky, například závorou.
Nikdy nenechávejte klíče pod rohožkou
či v květináči. Jsou to první místa, kam se
zloději podívají. Nenechávejte v okolí nic,

co by usnadnilo vloupání jako např. žebříky, nářadí nebo předměty, které se dají
použít k páčení.
Snažte se udržet zdání, že v objektu někdo je, pomůže například instalace zařízení na zapínání světla v určitý čas nebo
nezatažené závěsy či žaluzie. I uklizená
zahrada budí zdání neustálé kontroly. Nad
vchod můžete umístit světlo s čipem reagující na pohyb. Zloději totiž upřednostňují tmu a zakrytý přístup ke dveřím, protože se cítí bezpečněji.
Domluvte se se sousedy nebo příbuznými, aby po dobu vaší nepřítomnosti
provedli kontrolu, prošli okolí a všímali si
pohybu neznámých lidí, popřípadě vozidel.
Další možností je financování osoby, která
v dané rekreační oblasti celoročně bydlí a
objekt by pravidelně kontrolovala.
Nainstalujte elektrický zabezpečovací
systém (EZS). Ten dokáže signalizovat nežádoucí vniknutí nebo nežádoucí činnost
pachatele v okolí objektu. Součástí bývá
zvuková siréna, upozorňující na narušení
objektu široké okolí. Další možností je instalace kamer, které řadu zlodějů zastraší.
Nechcete-li investovat, pořiďte si atrapy
kamer.
Nechlubte se zbytečně svými majetkovými poměry. Vlastníte-li nějaké cennosti
(šperky, cenné sbírky apod.), uložte je raději na bezpečném místě. Doporučujeme
si udělat seznam a fotografie všech cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla
elektrických přístrojů. Výrobní číslo na
dokladu policii usnadní pátrání po vašem

Klondyke - Jubileum - 50 - oslaveno

foto KČT HD
4

odcizeném majetku. Uschovejte i doklady
o zakoupení drahých věcí.
Pozor na informace na sociálních sítích,
které slouží jako cenný zdroj informací
pro zloděje. Sdílená informace o vašem
odjezdu, dovolené nebo jiných aktivitách
se může snadno dostat i k někomu, jenž ji
využije ke svému prospěchu.
Co dělat, pokud veškerá naznačená
opatření selžou? Přijedete a vidíte vypáčená okna či dveře, nepořádek před vchodem? Zachovejte klid a rozvahu. Nevstupujte do objektu. Může tam být pachatel.
Neuklízejte po zlodějích. Vloupání je třeba
neprodleně oznámit na nejbližší služebnu
policie, případně je možné využít možnosti
oznámení na tísňovou linku 158. Pro policii je důležité, aby nedošlo k znehodnocení případných stop, které po sobě pachatel
zanechá.
Vlastní rekreační objekty navštěvujte
nepravidelně po celý rok. Mimo samotné
kontroly je vhodné alespoň jednou za měsíc řádně vyvětrat.
Některá zmíněná doporučení můžeme
stejně dobře využít jak při zabezpečení
své rekreační chaty, tak při ochraně svého rodinného domu nebo bytu. Je to však
především na majitelích nemovitostí, jak
svým jednáním ochrání svůj majetek.
nprap. Mgr. Petr Směták
vrchní inspektor PČR

Významná akce KČT roku 2016 se konala nadvakrát. V sobotu 26. 11. 2016 v Kulturním domě v Horních Datyních se sešlo
na 200 turistů, aby si připomněli konání
50 ročníků zimního táboření Klondyke,
konaných od roku 1967 na významných
vrcholech Beskyd (Smrk, Travný, Ropice, Slavíč, Kalužný). Bylo s kým a na co
vzpomínat. V závěru při písničkách zimních táborníků (původní skupina Vlčáci)
jsme převzali krásnou řezbu jako dárek od
pořadatelů ZT na Hvězdě (Ostaši).
Důvody svolání této akce (s názvem Sešlost) před vlastním konáním zimního táboření byly dva. Blízká chata Slavíč by tento
počet nevstřebala a druhý důvod byl věk
zakladatelů mezi 70 a 80 lety. A tak výstup
na tábořiště na vrcholu Kalužný (994 m n.
m.), hodinu vzdálené od chaty, by byl příliš
náročný.
Víkend 9. – 11. 12. 2016 počasím táborníkům vcelku přál. Na vrcholu bylo 50 cm
sněhu a teplota kolem nuly byla příznivá.
Zimní pohodu dotvářelo týpí kamarádů z
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Havířova. Zahájení fanfárou s krátkým
vzpomenutím padesátileté historie za
pořadatele, KČT Horní Datyně, přednesl
v terénních podmínkách Jan Sládek. Oheň
hořel jako vzpomínka na kamarády, kteří
již nikdy nepřijdou. Gratulace, přípitky,
převzetí ocenění, společný chór Beskyde,
Beskyde … 50 stanů na vrcholu doplňovalo dalších 20 na louce u chaty Slavíč. To
mnozí oldpardi, kteří si s výbavou netroufli nahoru, tábořili zde. A tak jsem hleděl
na nejstaršího, který na vrchol vystoupil:
pan Lambert Korbáš z Vratimova – v únoru
2017 mu bude 91 let. Víte, kdo jej doprovázel? Starostka jeho bydliště!
Následoval tradiční kankán tábornických dam. Nádheru předvedly dvakrát.
Jednou ve dne, pro „průchozí“, podruhé pro táborníky za tmy. Dobové kroje, klavír, basa, trubka, kytary. Radost
se v chladu a větru nesla po horách i do
doliny. Desítky baterek a čelovek měly

co osvětlovat. Atmosféra byla nádherná.
A desítky setkání turistů – zakladatelů,
oldpardů, tradičních účastníků, skautů a
přátel zimní přírody. Šampaňské bouchalo
právem!
Na trase k chatě byla umístěna galerie
– tabulky s názvy všech zimních táborů
v sezóně 2016/17. Je jich přes třicet. Jenom v návalu pořadatelských úkolů jsme
neměli čas přivazovat čestnou stužku,
označit ty, jejichž pořadatelé se Klondyku
zúčastnili. V kalendáři jsem jich po akci
odfajfkoval 16. A tak vzpomenu ty, kteří
přijeli zdaleka – Petr Randus ze ZT Klíč a
Martin Fofoňka ze sev. Čech. Sekce zimní turistiky nechyběla. Radost měli Ota
Boura, Míla Vorel i Vláďa Sluka, Rosťa
Kašovský…
Nezbývá než se omluvit mnohým hostům se kterými jsem se stačil jenom pozdravit. Při účasti stovek přátel zimní přírody na více nezbyl čas. A tak snad za rok!

51. ročník bude zajišťovat omlazený štáb
na novém místě – pod vrchem Lipí, poblíže chaty na Kotaři.
Nakonec bych chtěl poděkovat pořadatelům, účastníkům, personálu chaty Slavíč, OÚ Morávka, MěÚ Vratimov, ústředí
a oblasti KČT.
Již 50. ročník zimního táboření úspěšně
proběhl. Ať žije 51. ročník!
Jan Sládek
KČT Horní Datyně

foto KS Vratimov

Městská knihovna Vratimov - krátké ohlédnutí za rokem 2016
Naši knihovnu v loňském roce navštívilo 8 342 uživatelů, kteří si odnesli domů
28 529 knih a časopisů. Internet využilo
510 uživatelů . Celkem 9 výstav instalovaných v chodbičce k půjčovně knihovny
mělo možnost zhlédnout všech 667 registrovaných čtenářů.
K tradičním akcím, jako jsou pasování
druháků na čtenáře, předávání Knížky
pro prvňáčka a úspěšná akce Food Revolution Day, přibyla další pro maminky s
dětmi nazvaná Čteme nečtenářům. Velký
úspěch sklidilo u žáků představení kolegy
a kolegyň z třinecké knihovny, připravené
podle knihy O nejbohatším krokodýlovi
na světě.
K dalším zajímavým akcím patřilo čtení
z knihy Policejní pohádky přímo pracovníky Policie ČR. Spisovatel Filip Rychlebský se u nás zastavil na své Pišlické tour
po knihovnách.
Interaktivní dílny Hus, jak ho neznáte,
byly připravené s organizací České studny, o. s. Určitě si ještě dnes děti vzpomenou na Mobilmánii se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou.
A co připravujeme v letošním roce?
V únoru zástupce vydavatelství Piatnik
vysvětlí a předvede žákům společenské
hry, které se v naší knihovně nově půjčují. Na Muzikohrátky se mohou těšit děti
ze školní družiny při ZŠ, Masarykovo
náměstí, dne 1. března v 13.30 hodin,
děti a rodiče dne 5. dubna od 17 hodin.
Na duben je připraveno autorské čtení
se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou.
Nebudou chybět besedy a knihovnické
lekce pro školy.

Od 20. února do 21. března 2017 můžete
zhlédnout v chodbičce knihovny výstavu
s názvem Větrné mlýnky v krajině.
Opět se uskuteční naše vyhlášená a
dětmi oblíbená akce Noc s Andersenem
(z pátku 31. března na sobotu 1. dubna)
a inspirovat se budeme postavičkami ze
Čtyřlístku. Upozorňujeme všechny rodiče, že akce se může zúčastnit pouze
20 dětí a přednost mají čtenáři knihovny. Další informace k této akci uveřejníme v březnovém vydání Vratimovských
novin.
Místní knihovna Horní Datyně
V loňském roce datyňská knihovna
prošla interiérovou rekonstrukcí. Upravena byla místnost pro děti a mládež od
9 – 15 let a přibyla místnost pro děti od
6 let.
V knihovně je 238 evidovaných uživatelů. Uskutečnily se 4 výstavy, z toho
jedna s vernisáží. Výstavy zhlédlo celkem 200 návštěvníků. Čtyř informačních besed se zúčastnilo 84 dětí. Pro
42 dětí z mateřské školy jsme připravili
akci Večerníčky naživo. Z prostorových
důvodů se uskutečnily pro žáky z Horních
Datyní ve Vratimově tyto besedy: Krtek
a jeho kamarádi, Pišlická Tour, Václav
Čtvrtek, Už jsem čtenář - knížka pro
pvňáčka, Pasování druháků na čtenáře a
knihovnická lekce o Karlu Jaromíru Erbenovi.
Čtenáři si mohou na webových stránkách v on-line katalogu vyhledávat tituly
a přes Čtenářské konto prodloužit a rezervovat výpůjčky.
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Zveme Vás na novou výstavu s názvem
To bylo kraválu u Rojka na bálu, kterou
připravili Vladimír Kuchař a František
Náhly. Výstava nám připomene oblíbenou
krčmu, která stávala v Datyních. Potrvá
od 6. února do 26. června 2017. Můžete ji
zhlédnout v půjčovní době v pondělí od 14
do 17 hodin.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Český
červený kříž
Uděluje zlatou medaili
prof. MUDr. J. Janského

paní Pavle Bělochové,
panu Petru Vitoulovi,
kteří dovršili počet
40 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro
zdraví a často i záchranu života je
projevem jejich humánního vztahu
ke spoluobčanům.
Patří jím dík nejen těch, kterým
pomohli vrátit zdraví, ale celé naší
společnosti.
Oblastní spolek
Českého červeného kříže Ostrava

informace občanům

Pozvánka na akce Domu dětí a mládeže Vratimov v únoru 2017
Pololetky s domečkem
V době pololetních prázdnin tj. v pátek
3. února 2017, navštívíme s dětmi Archeopark v Chotěbuzi. Pomocí speciálního výukového programu se dětí dozví spoustu
zajímavostí o nejpoužívanějším artefaktu
pravěku – keramice. A nejen to. V rámci
interaktivní prohlídky keramické expozice se děti seznámí s dějinami keramiky a
jejím prostřednictvím s vývojem lidstva.
Teorii bude provázet řada aktivit, úkolů a
praktických příkladů, které si děti budou
moci vyzkoušet na vlastní kůži v zázemí
keramické dílny. Děti budou rozvíjet nejen
své vědomosti, ale také svoji šikovnost a
fantazii! Sraz dětí v recepci DDM Vratimov v 8 hodin, poté odjezd autodopravou
do Archeoparku. Po prohlídce bude zajištěna polévka v Rybím domě Chotěbuz.
Rozchod v 15.30 hodin.
Bližší informace: Věra Pacíková, 734
443 694, v.pacikova@ddmvratimov.cz.
Desko-fest
V neděli 19. února 2017 od 14 do 18 hodin bude v domečku pěkně veselo. Připravujeme pro vás turnaje v oblíbených deskových hrách z doby mládí dospěláků, ale
budou připraveny i novinky k vyzkoušení.
Přijďte změřit síly, důvtip a strategii v turnajích pro děti a zvlášť i pro dospělé. Sledujte naše webové stránky a facebook, budou zde podrobnější rozpisy všech turnajů.
Startovné je pro všechny účastníky stejné.
Bližší informace: Věra Pacíková, 734
443 694, v.pacikova@ddmvratimov.cz.
Ledová Praha
V rámci pololetních prázdnin se přihlášené děti podívají na pražské památky, ale

také na zajímavá místa, např. na Pražský
hrad s výměnou hradní stráže, chrám
sv. Víta a na Staroměstskou radnici. Poplují večerní Prahou po Vltavě a navštíví
rozhlednu Petřín. Projedou se pražským
Semmeringem a uvidí zajímavou science
show.
Badmintonový turnaj
Je určen dětem od 8 do 17 let. Koná se
v sobotu 25. února 2017 v řepišťské tělocvičně v kategoriích A, B a C.
Disciplíny: čtyřhry dětí a mládeže do
17 let neregistrovaných hráčů. Hrajeme
švýcarským systémem. Zaregistrovat se
můžete na e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz nebo v recepci DDM Vratimov,
nejpozději však 23. 2. 2017 do 18 hodin.
Požadované údaje pro přihlášení jsou jméno, příjmení a e-mail nebo telefon. Přihlášením do turnaje zároveň potvrzujete souhlas se zněním propozic.
Informační schůzky k letním táborům
Připravujeme informační schůzky pro
rodiče, kteří chtějí své děti poslat s námi

na tábor. Účelem těchto schůzek je podat
podrobné informace o připravovaném táboře, umožnit rodičům seznámení s lidmi,
kteří tábor organizují a odpovědět na jejich
dotazy.
V měsíci únoru proběhnou v DDM informační schůzky k těmto táborům:
-- 23. 2. 2017 v 17 hodin – LDT Za sportem do hor,
-- 28. 2. 2017 v 17 hodin – LDT Míče,
míčky, košíky.
Nabídka letních táborů 2017
Kompletní nabídku letních dětských táborů naleznete na webových stránkách DDM
Vratimov www.ddmvratimov.cz v záložce
tábory. Upozorňujeme, že už v současné
době jsou některé tábory plně obsazené.
Proto doporučujeme si včas rezervovat
místo na táboře pro své dítě.
Věra Pacíková
DDM Vratimov

foto DDM Vratimov

foto DDM Vratimov

Kronika města Vratimova část 63., rok 1940

1940

Rok začal mírnou zimou a pěkným jarem. Obci do kanceláře obecní byli přiděleni jako úředníci členové rozpuštěné
finanční stráže Sklář a Kýr.
Přejmenování školy
Na školní budově byl z příkazu německých úřadů umístěn nový německý nápis
„Hauptschule und Volksschule“. Český
nápis byl umístěn dole: „Obecná a hlavní
škola“. Němci mají totiž pro měšťanskou
školu pojmenování „Hlavní škola“. Němčina se vyučuje jako povinný předmět, vyučuje se podle nových učebnic. Starých
učebnic se používat nesmí. Nové učebnice
byly naplněny zkrouceninami, lží a falšo-

váním dějin tak, aby hověly nacistickému
systému násilí, který Němci u nás zavedli.
Žákovské knihovny na obou školách byly
zrušeny. Všichni státní a veřejní zaměstnanci museli prokázati tzv. arijskými doklady, že nejsou židovského původu až
do třetího kolena. To dalo učitelům a zaměstnancům obce mnoho nepříjemného
ježdění, pochůzek, placení poplatků a také
kolků pro doklady. Kdo nepředložil arijské doklady, nebyl ve službě trpěn. Taktéž
musel každý státní a veřejný zaměstnanec,
jakož i osoba, vykonávající veřejnou funkci, podepsati slib Hitlerovi. Zněl takto:
„Slib podle §2. odst. 1. dekretu státního
presidenta ze dne 8. března 1940 č. 83 SB.
Slibuji, že budu Vůdce Velkoněmecké říše
Adolfa Hitlera jako ochránce Protektorátu
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Čechy a Morava poslušen, že budu zájmy
Velkoněmecké říše k prospěchu Protektorátu Čechy a Morava podporovati, nařízení hlavy Protektorátu Čechy a Morava
a jeho vlády plniti, zákony zachovávati a
své úřední povinnosti svědomitě zastávati.“. Kdo by tento slib podepsati odepřel,
byl považován za nepřítele státu, ze služby propuštěn a uvězněn v koncentračním
táboře. Odtamtud nebylo návratu, leč jen
zázrakem. Obec naše stala se členem národohospodářského sboru Moravskoslezského s ročním příspěvkem 100 Kč. Z
donucení nadřízených úřadů musela obec
podniknouti sbírku na Německý červený
kříž. Občané dávali málo a jen ze strachu
před pronásledováním.
pokračování příště

akce v kulturním středisku

ÚNOR
v kulturním středisku

KURZY
v kulturním středisku
pondělí

program ve Společenském domě Vratimov
1. února 16.00
galerie
			
2. února 15.00
učebna č. 11
2. února 16.00
galerie
			
4. února 20.00
velký sál
			
5. února 15.00
velký sál
			
6. února
8.30
kinosál
			
6. února 16.30
kinosál
8. února 16.00
galerie
			
9. února 15.00
učebna č. 11
9. února 16.00
galerie
			
10. února 20.00
velký sál
13. února 16.30
kinosál
15. února 16.00
galerie
			
16. února 15.00
učebna č. 11
16. února 16.00
galerie
			
19. února 10.00
kinosál
			
20. února 16.30
kinosál
22. února 16.00
galerie
			
23. února 15.00
učebna č. 11
23. února 16.00
galerie
			
23. února 15.30
velký sál
24. února 20.00
velký sál
27. února 16.30
kinosál

výstava:
Lucie Mokrošová: Město
autoškola
výstava:
Lucie Mokrošová: Město
ples ZŠ
Masarykovo náměstí
karneval ZŠ
Masarykovo náměstí
Divadlo Pohádka:
O Chytré princezně
zkouška ZUŠ
výstava:
Lucie Mokrošová: Město
autoškola
výstava:
Lucie Mokrošová: Město
ples SDH Vratimov
zkouška ZUŠ
výstava:
Lucie Mokrošová: Město
autoškola
výstava:
Lucie Mokrošová: Město
Nedělní pohádka
O veliké řepě
zkouška ZUŠ
výstava:
Lucie Mokrošová: Město
autoškola
výstava:
Lucie Mokrošová: Město
schůze spolku seniorů
ples TJ Hrabová
zkouška ZUŠ

úterý

středa
čtvrtek

9.30

cvičební sál		

cvičení seniorů

15.45

učebna č.11		

4. ročník AJ

17.00

cvičební sál		

bosu

17.15

učebna č.11		

2. ročník AJ

18.00

cvičební sál		

aerobic mix

19.00

cvičební sál		

relax a jóga

17.00

cvičební sál		

aby záda nebolela

17.30

velký sál		

hatha jóga

18.00

cvičební sál		

pilates

18.35

velký sál		

vinyasa jóga

17.00

velký sál		

jóga s Luckou

18.00

cvičební sál		

bodystyling s Mončou

17.00

cvičební sál		

pilates

18.00

velký sál		

jóga s Luckou

18.00

cvičební sál		

bodystyling s Bárou

19.00

cvičební sál		

aby záda nebolela

Více informací o kurzech na www.ksvratimov.cz. tel.: 595 700 752
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

výstava fotografií

Lucie Mokrošová:

Město

Program v Kulturním domě Horní Datyně
11. února 20.00
velký sál		
				
17. února 20.00
velký sál		
18. února 20.00
velký sál		
24. února 18:40
klubovna		
25. února 20.00
velký sál		
				

ples mysliveckého
spolku Hubert
ples ZŠ Datyňská
Diskoples
schůze ZO ČSV
pochování basy
SDH

výstava otevřena do 2. března 2017 každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, nebo individuálně na tel.: 595 700 751

VRATIMOVSKÁ GALERIE
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz

Kulturní středisko
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akce v kulturním středisku

cestopisná přednáška Patrika Kotrby

Ze srdce Evropy

do Santiaga de Compostela
7. března v 18 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

vstupné 70 Kč
Cesta svatého Jakuba je již po staletí cílem poutníků
z celého světa. Tuto pouť si vybral
i mladý český cestovatel Patrik Kotrba a
z rodného domu došel pěšky až do svého cíle, do
Santiaga de Compostela.

vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko

VRATIMOV

PhDr. Arnošt Vašíček

Labyrint Záhad
pátrání po utajených pokladech

25. dubna v 18 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

vstupné 70 Kč
Chcete se dovědět, jaká tajemství skrývají Čechy,
Morava a Slezsko? Přijďte na přednášku známého
českého záhadologa, spisovatele a scénáristy.
vstupenky v prodeji od 1. března v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko

VRATIMOV
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O veliké
19. února
v 10 hodin

Společenský dům Vratimov,
Frýdecká 1000/48
rodinné vstupné 90 Kč
dospělí 70 Kč • děti 45 Kč
vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko

VRATIMOV

Amatérský divadelní soubor Devítka
Ray Cooney:

May Day

21. dubna v 19 hodin
Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

Komedie o tom, jak jeden nedodržený harmonogram
změní nejeden lidský život.

vstupné 60 Kč
vstupenky v prodeji od 20. února v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko

VRATIMOV
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při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení

NEDĚLNÍ DIVADELNÍ POHÁDKA: Divadelní soubor Bambules

I

společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Dne 13. ledna 2017 jsme si připomněli
1. výročí úmrtí pana

Dne 8. ledna 2017 uplynulo 14 let, kdy nás
opustila naše milovaná
paní

Emila Čavojského.

Vlasta Mintělová.

S láskou vzpomínají manželka Kateřina,
syn Milan s rodinou, dcera Lenka s rodinou.

S láskou a úctou vzpomíná
dcera Monika s rodinou.
Chybíš mi, mami.

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se
nezahojí. Dne 28. 2. 2017 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní

Dne 25. února si připomeneme 4. smutné
výročí úmrtí pana

Jaromíra Killingera.

Anny Svobodové.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel Antonín a syn Jiří.

Dne 8. února 2017 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí našeho laskavého otce pana

Dne 12. 2. 2017 vzpomínáme
10. smutné výročí úmrtí pana

Jana Malíka.

Jiřího Kozla.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte.
Manželka, dcery Marie,
Jana a Milena s rodinami.

Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 19. února by se dožila 65 let naše milovaná
maminka, paní

Dne 18. 2. vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana

Bronislava Bešová.

Jaroslava Heřmana.

Moc chtěla dál žít, ale osud jí nepřál. S velkým
smutkem v srdci vzpomínají
syn Daniel s rodinou,
dcery Bronislava a Simona s rodinami,
Tibor Beše.

Kdo miloval, nezapomíná.
Manželka s rodinou.

Těžko se s Tebou maminko loučilo, těžko je
bez Tebe žít, láska však smrtí nekončí, v srdci
Tě navždy budeme mít. Dne 12. února 2017
si připomeneme 1. smutné výročí, kdy nás
opustila paní

INZERCE PRO VÁS
Pronajmu přízemí RD 2,5 + 1 ve Vratimově včetně garáže a zahrady. Tel.: 604 679 492.

Marta Sumíková.
Vzpomeňte s námi, kdo jste ji znali. S láskou
vzpomíná manžel, dcera a syn s rodinami.

Příspěvky do březnového čísla
Vratimovských novin zasílejte do 12. února.

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. února 2017.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3 200 ks. Tisk: Josef Kleinwächter, Čajkovského
1511, Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
MK ČR E 12367
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akce v kulturním středisku

Divadelní společnost Háta: Michael Mc Keever

Hvězdné manýry
11. dubna v 19 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov,
Frýdecká 1000/48

vstupné 360 Kč
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Filip Tomsa, Adéla
Gondíková/Mahulena Bočanová/Kamila Špráchalová,
Vlasta Žehrová/Olga Želenská, Ivana Andrlová/Pavla
Vojáčková, Veronika Jeníková/Vlasta Peterková/Marcela
Nohýnková, Barbara Chybová/Radka Pavlovčinová,
Zbyšek Pantůček/Martin Sobotka
Vstupenky v prodeji od 7. února od 16 hodin v pokladně Kulturního střediska Vratimov. Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace (pouze od data předprodeje) a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko

VRATIMOV

připravujeme
Agentura Harlekýn: Tennessee Williams

Skleněný zvěřinec

12. května v 19 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov,
Frýdecká 1000/48

Slavná hra amerického spisovatele Tennessee Williamse.
S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí život
opuštěné matky, jejího syna a dcery. Je to hra o nás!
O každém z nás! Zrcadlo nastavené naší době. Smějeme
se i pláčeme sami nad sebou.
Režie a úprava: Vladimír Strnisko.
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek, Filip Cíl, Kamila
Trnková, Andrea Daňková, Karel Heřmánek ml., Adam Vacula.

vstupné 38
0 Kč

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko

VRATIMOV
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kino Hvězda v únoru

Rodinný film

Rodinný film

Lovecká sezóna: Strašpytel

Alenka v říši divů: Za zrcadlem

USA, 2015, 84´, animovaná komedie, vstupné rodinné 100 Kč
(1+1), jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení, v českém znění
Režie: David Feiss
V českém znění: Michal Holán, Jiří Krejčí, Pavel Vondra,
Pavel Tesař, Anna Brousková, Petr Pelzer, Radka Stupková,
Tomáš Karger, Svatopluk Schuller a další.
Kdo se bojí, nesmí do lesa! Animovaná komedie o velkém
medvědovi, který se všeho bojí, a tak musí podstoupit terapii
strašením.

USA, 2016, 113´, animovaný/rodinný/dobrodružný film,
vstupné rodinné 100 Kč (1+1), jednotlivec 70 Kč, přístupné
bez omezení, v českém znění
Režie: James Bobin
Hrají: Johnny Depp, Mia Wasikowska, Anne Hathaway, Matt
Lucas, Helena Bonham Carter, Rhys Ifans, Sacha Baron
Cohen, Alan Rickman a další.
V druhém pokračování Alenky v říši divů bude muset
Alenka cestovat v čase, aby mohla zachránit Kloboučníkovu
„svoucnost”.

1. února v 17 hodin

15. února v 17 hodin

Rodinný film

8. února v 19 hodin

ČR/Německo/Slovinsko/Francie/Slovensko, 2015, 95´, drama/
komedie, vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Olmo Omerzu
Hrají: Karel Roden, Vanda Hybnerová, Jenovéfa Boková,
Daniel Kadlec, Martin Pechlát, Eliška Křenková.
Originální snímek o perfektně fungující rodině, která se
náhle ocitne v nečekaně dramatické situaci. Film zabodoval
na mezinárodním filmovém festivalu v Tokiu, odkud si odnesl
hlavní cenu za umělecký přínos.
Filmový klub

Šíleně šťastná
22. února v 19 hodin

Sobotní promítání pro nejmenší

Povídání o pejskovi a kočičce
11. února v 10 hodin

ČR, 64´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč,
přístupné bez omezení
Pohádky: Jak pejsek s kočičkou myli podlahu; Jak si pejsek
roztrhal kalhoty; O pejskovi a kočičce, jak psali psaní; O pyšné
noční košilce; O panence, která tence plakala.

Itálie/Francie, 2016, 116´, komedie/drama, vstupné 80 Kč,
členové klubu 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let, v původním
znění s titulky
Režie: Paolo Virzì
Hrají: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina
Carnelutti, Tommaso Ragno.
Road movie o dvou ženách, které si navzájem pomohou
utřídit své životy a zjistit, co má v životě doopravdy cenu.

1

BŘEZEN
2017

Ze schůze rady města

Laguny – konečné řešení?

Kontrola kotlů

Rekonstrukce základní školy na ulici Datyňská
V minulém roce byla zahájena rekonstrukce základní školy na ulici Datyňská
a s tím souvisí také řada otázek ze strany
našich občanů. Některé již byly zodpovězeny v předcházejících příspěvcích, některým bych se chtěla věnovat v tomto článku.
Jednou z otázek je i ta, zda je taková rekonstrukce a navýšení kapacity
nutná a proč nenechat školu ve stavu,
v jakém byla. Lze souhlasit s tím, že ve
škole by se stále učit dalo, ale je otázkou jak, s jakým komfortem pro žáky
a učitele a s jakými výsledky. Škola
byla postavena v 60-tých letech minulého století a bez zásadních stavebních zásahů sloužila do dnešní doby.
Před několika lety vybudováním jídelny a výdejny jídla přišla o prostory
dílen, což se později ukázalo jako velký handicap. Škola také není bezbariérová a v době její výstavby nebyly
kladeny tak vysoké požadavky na odborné
učebny, včetně těch počítačových, výuku
jazyků v dělených třídách apod. Nepřizpůsobení školy dnešním potřebám by jistě
mělo vliv na kvalitu výuky našich žáků,
kteří by se vzdělávali v horších podmínkách než v okolních školách, kde vesměs
rekonstrukce již proběhly. Vedení školy
požadovalo její modernizaci již dávno, kdy
asi před 15 lety byla vypracována studie
jejího rozšíření včetně vybudování prostor
pro ZUŠ, tehdy formou přístavby. Ta však
nebyla nikdy dopracována do stadia projektové dokumentace, která je nezbytná
pro získání dotace, a postupně zastarala.
Proto jsme zahájili práce na novém projektu modernizace školy, a to i s vědomím, že
ani dobrý projekt ještě automaticky neznamená nárok na dotaci a může roky zůstat
ležet „v šuplíku“, neboť předpokládaný
rozsah rekonstrukce a modernizace školy
je takový, že by ho město ufinancovalo jen
stěží, při výrazném omezení ostatních investic. Za této situace město vypracovalo
projekt a čekalo, zda bude vydána dotační
výzva, ve které bychom mohli o peníze na
rekonstrukci požádat a zda budeme úspěšní. Poprvé se to nepodařilo, podali jsme si
žádost o dotace k výzvě ministerstva financí, ale nebyli jsme mezi vybranými, když
převážná část peněz směřovala do oblasti
Prahy a okolí. Další výzva, která odpoví-

nost stavby. Jedná se o školu, a proto nelze
zanedbat ani nejmenší pochybnost ohledně
její kvality a zejména statiky. S některými novými požadavky na vícepráce oproti projektu přišlo také vedení školy. Těm,
které byly reálné a neznamenaly podstatný
zásah do projektu a zásadní prodloužení termínu, jsme se snažili vyhovět.
To způsobilo, že jsme původně
plánovanou lhůtu pro dokončení prodloužili asi o jeden měsíc. V polovině
února jsme část stavby bránící návratu
dětí do budovy převzali, následně proběhla kolaudace a úklid. Nově zřízené
prostory pro výuku bude škola zařizovat postupně do konce tohoto školního roku. Ani to není levná záležitost,
předpokládaná částka je něco přes
4 mil. Kč, a proto se snažíme i tady
využít
dotací. Pokud bychom uspěfoto archiv KS
li, zaplatili bychom asi jen 700 tisíc
25 mil. Kč od státu, by jistě bylo neodpo- Kč. O několik měsíců se se zařízením sice
vědné a neodpustitelné jednání ze strany zdržíme, ale finanční úspora je pro město
vedení města. Dotační výzvy nejsou ote- obrovská.
vírány pravidelně, možná mnoho dalších
To nejhorší z hlediska omezení výuky
let vůbec žádné peníze pro tyto účely stát máme za sebou, děti se v březnu do školy
neposkytne, nebo bychom nemuseli uspět. vrátí, ale stále musí všichni dbát zvýšené
Je nutno myslet na budoucnost, i když za opatrnosti, protože do konce tohoto školníni nějakým způsobem musíme dnes platit.
ho roku zůstane škola a zejména její blízké
Dle dotačních podmínek musí být ško- okolí staveništěm.
la dokončena a zařízena do srpna tohoto
Příprava a realizace přestavby školy není
roku. První etapa, kterou nebylo možné dě- jednoduchá pro nikoho. Je to náročné pro
lat za provozu školy, měla skončit včetně vedení města, které má za ni odpovědnost,
kolaudace v lednu t.r. Přestavba tak velké pracovníky úřadu, kteří ji zajišťují, učitele
budovy, navíc postavené v době, kdy se na a děti učící se v náhradních prostorách i pro
výběr materiálu a jeho kvalitu až tak úpl- rodiče, kteří se bojí, aby děti ve výuce něco
ně nebral zřetel, je vždy velmi riskantní. nezanedbaly. Město se mohlo rozhodnout
Měli jsme také obavy, co nás po odstra- jinak a nechat školu ve stavu, v jakém byla.
nění některých konstrukčních vrstev čeká, Všichni bychom si ušetřili mnoho práce,
přestože před zahájením prací na projekto- stresu, nepohodlí a v neposlední řadě i pevé dokumentaci byly provedeny sondy. Ty něz, neboť dotace nikdy nehradí 100 %
však nikdy nemohou zjistit reálný stav celé nákladů. Ale promarnili bychom velkou
stavby. Měli jsme v paměti situaci z minu- příležitost, která by se nemusela opakovat,
lého roku, kdy jsme chtěli zahájit přestavbu a těžko bychom to vysvětlovali našim nábudovy koupaliště, a při zahájení projekto- stupcům a dalším generacím dětí a jejich
vání zjistili, že je s podivem, že stavba ješ- rodičům.
tě vůbec stojí. Jaké materiály v jejich konVšem učitelům, dětem i rodičům děkuji
strukcích, a to i těch nosných, statik našel, za trpělivost, kterou během náhradní výuky
by nikdo neuvěřil. U školy naštěstí situace prokázali, a věřím, že až škola bude v celé
tak dramatická nebyla, nicméně po odkrytí své kráse od příštího školního roku otevřeněkterých konstrukčních vrstev bylo nutno na, řeknou si, že to stálo za to.
udělat něco navíc a něco jinak oproti proJUDr. Dagmar Hrudová
jektu a to především s ohledem na bezpečstarostka
dala našim požadavkům a podmínkám,
byla výzva ministerstva školství a v této už
jsme uspěli. Přestože rekonstrukce školy
představuje velké omezení výuky, vyžaduje trpělivost od učitelů, žáků i rodičů,
zahodit takovou příležitost a nevyužít cca
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Z jednání
Zastupitelstva města
Dne 15. 2. 2017 Zastupitelstvo města
mimo jiné:
• schválilo upravený navrhovaný rozsah
místností nové budovy u koupaliště
• rozhodlo o zpracování studie dispozičních úprav a architektonického řešení
nové budovy u koupaliště
• schválilo výši jednorázové náhrady
za zřízení služebnosti inženýrské sítě
vzniklé realizací budoucího kanalizačního řadu v lokalitě Zaryjská ve Vratimově, a to 45 Kč/m2 na soukromých
pozemcích dotčených předmětnou
stavbou mimo pozemky pod pozemními komunikacemi. V případě dotčení
pozemků, které nejsou ve vlastnictví
města a jsou pod pozemními komunikacemi, budou tyto služebnosti zřízeny bezúplatně
• schválilo přidělení dotace z rozpočtu
města Sboru dobrovolných hasičů
Horní Datyně
• schválilo přidělení dotace z rozpočtu
města ZIK ZAK Vratimov
Celý zápis je zveřejněn
na www.vratimov.cz

Ze schůze Rady města
Dne 13. 1. 2017 rada města mimo
jiné:
• schválila provedení víceprací spočívající v sanaci stropu nad 3. NP, doplnění keramických obkladů o AL
lišty a oškrabání maleb a vyspravení
sádrovou omítkou na chodbách mimo
3. NP, vše v rámci stavby „Nástavba a
stavební úpravy ZŠ Datyňská“
Dne 24. 1. 2017 pak také:
• jmenovala tajemnici Městského úřadu Vratimov Ing. Renátu Mičulkovou
kronikářkou města Vratimova
• schválila přidělení prostor sloužících
k podnikání nacházející se ve 2. NP
Nákupního střediska ve Vratimově
• schválila Darovací smlouvu o darování sady základního vybavení pro práci
na vodě pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Vratimov mezi městem
Vratimov a Moravskoslezským krajem
Bc. Martin Čech
místostarosta

Laguny, snad už opravdu
konečné řešení
Někteří čtenáři si možná všimli vyhrocených názorů a slovní přestřelky v médiích o tom, kdo má nést důsledky zpackané
ekologické státní zakázky likvidace lagun
Ostramo Ostrava. Černý Petr měl zůstat
v rukou našich občanů, kteří nezákonným
postupem při likvidací sludgí trpěli nejvíce a kteří stále musí dýchat prach z volně
uloženého nebezpečného odpadu v centru
našeho města. Miliardy již za „likvidaci“
odpadu firmy ze státního rozpočtu vyinkasovaly, tak proč by to ještě jednou nezaplatili občané postiženého města. Jim to
přece nejvíce vadí, znělo z úst některých
politiků. Logika naprosto postavená na
hlavu.
Nicméně snad se blýská na lepší časy.
Dne 30. ledna 2017 vydala kancelář
hejtmana Moravskoslezského kraje tuto
tiskovou zprávu.
Kraj podá projektový záměr na odstranění paliva ve Vratimově
Aby už palivo z lagun Ostramo neohrožovalo obyvatele Vratimova, připravuje
kraj projektový námět na jejich likvidaci.
Tento chce předložit do nejbližší výzvy
Státního fondu životního prostředí České
republiky v rámci Národního programu
životního prostředí.
Zhruba šest tisíc tun paliva bylo do
areálu bývalých vratimovských papíren
navezeno v letech 2010 až 2011. Materiál
představuje dlouhodobou ekologickou zátěž s negativním dopadem na lidské zdraví
a životní prostředí. I přes snahu dotčených
orgánů se dosud nepodařilo určit jeho
vlastnictví.
O problému, který ztrpčuje život lidem
města Vratimova, jsme jednali se zástupci

Ministerstva životního prostředí, Ostravy i Vratimova. Vratimovu jsme přislíbili
finanční i personální pomoc při podání
žádosti o dotaci na sanaci materiálů, říká
Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana
MSK pro životní prostředí.“ Abychom
odstranění dlouholeté ekologické zátěže
maximálně urychlili, rozhodli jsme se, že
se iniciativy chopí kraj. S Ostravou a Vratimovem budeme jednat o dalších možnostech kofinancování samotné realizace,“
dodává náměstkyně.
Krajští radní souhlasili s předložením
projektového námětu do připravované
výzvy Státního fondu životního prostředí
České republiky. „V případě akceptace
námětu budeme pokračovat zpracováním
projektu a podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu
SFŽP,“ dodává náměstkyně Jarmila Uvírová s tím, že k odvezení a ekologickému
spálení materiálu by mohlo dojít v roce
2018.
Trvá to více než šest let, co se státem,
státními orgány a původci nebezpečného
odpadu, který nám tady byl nezákonně
navezen a zpracováván za státní miliardy,
bojujeme o právo na čistý vzduch a za to,
aby v civilizované zemi, kterou doufám
Česká republika stále je, zákony platily
pro všechny a ti, kteří je porušují, nesli za
to důsledky. Náš boj se roky podobal boji
Dona Quijota s větrnými mlýny. Snad se
vyplatil. Věřím, že stát a kraj své sliby splní a my se v roce 2018 konečně dočkáme
odstranění tohoto zdroje znečištění ovzduší v našem městě.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Spolupráce města Vratimova
s obcí Strumień v Polsku
V letošním roce se začal realizovat projekt mezi obcí Strumień a městem Vratimov s názvem „Aktivní na hranici,“ který
je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk
Cieszyński, Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Cílem projektu je
rozvoj spolupráce jak mezi školami, tak
mezi obcí Strumień a městem Vratimov.
Je naplánováno pět společných setkání
v období od května do října tohoto roku.
V rámci projektu budou před školou
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v Drogomyśl upraveny venkovní plochy
pro společné akce a vytvořen Přátelský
parčík.
Úprava terénu bude zahrnovat zpevnění ploch, osvětlení a vybavení venkovními prvky – šachové stoly, lavičky, stojany na kola, odpadkové koše. V současné
době je obec Strumień ve fázi výběru
zhotovitele díla, které má být dokončeno
v květnu letošního roku.
Mgr. Erika Herzová
Vedoucí sociálně-správního odboru
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Rozšiřování kanalizační sítě ve Vratimově
Město Vratimov se rozhodlo pokračovat
v odkanalizování dalších částí Vratimova
a využít evropské dotace, které k tomu
účelu Česká republika vyčlenila v dotačním období 2014 – 2020. Výstavba kanalizace, a s tím spojená následná oprava komunikací, je organizačně hodně náročná
a finančně velmi nákladná, a to i případě,
že město dotaci získá. Bez dotací je fakticky nerealizovatelná. Zastupitelé preferují
ochranu životního prostředí a rozhodli se
proto i za těchto podmínek stavět kanalizaci v těch částech města, kde je hustá
zástavba rodinnými domy a kanalizace
tam doposud není. Lze předpokládat, že
splníme vcelku přísné dotační podmínky,
na které však ze zákona není právní nárok.
Jedná se prioritně o II. etapu kanalizace Vratimov - Horní Datyně, kterou
jsme opět, stejně jako i v I. etapě, museli
okleštit o ty stoky, kde se nám přes veškerá jednání s majiteli pozemků nepodařilo
získat jejich souhlas s položením kanalizace na jejich pozemek. Je to problém,
se kterým se bohužel setkáváme u téměř
všech liniových staveb a často ani ti, kteří
nejsou stavbami nijak, popřípadě minimálně omezeni, nedají souhlas se stavbou
a poškodí tak ostatní spoluobčany. Postoj
majitelů pozemků je zpravidla největší
a často bohužel nepřekonatelnou překážkou realizace těchto staveb. Vzpomínám
smutný konec projektu budování veřejného osvětlení na ulici Zaryjská asi před
třemi lety. Město vyčlenilo na akci peníze, nechalo vyhotovit projektovou doku-

mentaci a pro zásadní nesouhlas jednoho
majitele pozemku, který byl pro stavbu
klíčový a nebylo možno ho obejít, nebylo možné osvětlení postavit. Občané ul.
Zaryjská stále chodí temnou a neosvětlenou ulicí a mají zvýšenou obavu o svoji
bezpečnost a zejména o bezpečnost dětí.
Sobectví jednoho má bohužel často vážné následky pro ty ostatní. Pro obdobný postoj některých vlastníků pozemků
v lokalitě plánované kanalizace zůstane
řada domů, jejichž majitelé by se rádi na
novou kanalizační síť napojili, bez kanalizace. Rozpočtová cena této stavby
je cca 94.500.000 Kč bez DPH. Zhruba
40 % – 50 % musí hradit město ze svého
rozpočtu. K ceně investice je nutno ještě
přičíst vysoké náklady na opravy komunikací dotčených stavbou, a to především
ulice K Hájence a Rakovecké. Obě jsou
vysoce frekventované páteřní komunikace
je ve velmi špatném stavu. Proto jsme se
rozhodli opravit je tak, abychom co možná nejvíce zlepšili jejich kvalitu a bezpečnost provozu na nich. Jsme však limitováni blízkou zástavbou podél nich, která
vesměs nedovoluje podstatnější rozšíření.
Usilovně pracujeme na projektové dokumentaci jejich opravy resp. úpravy,
abychom zajistili potřebná povolení pro
stavbu a po položení kanalizace mohli začít s opravou.
V lednu tohoto roku byla podána žádost
o dotaci na II. etapu kanalizace Vratimov
- Horní Datyně Státnímu fondu životního prostředí. Do konce roku bychom již

mohli vědět, zda dotaci obdržíme, a pokud ano, musíme mít i uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace. Následovat bude
výběrové řízení na zhotovitele, a nenastanou-li komplikace, mohla by být stavba
zahájena ve 2. pololetí roku 2018.
V tomto roce zahajujeme také přípravu
na odkanalizování lokality od ul. Výletní
a dále mezi řekou Ostravicí a železniční
tratí, konkrétně se jedná o zástavbu soustředěnou podél komunikace ul. Nádražní,
Výletní, Na Slezance, U Hráze a Zaryjská, a to projednáním s občany a následně
prací na projektové dokumentaci s pracovním názvem „Odkanalizování lokality
Zaryjská-Vratimov“.
Projekt odkanalizování části Vratimova
Na Zadkách tj. zástavby situované zejména podél ulic Okrajová a Adámkova vyžaduje změnu územního plánu, protože
původní záměr ztroskotal právě na zcela
neústupném postoji jedné z majitelek pozemku, přestože se jednalo o pozemek
pod naší místní komunikaci a majitelku by
stavba kanalizace nijak neomezila nebo
nepoškodila. To výstavbu této kanalizace
o roky zpozdí, ne-li zcela znemožní.
Přesnější informace k technickým záležitostem a k umístění kanalizační sítě jak
u II. etapy Vratimov - Horní Datyně, tak
u kanalizace Zaryjská poskytne vedoucí
odboru investic a údržby obecního majetku Ing. Alena Kašparová.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům
Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně
ovzduší, týkající se majitelů většiny kotlů na tuhá paliva, apelujeme především na osoby seniorského věku, aby vždy důkladně
zvážili, koho vpustí do svého obydlí.
Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů provést do konce roku 2016 takzvanou revizi (kontrolu technického
stavu a provozu). Potvrzení o revizi si totiž od začátku letošního
roku může vyžádat úřad vaší obce s rozšířenou působností.
Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel kotle porušil
některou z povinností, obecní úřad obce s rozšířenou působností
provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností, je kontrolující
oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly. Vlastník
nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu
přístup ke kotli, jeho příslušenství a používaným palivům.
Upozorňujeme, že pověření zaměstnanci obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností se při výkonu kontrolní činnosti musí
prokázat průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem.
V případě, že takto neučiní, neváhejte a kontaktujte příslušný
úřad, kde si tuto osobu můžete snadno prověřit.
Jak bylo již řečeno, ve valné většině případů vás samotný úřad

v první řadě písemně upozorní a až poté přistoupí ke kontrole
kotle u vás doma.
Nenechte se tedy napálit podvodníky, kteří se prostřednictvím
nejrůznějších záminek snaží vloudit do vašeho obydlí.

Pro případ neočekávané návštěvy je dobré:
-

Pořídit si panoramatické kukátko, které vám umožní zjistit,
kdo je za dveřmi.
Zajistit dveře bezpečnostním řetízkem.
Vždy si vyžádat a ověřit průkaz, kterými se kontroloři
prokazují.
V případě podezření ihned volat linku 158.

Další rady, jak předejít tomu, abyste se nestali obětí trestného
činu, vám poskytne například kniha vydaná Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje s názvem Černá kronika
aneb ze soudních síní, která v jednotlivých příbězích, vycházejících z reálných případů, osvětluje zásady bezpečného chování.
por. Mgr. Lenka Sikorová
komisař PČR
3

informace občanům

„Absolutně dobré zprávy…“
Kriminalita v kraji klesá, je nejnižší od
roku 1989. Moravskoslezští policisté prověřovali v roce 2016 celkem 26 528 trestných činů, což znamená v meziročním
srovnání pokles o téměř 13 %. Pachatelé
byli přitom zjištěni v polovině případů
(konkrétně v 13 396 skutcích), což činí
50,50 %. Jde o nejlepší výsledek, co se
týče zjištění pachatelů, za posledních 13
let.
Nejvíc trestných činů bylo již tradičně
spácháno na území Městského ředitelství
policie Ostrava, a to celkem 11 187 trestných činů, což jej řadí v zatíženosti za
osm krajských ředitelství. Dalším zatíženým teritoriem je Karvinsko s 5 295 skutky, Frýdeckomístecko s 3 437 trestnými
činy. Na opačné straně spektra je pak
územní odbor Bruntál s 1 674 spáchanými skutky, Novojičínsko s 2 325 případy
i Opava s 2 402 trestnými činy.
Největší pokles spáchaných trestných
činů jsme registrovali na Opavsku (téměř
o pětinu, konkrétně 18,8 %) a Karvinsku
(o 16,4 %. Pro doplnění je možné uvést,

že na celém území České republiky pak
bylo vloni prověřováno 218 432 trestných
činů.
K nejčastějším trestným činům, spáchaným vloni v Moravskoslezském kraji,
náležely krádeže věcí z vozidel (2 395
případů). Stejně tomu bylo i v předchozím roce 2015. O čtvrtinu se zvýšil počet
náhlých výjezdů naší zásahové jednotky.
Policisté jednotky zadrželi celkem 80 pachatelů trestné činnosti, přičemž 22 bylo
ozbrojeno zbraní, což činí téměř stoprocentní nárůst.
Na lince 158 jsme v roce 2016 přijali
celkem 138 598 volání. V regionu bylo
spácháno 17 zvlášť závažných zločinů
vražd, ve všech případech policisté zjistili
pachatele. Úspěšnější byli moravskoslezští policisté také při odhalování trestné
činnosti související s výrobou drog. Celkem se jednalo o zjištění 460 podezřelých
osob, zajištěno bylo 51 pěstíren. Odhalování této trestné činnosti náleží dlouhodobě k našim prioritám.
Nezastupitelná role v souvislosti s kri-

minalitou náleží preventivní činnosti.
Na každém obvodním oddělení moravskoslezské policie byl vloni nominován
minimálně jeden policista, který se každoměsíčně věnuje preventivním aktivitám (například besedám, seminářům ve
školách či klubech seniorů apod.) přímo
ve svém služebním teritoriu. Tento „tým“
má aktuálně 66 policistů a realizuje preventivní činnost přímo na území „svého“
obvodního oddělení.
V roce 2016 jsme rovněž do praxe
uvedli zcela nový preventivní projekt pro
seniory, publikaci „Černá kronika aneb ze
soudních síní,“ detailně viz http://www.
policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx. A žádanou novinkou
je i zbrusu nová didaktická hra Učíme se
s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou,
pro děti prvního stupně základních škol,
více na http://www.policie.cz/clanek/novinka-v-oblasti-vychovy-deti.aspx.
mjr. Mgr. Gabriela Holčáková
vrchní komisař PČR

Závody na Zlatníku

foto ZŠ Datyňská
Ve středu 1. února se 36 žáků 3. – 5. tříd ZŠ na Datyňské ulici zúčastnilo lyžařské a snowboardové olympiády na Zlatníku. O den
později pokračovala olympiáda pro žáky 6. – 9. tříd. Přivítal nás svah s čerstvě napadaným sněhem a skupina ochotných vlekařů Ski
areálu Biocel Zlatník, kteří závodníkům připravili slalomovou trať.
Celkovým vítězem prvního dne byl Adam Pravda z 5. A, nejlepší závodnicí druhého dne byla Adriana Návratová ze 7. A. Vítězům
předala paní ředitelka medaile a diplomy. Všichni ostatní dostali sladkou odměnu. Gratulujeme nejen vítězům, ale i všem zúčastněným.
Děkujeme i Klubu rodičů, který celou akci sponzoroval.
Mgr. Věra Jonášová
ZŠ Datyňská
4
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Kluziště ve Vratimově

foto ZŠ Datyňská
Letošního mrazivého počasí v lednu využila parta nadšenců z Vratimova a pod vedením Kamila Hrabce se postarala o provoz na vratimovském kluzišti. Z výborně upravené ledové plochy měly radost hlavně děti, ale využili ji i mnozí dospělí. V dopoledních hodinách
bylo kluziště k dispozici i žákům ZŠ v hodinách tělesné výchovy. Děkujeme.
Mgr. Věra Jonášová
ZŠ Datyňská

Lyžák – kdo tam nebyl, jako by nežil …
Ve dnech 20. ledna – 25. ledna
2017 absolvovali žáci 7. a 8. ročníku lyžařský výcvik, který se konal
na Bílé. Děti byly rozděleny do tří
družstev podle svých dosavadních
schopností. Družstvu začátečníků
velela paní učitelka Pelikánová,
mírně pokročilé měla na starost
paní učitelka Sadílková a skuteční
lyžaři si měřili své síly s paní ředitelkou Čavojskou.
Každý den byl budíček stanoven
na nemilosrdnou 7. hodinu ranní.
Do snídaně, která bývala mimochodem výborná, si museli všichni
uklidit pokoje a ještě navíc vykonat hygienu. Ano, i s tímto cizím
slovem se museli mnozí seznámit.
Lyžovalo se vždy dvě hodiny
dopoledne, dvě hodiny odpoledne. Mezitím byl samozřejmě čas
na dobrý oběd a trochu odpočinku, při kterém si žáci sdělovali
foto ZŠ Masarykovo náměstí
své dojmy a také spřádali plány na
večer. Po celý týden nás provázela
doslova arktická zima s teplotami až -20°C. Jasné a slunečné počasí a kvalitní sněhové
podmínky vše vynahradily. Právem jsme se cítili jako v Alpách.
Večerní program byl vždy zábavný, někdy také poučný. Vyvrcholením byla diskotéka, na kterou se všichni těšili a také si ji pořádně užili.
Z lyžařského výcviku se žáci vraceli spokojení a plní dojmů. Někteří si našli nové
kamarády, jiní se zamilovali a mnozí se dokonce naučili i lyžovat.
Žáci 7. a 8. třídy
ZŠ Masarykovo náměstí
5
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Přijďte si zaběhat s Hobby Runners Vratimov
Skupina Hobby Runners Vratimov
(HRV) vznikla a zahájila svou činnost
1. ledna 2016. Cílem bylo vytvořit komunitu přátel, které spojuje společná vášeň
a pro které se běhání stalo nedílnou součástí života.
Jednou za měsíc pořádáme společné
výběhy, na které může dorazit kdokoliv. Scházíme se zpravidla první neděli
v měsíci a společně si zaběhneme trasu
ve Vratimově a v blízkém okolí. Nezáleží na věku ani na výkonnosti. Výběhů
se zúčastňují děti i běžci ve „zralejším”

věku. Většinou se rozdělíme na rychlejší
a pomalejší skupinu. Tempo v pomalejší
skupině vždy přizpůsobíme, takže mohou
dorazit i úplní začátečníci, nikdo nepoběží sám.
Společné výběhy nebereme jako trénink, ale jako setkání a poznávání nových

přátel, sdílení běžeckých zkušeností a radosti z úspěchů.
S některými aktivnějšími běžci se pak
potkáváme a navzájem podporujeme na
běžeckých závodech. Pro rok 2017 už
máme i týmové dresy, takže na závodech
budeme nepřehlédnutelní :-)
Termíny společných výběhů a další informace jsou na facebookových stránkách
Hobby Runners Vratimov https://www.
facebook.com/HobbyRunnersVratimov/
Radek Nitka

Realizace projektu Živá zahrada
v Mateřské škole ve Vratimově
V rámci programu Moravskoslezského
kraje Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, s dotační prioritou Podpora badatelsky orientovaného
vyučování, jsme získali dotaci na projekt
Živá zahrada. Tento projekt je realizován
ve školním roce 2016/2017 a celková cena
dotace činí 30.000 Kč. Za finance byly
zakoupeny výukové pomůcky, jako jsou
dlaždice pro pozorování hmyzu, vývojová
stádia živočichů, publikace, digitální dětské fotoaparáty, vábničky, dřevěný čmelín, budky pro ptáky a jiné. V prvním pololetí tohoto školního roku jsme se věnovali
především tématu „ptáci“. Kromě didakticky cílených činností pak byla i součástí projektu návštěva výstavy v Kulturním
středisku ve Vratimově s názvem Ptáci na

foto MŠ Vratimov
krmítku, jako i účast v soutěži Českého
svazu ochránců přírody Živá zahrada. Součástí této soutěže bylo tzv. zimní mapování
ptactva, které proběhlo v měsíci prosinci,
i výtvarná a fotografická doprovodná soutěž, které jsme se s dětmi účastnili. V jar-

ních měsících bychom chtěli na zahradě
mateřské školy nainstalovat budku pro
ptáky s videokamerou a dětem tak umožnit sledovat život ptáčků prostřednictvím
internetu on-line. Naším záměrem je také
z části finančních prostředků, které získáme za sběr papíru, nainstalovat budky i ve
městě Vratimov, a tím tak přispět k vytvoření optimálnějších podmínek pro zpěvné
ptactvo.
Cílem projektu Živá zahrada je podpora badatelsky orientovaného vyučování
u dětí – rozšíření jejich obecné informovanosti o ekosystému zahrada, vytváření
podmínek pro volně žijící živočichy a šíření ekologické osvěty mezi veřejností.
Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimov

Městská knihovna Vratimov
V březnu - měsíci čtenářů nabízíme:
 soutěž pro menší děti Hurvínkova dobrodružství k výročí narození Josefa Skupy a Miloše Kirschnera
 besedy o Josefu Čapkovi
 Muzikohrátky pro školní družinu dne 1. března 2017 v 13:30
 výstavy Větrné mlýnky v krajině do 21. března a Čtyřlístek od 23. března do 13. dubna 2017
 Noc s Andersenem 31. března – 1. dubna 2017
K zapůjčení nabízíme nový baťůžek „Medvídek PÚ“.
Nově nabízíme také audioknihy. Uživatelé si mohou zapůjčit audiopohádky pro menší děti, ale také
např. načtený román od Evy Tvrdé Dědictví.
Noc s Andersenem je tradiční pohádkové dobrodružství, které dětem chystají knihovníci, učitelé a další nadšenci po celé České
republice i v zahraničí. Naše knihovna se zúčastní již po dvanácté této oblíbené akce, která začne v 17:00 hodin a inspirovat se
budeme postavičkami ze Čtyřlístku. Upozorňujeme rodiče, že zúčastnit se může pouze 20 dětí a přednost mají čtenáři knihovny.
Uzávěrka přijímání přihlášek bude v pátek 10. března v půjčovní době od 13 do 16 hodin.
Půjčovní doba: pondělí a čtvrtek 9 – 12, 13 – 18, úterý 9 – 12, středa zavřeno, pátek 13 – 16
Kontakt:
Městská knihovna Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
internetové stránky: www.knihovna-vratimov.cz
6
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Místní knihovna Horní Datyně informuje
V březnu - měsíci čtenářů nabízíme:





nově přihlášení čtenáři mají registraci zdarma
soutěž pro menší děti „Hurvínkova dobrodružství“ k výročí narození Josefa Skupy a Miloše Kirschnera
výstavu „To bylo kraválu u Rojka na bálu“, kterou připravili Vladimír Kuchař a František Náhlý. Připomene nám oblíbenou krčmu, která stávala v Horních Datyních. Výstavu můžete zhlédnout do 26. června 2017 v půjčovní době, a to každé
pondělí od 14 do17 hodin.
Čtenáři čtenářům je celorepubliková akce, která slouží k výměně starších a přečtených knih mezi čtenáři Můžete ppřinést
své knihy a vyměnit si je ZDARMA za jiné.

Půjčovní doba: pondělí 14 – 17
Kontakt:
Místní knihovna Horní Datyně, U školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
internetové stránky: www.hornidatyne.knihovna.info
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

foto MěK Vratimov

POZVÁNKY NA BŘEZNOVÉ AKCE DDM VRATIMOV
JARŇÁKY S DOMEČKEM

RODINNÁ JÍZDA

PLES BEZ KRAVAT

V době ostravských jarních prázdnin
jsme připravili „Jarňáky s Domečkem“.
Formou příměstského tábora proběhne
ve dnech 6. – 9. března 2017. Společně
navštívíme Planetárium, prohlédneme si
ZOO, kde na nás čeká interaktivní program, bude připraven turnaj ve střelbě
z laserových pistolí a v Divadle loutek
nebudeme sedět a sledovat představení,
ale naučíme se, jak si jednoduchou loutku
vytvořit a jak s ní lze hrát divadlo. V ceně
jsou zahrnuty veškeré vstupy, jízdné i teplá polévka. Sraz všech účastníků je denně
od 8:00 hodin v recepci DDM Vratimov.
Rozchod v 15:30 hodin. Vyplněnou přihlášku i s platbou odevzdejte nejpozději do
24. února 2017 v recepci DDM Vratimov.

V sobotu 4. března 2017 od 14 do 17 hodin bude „Domeček“ otevřený pro všechny rodiny, které chtějí trávit čas spolu,
i když mají její členové trochu jiné záliby.
Na DDM Vratimov připravíme spoustu
aktivit, ze kterých si můžou všichni vybrat.
Pro maminky bude připraven kosmetický
koutek, kde je vizážistka nalíčí, holčičky
si ozdobí tašku, kluci si můžou nechat namalovat na obličej třeba svého komiksového hrdinu a tatínci si změří síly v šipkách.
Čeká vás prezentace stolních a společenských her firmy MINDOK. Budete mít
jedinečnou příležitost naučit se je a společně si je zahrát. Tak neváhejte a přijďte
všichni.
Bližší informace: Věra Pacíková,
734 443 694, v.pacikova@ddmvratimov.cz

Rádi bychom pozvali vratimovské děti
a mládež na jedinečný opravdový dospělácký ples pro děti. Určitě máte doma
krásné společenské šaty, které vám rodiče
koupili na svatbu či jinou slavnostní příležitost, a teď je nemáte kam vytáhnout. Ples
bez kravat je skvělá příležitost předvést
výsledek dobrého vkusu a znalosti společenského chování. Pozvání je určeno všem
holkám a klukům, kteří se o víkendovém
večeru nechtějí nudit doma s rodiči. Hoďte
se do gala a přijďte! Nudit se u nás určitě
nebudete! Vaši vrstevníci pro vás připravují nabitý program. Kde? No přece v sále
Domu dětí a mládeže Vratimov. Kdy?
Sledujte naše webové stránky a facebook
a vše se včas dozvíte.

Bližší informace: Věra Pacíková,
tel.: 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz
nebo Marcela Grácová,
tel.: 739 201 077,
m.gracova@ddmvratimov.cz

INFORMAČNÍ SCHŮZKY K TÁBORŮM
2. března 2017 od 17:00 hod. – LDT „Přelet rokem za 170 hod.“
14. března 2017 od 16:30 hod. – LDT „Badatel – Výtvarník“
21. března 2017 od 17:00 hod. – LDT příměstský „Badminton – sportovní soustředění“

Roztleskávačky ZIK-ZAK Vratimov se staly MISTRYNĚMI ČR
O víkendu 4. a 5. února 2017 se konalo v Karlových
Varech mistrovství České republiky v mažoretkovém
sportu. Dům dětí a mládeže Vratimov reprezentovalo 21
děvčat ze ZIK-ZAK Vratimov. V kategorii senior – skupinová choreografie pompony se dívky umístily se svým
vystoupením „Starwars“ na 1. místě a získaly tak nominaci na Mistrovství Evropy, které se bude konat v chorvatském Poreči 12.–16. dubna 2017.
Gratulujeme děvčatům k nádhernému výkonu a děkujeme za vzornou reprezentaci města a DDM Obrovské
díky si zaslouží také trenérky Andrea a Hanka Mindekovy. Přejeme úspěch o Velikonocích na mistrovství
Evropy.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

foto DDM Vratimov
7

informace občanům

„GO!“ „GEE!“ „HO!“ bude znít Důlňákem
Historie mushingu sahá mnohem dál
před zlatou horečku a Bílého tesáka. Psi
indiánům pomáhali lovit a pak úlovky
převážet napříč krajinou pokrytou sněhem
a ledem. Nešlo jen o krátké vzdálenosti,
ale i ty větší, protože stáda během dlouhých zim putovala za potravou. Otevřená
krajina, tolik času stráveného se svými
psy, to je pohádka, a proto se asi mushing
po své strastiplné pouti a obrovském vývoji ujal i u národa milovníků psů.
Byť je tento sport u nás spíš mladší a nemáme vždy ty ideální podmínky „z ruských filmů“ v porovnání se svou domovinou, těší se v mnohačetných obměnách
velké oblibě. Českých musherů je na tisíce
a česká jména zní na stupních vítězů všude po světě. Mistrovství Evropy ve sprintu
Češi naprosto ovládli a na mistrovství svě-

ta vybojovali i se svou skromnou výpravou
4 medaile. Ale ani na středně dlouhých či
dlouhých tratích nám nechybí silné zastoupení. Martin Řehout jr., Jiří Vondrák, Roman Habásko nebo Jana Henychová, a to
jsou jen ta nejznámější jména.
Ani Vratimovu se tento fenomén nevyhnul. Již třetí rok zde k pravidelným tréninkům vybíhá Lukáš Družba se svými
dvěma adoptovanými psy. Můžete je potkat v Důlňáku, u Ostravice, v Rakovci, na
kole, koloběžce nebo s drnčícími řetězy.
V minulosti se proběhali k mnoha vítězstvím, k těm nejvýznamnějším bezesporu
patří titul mistr ČR v dogmaratonu 2016.
Nikdy však nezapomínají, odkud jsou.
Proto pod „značkou“ NutsGo pomáhají opuštěným psům u nás, na Slovensku
a především v péči u organizace Mazlíci

v nouzi z.s. Předávají výhry hladovým
pesanům, pořádají venčení, sbírky materiálu a letos poprvé uspořádají závod. Dne
6. května 2017 bude v Důlňáku probíhat
běžecký závod se psy, ze kterého chceme
výtěžek věnovat již zmíněné organizaci
Mazlíci v nouzi z.s.
Na běžce bude čekat i zpestření ve formě dvou umělých překážek. K zapůjčení
budou taktéž pejsci, kteří stále hledají své
domovy, a všichni se mohou seznámit
s úžasnou disciplínou mushingu – běh se
psem. Pokud se chcete zúčastnit a pomoci
opuštěným psům, nebo přijdete závodníky
na trati povzbudit, vše potřebné najdete
na stránkách závodu http://smazlikempromazliky.webnode.cz/.
Tereza Bulasová
NutsGo

Zuzana Kulhánková: Stříbrná a zlatá
V prostorách Vratimovské galerie představí svou tvorbu umělkyně Zuzana Kulhánková. Výstavní koncept Stříbrná a zlatá
zahrnuje obrazy a sochy.

s důrazem na samotný akt tvorby, invazivním zásahem přímo skrz plátno i s plošnými variantami, ve kterých se objevuje zájem o prostorovost a vytvoření optického
dojmu hloubky díla. Plastiky dostávají organické tvary a stejně jako v obrazech zde
dominantně figurují kovové barvy. Tématem je především život, poznávání, komunikace a společnost.
Mimo malbu a sochařství se autorka nově
věnuje také vytváření betonových designových dekorací. Záliba v architektuře a interiérovém designu vyústila sérií doplňků,
kterou nadále rozšiřuje. Vytváří tak krásný
kontrast – surový beton, materiál strohý,
klasický a současně moderní v protikladu
ke stříbrným a zlatým obrazům a plastikám. Toto propojení shledává nadčasovým
a jedinečným řešením.

Vernisáž výstavy 7. března
v 17 hodin
Zuzana Kulhánková je absolventkou Ostravské univerzity. Zabývá se tvorbou vlastních, převážně abstraktních obrazů a plastik. Hlavním rysem a jasným poznávacím
znakem její tvorby je užití kombinované
techniky, originálních a nestandardních
materiálů a specifické barevné spektrum
s typickým použitím zlaté a stříbrné barvy.
V autorčiných obrazech se setkáte se
strukturálními nánosy, gestickou malbou

8

informace občanům

CHARITA OSTRAVA
Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Lidem v nouzi pomůže
Tříkrálová sbírka díky štědrým
dárcům a dobrovolníkům.
Štědrost Ostravanů, obyvatel obcí v okolí, zaměstnanců některých organizací a zapojení asi čtrnácti set dobrovolných koledníků umožnilo shromáždit částku 1.712.974 Kč. Z celkově vybrané
částky je 65 % (celkem 1.113.433 Kč) určeno na financování předem stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě.
Zbývajících 35 % z částky bude použito na tyto aktivity: regionální
projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, např. nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství, sociálně aktivizační
služby (15 %), dlouhodobé rozvojové projekty Charity v zahraničí,
např. Ukrajina, Etiopie, Filipíny (10 %), pomoc Charity Česká republika při mimořádných událostech - povodně, zemětřesení apod.
v rámci ČR nebo zahraničí (5 %), organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR (5 %). Z Vratimova se zapojily
tři kolednické skupiny, kterým se podařilo vybrat částku 30.015 Kč.
Do Tříkrálové sbírky mohou dárci přispět v průběhu celého roku
formou dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA zaslané na číslo
87 777.
Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2017, děkujeme!
Ing. Dalibor Kraut,
Charita Ostrava

foto Charita Ostrava

Kronika města Vratimova část 64., rok 1940

Sběr odpadků
Sbíralo se staré železo, odpadové hmoty, barevné kovy, krabice od konserv, kosti
a hadry pro podporu německého válečného
stroje. Občanstvo s odporem dávalo tyto
věci pro nepřítele, bojíc se pronásledování, protože kritika nebo sabotování tohoto
sběru byla považována za zemězradu a dle
toho trestána. Žel, že k této činnosti pro
podporu nepřítele byly donucovány i školní děti. Na vyučování se nehledělo, jen
se sbíralo a chodilo otročit na velkostatek
místo vyučování.
Rodiče své děti čistě oblékli do školy
a pak jim bylo nařízeno jít pracovat na velkostatek, kde se při práci umazaly a čisté
šaty zkazily. Školních dětí bylo takto hrubě zneužíváno k otrockým pracím na velkostatku a v zimě při odklizování sněhu
a metení ulic. Tím bylo školní dítě ve své
důstojnosti lidské bytosti hrubě uráženo
a ponižováno. Jan Amos Komenský pravil: „Pojď synu sem a uč se moudrým býti“

a německá nenávist učinila z dítěte otroka.
Kdyby tato činnost směrovala ku prospěchu vlastního národa a státu, pak by byla
omluvitelná, ale děti musely toto činiti pro
posílení nepřítele národa a jeho utlačovatele, což bylo zvlášť truchlivé.
V obci byl citelný nedostatek bytů, stavby rodinných domků byly zakázány a tak
se lidé tísnili v různých komorách. Němci
zabavili veškerou výrobu stavebních hmot
pro válečné účely.
Ve schůzi obecního zastupitelstva
28. května bylo usneseno prodati obecní
hostinskou koncesi (obec ji nabyla koupí
s lesem Důlňákem) p. Františku Rostlovi,
dosavadnímu pachtýři této koncese. Později byl prodej uskutečněn za 20.000 korun.
18. června byly odhaleny a do chodu puštěny hodiny na římsko-katolickém kostele.
Předtím na kostele hodin nebylo. Obec přispěla na tyto hodiny částkou K. 2.000.
Německému červenému kříži muselo
9

býti darováno K. 1.000. Budova Dělnické
tělocvičné jednoty (tělocvična soc. dem
DJT) byla opuštěna a přestalo se v ní cvičit.
Byla pak prodána soukromníkům.
Obcí se potulovali Cikáni a nechtěli
odejíti, museli být proto na náklad obce
vystěhováni. Z nařízení říšského protektora musela obec (jakož i všichni zaměstnavatelé) platiti všem zaměstnancům 50 hal.
Příplatek za každou odpracovanou hodinu.
To byla dojemná starost kapitalistického
protektora o pracující!
Jednalo se o stavbu dvou obytných domů
pro uprchlíky se státní subvencí 90 %, ale
později z projektu sešlo. Škoda, že nebyly postaveny. Náklad byl rozpočten na
798.000 K. a stavěti je měl stavitel Jindřich
Novotný z Vítkovic. Ve schůzi obec. zastupitelstva dne 1. srpna bylo uděleno všem
uprchlíkům v naší obci bydlícím domovské
právo.
pokračování příště

akce
v kulturním
středisku
informace
občanům

BŘEZEN
v kulturním středisku

KURZY
v kulturním středisku

program ve Společenském domě Vratimov

9.30

cvičební sál

cvičení seniorů

1. března 15.00 učebna č. 11 autoškola

pondělí

15.45

učebna č.11

4. ročník AJ

1. března 16.00 galerie

výstava - Lucie Mokrošová: Město

17.00

cvičební sál

bosu

2. března 16.00 galerie

výstava - Lucie Mokrošová: Město

17.15

učebna č.11

2. ročník AJ

7. března 17.00 galerie

vernisáž výstavy
- Zuzana Kulhánková Stříbrná a zlatá

18.00

cvičební sál

aerobic mix

19.00

cvičební sál

relax a jóga

7. března 18.00 kinosál

přednáška - Ze srdce Evropy
do Santiaga de Compostela

17.00

cvičební sál

aby záda nebolela

17.30

velký sál

hatha jóga

18.00

cvičební sál

pilates

18.35

velký sál

vinyasa jóga

17.00

velký sál

jóga s Luckou

18.00

cvičební sál

bodystyling s Mončou

17.00

cvičební sál

pilates

úterý

8. března 15.00 učebna č. 11 autoškola
8. března 16.00 galerie

výstava - Zuzana Kulhánková
Stříbrná a zlatá

středa

9. března 14.00 velký sál schůze STP
9. března 16.00 galerie

výstava - Zuzana Kulhánková
čtvrtek

Stříbrná a zlatá
13. března 16.30 kinosál
14. března 18.00 kinosál

zkouška ZUŠ

18.00

velký sál

jóga s Luckou

Těšínské divadlo
- Čaj u pana senátora

18.00

cvičební sál

bodystyling s Bárou

19.00

cvičební sál

aby záda nebolela

15. března 15.00 učebna č. 11 autoškola
15. března 16.00 galerie

Více informací o kurzech na www.ksvratimov.cz.
tel.: 595 700 752
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

výstava - Zuzana Kulhánková
Stříbrná a zlatá

16. března 16.00 galerie

výstava - Zuzana Kulhánková
Stříbrná a zlatá

19. března 10.00 kinosál

NP - Myška Klárka, veverka Terka
a čaroděj Chřipajzna

20. března 16.30 kinosál

zkouška ZUŠ

výstava fotografií

LUCIE MOKROŠOVÁ:

22. března 15.00 učebna č. 11 autoškola
22. března 16.00 galerie

MĚSTO

výstava - Zuzana Kulhánková
Stříbrná a zlatá

23. března 16.00 galerie

výstava - Zuzana Kulhánková
Stříbrná a zlatá

24. března 14.30 velký sál schůze Senior klubu Biocel
27. března 16.30 kinosál

zkouška ZUŠ

29. března 15.00 učebna č. 11 autoškola
29. března 16.00 galerie

výstava - Zuzana Kulhánková
Stříbrná a zlatá

30. března 16.00 galerie

výstava - Zuzana Kulhánková
Stříbrná a zlatá

Program v Kulturním domě Horní Datyně
výstava otevřena do 2. března 2017 každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, nebo individuálně na tel.: 595 700 751

17. března 16.30 malý sál schůze TJ Sokol Horní Datyně
25. března 15.00 velký sál karneval SDH Horní Datyně

VRATIMOVSKÁ GALERIE

31. března 18:40 klubovna schůze ZO ČSV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz
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akce vinformace
kulturním občanům
středisku

cestopisná přednáška Patrika Kotrby

ZE SRDCE EVROPY

DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
7. března v 18 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

vstupné 70 Kč
Cesta svatého Jakuba je již po staletí cílem poutníků
z celého světa. Tuto pouť si vybral
i mladý český cestovatel Patrik Kotrba
a z rodného domu došel pěšky až do svého cíle,
do Santiaga de Compostela.

vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

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

PhDr. Arnošt Vašíček

LABYRINT ZÁHAD
pátrání po utajených pokladech

25. dubna v 18 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

vstupné 70 Kč
Chcete se dovědět, jaká tajemství skrývají Čechy,
Morava a Slezsko? Přijďte na přednášku známého
českého záhadologa, spisovatele a scénáristy.
vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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akce v kulturním
středisku
informace
občanům

při předložení vybarveného obrázku
obdrží dítě malé překvapení

NEDĚLNÍ DIVADELNÍ POHÁDKA: Divadélko Ententýky



Myška Klárka, veverka Terka
a čaroděj Chřipajzna
na
19. břez
n

v 10 hodi

Společenský dům Vratimov,
Frýdecká 1000/48
rodinné vstupné 90 Kč
dospělí 70 Kč • děti 45 Kč
vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel. 595 700 751

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


Amatérský divadelní soubor Devítka
Ray Cooney:

MAY DAY
21. dubna v 19 hodin
Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

Komedie o tom, jak jeden nedodržený harmonogram
změní nejeden lidský život.

vstupné 60 Kč
vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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informace občanům
společenská
rubrika

VZPOMÍNÁME
Odešel, ale v našich srdcích zůstal.
Dne 28. března si připomeneme 2. smutné výročí, kdy nás opustil náš drahý pan

Dne 29. února si připomeneme
5. výročí úmrtí paní

Olgy Macháčkové.

Antonín Bednář.

S láskou vzpomínají Radim, Dušan
a Zdeňka s rodinami.

Vzpomínají manželka, dcery Staňa,
Dagmar a syn Antonín s rodinami.

Dne 25. března 2017 si připomeneme
12. smutné výročí, kdy nás opustil pan

Dne 28. března 2017 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí paní

Magdalény Špokové.

Miroslav Zajac.

S láskou vzpomíná manžel a děti
s rodinami.

S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Čím jsi pro nás byl, ví jen ten,
kdo ztratil. Dne 29. března 2017
vzpomeneme 7. výročí úmrtí našeho
milovaného tatínka, pana

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo ji
miloval, vzpomíná dál.
Dne 5. března 2017 vzpomeneme
4. smutné výročí, kdy nás opustila paní

Oldřicha Plevy.

Marie Vlčková.

S láskou vzpomínáme. Manželka
a dcery s rodinami.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 20. března 2017 uplyne rok
od smrti pana

Dne 11. března 2017 si připomínáme
už 2. smutné výročí úmrtí pana

Antonína Slívy

Štefana Dankovčíka.

z Horních Datyň.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
vzpomínku. S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.

S láskou vzpomíná maminka, manželka
s dcerami a celá rodina.

Dne 10. února 2017 uplynulo 10 let,
kdy nás opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček pan

Dne 19. března 2017
uplyne 10 let, kdy nás opustila
naše milovaná maminka paní

Bohumír Syřena.

Věra Hanáková.

S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou dcery Jana, Olga
a Věra s rodinami.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. března 2017.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3 200 ks. Tisk: Josef Kleinwächter, Čajkovského
1511, Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Ze schůze rady města

Zápis do MŠ

Opavská růže

Zase o krok blíže k mimoúrovňovému křížení
železniční tratě a ulice Buničitá
O plánovaném zdvoukolejnění a elektrifikaci železniční tratě Ostrava – Frýdek-Místek jsme čtenáře Vratimovských novin již informovali. S tím je spojen především nárůst dopravy na této trati a zrychlení vlaků. A to s sebou přináší zejména
zvýšené riziko vážných dopravních nehod,
zpomalení dopravy při průjezdu městem,
nebezpečí, že sanitky a hasičská auta čekající před závorami nebudou moci včas
poskytnout pomoc apod. Proto vedení
města od okamžiku, kdy se o tomto záměru dozvědělo, činí všechny možné
kroky k tomu, aby zde bylo vybudováno
mimoúrovňové křížení tak, jak s tím počítá i územní plán. V první fázi projektu
elektrifikace trati se na to zapomnělo a teprve k našim urgencím na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje a u Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), byla původní studie
doplněna o námi požadované mimoúrovňové křížení. Tady bych chtěla poděkovat
pracovníkům SŽDC a zejména Mgr. Petru

Pšeničkovi, kteří ihned poté, kdy jsme je
kontaktovali, na náš požadavek zareagovali kladně a nechali studii rozšířit a schválit
tak, abychom nezůstali odříznuti od okolního světa a nebyli vystaveni výše zmíněným rizikům.
Původně se počítalo s nadjezdem, později se přidala ještě varianta podjezdu. Je
podstatně levnější a mnohem méně zasahuje do vlastnických práv k nemovitostem,
resp. nemovitých věcí tj. pozemků a budov
soukromých vlastníků v této oblasti. Tato
varianta nakonec zvítězila, byť ještě nepadlo úplně konečné rozhodnutí a i nadjezd zůstává ve hře. Dle informací SŽDC
byl úsek Ostrava - Kunčice - Frýdlant nad
Ostravicí - Ostravice schválen k dalšímu
rozpracování včetně podjezdu. V praxi to
znamená, že mohou v roce 2017 započít
práce na dokumentaci pro územní řízení, tj. příprava na kompletní modernizaci
a elektrifikaci tratě.
Správa železniční a dopravní cesty slibuje také opravy a modernizaci nádraží

a nádražních budov, bude-li tato investice
realizována. Nezanedbatelným přínosem
pro město by bylo ukončení stavební uzávěry v té části Vratimova, kde územní plán
s nadjezdem počítá a která představuje velmi podstatná omezení při nakládání s nemovitým majetkem.
Kdy se realizace projektu dočkáme, dnes
nikdo nedovede odhadnout. Práce na všech
stupních projektové dokumentace, povolovací řízení a zejména jednání s vlastníky dotčených nemovitostí jsou složité
a zdlouhavé. Víme to z vlastních zkušeností s liniovými stavbami v našem městě a ty jsou rozsahem a složitostí s tímto
projektem nesrovnatelné. Možná, půjde-li
vše velmi hladce, mohlo by se se stavbou
začít v roce 2020. Ale to je opravdu jen můj
vlastní odhad. Kudy podjezd povede, bude-li v budoucnu opravdu postaven, se můžete podívat na obrázku k tomuto článku.

PODJEZD VRATIMOV

foto MěÚ Vratimov

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

informace občanům

Ze schůze
Rady města
Dne 28. 2. 2017 rada města
mimo jiné:
• schválila poskytnutí finančního daru
na zajištění provozu Záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě
• schválila Smlouvu o provedení výsadby 200 ks keřů na pozemku 881/1
v k. ú. Vratimov
• schválila zvýšení nájemného u prostor
sloužících k podnikání, které jsou
v majetku města Vratimova, koeficientem ve výši Ki 1,007 (což je 0,7 %)
s účinností od 1. května 2017
• schválila zvýšení nájemného v obecních bytech, včetně půdních vestaveb
v domech č. p. 205, 206, 690, 808–
810, 820–825, 830–832, 1021 koeficientem ve výši Ki 1,007 (což je
0,7 %), s účinností od 1. května 2017
• schválila přidělení dotace z rozpočtu
města Svazu tělesně postižených,
Mysliveckému spolku HUBERT Vratimov, Spolku seniorů města Vratimov, Českému svazu včelařů, Oddílu
stolního tenisu TTC MG Odra GAS
Vratimov, Občanskému spolku VSD,
Českému zahrádkářskému svazu základní organizace Horní Datyně, Českému zahrádkářskému svazu základní
organizace Vratimov a Římskokatolické farnosti Vratimov
• vyhlásila záměr pronajmout část pozemku v areálu městského koupaliště
za účelem provozování stánkového
prodeje s občerstvením v letní sezóně 2017
• schválila uzavření Smlouvy o dílo
na služby k veřejné zakázce malého
rozsahu „Projektové práce – Oprava
ploché střechy a nátěr fasády kulturního střediska ve Vratimově”
• schválila Smlouvu na úhradu elektrické energie pro elektronický zastávkový označník na autobusové
zastávce Vratimov
Bc. Martin Čech
místostarosta

POZVÁNKA
pro představitele zájmových spolků, politických stran
a organizací ve Vratimově.
Vážení představitelé společenského života našeho města,
dovolte, abych Vás a členy nebo zaměstnance Vašich organizací pozvala na tradiční
vzpomínku osvobození města Vratimova, která se uskuteční

ve čtvrtek dne 27. dubna 2017 v 10 hodin
u Pomníku padlých před Společenským domem ve Vratimově
u příležitosti 72. výročí osvobození.
Program:
zahájení,
-

projev,

-

vystoupení žáků Základní umělecké školy
ve Vratimově,

-

položení květin zástupců spolků, společenských
organizací a politických stran ve městě,

-

zakončení hymnou.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Odlehčovací pobytová služba
Pečujete o svého příbuzného? Potřebujete zajistit nezbytný odpočinek nebo péči o blízkou osobu na přechodnou dobu z důvodu dovolené, hospitalizace v nemocnici, lázeňského pobytu, nemoci, pracovní vytíženosti či vyřizování svých osobních záležitostí?
V tomto případě můžete využít odlehčovací pobytovou službu na přechodnou dobu.
Služba je určena: seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům
Služba sídlí:

v Domě s pečovatelskou službou, Hladnovská 119a, Ostrava-Muglinov

Službu zajišťuje: městský obvod Slezská Ostrava
V rámci krátkodobého pobytu tato sociální služba nabízí komplexní péči v rozsahu
celodenního stravování, ubytování, pomoci a podpory v oblasti péče o vlastní osobu,
aktivizační a sociálně terapeutické činnosti.
Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.slezska.cz, nebo
se můžete se svými dotazy obrátit na sociální pracovnici této služby paní Bc. Denisu
Lennerovou, telefonní číslo 596 613 711.
Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Upozornění pro spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace, aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz termíny
akcí pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři 2018 nejpozději do 30. června 2017.
Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov
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Sociální práce Městského úřadu Vratimov
Co zahrnují činnosti sociální práce?
Jedná se o základní a odborné poradenství např. v těchto životních situacích:

•
•
•
•
•
•

nepříznivá finanční a dluhová situace osob,
neodpovídající bydlení (hrozba ztráty bydlení, osoby bez domova),
oblast sociálních dávek, sociálních služeb,
nezaměstnanost,
sociální zabezpečení (dávky důchodového a nemocenského pojištění),
rodinná situace (ztráta blízké osoby, rozpad manželství) atd.

Sociální práce dále zahrnuje zprostředkování kontaktů, nezbytné vyřízení zdrojů finančních prostředků, sociální práci v terénu, spolupráci při řešení problému klienta
s dalšími institucemi, zprostředkování sociálních a navazujících služeb a mnoho dalších specifických činností s cílem řešení nepříznivé sociální situace klienta a jeho
znovuzačlenění do společnosti.

Na koho se můžete obrátit?
Sociální pracovnice Městského úřadu Vratimov, odbor sociálně-správní, 2. patro:
- dveře číslo 11 – Bc. Jitka Langrová, 595 705 923, 776 548 165,
langrova.meu@vratimov.cz,
- dveře číslo 12 – Bc. Alice Miková, 595 705 924,
mikova.meu@vratimov.cz.
Bc. Alice Miková
sociální pracovnice

Městské koupaliště Vratimov
HLEDÁ PRACOVNICI NA PROVÁDĚNÍ
ÚKLIDOVÝCH PRACÍ NA KOUPALIŠTI
další informace:
zahájení sezóny:
ukončení sezóny:
mzda:

červen 2017
dle počasí cca září 2017
70 Kč/hod.

Bližší informace poskytne paní Pavlína Fiedorová, referent odboru investic a údržby
obecního majetku MěÚ Vratimov, tel.: 595 705 934, mobil: 737 875 468

Příroda kolem nás
Srdečně zveme na 7. ročník výstavy výtvarných
prací dětí z Mateřské školy ve Vratimově
u příležitosti Dne Země.
Výstava bude ke zhlédnutí v Městské knihovně
ve Vratimově v půjčovní době od 19. dubna
do 26. května 2017.
Mgr. Monika Chylinská
zástupce ředitele MŠ
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Zápis do Mateřské
školy ve Vratimově
Zápis do MŠ ve Vratimově proběhne
dne 16. 5. 2017, zápis do MŠ v Horních Datyních proběhne dne 17. 5.
2017, a to vždy od 8:00 hodin do
16:00 hodin v budově Mateřské školy
ve Vratimově, Na Vyhlídce 25, vchod
„U slunečnice“.
Rodiče, vezměte s sebou:
 občanský průkaz
 rodný list dítěte
u rozvedených rodičů navíc
rozhodnutí o svěření dítěte do péče
 vyplněnou žádost o přijetí
 vyplněný evidenční list dítěte
Formuláře naleznete od 4/2017 na
stránkách www.msvratimov.cz sekce
„Úřední deska“.
Organizace zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2017/2018, (platí pro děti, které dosáhnou v období od 1. 9. 2017 – do 31. 8.
2018 věku 6 let).
Děti, které navštěvují ve školním roce
2016/2017 Mateřskou školu Vratimov,
budou automaticky pokračovat v plnění povinného předškolního vzdělávání
v našem zařízení, pokud zákonný zástupce nepožádá v termínu zápisu do
MŠ o alternativní plnění povinného
předškolního vzdělávání.
Pro zákonné zástupce dětí, které doposud nenavštěvovaly MŠ Vratimov,
bude povinnost přijít k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání ve výše
uvedených termínech.
Více informací naleznete na stránkách
www.msvratimov.cz, sekce „Úřední deska“.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ
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Městská knihovna Vratimov informuje
V pátek 17. února 2017 nás navštívila
pracovnice výrobního družstva Krabičky v. d. Ostrava a se žáky 2. třídy Základní školy Horní Datyně jsme
si společně vyrobili ptačí budku.
Dne 22. února 2017 se žáci 4. tříd ZŠ na
Masarykově náměstí zúčastnili akce Deskohraní aneb Kdo si hraje, nezlobí! Zástupce
vydavatelství Piatnik představil a vysvětlil
žákům několik stolních her a jednu stavebnici Bioblo destičky, které si pak mohli zahrát a ze stavebnice postavit vysoké věže.
Akce se velmi vydařila, žákům se po skončení ani moc nechtělo zpátky do školy.
U nás v knihovně se již nějakou dobu
půjčují tyto hry: Activity Original 2 a Alfa
Beta Slovní hra s háčky. Po úspěšné akci
Deskohraní přibudou další nové hry. Půjčují se na jeden měsíc a kromě vydavatelství Piatnik si u nás můžete vypůjčit také
hry nakladatelství Albi. Aktuální nabídku
najdete na webových stránkách knihovny
v On-line katalogu nebo Vás o nich informuje obsluha u pultu.
Dne 1. března se uskutečnila krásná akce
pro děti ze Školní družiny při ZŠ Masarykovo náměstí s názvem Muzikohrátky, kdy
nás navštívila Mgr. Vladimíra Gavlasová
a společně jsme si zabubnovali na bubny djembe i bubny šamanské, zahráli na
etnické a harmonizační nástroje. Zpívali
jsme a také relaxovali při hudbě. Fotografie
z této akce si můžete prohlédnout na facebooku nebo na internetové stránce knihovny.

Místní knihovna
Horní Datyně
informuje
Přijďte zhlédnout výstavu To bylo
kraválu u Rojka na bálu, která trvá do
27. června 2017 a připravili ji pan Vladimír Kuchař a František Náhlý.
Chystáme exkurze v knihovně pro
děti z mateřské školy a besedu Máme
rádi zvířátka 21. dubna 2017 ve vratimovské knihovně.

foto MěK Vratimov

Připravujeme:
 besedu a autorské čtení se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou ve středu
12. dubna pro žáky 1. tříd ZŠ Masarykovo náměstí a ZŠ na ul. Datyňská,
 Muzikohrátky - odpoledne pro rodiče
s dětmi dne 5. dubna v 17:00 hodin,
 výstavy s názvem Čtyřlístek a Příroda
očima dětí.

Půjčovní doba:
pondělí a čtvrtek
9:00–12:00 hod., 13:00–18:00 hod.,
úterý 9:00–12:00 hod., středa zavřeno,
pátek 13:00–16:00 hod.

Opavská růže
Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov při DDM Vratimov se zúčastnily v neděli 12. března
2017 mezinárodní nepostupové soutěže Opavská růže. Děvčata přivezla hned dvě první místa. Blahopřejeme jim a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho města a „domečku“.
Bc.Hana Nevrlá
ředitelka DDM

Kontakt:
Místní knihovna Horní Datyně,
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info
Půjčovní doba:
pondělí 14:00–17:00 hodin
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Kontakt:
Městská knihovna Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz

foto DDM Vratimov
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Nabídka akcí DDM Vratimov na měsíc duben
BADATEL VÍKEND

najdete v pátek 21. dubna 2017 na akci
s názvem Den Země. Kromě toho, že se
zábavnou formou něco nového dozvíte,
budete mít možnost vyzkoušet si svou
šikovnost. Přijďte s námi oslavit svátek
Země. Budeme na vás čekat od 15:00 hodin do 17:00 hodin na prostranství před
Společenským domem ve Vratimově.

Badatel víkend je určen pro holky
a kluky (i nečleny kroužků) ve věku 6 až
15 let. Co nás čeká? V pátek a v neděli hry, soutěže a malé pokusy. V sobotu
vyrazíme do Olomouce – Pevnost poznání. Jedinečná příležitost přihlásit své
dítě. Sraz dětí je v pátek 31. března 2017
v 18:30 hodin v DDM Vratimov, končíme v neděli v 11:00 hodin. V ceně je zahrnuto vše (doprava, strava, pitný režim,
vstupné, ...).

CITY GAME
Aprílová sobota je jak stvořená pro
uskutečnění běhu Vratimovem. Proto jsme
se rozhodli pro Vás připravit závod dvojic
s názvem City game. Prezentace závodníků bude probíhat od 13:30 hod a samotný
start je ve 14:00 hodin. Startovné za tým
činí 80 Kč, kdy tým tvoří dvojice. Soutěží
se ve dvou kategoriích, a to Rodina a Kamarádi. Tak neváhejte a v sobotu 1. dubna
ov2017 od 13:30 hodin přijďte ve sportovním před DDM Vratimov.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
V PRAZE
V době velikonočních prázdnin 13. až
14. dubna 2017 jsme pro děti připravili výlet do Prahy na dva dny. Přespíme
v prostorách DDM Praha 2. Při toulkách
Prahou navštívíme Policejní muzeum,

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Botanickou zahradu s výukovým program
Motýli. Vydáme se do centra Prahy za
Strašidly Starého Města.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
NA DOMEČKU
Co připravuje Domeček pro děti na Zelený čtvrtek? Spoustu soutěží, her a tvoření. Proto ve čtvrtek 13. dubře
na 2017 se v 8:00 hodin
sejdeme na recepci DDM
Vratimov a přivítáme
společně Velikonoce.
Přihlášky i s platbou
200
2
Kč odevzdejte do
pátku 7. dubna. 2017.
Konec akce je v 15:30 hodin.

Svatojakubská noc je plná kouzel, čarování a zaříkávání.
ní. Kdo
by se nechtěl alespoň jednou v roce
dotknout tajemna
mna
a
vyzkoušet
si, jak je na
tom s kouzlením. Ten správný
ý čas
přijde 29. dubnaa 2017,
kdy se na zahraděě u „domečku“
slétnou čarodějnice a čarodějové ze
všech koutů Vratimova a přilehlého okolí. Nebudou chybět kouzla a čáry, veselé
soutěže, čarodějnická škola, oheň a opékání párků. Vylétáme od DDM Vratimov
v 15:00 hodin.
Bližší informace získáte na webových
stránkách www.ddmvratimov.cz nebo
na recepci DDM Vratimov.

DEN ZEMĚ
Víte, kdy má svátek naše Země? Odpověď na tuto i spoustu dalších otázek

Opavská růže

foto DDM Vratimov
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Bc.Hana Nevrlá
ředitelka DDM

Charita Ostrava
informuje

Charita Ostrava poskytuje novou službu s názvem Terénní program pro lidi
bez domova. Služba je určena pro ženy
a muže starší 18 let, kteří se vlivem své
nepříznivé sociální situace ocitli na ulici
nebo žijí v komunitě lidí bez domova.
Kontakt: Charita Ostrava, Charitativní
dům sv. Benedikta Labre, Lidická 773/54,
Ostrava-Vítkovice, mobil: 733 444 059,
733 444 069, e-mail: cho.benedikt@charita.cz, kontaktní osoba: Mgr. Ivo Křížka
Dále nabízíme:
- jarmarky tréninkové dílny ve dnech
23. dubna a 30. dubna 2017,
- bezplatný seminář Jak pečovat o nemocné v domácím prostředí pořádaný
13. dubna 2017 od 14:00 hodin v Hospici svatého Lukáše, Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice.
zdroj Charita Ostrava
redakčně upraveno
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Ohlédnutí seniorů za rokem 2016
Dne 23. února 2017 se sešli členové
Spolku seniorů města Vratimova na výroční členské schůzi, na níž hodnotili svou
činnost za rok 2016. Přivítali místostarostku paní Mgr. Ivetu Zechovou, místostarostu pana Bc. Martina Čecha a předsedu Senior klubu Biocel a.s. Paskov, pana Jiřího
Šikulu.
V roce 2016 připravil výbor a úsekoví
důvěrníci čtyři společenské akce s pohoštěním a hudbou. V červnu se konal zájezd
na zámek Kunín s následnou prohlídkou
technického muzea v Kopřivnici. Členky
spolku se zúčastnily vědomostní soutěže
Křížem krážem Slezskou branou. Dům
dětí a mládeže uspořádal pro všechny soutěžící jednodenní výlet na přehradu Olešná
a do Dinoparku v Karviné. Průvodcem jim
byl pan David Pánek.
Kroužek vyšívání připravil pro Vratimovskou galerii krásné práce na výstavu
s názvem Malování jehlou. Seniorky spolku vystavovaly své práce také v Lysé nad
Labem. Výstava nesla název Šikovné ruce
našich seniorů. Na jaře před Vánocemi se
členové klubu pravidelně zúčastňují kon-

foto archiv KS Vratimov
certů pořádaných Základní uměleckou
školou ve Vratimově. Každé pondělí probíhá kondiční cvičení pro seniorky Spolku
seniorů města Vratimov ve Společenském
domě.
Děkujeme Městskému úřadu města Vratimova za finanční podporu, díky které
můžeme připravovat naše akce. Poděkování patří také členům kroužku Vyšívání

za jejich ochotu spolupracovat, cvičitelkám a důvěrnici za jejich obětavou práci.
Nesmím zapomenout vyjádřit dík všem
členům Spolku seniorů města Vratimov za
zájem o naše akce, které pro ně připravujeme. Přeji všem hodně sil a pevné zdraví
do roku 2017.
Anna Huppertová
předsedkyně Spolku seniorů

Jakubák už po třicáté čtvrté!
Čtyřiatřiceti ročníky se může pochlubit
málokterý běžecký závod. My ho v úterý
18. dubna 2017 budeme mít. Od roku 1984
se Jakubův lesní běh Důlňákem běhá bez
vynechání jediného ročníku, a to jsme nejmenším sportovním klubem v republice,
pouze dvoučlenným.
Závod už od svého vzniku patří spolu
s říjnovým silničním během Zlatý podzim k nejhezčím a nejoblíbenějším v kraji.
Svou účastí ho poctili mnozí naši i zahraniční běžci, a ne ledajací. Ve výsledkových
listinách vidíme jména československých
a českých reprezentantek a reprezentantů,

mistryň a mistrů republiky
i množství běžců z Polska, Slovenska a Anglie.
Závod pořádáme zejména pro
kondiční a rekreační sportovce
a je velmi příjemným zjištěním,
že loni a předloni už bylo na startu množství účastnic a účastníků
i z Vratimova a Datyň. Ti se ve
startovním poli zdaleka neztratili a věříme, že tomu tak bude
i letos. Určitě si na pestrou trať
ve dvou okruzích lesem a okolo lesa, každým jiným, dlouhou
necelých 8 km, může troufnout každý.
V minulých letech běželi i dvanáctiletí, ale
i více než osmdesátiletí.
Samozřejmě, že toto je pozvání i pro
ty, kteří dosud odvahu nenašli. Nebojte se
a přijďte, u nás vyhrává každý! Nebo se
přijďte jenom podívat, les je krásný a procházka neuškodí. Přijít se dá i od areálu
garáží a společnosti KES. Start závodu je
na vstupu do lesa Důlňáku z komunikace
K Hájence na pomezí Vratimova a Horních Datyň v úterý 18. dubna v 17:30 hodin. Propozice závodu najdete např. na
www.mkseitl.cz i jiných běžeckých webech.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

foto Zdeněk Fejgl
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Kronika města Vratimova část 65., rok 1940/1941
Obecní radě se dalo na vědomí, že Oberlandrat (byl to německý nadřízený úřad)
v Ostravě si přeje, aby obecní honitba byla
zadána Němci Hermanu Stixovi. Tak se
stalo. Čeští lidé nesměli držeti žádné zbraně. Za neoprávněné držení jakékoliv střelné zbraně byl pro osoby české národnosti
stanoven trest smrti.
Od prázdnin odešel z Vratimova řídící učitel obecné školy Alfred Lampart
a obecnou školu řídí Alfred Kožušník až
do příchodu nového učitele Josefa Hermana z Frýdku, který do Vratimova přišel
1. listopadu. Na měšťanské (hlavní) škole
byl stále ředitelem František Hrbáč.
Ve Vratimově byla od roku 1922 redakce a vydavatelstvo časopisu „Palcát“, který
vycházel za redakce Štěpána Pavlického,
později Albína Dobeše, který byl také
správcem vydavatelstva. List ten byl rozšířen po celé republice a vycházel ve značně
velikém nákladu. V roce 1940 v dubnu,
když jeho poslední redaktor Albín Dobeš (pisatel této kroniky) odmítl uveřejnit
oslavné články k Hitlerovým narozeninám
(byly 20. dubna) a lživé zprávy, rozesílané
tiskovým odborem ministerské rady z Prahy jako povinné k uveřejnění, byl tento list
„Palcát“ z nařízení německých úřadů zastaven; zrušen. Jeho redaktor ušel zatčení
jen zázrakem. Tak zanikl časopis, jehož
redakce a správa byla v naší obci 19 let.

foto archiv KS Vratimov
Němci hráli v místním kině německé filmy jednou týdně. S počátkem nemělo české občanstvo na tato představení přístup
(hrálo se zadarmo, bez vstupného), ale
když Němců navštěvovalo kino jen hrstka
(ve Vratimově jich mnoho nebylo a docházeli i z Hrabové a Bartovic i z Kunčic, kde
jich též nebylo mnoho), povolili přístup
i Čechům, kteří však na tato představení
důsledně nechodili.
Místní Ortsgruppe NSDAP (tj. National Socialistische Deutiche Arbeiter Partei), vedení německých nacistů v místě
pořádala také koncerty před školou, které
však občanstvo ignorovalo a náměstí zelo
prázdnotou.
Ku cti našeho občanstva nutno zde potvrditi, že se chovalo čestně a statečně
a nepodléhalo svodům ani propagandě
okupantů.
V roce 1941 začlo zatýkání našich občanů Gestapem (tj. Geheime Staatspolizei),
tajnou státní policií německou, pro účást
v národním odboji, pro komunistickou
a sokolskou činnost. Organizace národního odboje byla někde prozrazena a stopy
zatýkání vedly též do Vratimova. První
byl zatčen Leopold Stříž, jeřábník vít-
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kovic železáren z Vratimova pro ilegální
komunistickou činnost, dále pak v červnu
Václav Veselý jako vedoucí činovník komunistické strany a hned za ním Jaroslav
Studnička, odb. učitel, pro přechovávání
redaktora Svatopluka Rašky, který utekl
ze sklepa gestapáckého vězení z Ostravy
a u něho se skrýval. Jaroslav Studnička byl
pro zprostředkování Rašky s komunistickou stranou označen gestapem jako kurýr
komunistické strany. Později byli všichni
souzeni pro komunistickou činnost a Studnička k tomu pro vojenský odboj.
26. září si čeští občané oddechli; z obce
odešel řídící učitel německé školy, záludný a mstivý Němec Rudolf Jurasch. Na
jeho místo nastoupil Ervin Skomorowski
a byl zde do 11. listopadu, kdy ho vystřídal
Hermann Leibl, bývalý německý sociální
demokrat, který nenáviděl nacisty. Přesto,
že byl Němec, jehož soukmenovci tak
krutě řádili, měli ho pro jeho chování čeští občané rádi. Negermanisoval, naopak,
když se přihlásily české děti do německé
školy (děti Josefa Kročka), odmítl je s poukazem, ať jdou do české školy a nepřijal
je, ač německá škola měla žalostně nízký
počet žactva (13).
pokračování příště

akce
v kulturním
středisku
informace
občanům

DUBEN
v kulturním středisku

KURZY
v kulturním středisku

program ve Společenském domě Vratimov

9.30

cvičební sál

cvičení seniorů

15.45

učebna č.11

4. ročník AJ

učebna č. 11 autoškola

17.00

cvičební sál

bosu

galerie

výstava: Zuzana Kulhánková

17.15

učebna č.11

2. ročník AJ

Stříbrná a zlatá

18.00

cvičební sál

aerobic mix

19.00

cvičební sál

relax a jóga

3. dubna 16:30

kinosál

5. dubna 15:00
5. dubna 16:00

pondělí

zkouška ZUŠ

6. dubna 16:00

galerie

výstava: Zuzana Kulhánková

17.00

cvičební sál

aby záda nebolela

9. dubna 10:00

kinosál

NP: Velikonoční zajíčci

17.30

velký sál

hatha jóga

10. dubna 16:30

kinosál

zkouška ZUŠ

18.00

cvičební sál

pilates

11. dubna 19:00

kinosál

Divadlo Háta: Hvězdné manýry

18.35

velký sál

vinyasa jóga

12. dubna 15:00

učebna č. 11 autoškola

12. dubna 16:00

galerie

17.00

velký sál

jóga s Luckou

18.00

cvičební sál

bodystyling s Mončou

17.00

cvičební sál

pilates

18.00

velký sál

jóga s Luckou

18.00

cvičební sál

bodystyling s Bárou

19.00

cvičební sál

aby záda nebolela

Stříbrná a zlatá

úterý

středa

výstava: Zuzana Kulhánková
Stříbrná a zlatá

13. dubna 16:00

galerie

čtvrtek

výstava: Zuzana Kulhánková
Stříbrná a zlatá

19. dubna 15:00

učebna č. 11 autoškola

19. dubna 16:00

galerie

výstava: Zuzana Kulhánková

20. dubna 16:00

galerie

výstava: Zuzana Kulhánková

Stříbrná a zlatá

Více informací o kurzech na www.ksvratimov.cz.
tel.: 595 700 752
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

Stříbrná a zlatá
24. dubna 16:30

kinosál

zkouška ZUŠ

25. dubna 18:00

kinosál

přednáška: A. Vašíček:
Labyrint záhad

26. dubna 15:00

učebna č. 11 autoškola

26. dubna 16:00

galerie

výstava: Zuzana Kulhánková
Stříbrná a zlatá

27. dubna 16:00

galerie

výstava: Zuzana Kulhánková
Stříbrná a zlatá

28. dubna 10:00

kinosál

divadlo pro školy: Pověsti pro
štěstí

DUBEN
v kulturním středisku
program v Kulturním domě Horní Datyně
9. dubna 9:00

klubovna

schůze ZO ČSV

21. dubna 19:00

velký sál

divadlo Devítka: May Day

PhDr. Arnošt Vašíček

LABYRINT ZÁHAD
pátrání po utajených pokladech

25. dubna v 18 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

vstupné 70 Kč
Chcete se dovědět, jaká tajemství skrývají Čechy,
Morava a Slezsko? Přijďte na přednášku známého
českého záhadologa, spisovatele a scénáristy.
vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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akce vinformace
kulturním občanům
středisku

Nedělní pohádka pro děti – Divadelní agentura Křesadlo


při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení

VELIKONOČNÍ ZAJÍČCI
9. dubna

n

v 10 hodi

Společenský dům Vratimov,
Frýdecká 1000/48
Rodinné vstupné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč,
dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska.

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov


Amatérský divadelní soubor Devítka
Ray Cooney:

MAY DAY
21. dubna v 19 hodin
Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

Komedie o tom, jak jeden nedodržený harmonogram
změní nejeden lidský život.

vstupné 60 Kč
vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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informace
občanům
společenská
rubrika

VZPOMÍNÁME
Dne 22. března a 20. dubna
si připomínáme už 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustili manželé

Objednávka inzerce

Libuše a Pavel Kupčovi.

595 700 754, 733 718 121

S láskou vzpomínají Hana
a Petr s rodinami.

redakce@ksvratimov.cz

Dne 10. března 2017 by se dožil 103 let
náš milovaný dědeček, pan

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo ho miloval, vzpomíná dál.
Dne 27. dubna 2017 tomu bude již 10 let,
co nás náhle opustil pan

Vendelín Hrebeň.
Zároveň si 10. června připomeneme
20. výročí úmrtí. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná vnuk Radek
s rodinou.

Leopold Firek.
S láskou vzpomíná manželka Alena,
syn a dcery s rodinami.

Dne 14. dubna tomu budou 2 roky,
kdy nás navždy opustila ve věku 30 let
naše milovaná dcera

Tichou vzpomínkou si připomeneme
dne 19. dubna 2017 nedožité
90. narozeniny pana

Eva Fajkusová.

Milana Kuboně.
Vzpomíná syn Radek s rodinou.

S velkou bolestí v srdci
vzpomínají rodiče.

Ta bolest v srdci stále bolí
a nikdy se nezahojí.
Dne 22. dubna 2017 si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí paní

Dne 9. dubna 2017 vzpomeneme
již 11. výročí úmrtí a zároveň
dne 15. června 2017 nedožitých
58. narozenin pana

Zdeňka Chuděje.

Jarmily Šnajdrové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou syn a dcera s rodinami.

S láskou vzpomíná maminka
a sestra s rodinou.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo ji miloval, vzpomíná dál.
Dne 14. dubna 2017 vzpomeneme
3. smutné výročí, kdy nás opustila paní

INZERCE PRO VÁS
Příspěvky do KVĚTNOVÉHO čísla
Vratimovských novin zasílejte do 12. dubna

Dagmar Šnajdrová.
S láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. dubna 2017.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně
(mimo srpen). Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3 200 ks. Tisk: Josef Kleinwächter, Čajkovského
1511, Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Dana Pavlicová. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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akce vinformace
kulturním občanům
středisku

PŘIPRAVUJEME

Představení pro žáky 3. až 7. tříd základních škol

Pojďte si hrát s historií.
režie: Luděk Horký
úprava textu: Miroslav Ondra, Jan Julínek
délka představení: 55 minut

28. dubna v 10 hodin

I v dnešní přetechnizované době, kdy je nejčastějším společníkem počítač,
se mohou dít věci neuvěřitelné a žádná hra nemůže nahradit zážitek ze
skutečného setkání s praotcem Čechem, vojvodou Krokem, třemi sestrami
(Libuší, Kazi, Tetou) a ostatními postavami českých dějin.

vernisáž výstavy 9. května v 17 hodin
výstava otevřena do 12. července 2017
každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin
nebo individuálně na tel.: 595 700 751

vstupné 70 Kč/žák
kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/4

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

Agentura Harlekýn: Tennessee Williams

C
E
N
I
Ř
Ě
V
Z
S K L E NĚ N Ý
12. května v 19 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov,
Frýdecká 1000/48

Slavná hra amerického spisovatele Tennessee Williamse.
S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí život
opuštěné matky, jejího syna a dcery. Je to hra o nás!
O každém z nás! Zrcadlo nastavené naší době.
Smějeme se i pláčeme sami nad sebou.
Režie a úprava: Vladimír Strnisko
Překlad: Jiří Josek
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/Filip Cíl, Kamila Trnková/
Andrea Daňková, Karel Heřmánek ml./Adam Vacula.

vst

380
upné

Kč

Vstupenky v prodeji od 6. dubna od 16 hodin
v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Upozorňujeme, že přednostně budou vyřízeni osobně
přítomní zájemci. Teprve poté začnou být vyřizovány
telefonické rezervace.

Délka představení včetně přestávky 2 hodiny 15 minut.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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informace
občanům
kino Hvězda
v březnu

Pohádky pro Emu
5. dubna v 19 hodin
ý5URPDQWLFNiNRPHGLHYVWXSQp.þSĜtVWXSQp
EH]RPH]HQt
5HåLH5XGROI+DYOtN
+UDMt$ĖD*HLVOHURYi2QGĜHM9HWFKê(PDâYiEHQVNi
9LOPD&LEXONRYi$QQD3ROtYNRYi-LĜt'YRĜiN0DUHN7DFOtN
2OGĜLFK9ODFK3HWUýWYUWQtþHNDGDOãt
9WLSQêD]DVUGFHFK\WDMtFtSĜtEČKRWRPåHQLNGRE\QHPČO
EêWViP

9þHVNpP]QČQt0DWČM3ĜHYUiWLO7HUH]D%HEDURYi/DGLVODY
&LJiQHN)LOLSâYDUF
0DOê.XERVHY\GiYiGRERMHVH]OHPNWHUpQLþtYãHFRPX
E\ORNG\GUDKp

6RERWQtSURPtWiQtSURQHMPHQãt

Krtek a oslava
22. dubna v 10 hodin

Instalatér z Tuchlovic

ý5SiVPRDQLPRYDQêFKSRKiGHNYVWXSQp.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
3RKiGN\.UWHNDRVODYD.UWHNDãĢRXUD.UWHNDNDPDUiGL
-DN ãWČĖiWNR FKWČOR PDOp SHMVN\ .UWHN D ]DMtþHN 1HEXćWH
PDPXW\ .UWHN D NDFKQLþN\ .UWHN D P\ãND 7\OtQHN .UWHN
DKRXE\

12. dubna v 19 hodin
ý5NRPHGLHYVWXSQp.þQHYKRGQpSURGČWLGR
OHW
5HåLH7RPiã9RUHO
+UDMt-DNXE.RKiN(YD+ROXERYi3HWUDâSDONRYi)LOLS
%ODåHN3HWUýWYUWQtþHN-DQ%XGDĜ%iUD3ROiNRYi7RPiã
0DWRQRKD9HQGXOD6YRERGRYiDGDOãt
+RĜNRVODGNiNRPHGLHRV\PSDWLFNpPLQVWDODWpURYLNWHUpPX
PĤåHWHGUåHWSDOFHFHOê¿OP
)LOPRYêNOXE

Richard Müller: Nepoznaný
26. dubna v 19 hodin
65ý5GRNXPHQWYVWXSQp.þþOHQRYpNOXEX.þ
QHYKRGQpSURGČWLGROHWYþHVNpPDVORYHQVNpP]QČQt
5HåLH0LUR5HPR
9\VWXSXMt5LFKDUG0OOHU6RĖD0OOHURYi,YD%LWWRYi
9DQGD:ROIRYiDGDOãt
,QWLPQt SRKOHG GR åLYRWD OHJHQGiUQtKR ]SČYiND QD SR]DGt
MHKRNRQFHUWQtKRWXUQpVNDSHORX)UDJLOH
5RGLQQê¿OP

.XERDNRX]HOQêPHþ
19. dubna v 17 hodin
86$DQLPRYDQêGREURGUXåQêYVWXSQp
URGLQQp.þ  MHGQRWOLYHF.þSĜtVWXSQpEH]
RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH7UDYLV.QLJKW
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KVĚTEN
2017

Ze schůze rady města

Zápis do ZUŠ

Odkanalizování lokality Zaryjská

Zpátky ve škole
Naše škola oslavila v loňském roce „šedesátku“, a to je věk, kdy si zasloužila důkladnou revizi. I když zvenčí vypadala na
první pohled stále jako důstojná zachovalá
dáma, uvnitř bylo vidět, že čas vykonal své.
Budova školy už naprosto neodpovídala
standardům a požadavkům na moderní školu. Potřeba modernizace, bezpečí, rozšíření
prostor, zvýšení kapacity a užitku odstartovala plán celkové rekonstrukce s cílem celkového zlepšení zázemí školy.
Během prvního pololetí školního roku
2016/2017, kdy se žáci celé školy učili
na odloučených pracovištích, probíhaly na
naší škole stavební práce. Kromě rekonstrukcí chodeb, podlah, stěn, tříd, kabinetů,
kanceláří a toalet došlo k rozšíření stávajících prostor školy o nové žákovské šatny,
dílny, odborné učebny, sociální zázemí,
převlékárny a celé jedno patro. Nyní má
škola celkem k dispozici 20 učeben. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí s dataprojektorem a ozvučením, učitelským počítačem či notebookem.
Samozřejmostí je ve všech třídách moderní
žákovský nábytek. Celá škola je propojená
počítačovou sítí a pokryta wifi signálem.
V nové části budovy, ve třetím patře, byly
vytvořeny 4 odborné učebny (laboratorní
učebna fyziky a chemie, počítačová učebna,
environmentální učebna, jazyková učebna), sociální zázemí a velký multifunkční
sál, který bude sloužit pro společné školní
akce, besedy, přednášky, školení, besídky,
koncerty, taneční vystoupení, divadelní
představení žáků školy a k výuce hudební
a tělesné výchovy. Je zde také nová sborovna (kam se konečně vejde celý pedagogický sbor), důstojné zázemí pro učitele. Celá
škola je bezbariérově přístupná, je zde vybudován výtah. Zprovoznění všech nových
prostor bude pro naši školu opravdu přelomovým a historickým mezníkem.
V blízké době bude provedeno zateplení celé budovy spojené s vytvořením nové
fasády. Vznikne tak zajímavý barevný
komplex, který bude protikladem dřívější nevýrazné šedi. Škola se po revitalizaci
promění v krásnou svěží budovu, jejíž prostředí bude inspirativní jak pro žáky, tak
pro vyučující a bude poskytovat moderní
zázemí soudobého školství. Jsem opravdu

foto archiv KS
ráda, že po celkové rekonstrukci budovy
bude prostředí školy vyhovovat všem technickým a hygienickým požadavkům a že se
děti budou učit v pěkném prostředí.
Celá akce se mohla uskutečnit díky
snaze, podpoře a vstřícnosti vedení města
a starostky města Vratimov JUDr. Dagmar Hrudové a zaměstnanců MěÚ. Děkuji
všem, kteří se podíleli a podílejí na rekonstrukci školy. Velký dík a vděk patří také
těm, kteří nám poskytli zázemí a prostory
pro půlroční možnost výuky našich žáků
mimo školu – Kulturní středisko Vratimov,
ZŠ Masarykovo náměstí, DDM, Městský
úřad Vratimov, Mateřská škola Vratimov,
„stará“ ZUŠ - firma Agelon s.r.o. a Tělo-

výchovná jednota Sokol Vratimov. Za dar
kancelářského nábytku děkuji firmě ELORA GROUP s.r.o. Děkuji nepedagogickým
pracovníkům za obětavost při přestěhování
a dočištění školy.
Děkuji učitelům i zaměstnancům, kteří
v nesnadných podmínkách bravurně a profesionálně zvládli svou práci a ochotně připravili učebny a kabinety pro výuku.
Děkuji žákům za jejich ukázněnost a přizpůsobivost této výjimečné situaci, děkuji
také rodičům za trpělivost.
Odměnou nám všem jsou nové krásné
prostory školy.
Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka školy

Zastupitelé z Horních Datyň si Vás dovolují pozvat na

HOVORY S OBČANY
v úterý 23. 5. 2017 v 17:00 hod.
v malém sále Kulturního domu Horní Datyně
Na programu:

Akce a investice, které se podařilo v Horních Datyních realizovat

Plánované akce a investice v nejbližší době

Diskuze nad tím, co bychom mohli v naší obci zlepšit a prosadit
Srdečně zvou zastupitelé města, zvolení z Horních Datyň

informace občanům

Ze schůze
Rady města
Dne 27. března 2017 rada
města mimo jiné:
• schválila poskytnutí peněžitého daru
ve výši 3.000 Kč na činnost pro sdružení Onko – Amazonky
• schválila upravenou Smlouvu o nájmu
pozemku a úpravě práv a povinností
při umístění a provozování pouťových
atrakcí
• schválila seznam s pořadím na opravy ploch a účelových komunikací ve
vlastnictví města
• schválila umístění dopravního zrcadla
na ulici Přespolní, k. ú. Horní Datyně

Velikonoční stůl v Drogomyśli
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale jsou také svátky
jara a dny spojené s návštěvami rodin, přátel a známých. Snad v každé rodině je pak
připraven bohatý stůl plný pochutin, vztahujících se právě k tomuto svátku.
Stejně jako u nás je tato tradice i v sousedním Polsku, kde dokonce v družebním městě Strumieni pořádají tradiční
akci, zvanou Velikonoční stůl. Ta spočívá
v tom, že každá část města (Strumień jich
má sedm) připraví jeden svůj stůl, nazdobený velikonočními dobrotami typickými
pro jejich region a doplní různými vajíčky, květinami, beránky, zajíčky, kuřátky,
prostě vším, co k takovému svátku patří.
Společně se pak sejdou v kulturním domě,
kde vše hodnotí a také ochutnávají.

• rozhodla, že zpracování studie pro novou budovu u koupaliště bude zadáno
dvěma architektonickým kancelářím
(architektům), které vypracují po jedné variantě
• schválila podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) Infrastruktura pro
vzdělávání – základní školy – integrované projekty ITI Ostravsko na projekt Odborné učebny Základní školy
Vratimov, Datyňská 690.
• souhlasila s podáním projektu v rámci
výzvy Integrované teritoriální investice ostravské aglomerace, výzva č. 6
na předkládání projektových záměrů
– základní školy, s názvem Odborné
učebny ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192
• schválila Ceník na letní sezónu 2017
pro městské koupaliště
• schválila Návštěvní řád workoutového
hřiště a skateparku/bikeparku

Dne 6. dubna 2017 pak také:
• schválila Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby větrného mlýnku s turbínou v Horních Datyních
• schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo, týkající se Opravy kovové konstrukce a mechanických částí větrného
mlýnku
• rozhodla o zahájení zadávacího řízení
podlimitní veřejné zakázky s názvem
Oprava ploché střechy Kulturního
střediska ve Vratimově
Bc. Martin Čech
místostarosta

Samozřejmostí je, že na akci jsou přizvána i partnerská města. Letošní akce se
konala v sále Kulturního domu v Drogomyśli, kde byly stoly připraveny spolky
z části města Strumień, a to z Bakówa,
Zbytkowa, Pruchny, Zablocie a Drogomyśli. Z partnerských měst přijalo pozvání
město Šenov, obec Krasňany (SK) a také
naše město Vratimov.

foto MěÚ Vratimov

Vedení města Vratimova oslovilo spolky z Horních Datyň, zda by letos nechtěly reprezentovat svou obec. Ty souhlasily
a okamžitě zahájily přípravy na tuto akci.
Výsledkem byl bohatě prostřený velikonoční stůl, na kterém se podíleli hasiči, zahrádkáři a TJ Sokol Horní Datyně. Co a jak
připravili, nemá cenu popisovat, přiložené
fotografie lépe vystihnou společné dílo. Za
hasiče mi dovolte vyzdvihnout práci Miroslava Fajkuse, Stanislava Jaterky a Dany
Fajkusové, za zahrádkáře pak Vladimíry
Červové a Jiřiny Radové a z TJ pak dětí
a rodičů pod vedením Simony Grünbergerové. Samozřejmě že velké díky patří také
všem, kteří přiložili ruku k dílu, aby náš
stůl dobře reprezentoval.
Moc se líbil, a protože výstava není jen
o dívání, ale také o ochutnávání, po dobrotách se po ukončení prohlídky jen zaprášilo. Pořadatelé nás chválili za krásnou
výzdobu stolu a také všechny pochutiny,
které se podávaly v průběhu akce; nevydržely dlouho a návštěvníci se jen olizovali.
Jsem moc rád, že se takto můžeme společně setkávat a pokud budeme za rok pozváni, určitě se opět nenecháme zahanbit.
Bc. Martin Čech
místostarosta

Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov
Žádáme občany bydlící v lokalitě kolem ul. Zaryjská (ul. Nádražní, ul. Výletní, ul. Na Slezance, ul. U Hráze a ul.
Zaryjská), kteří byli osloveni společností
KONEKO, spol. s r.o. k zakreslení stávajících žump, příp. septiků u svých
nemovitostí, a to v rámci navrhované
stavby Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov, aby doručili své situační
snímky s požadovaným zakreslením polohy žumpy/septiku na adresu KONEKO, spol. s.r.o., Výstavní 2224/8,709 00
Ostrava - Mariánské Hory nebo na MěÚ
Vratimov, odbor investic, Frýdecká 853,
739 32 Vratimov.
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Rovněž žádáme občany, kterým byly
doručeny Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu, týkající se Odkanalizování lokality Zaryjská,
Vratimov, aby je v co nejkratším možném termínu předali společnosti KONEKO, spol. s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory nebo kontaktovali zodpovědné osoby MěÚ Vratimov,
odbor investic, Ing. Alena Kašparová,
vedoucí odboru, tel. 595 705 931 nebo
Bc. Dita Kendziorová, tel. 595 705 932.
Bc. Dita Kendziorová
odbor investic a údržby OM
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Nezapomeňte se včas přihlásit

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Základní umělecká škola vyhlašuje zápis pro zájemce o studium – především
pro děti od 6 let - budoucí prvňáky i ostatní školáky.
V hudebním oboru mohou studovat
již tradičně hru na klavír, housle a další
smyčcové nástroje (violoncello, kontrabas), zobcovou flétnu a všechny dřevěné
i žesťové dechové nástroje, bicí nástroje,
perkuse a v poslední době velmi žádaný lidový nástroj – cimbál. Populární je i výuka
zpěvu.
Výuka je zaměřena především na hru
v souborech a orchestrech a častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů
a výstav. Cílem naší práce je zapojit co
nejdříve většinu dětí do společného hraní
a účinkování na veřejnosti. Ve škole působí
7 hudebních souborů s bohatým repertoárem. Pravidelně se zúčastňují soutěží,
koncertů, prázdninových soustředění
a zájezdů v tuzemsku i zahraničí.
SMYČCOVÝ ORCHESTR
Uplatnění najdou žáci, kteří budou studovat hru na housle, violoncello, kontrabas.
VRZUŠKA (VR atimovská ZUŠKA)
Cimbálová muzika
Jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry na cimbál a kontrabas. Hráči na
tyto nástroje najdou však uplatnění nejen
v cimbálové muzice.

foto ZUŠ Vratimov
MALINA
Přípravka malých muzikantů pro velkou
cimbálovou muziku VRZUŠKU.
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ
VRATIMOV
Pro zájemce o studium hry na dechové
a bicí nástroje.
BIG BAND
Zde najdou uplatnění starší a hudebně vyspělejší žáci dechového orchestru.
RYTMICKÁ SKUPINA BICÍCH
NÁSTROJŮ
Vyučujeme všechny druhy bicích nástrojů
včetně melodických.
VOKÁLNÍ SOUBOR OZVĚNY
Pro všechny zpěváky klasické a populární
hudby.

Základní umělecká škola Vratimov a spolek pospolu při ZUŠ
Vás srdečně zvou na

JARNÍ KONCERT
úterý 16. května 2017 v 18 hodin
kinosál Hvězda ve Vratimově
Pestrý program bude věnován především
hudebním souborům. Vystoupí nejmenší děti
přípravného studia hudební výchovy a hudební
nauky, Smyčcový orchestr, Malá cimbálová
muzika MALINA, Cimbálovka VRZUŠKA, Soubor
bicích nástrojů, Flétnový soubor, Soubor lesních
rohů, Dívčí vokální skupina OZVĚNY, Big Band a rovněž sólisté z řad žáků a učitelů.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ.
Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň a Řepišť
se uskuteční dva samostatné JARNÍ KONCERTY v dopoledních hodinách.
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Housle, smyčcové a dechové nástroje můžeme v omezeném množství zapůjčit žákům domů!
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.

Vážení rodiče,
s politováním Vám sdělujeme, že pro
školní rok 2017/2018 zřejmě nemůžeme
přijmout všechny nově přihlášené žáky
do výtvarného a možná i do hudebního
oboru z důvodů naplnění kapacity školy,
která je limitována 390 žáky. Nabízíme
Vám možnost přihlásit své děti do výtvarných kroužků, které provozuje Dům
dětí a mládeže ve Vratimově a na pobočce
v Horních Datyních. Náplň kroužků
z velké části obsahuje prvky výtvarného
oboru ZUŠ. Omlouváme se za toto nutné
opatření a velice Vám děkujeme za pochopení.
Uzávěrka přihlášek je v pondělí
12. června 2017. Vzhledem k omezené kapacitě školy je podmínkou pro
přijetí včasné podání přihlášky, kdykoliv v odpoledních hodinách na ředitelství
školy – nejlépe osobně. Přihlášky budou
zařazeny do pořadníku dle termínu podání
a preferovaného studijního zaměření. Pro
velký zájem dětí o studium na naší škole
jsme nuceni použít toto opatření.
Vyučování v novém školním roce zahájíme v pondělí 4. září 2017 od 13 hodin
a v 16 hodin se uskuteční schůzka s rodiči
nově přijatých žáků.
I VY VSTUPTE DO ŘAD UMĚLCŮ
– MUZIKANTŮ A VÝTVARNÍKŮ!
Více informací osobně v ZUŠ,
tel.: 596 730 883, www.zusvratimov.cz.
Petr Hemerle
ředitel ZUŠ
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Děti z Mateřské školy ve Vratimově navštívily ZOO
Ve středu 15. března 2017 nastal očekávaný den, kdy nejstarší
děti z MŠ jely na výlet do ZOO v Ostravě. Většina z nás již tam
určitě byla, ale tentokrát nás čekal trochu jiný program. Počasí
nám sice zrovna moc nepřálo, trochu mrholilo, ale nejsme přece
z cukru!!! Do baťůžků jsme si nabalili svačinu a pak jen nastoupili do autobusu. Cesta rychle uběhla a my jsme se posléze ocitli
před novou vstupní bránou ostravské ZOO. Po zaplacení vstupného jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla přímo do učebny,
kde byl pro děti připraven výukový environmentální program Na
motýlích křídlech a my, druhá skupina, jsme se vydali na krátké
toulky po ZOO. Cestou jsme často potkávali volně se procházející pávy, kteří byli pro nás velkou raritou. Provázel nás jeden
z ošetřovatelů zvířat pan Pavel Gajda. Zavedl nás k voliérám,
kde nám ukázal různé dravce, např. orla, supa, karanča, kondora
a ibise. Poutavě vyprávěl o tom, kde žijí, jak se chovají ve volné
přírodě a čím se živí – což nám pak také názorně předvedl. Měli
jsme tak možnost vidět rozdíly mezi dravci a ptáčky, které máme
na zahradě. O ptáčcích si totiž celý tento školní rok povídáme
a učíme se o ně starat. Plníme tak úkoly z ekologického programu
Ekoškola.
Potom už však nastal čas, abychom se vystřídali s druhou skupinou. V teplém prostředí učebny jsme si prohlédli spoustu vypreparovaných zvířat, ale také živé hady v teráriích. Potom jsme
se už přenesli Na motýlích křídlech do říše hmyzu. Paní lektorka
nás povídáním o motýlech seznámila se stadii jejich vývoje, dále
do jakých míst kladou dospělí motýli vajíčka a kde žijí housenky, které se pak zakuklí. Pomocí obrázků květin jsme se mohli
dostat na rozkvetlou louku a zahrát si na motýly. Dozvěděli jsme
se prostě všechny zajímavosti ze světa motýlů a také to, jak je
přilákat do zahrady. Na závěr nám paní lektorka rozdala obrázky
motýlů, které jsme si doma vybarvili. A pak už jsme se se ZOO
rozloučili a odjeli zpět do MŠ. Ještě, že nám zůstanou vzpomínky
na tento krátký výlet a do ZOO se určitě vrátíme i se svými rodiči.
Kateřina Božoňová
MŠ Vratimov

foto MŠ Vratimov

Den sportu
Máme tady květen a s ním spojenou úspěšnou
akci z minulých let – Den sportu
V pátek 19. května 2017 odpoledne budete mít jedinečnou příležitost si zasoutěžit se svými dětmi v atletice na hřišti
TJ Horní Datyně. Povzbudíte své děti u vybíjené, florbalu a basketbalu. Pro naše nejmenší bude připravena řada zábavných sportovišť, dále uvidíte ukázku sportovní kynologie a hasičského útoku a v neposlední řadě můžete fandit
volejbalistům, kteří budou soupeřit o putovní pohár ZŠ Vratimov, Datyňská, která je hlavním pořadatelem této akce
konané za každého počasí.
V letošním roce čekáme také hosty z partnerské základní školy v polské Drogomyšli.
Proto sledujte plakáty a webovky naší školy, kde se dozvíte mnohem víc.
Na Vaši účast se těší ZŠ Vratimov, Datyňská a ZŠ Horní Datyně + KRPŠ a SDH Horní Datyně.
Mgr. Pavlína Koudelková
ZŠ Datyňská
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Městská knihovna Vratimov informuje

Noc s Andersenem

V pátek 31. března 2017 v 17 hodin se
v knihovně sešlo 21 dětí a 3 knihovnice.
Letošní nocování jsme věnovali Čtyřlístku a jejich slavným dobrodružstvím. Jako
každoročně se děti dostavily v kostýmech,
které inspirovali čtyřlístkoví hrdinové.
Tak se mezi nás přišlo podívat 8 Fifinek,
5 Pinďů, 3 Bobíci, 4 Myšpulínové a jeden
chlapec říkal, že je čtyři v jednom. V tajném hlasování zvítězil Pinďa Štěpánka
Parmy. Měl i svou vlastní mrkvičku! Na
rozcvičku byly pro děti připravené úkoly
v chodbičce k půjčovně. Jako inspirace
nám posloužil starý Čtyřlístkův kalendář
a děti počítaly žralokovi zuby, kytičky na
louce, hádali jména trpaslíků a také hráli
se čtyřlístkem kuličky. Některé informace
o slavných hrdinech a jejich tvůrci Jaroslavu Němečkovi jsme si osvěžili v info
nalejvárně a už jsme mohli pokračovat
v dalším soutěžení. Po večeři všichni
vzorně vyplňovali luštěnky a skládali básničku, kterou jsme ukryly do velikonočních vajíček.

zelených a nočním spáčem byla vyhlášena
Natálka Kaňoková.
Kontakt:
Městská knihovna Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz

Připravená výtvarná dílna všechny zaujala. Tvořili jsme ptačí budky ze šablon
podniku Krabičky v. d. Všechny byly
opravdu moc hezké. Když jsme si odpočinuli, mohli jsme se vrhnout do dalšího soutěžení. Hlavním soutěžním blokem byly
soutěže inspirované loňskou KnihOlympiádou v Českém Těšíně. Hod knihou na cíl,
paměťová štafeta a knihopaměť děti tak
vyčerpaly, že jsme podlehly jejich přání jít
už spát. A povedlo se. Ráno po kohoutově budíčku a snídani si děti ještě vyrobily
chytačku balónků a mohlo dojít k vyhlašování výsledků soutěžení. Vyhrálo družstvo

Připravujeme:
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 . ročník výstavy výtvarných prací dětí z MŠ ve Vratimově Příroda kolem nás,
kterou můžete zhlédnout do 26. května v půjčovní době.
 Malujeme s Bořkem v pátek 5. května 2017 pro žáky 2. tříd ZŠ, Masarykovo
náměstí a ZŠ, Ulice Datyňská.
 19. května 2017 se uskuteční již potřetí v Základní škole na Masarykově náměstí
akce za zdravější stravování dětí, Food Revolution Day, kterou organizuje
Food Revolution Foundation pod záštitou Jamie Olivera.

Půjčovní doba:
pondělí a čtvrtek 9:00–12:00 hod.,
13:00–18:00 hod.,
úterý 9:00–12:00 hod., středa zavřeno,
pátek 13:00–16:00 hod.

Místní knihovna Horní Datyně
informuje
Přijďte zhlédnout výstavu To bylo
kraválu u Rojka na bálu, která trvá
do 27. června. 2017 a připravili ji pan
Vladimír Kuchař a František Náhlý.
Připravujeme:
Večerníčky na živo – 17. května 2017 pro
děti Mateřské školy v Horních Datyních.
Kontakt:
Místní knihovna Horní Datyně,
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info
Půjčovní doba:
pondělí 14:00–17:00 hodin
Mgr. Hana Pščolková
ředitelka MěK Vratimov

Nabídka akcí DDM Vratimov na měsíc květen
POHÁDKOVÝ LES
V sobotu 13. května 2017 od 15:00
hodin budou ve vratimovském obecním lese Důlňák k vidění všechny
možné pohádkové bytosti, které budou čekat na Vaše děti. DDM pořádá
pro všechny Pohádkový les se startem
mezi 15:00 – 16:00 hodin. Jelikož se
15. května slaví Mezinárodní den rodiny, těšte se na discipliny,
které bude plnit celá rodina. Akce je vhodná pro rodiny s malými
dětmi.

BADMINTONOVÝ TURNAJ
Je určen pro děti od 8 do 18 let. Koná se v neděli 21. května
2017 v tělocvičně Řepiště v kategoriích A, B a C. Disciplíny:
dvojhry a čtyřhry dětí a mládeže do 18 let neregistrovaných hráčů. Systém turnaje: utkání hraná na dva vítězné sety do 15 bodů.
Zaregistrovat se můžete na e-mail: m.gracova@ddmvratimov.
cz, nebo v recepci DDM Vratimov, nejpozději však do 19. května 2017 do 18 hodin. Požadované údaje pro přihlášení jsou jméno, příjmení a e-mail nebo telefon. Přihlášením do turnaje zároveň potvrzujete souhlas se zněním propozic.
GALAPŘEHLÍDKA KROUŽKŮ DDM VRATIMOV
Máte zájem se podívat, co se děti v kroužcích Domu dětí
a mládeže naučily? Máte možnost v neděli 28. května 2017 ve
14:30 a v 16:30 hodin na Galapřehlídce, která se koná v Kulturním středisku ve Vratimově. Čeká vás bohaté vystoupení kroužků, které pracují při DDM Vratimov. Děti budou mít možnost
se tímto vystoupením rozloučit se svými vedoucími, kteří se jim
celý školní rok věnovali.
Věra Pacíková
DDM Vratimov

FESTIVAL – OČIMA GENERACÍ
V pátek 19. května 2017 bude náš „domeček“ otevřený všem
napříč generacemi. Společně uspořádáme akci, na níž se budeme
učit navzájem: děti od seniorů, senioři od dětí, a tím se staneme
aktivním partnerem Festivalu Očima generací. Program zahájíme v 10:00 hodin. Od 14:00 hodin bude zahrada DDM připravena k mezigeneračnímu zápolení a společnému opékání párků.
Všichni zájemci budou srdečně vítáni.
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Výzva DDM Vratimov k 80. výročí položení základního kamene
V letošním roce slaví náš „Domeček“ 80 let od položení základního
kamene budovy dnešního Domu dětí a mládeže. Rádi bychom u této
příležitosti uspořádali výstavu fotografií, listin a vzpomínek, které
mají s budovou bývalé Orlovny, kina a divadla nějakou souvislost.
Proto žádáme všechny občany, kteří mají doma tyto fotografie, zda
by byli ochotni nám je zapůjčit k naskenování. Sběr materiálů bude
na recepci DDM do 9. května 2017, případně zašlete na adresu
Domu dětí Vratimov, Frýdecká 377, nebo naskenovaný materiál
můžete zaslat na e-mail. adresu v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Pozvánka na setkání pamětníků
Všechny pamětníky a jejich potomky, kteří mají materiály
nebo vzpomínky spojené s naší budovou, zveme na Setkání
pamětníků. Setkání proběhne ve čtvrtek 11. května 2017
v 10:00 hodin v budově Domu dětí a mládeže Vratimov.
Společně s Vámi bychom rádi zpracovali „Pamětní knihu
domečku“, kterou bychom na oslavách dne 7. června 2017
představili.

VRATIMOVSKÁ GALERIE
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz

Stanislav Krejčí: Na dně vyschlé modři
Vratimovská galerie bude od začátku května do poloviny července patřit místnímu výtvarníkovi, panu Stanislavu Krejčímu a výstavě jeho obrazů nazvané Na dne vyschlé modři.
Stanislav Krejčí (ročník 1942) se narodil ve Sviadnově, v současné době žije a tvoří svá díla ve Vratimově. Jako svůj výtvarný jazyk
přijal výrazivo reprezentované ve zdejším regionu v té době avantgardními malíři, jako byli Ovčáček, Kapec, Čmerda, Krtil a další.
Ale přidal něco i ze specifického řemeslného fortele, příznačného
pro zdejší industriální prostředí: soustruhem ukázněné dřevo nebo
naopak amorfně zmučený kov, přísnou geometrii i neodolatelný
půvab nepořádku (ženami, úředníky a vědci nikdy nepochopený).
A ono to tady všechno je: v jeho obrazech se často objevuje přímá jazzová inspirace či intelektuálské konotace s jazzem spojené,
stejně jako jsou tu poukazy na literaturu a poezii, na krásné časy
moderny a avantgardy. Ale v poslední době se k nim přidávají i univerzálnější přírodní témata, vztažená ovšem rovněž k tomuto kraji.

Vernisáž výstavy proběhne v úterý 9. května 2017 v 17 hodin.

TJ Sokol informuje
Konec dubna a květnový měsíc bývá ve vratimovské sokolovně bohatý na pořádané akce. Nejprve se v neděli 30. dubna 2017 bude stavět májka a zároveň
se bude konat volejbalový turnaj pro smíšená družstva s minimální účastí 2 žen
v každém z nich. Registrace začne mezi 8:30-9:00 hod. Májku pokácíme v sobotu 27. května 2017 a opět proběhne volejbalový turnaj za stejných podmínek
jako při stavění.
Ve středu 24. května 2017 pořádá TJ
Sokol Vratimov již 21. ročník tradičních
závodů na kolech, koloběžkách, odrážedlech, trojkolkách – Kola, kolečka –
pro předškolní děti a mladší školáky. Přijďte zažít se svými dětmi pocit vítězství,
protože každý účastník vystoupí na stupně vítězů.
Registrace začne od 16 hodin u sokolovny, vlastní zápolení v 16:30 hodin.
Za deštivého počasí se nekoná žádná z uvedených akcí.
Těší se na Vás pořadatelé TJ Sokol Vratimov
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Kronika města Vratimova část 66., rok 1940/1941
V roce 1940 byly zavedeny lístky na odběr mýdla, šatstva, botů, tabáku a mnohých
potravin. Policejní ředitelství z Ostravy nařídilo obci zřídit protiletecký kryt pro občanstvo. Také všichni majitelé domů byli
povinni zříditi pro obyvatele svých domů
protiletecké kryty. Ježto v obci je veliký
nedostatek bytů, usneslo se zastupitelstvo
na zákazu přistěhování do obce.
Provedena úprava chodníků vydlážděním od kostela až k hostinci Paskovského
č. 36 po obou stranách hlavní silnice. Zemědělcům – chovatelům krav bylo zakázáno prodávati mléko přímo spotřebitelům,
jak se dělo dosud, a nařízeno jim odváděti
mléko do sběrny. Ze sběrny bylo odváženo do Ostravy do centrální mlékárny, kde
bylo zbaveno tuku a pak dovezeno zpět do
Vratimova a vydáváno spotřebitelům. Lidé
říkají, že místo mléka dostávají obarvenou
vodu za drahé peníze.

Obecní rozpočet činil:
Příjem K.
Vydání K.
Schodek K.

143. 988,350. 444,206.456,-

který se uhradí přirážkou k dani a to:
činžovní 100 % a ostatním 350 %. Dávka
z nápojů činí: z 1 l vína 10 hal., 1 l moštu
a šťávy 5 hal, 1 l lihu 40 hal., 1 l kořalky
30 hal. Dávka ze hry v karty stanovena

K. 1,- z účastníka ze hry kulečníku 50 hal.
z účastníka.
Po celý rok žilo občanstvo ve stísněné
náladě, jedno nepříjemné nařízení stíhalo
druhé, zatýkání, věznění působilo na lidi
tísnivě a vytvářelo ovzduší obav z příštích
dnů.
Na jaře 1941 provedena elektrisace „Zadků“. Rozpočet a náklad činil K. 167.400,-.
Do obecní úřadovny bylo nařízeno koupiti
obrazy „vůdce“ A. Hitlera a „presidenta“
Háchy. Nařízení to bylo přijato s nelibostí
a provedeno. Dobytek a zemědělské produkty musely býti z obce odváděny do
sběren a skladišť k tomu v městech určených. 17. dubna 1941 je uveden v obecním
zápise první německý zápis (bylo to nařízeno). Od roku 1883 je zachován obecní
zápis o schůzích vždy česky, stává se tudíž
poprvé v dějinách obce, že musí a je veden
zápis též německy.
Obec byla nucena kupovati německé publikace za značně vysoké částky. Též německá tabule na obecní úřadovně musela
býti zřízena: „Gemeindeamt“
Bylo nařízeno určité pozemky oseti
lnem. Obci bylo nařízeno, aby z dosavadních členů obecního zastupitelstva se
vzdali dva až tři členové, aby bylo uděláno místo Němcům. Tak odstoupili Frant.
Kuča a Jan Tomis a do zastupitelstva se
vzdali dva až tři.

Jednání ve schůzích obecní správy muselo se vésti německy a česky. To značně schůzi zdržovalo, když se muselo pro
3 Němce a 1 továrního zástupce též Němce
(26 Čechů) zvláště německy mluviti. Navrhl proto Němec Pilsh, aby se mluvilo
česky, že všichni Němci dobře česky rozumí. Jednalo se o postavení obytných železničních domů na nádraží, ale z projektu
toho sešlo. Do obce došla zpráva o úmrtí
dělníka Josefa Kuchaře v koncentr. táboře
v Osvětimi. Byl zatčen a uvězněn 6. června
1940. Zanechal zde vdovu a tři malé děti.
Všichni majitelé domů musili vyklidit půdy a umístili na nich písek a hasicí
prostředky proti požárům, jež mohou býti
způsobeny leteckými bombami.
Ve schůzi obec. zastupitelstva 18. srpna
bylo Rudolfem Hilscherem navrženo pojmenování náměstí před školou: „Victoriaplatz“, náměstí Vítězství. Němci totiž byli
opojeni vítězstvím předčasně. 22. června
napadli Rusko a po počátečních úspěších
se domnívali, že již mají vyhráno. Byli
o svém vítězství tak přesvědčeni, že vyvěšovali plakáty o svém vítězství, noviny vycházeli s červeným přetiskem „V“
tj. vítězství – Victoria, úřední tiskopisy
byly opatřeny tímto „V“ a poštovní razítka a zkrátka vše bylo opatřeno „V“. Jak to
bylo pošetilé! Žádné jistoty neměli, válka
nebyla skončena a už oslavovali vítězství.
pokračování příště

Koncerty pro školy v rámci 23. ročníku Mezinárodního
folklórního festivalu Frýdek-Místek 2017
15. června 2017 v 8:30 hodin a v 10:00 hodin
se již tradičně v rámci Mezinárodního folklórního festivalu CIOFF/IOV Frýdek-Místek uskuteční ve Společenském domě Vratimov
koncerty pro žáky škol.
Vystoupí: Zpit Lubuski ze Zelené hory z Polska • Ozvěna hor Machalačkaly z Dagestánu • American Rhythm folk Ensemble z USA
Lubuski Zespół Pieśni i Tańca
– Zelená hora Polsko
Věk dětí a mládeže souboru je od 8 do
14 let. Soubor představuje program založený na tradičních hrách, tancích a písních
z různých částí Polska. Tento soubor založila a již řádku let vede paní Aniela Šidlo
a stejně jako slovenský Malý Vtáčnik se
našeho festivalu účastnil již v roce 1996.
Zelená hora se nachází v západní části Polska a její počet obyvatel dosahuje
téměř 140 000.

American Rhythm Folk Ensemble –
Provo, Utah, USA
Folklorní soubor amerického rytmu působí ve městě Provo v Utahu, které bylo
v historii sídlem Indiánů kmene Ute a v
roce 1849 se do něj přistěhovali mormonští
pionýři. V současnosti zde sídlí Univerzita
Brigham Young, z níž také pocházejí členové tohoto souboru. Soubor zpracovává
folklor ze všech oblastí USA. Jejich specialitou je tanec pocházející od evropských
usedlíků – tzv. Clogging – stepařský tanec
s kořeny na Britských ostrovech, v Africe
a Americe před objevením Evropany.
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Ozvěna hor – Machačkala
Dagestán, Rusko
Choreografický soubor Ozvěna hor, založený v roce 2004, je velmi mladý, a to
ne pouze vzhledem k datu vzniku, ale také
svým složením – průměrný věk tanečníků
je 20 let. Repertoár souboru je velmi pestrý,
zpracovává folklor všech etnik z okolních
hor.
Hlavní město Dagestánu Machačkala čítá
na 600 000 obyvatel a leží u Kaspického
moře pod horou Tarki-Tau na jihu Ruska.

akce
v kulturním
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Nedělní divadelní pohádka pro děti v podání Divadélka Šamšuly



Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48
739 32 Vratimov

při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení

Jak se léčí
princezny
a
n
t
ě
v
k
.
4
1
hodin
v 10

Vstupné dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč,
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč

Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního
střediska, tel.: 595 700 751

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


Agentura Harlekýn: Tennessee Williams

C
E
N
I
Ř
Ě
V
Z
Ý
N
S K L E NĚ
12. května v 19 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov,
Frýdecká 1000/48

Slavná hra amerického spisovatele Tennessee Williamse.
S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí život
opuštěné matky, jejího syna a dcery. Je to hra o nás!
O každém z nás! Zrcadlo nastavené naší době.
Smějeme se i pláčeme sami nad sebou.
Režie a úprava: Vladimír Strnisko
Překlad: Jiří Josek
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/Filip Cíl, Kamila Trnková/
Andrea Daňková, Karel Heřmánek ml./Adam Vacula.

Kč
0
8
3
né
vstup

Délka představení včetně přestávky 2 hodiny 15 minut.

Poslední volné vstupenky stále v prodeji
v pokladně Kulturního střediska Vratimov.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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vernisáž výstavy 9. května v 17 hodin
Výstava otevřena do 12. července 2017
každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin
nebo individuálně na tel.: 595 700 751

VRATIMOVSKÁ GALERIE

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz

Uzávěrka červnového čísla
Vratimovských novin je

16. května

Vychází 1. června

Najdete nás
na Facebooku
facebook.com/ksvratimov
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KVĚTEN
v kulturním středisku

KURZY
v kulturním středisku

program ve Společenském domě Vratimov
3. května 16:00 galerie
4. května 15:00
4. května 16:00
9. května 17:00
10. května 17:00
11. května 15:00
11. května 15:30
11. května 17:00
12. května
14. května
15. května
16. května
17. května

19:00
10:00
15:00
18:00
17:00

17. května 9:00
18. května 15:00
18. května 17:00
22. května 15:00
24. května 17:00
25. května 15:00
25. května 17:00
25. května 19:00
28. května 14:30
16:30
29. května 15:00
31. května 17:00

výstava: Zuzana Kulhánková
Stříbrná a zlatá
učebna č. 11 autoškola
galerie výstava: Zuzana Kulhánková
Stříbrná a zlatá
galerie vernisáž výstavy: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
galerie výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
učebna č. 11 autoškola
velký sál schůze spolku seniorů
galerie výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
kinosál divadlo: Skleněný zvěřinec
kinosál NP: Jak se léčí princezny
kinosál zkouška ZUŠ
kinosál Jarní koncert ZUŠ
galerie výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
vestibul prodej
učebna č. 11 autoškola
galerie výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
kinosál zkouška ZUŠ
galerie výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
učebna č. 11 autoškola
galerie výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
kinosál Screamers slaví 20 let
kinosál DDM: Galapřehlídka
kinosál DDM: Galapřehlídka
kinosál zkouška ZUŠ
galerie výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři

pondělí

9:30
15:45
17:00
17:15
18:00
19:00

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

cvičení seniorů
4. ročník AJ
bosu
2. ročník AJ
aerobic mix
relax a jóga

úterý

17:00
17:30
18:00
18:35

cvičební sál
velký sál
cvičební sál
velký sál

aby záda nebolela
hatha jóga
pilates
vinyasa jóga

středa

17:00
18:00

velký sál
cvičební sál

jóga s Luckou
bodystyling s Mončou

čtvrtek

17:00
18:00
18:00
19:00

cvičební sál
velký sál
cvičební sál
cvičební sál

pilates
jóga s Luckou
bodystyling s Bárou
aby záda nebolela

Více informací o kurzech na www.ksvratimov.cz.
tel.: 595 700 752
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

KVĚTEN
v kulturním středisku
program v Kulturním domě Horní Datyně
19. května

14:00

KD

ZŠ Datyňská: Den sportu

23. května

17:00

KD

Hovory s občany

26. května

18:40

KD

Schůze ZO ČSV

Nabídka prázdninových kurzů 2017
Kulturní středisko Vratimov
Úterý 27. 6. – 29. 8. 2017

Středa 12. 7. – 30. 8. 2017

Čtvrtek 29. 6. – 31. 8. 2017

Bodystyling
s Bárou

Jóga s Luckou

Pilates

400 Kč/8 lekcí, 17:00 – 18:30,
cvičební sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid
a harmonii těla a duše, ale také
prevenci ve smyslu upevnění imunity
a předcházení nemocí.

400 Kč/8 lekcí, 18:00 – 19:00,
cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Cvičení zpevňuje zádové, břišní
a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu,
ohebnost, rovnováhu, koordinaci
a dýchání.

400 Kč/8 lekcí, 18:00 – 19:00,
cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní
spalování tuků formou nenáročného
aerobního cvičení.
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Husův sbor ve Vratimově
vás všechny srdečně zve na

varhanní koncert
varhaníka Ondřeje Muchy
v neděli 21. května 2017 v 16:00 hodin
Náboženská obec Církve československé husitské Vratimov

foto archiv KS Vratimov

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

provozní doba kulturního střediska:
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin
úhrada vstupenek možná i převodem, rezervace a informace
na tel.: 595 700 751
společenská rubrika

VZPOMÍNÁME
Dne 1. května to bude už 5 let,
co od nás odešla tam, odkud už není
nikdy návratu, paní

Dne 25. května 2017 vzpomeneme
9. smutné výročí, kdy nás náhle opustil
pan

Marie Ožanová.

Jaroslav Plachta.

S láskou vzpomínají manžel Milan
a dcery Helena a Eva s rodinami.
Odešla, ale zůstala v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.

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

Dne 7. dubna 2017 uplynulo 25 let,
kdy nás opustila naše milovaná maminka
paní

Dne 18. května si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana

Helena Hrebeňová.

Zdeňka Kurky.

Zároveň jsme si dne 14. prosince 2016
připomněli, že by se dožila 98 let.
S láskou vzpomínají dcery Irena
a Helena s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají
syn s rodinou.
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Paweł Deląg,
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Ze schůze rady města

Skate/bike

Separování odpadů

informace občanům

Skate/bike park s workoutovým hřištěm již brzy otevřen
Město dokončilo výstavbu Skate/bike
parku s workoutovým hřištěm, a to za
využití dotací z Národního programu cestovního ruchu. Jedná se o jednu stavbu,
umístěnou ve sportovním areálu, vedle
fotbalového hřiště s umělým trávníkem,
avšak každé hřiště funguje samostatně
a má svůj návštěvní řád. Provoz hřiště byl
zahájen na konci května, po kolaudaci stavby. Hřiště jsou volně přístupná a mají svou
návštěvní dobu. Areál je volně přístupný,
na bezpečnost bude dohlížet kamerový
systém, jehož přenos bude na webových
stránkách www.ovanet.cz. Provozovatelem je město Vratimov. Návštěvní řády
najdete na webových stránkách města.
Současně Vás zveme na doprovodný
program v souvislosti s otevřením hřiště,
který bude probíhat ve středu 7. června
a v sobotu 11. června 2017, a to od 10:00
do 18:00 hodin. Můžete se těšit na ukázky
jednotlivých sportů, tj. jízdy na skateboardu, BMX Freestyle a na koloběžkách, dále
budou připraveny soutěže pro děti.

foto MěÚ Vratimov
Tento projekt Doprovodné aktivity ve
Vratimově k páteřní cyklostezce Ostrava-Beskydy č. 59 a cyklotrase č. 6064 Skate/bike park s workoutovým hřištěm,
byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Bc. Daniel Filip
odbor investic a údržby obecního majetku

Ze zasedání zastupitelstva města
Dne 19. dubna 2017 zastupitelstvo města mimo jiné:
 vzalo na vědomí termín zahájení sezóny na koupališti k 3. červnu 2017 a ukončení provozu koupaliště v roce 2017 na 10. září
2017, který bude posledním dnem provozu koupaliště v roce 2017
 schválilo přidělení dotace z rozpočtu města Spolku Pospolu při Základní umělecké škole Vratimov
 schválilo přidělení dotace z rozpočtu města TC Biocel Vratimov
 schválilo poskytnutí finančního daru na činnost neziskové organizace Péče srdcem
 schválilo Kupní smlouvu, vzorovou Kupní smlouvu, vzorovou Budoucí kupní smlouvu a vzorovou Budoucí darovací smlouvu
k investiční akci Oprava místní komunikace – ul. K Hájence
 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místních poplatcích
 rozhodlo vyčlenit z rozpočtu města pro rozpočtové období 2018-2020 v rámci tzv. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
finanční prostředky ve výši 5.000 Kč na jednoho žadatele, maximálně však v celkové výši 1.000.000 Kč za celé rozpočtové
období
Celý zápis je zveřejněn na stránkách města – www.vratimov.cz

Ze schůze rady města
Dne 25. dubna 2017 rada města mimo jiné:
 schválila přidělení dotace z rozpočtu města Sboru dobrovolných hasičů Vratimov
 neschválila přidělení dotace z rozpočtu města Občanskému spolku VSD
 schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2017 na dofinancování výdajů na
zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vratimov
 schválila přidělení dotace z rozpočtu města Tělovýchovné jednotě Horní Datyně
 schválila přidělení dotace z rozpočtu města Klubu českých turistů, odbor Horní Datyně
 schválila opravu místní komunikace ulice Nad Točnou, a to v provedení úpravy podkladu a pokládky 4 cm asfaltové vrstvy
 vzala na vědomí Roční zprávu o provozování kanalizace Podlesí a Horní Datyně
 schválila barevné řešení soklu budovy ZŠ Datyňská v provedení mozaikové omítky v hnědočerveném odstínu
Bc. Martin Čech
místostarosta
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Omezení parkování
u Společenského
domu ve Vratimově

Slavnostní Vítání občánků v měsíci červnu, které
pořádá Komise pro občanské záležitosti, se uskuteční
v sobotu dne 10. června 2017 v Kulturním domě v Horních Datyních.
Rodiče mohou přihlásit své děti ve věku do jednoho
roku s trvalým pobytem v Horních Datyních nejpozději
sedm dnů před konáním akce.
foto KS Vratimov
Telefonické objednávky: 595 705 925 – matrika
osobně:
na odboru sociálně-správním Městského úřadu
ve Vratimově,
1. patro, dveře č. 1 - matrika
na e-mailovou adresu:
vecerova.meu@vratimov.cz
Barbora Emma Franková, DiS.
tajemnice KPOZ Horní Datyně

Oznamujeme občanům, že v období
od 26. června do 31. října 2017 bude
probíhat oprava střechy Společenského
domu ve Vratimově. Z tohoto důvodu
bude v uvedeném období uzavřeno parkoviště u společenského domu s vjezdem od ulice U Společenského domu.
Děkujeme všem uživatelům tohoto parkoviště za pochopení a trpělivost.
Jiří Ferenčík
odbor investic a údržby OM

Zápis ze Setkání s občany

Koupaliště bude letos otevřeno od 3. června
V případě příznivého počasí budou brány vratimovského koupaliště v letošním roce poprvé otevřeny
pro veřejnost od soboty 3. června
2017. V následujícím období bude
koupaliště otevřeno každý den až
do konce letních prázdnin, pokud
teplota vzduchu dosáhne 20°C
a nebude pršet.
Koupaliště můžete navštívit denně od 9:00 do 19:30 hodin, vstup
foto KS Vratimov
od 16:00 hodin je za nižší cenu.
Využijte také možnosti cenově výhodných vstupů zakoupením permanentky. 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 ohřívaná. U vstupu do areálu městského koupaliště bude uvedena
skutečná teplota vody a vzduchu.
Návštěvníci si mohou zapůjčit slunečníky a pro děti jsou 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 ani v letošní sezóně nebude zajištěno hlídání kol.
Ceník jednotlivých služeb bude zveřejněn v areálu koupaliště a na webových stránkách města www.vratimov.cz.
V měsíci září bude koupaliště otevřeno denně od 10:00 do 17:00 hodin (v případě
příznivého počasí). Od 11. září 2017 bude koupaliště pro letošní sezónu uzavřeno.
Věříme, že vratimovské koupaliště je tím pravým místem pro zábavu i odpočinek
pro Vaši rodinu.
Srdečně Vás zveme

Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby OM
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V pátek 25. dubna 2017 se uskutečnilo Setkání zastupitelů města za Nezávislé
s občany našeho města, kterého se zúčastnili Mgr. Radek Nitka, Bc. Hana Nevrlá
a Bc. David Böhm.
Setkání probíhalo v přátelské atmosféře formou dotazů občanů na aktuální problematiku našeho města. Některé dotazy
byly zodpovězeny přímo na místě, některé
z nich budou přeposlány kompetentním
osobám ve vedení našeho města, popř. je
předneseme na nejbližším zasedání zastupitelstva města Vratimova.

Z dotazů bychom zmínili:
• Špatný zvuk z přenosu zasedání zastupitelstva.
• Rekonstrukce chodníku podél ulice
Vratimovská v Horních Datyních a prodloužení chodníků dále za točnu.
• Aktuální stav záměru prodloužit autobusovou linku a související posunutí
točny v Horních Datyních.
• Kruhová křižovatka vedle čerpací stanice Shell a návrh podjezdu pod železniční tratí.
• Skatepark a workoutové hřiště - předčasné využívání sportoviště před jeho
otevřením a nedostatečný provozní řád.
• Nový způsob financování spolků.
• Stání pro kočárky u mateřské školy.
Odpovědi na dotazy naleznete na www.
facebook.com/provratimov nebo na www.
provratimov.cz, kde se budeme snažit reagovat na Vaše další otázky a podněty. Na
stejných adresách Vás budeme informovat
o novinkách v našem městě.
Bc. David Böhm
zastupitel města Vratimova

informace občanům

Biologický odpad
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Vratimova v čl. 3 stanoví, že biologický
odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob hnědé barvy (za úhradu)
nebo je možno jej odevzdávat ve Vratimovských službách, spol. s r.o. (zdarma).
Z vyhlášky vyplývá, že biologický odpad není možno odkládat volně do přírody,
jak se opakovaně děje např. na ulici U Hráze v místech napojení na cyklostezku,
viz foto. Smutné je, že tyto černé skládky vytváří samotní obyvatelé přilehlých
domů. Upozorňujeme, že odkládáním biologického odpadu jinak než stanoví
vyhláška se občan dopouští přestupku proti pořádku v územní samosprávě, za
který je možno uložit dle § 46 odst. 3 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, pokutu až do výše 30 000 Kč.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

foto MěÚ Vratimov

Separování odpadu
V dnešní době snad již každý člověk ví,
k čemu slouží barevné kontejnery rozmístěné ve všech městech, městečkách i vesnicích nejen po celé naší republice, ale
i za jejími hranicemi. Velké poděkování
patří všem občanům, kteří pečlivě a svědomitě třídí odpad a odkládají jej na tato
místa k tomu určená. Město Vratimov má
uzavřenu smlouvu se společností EKO-KOM, která nám zpětně podle množství
vyseparovaného odpadu vyplácí odměnu. Díky této odměně a tedy hlavně díky
Vám, jsme v měsíci květnu mohli rozšířit
některá separační místa o nové kontejnery
a také vytvořit jedno úplně nové místo.
Navzdory tomu, že snad již každý člověk ví, k čemu slouží barevné kontejnery, najdou se i tací, kteří nedbají… Jak
jinak si je možno vysvětlit, že do žlutého
kontejneru na plast vysypou stavební suť
z rekonstrukce svého domu a k tomu přihodí asi jako bonus staré pracovní mon-

térky, do modrého kontejneru na papír
naaranžují rozbitý mixér, do zeleného na
sklo přimíchají kusy zavařenin a kompotů??? Nejvíce tímto trpí separace v lokalitách na ulici Rakovecká, v křižovatce
ulic Nádražní a U Hráze, na točně autobusu v Horních Datyních, ale i na jiných
místech se občas vyskytnou podivnosti
v podobě rozbitého WC vtěsnaného mezi
plasty nebo použitých dětských plenek
vhozených do papíru či dřevěných okenních rámů ve skle. Slovo „separovat“
znamená „třídit“, separační kontejnery
slouží proto pro sběr vytříděného odpadu.
Pokud není odpad v separačním kontejneru jednodruhový nebo je znečištěný, je
znehodnocen a nelze jej odevzdat jako separovaný a město nedostane žádnou zpětnou odměnu, ze které zabezpečuje provoz
a rozšíření separační sítě. Separování pak
postrádá smysl.
Opakovaně proto upozorňujeme, že do

DRUH ODPADU

separačních nádob je možno odkládat jen
příslušný druh odpadu. Pro připomenutí
znovu uveřejňujeme tabulku odpadů, ve
které je srozumitelně rozepsáno kam který druh odpadu patří. Dále žádáme občany, aby v případě přeplněného kontejneru
neodkládali odpad na zem vedle kontejnerů, ale vyčkali jejich vývozu. Stejně tak
nelze k červeným kontejnerům na drobné
elektro odkládat odpad velkých rozměrů, např. mikrovlnné trouby, televizory,
monitory. K odkládání velkoobjemového
odpadu neslouží zem, ale dvakrát ročně
pořádaný sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, nebo je možno jej
odvézt přímo do logistického centra odpadů, viz tabulka odpadů. Výše odměn
od EKO-KOMu za vyseparovaný odpad
i čistota našeho města závisí na nás všech.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

KAM PATŘÍ

UMÍSTĚNÍ

ŽLUTÝ kontejner

separační síť na území
Vratimova a Horních Datyň

ŽLUTÉ pytle

u jednotlivých nemovitostí –
rodinné domy

ŽLUTÝ kontejner

separační síť na území
Vratimova a Horních Datyň

PLAST:
PET láhve, plastové obaly, folie, plastové kelímky (prázdné a vymyté!)

KOVY (SPOLEČNÝ SBĚR S PLASTY):
nápojové plechovky, konzervy od potravin, uzávěry a víčka od nápojů
apod. (čisté)
SKLO:
ZELENÝ kontejner

bílé i barevné (prázdné a vymyté!)

separační síť na území
Vratimova a Horních Datyň

PAPÍR:
suchý, neznečištěný

MODRÝ kontejner

separační síť na území
Vratimova a Horních Datyň

MODRÝ kontejner

separační síť na území
Vratimova a Horních Datyň

NÁPOJOVÝ KARTON (SPOLEČNÝ SBĚR S PAPÍREM):
Obaly od nápojů (prázdné a vymyté!)
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TEXTIL:
použité oblečení a textil – např. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot (svázané k sobě), deky, závěsy, povlečení. Vše čisté,
suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích. NESMÍ
SE VHAZOVAT – krejčovský odpad, koberce nebo matrace!

MODRÝ VYSOKÝ
kontejner

Vratimov - u Městského úřadu
Vratimov - ulice K Hájence
Horní Datyně - u kulturního
domu

ČERVENÝ kontejner

Vratimov - u Městského úřadu
Horní Datyně - u točny

FCC (.A.S.A.) –
Logistické centrum
odpadu (LCO)

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, pošta Vratimov,
za čerpací stanicí SHELL
provozní doba:
pouze středa, čtvrtek, pátek
7:00 - 18:00

objemný odpad (starý nábytek, zařízení domácnosti, koberce, krytiny,
umyvadla, WC mísy, apod.)
- elektroodpad (ledničky, mrazničky, 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)
NEODEBÍRÁ SE:
- stavební odpad (možno řešit individuálně za úplatu – 300,- Kč/t,
přičemž vykládku odpadu si občan zajistí sám)
- komunální odpad a bioodpad

FCC (.A.S.A.) –
Logistické centrum
odpadu (LCO)

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, pošta Vratimov,
za čerpací stanicí SHELL
provozní doba:
pouze středa, čtvrtek, pátek
7:00 - 18:00

BIOODPAD – za úhradu

Individuální
bionádoby

u jednotlivých nemovitostí, svoz
duben – listopad co 14 dnů

BIOODPAD - zdarma

VRATIMOVSKÉ
SLUŽBY

Jana Žemly 1083, Vratimov
provozní doba:
pondělí až pátek
6:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

KOMUNÁLNÍ ODPAD – za úhradu

Individuální nádoby

U jednotlivých nemovitostí,
svoz dle požadavků

STAVEBNÍ ODPAD – za úhradu

FCC (.A.S.A.) –
Logistické centrum
odpadu (LCO)

Frýdecká 740, OstravaHrabová, pošta Vratimov,
za čerpací stanicí SHELL
provozní doba:
pouze středa, čtvrtek, pátek
7:00 - 18:00
za úhradu a zajištění vykládky
např. Skládka Řepiště

DROBNÁ ELEKTROTECHNIKA:
vysloužilá drobná elektrozařízení – např. telefony, fotoaparáty, počítačové myši, fény, kulmy, elektronické hračky a baterie. NESMÍ SE VHAZOVAT – zářivky, výbojky, žárovky!
DROBNÁ A VĚTŠÍ ELEKTROTECHNIKA:
vysloužilá elektrozařízení drobná i velká (tzv. „černá“ technika): např. televizory, počítačové monitory, počítačové myši, tiskárny, PC klávesnice,
scannery, kopírky, videa, DVD přehrávače, telefony, el. hračky
zářivky a tzv. „bílá“ technika (ledničky, pračky, myčky, mikrovlnné trouby,
atd.)

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:
-

Mobilní sběry
2x ročně na
10 stanovištích

Řízená skládka

Odpady jsou od občanů přebírány v provozní době zdarma, pokud není uvedeno jinak, občan je povinen prokázat se
platným občanským průkazem a mít trvalé bydliště na území města Vratimova.
Upozorňujeme, že tyto služby slouží pouze pro odpad produkovaný fyzickými osobami s trvalým bydlištěm na
území našeho města, nikoliv pro odpad z podnikatelské činnosti.
Kontakty ohledně informací ke svozu odpadů, uzavírání smluv na likvidaci odpadů či nahlášení přeplnění separačních nádob: tel. 595 705 941, 608 001 074, e-mail: palacka.meu@vratimov.cz nebo 595 705 956, 776 548 389,
hranicka.meu@vratimov.cz.
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o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu
kotle (např. 1100 litrů u kotle s výkonem 20 kW).
Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015. Nejpozději musí být výměna kotle provedena
do 13. 12. 2019, do tohoto data musí být rovněž předloženo závěrečné vyúčtování.
V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:
• výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
• novou otopnou soustavu nebo její úpravu
• akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV
• zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání – revize komínu, kotle
• projektovou dokumentaci (není podmínkou)
V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:
• stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
• stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová)
• stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
• zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1.
2009) byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená
úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných
MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace v MSK“ nebo
v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Využijte dotaci až 150.000 Kč na pořízení nového

kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.
Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou
soustavu a úpravy spalinových cest.

Jaká je výše dotace?
Základní míra podpory - část nákladů, která bude proplacena
žadateli:
• 75 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického
kombinovaného kotle na uhlí + biomasu, nejvýše však 75
tis. Kč
• 75 % z celkových výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč
• 80 % z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na
biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč
• 80 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického
kotle pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla, nejvýše
však 120 tis. Kč

Telefon: 595 622 355 nebo e-mail: kotliky@msk.cz
http://lokalni-topeniste.msk.cz

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
– 2. výzva

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci. Seznam všech obcí najdete
na adrese http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty, obce
nacházející se v Moravskoslezském kraji na http://lokalni-topeniste.msk.cz.
Všem úspěšným žadatelům pak přispěje Moravskoslezský
kraj dalšími 7 500 Kč a Město Vratimov dalšími 5 000 Kč.

Pro koho je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky
a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva
s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso.

Jak o dotaci požádat?
Dotační program pro občany bude vyhlášen dne 29. června 2017.
Žádosti budou přijímány do vyčerpání alokace, která činí pro Moravskoslezský kraj téměř 900 mil. Kč.

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům
maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské
usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to
prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na
adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude přiřazeno jedinečné
registrační číslo, a to podle času odeslání žádosti v aplikaci.

Na co je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být:
• kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
• kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický)
• plynový kondenzační kotel
• tepelné čerpadlo

Žádost bude možné si připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 29. června 2017.
Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září
2017 v 10 hod.
Od tohoto okamžiku bude možné žádost v elektronické aplikaci odeslat.
Následně je nutné žádost vygenerovanou
z aplikace vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech
relevantních příloh, doručit (osobně nebo
poštou) na Krajský úřad Moravskoslez-

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové dotace - Seznam výrobků a technologií,
který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na adrese https://
svt.sfzp.cz..
V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové
dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to

6

informace občanům
ského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického podání. Obálka musí být označena dle podmínek dotačního
programu, vzor najdete v jeho přílohách.
Na výměnu 1 zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze 1 žádost!

žadatele. Nelze využít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo také není dostačující.
• Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc
apod.).
Po schválení dotace žadatel doloží:
• Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle (z
fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste přikládali k žádosti).
• Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz).
• Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).
• Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li možné, vč. výrobního štítku).
• Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje tepla
do provozu.
• Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.

Pokud si předvyplněnou žádost otevřete před začátkem příjmu
žádostí, nezapomeňte webovou stránku aktualizovat (tlačítko
F5 nebo symbol šipky v levém horním rohu webové stránky).
Jaké doklady jsou potřebné k získání dotace?
K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
• Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího
(měněného) kotle - jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na
teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do
konce roku 2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu
původního kotle (např. fotografií štítku
kotle, technickou dokumentací apod.).
U kotlů vlastní výroby, kde není třída
stanovena výrobcem, je možné využít
čestného prohlášení, že třída kotle je
neznámá.
• Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace
musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty!
• Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, který bude po vyhlášení dotačního programu dostupný na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska,
odkaz Dotace.
Žadatelé se mohou obracet rovněž na kotlíkové kontakty Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:
telefon 595 622 355
e-mail kotliky@msk.cz

Děti z mateřské školy zahrály seniorům
Již čtvrtým rokem přijaly děti z MŠ Vratimov pozvání od Klubu seniorů, aby vystoupily s flétničkou na akci u příležitosti oslav Dne matek, která se uskutečnila 11. května
2017 ve velkém sále Společenského domu ve Vratimově.
Děti zarecitovaly říkanky s hudebním námětem a na flétnu zahrály skladby Halí-belí,
Běžela ovečka a další lidové písně. Předvedly hbité prstíky a svoje hudební nadání.
Odměnou pro ně byl velký potlesk od seniorek a dárkový balíček.
Bylo to pěkné kulturní zpestření svátečního odpoledne.
Pavla Čelinská
MŠ Vratimov

foto MŠ Vratimov

Realizace projektu obce Strumień a města Vratimova
V rámci spolupráce mezi českým městem Vratimovem a polskou Strumiení
pokračují stavební práce související se
vznikem parčíku před Spojenými školami v Drogomyśli. Upravený areál budou
moci využívat nejenom žáci a obyvatelé
pohraničí, ale také turisté. Parčík bude využíván i jako oddechová zóna. Ukončení
stavebních prací je naplánováno na konec

května. První setkání žáků z Drogomyśle
a Vratimova se uskutečnilo 19. května.
Žáci ze školy v Drogomyśli přijeli na
Sportovní den do Vratimova.
Následně se začátkem června budou
v Drogomyśli konat Mezinárodní sportovní soutěže žáků. Obyvatelé obce Strumień budou mít příležitost poznat partnerské město. Společné aktivity budeme

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

moci vidět v září v Drogomyśli při příležitosti Svátku úrody a v říjnu taky ve
škole během Regionálního dne.
Všechny aktivity se konají v rámci projektu Aktivní na hranici realizovaného
obcí Strumień a městem Vratimovem.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk
Cieszyński – Těšínské Slezsko a ze státního rozpočtu.
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Křížem krážem Slezskou bránou
Letos již po osmé pořádal Dům dětí
a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, soutěž pro školy Regionu Slezská
brána Křížem krážem Slezskou bránou.
Vyhlašovatelem soutěže byl svazek obcí
Region Slezská brána (RSB). Soutěž proběhla v paskovském kině 28. dubna 2017

v dopoledních hodinách. V letošním roce
jsme pro soutěž zvolili zcela odlišný formát. Důvodem bylo přistoupení nových
obcí do RSB. Naším záměrem bylo umožnit účast v soutěži i dětem těchto obcí. Proto děti nesoutěžily ve vědomostech o našem regionu, ale v prezentaci své obce.
Naším cílem bylo podpořit pozitivní vztah
dětí ke své obci, k místu, kde žijí. Záměrem bylo umožnit žákům škol vytvořit
prezentaci své obce a pozvánku do jejich
školy, či na zajímavá místa obce.
Předpokládali jsme, že tímto způsobem
budou mít účastníci soutěže možnost navzájem se seznámit s ostatními obcemi našeho mikroregionu. V rámci udržitelnosti
našeho projektu Centrum dětské komuni-

kace a spolupráce s dětskou internetovou
TV Pantuška, měly školy možnost objednat si u DDM workshop zdarma. Naši
lektoři, Petr Macura, profesionální kameraman a Alice Taussiková, scénáristka,
dramaturgyně a redaktorka ČT, PR tisková
mluvčí Komorní scény Aréna, pomohli
soutěžním týmům s přípravou
volné části soutěže. Soutěž
hodnotila odborná porota ve
složení Miroslav Lysek, projektový manažer Regionu Slezská brána, Eva Bělohlavá, pedagog volného času, vzděláním
novinářka, Dagmar Valášková,
tajemnice Euroregionu Beskydy, Romana Pszczolková
Kubicová, novinářka a Jakub
Tichý, ředitel Národního domu
Frýdek-Místek. Za jejich skvělou práci moc děkujeme.
Výsledky soutěže jsou následující:
Kategorie A - žáci prvního stupně
1. ZŠ Paskov – město Paskov
2. ZŠ a MŠ Sviadnov – obec Sviadnov
3. ZŠ a MŠ Václavovice – obec Václavovice
Kategorie B - žáci druhého stupně
1. ZŠ Vratimov – Datyňská – město Vratimov
2. ZŠ a MŠ Raškovice – obec Raškovice
3. Jubilejní Masaryková ZŠ a MŠ Sedliště
– obec Sedliště

foto DDM Vratimov
Ve stejný den v odpoledních hodinách
proběhla akce pro seniory našeho regionu. Přihlášení senioři využili nabídku
workshopu. Na něm se společně dohodli,
že nechtějí v letošním roce soutěžit. Proto
jejich část nebyla soutěžní. Šlo o nesoutěžní přehlídku prezentací jednotlivých obcí.
Peníze, které jsme měli na ceny pro vítěze,
jsme věnovali na drobné občerstvení. Seniorské týmy i se svými fanoušky mohly
po akci v příjemné atmosféře u dobrého
jídla probrat, co se jim povedlo a co se jim
líbilo.
Musím přiznat, že letošní akce Křížem
krážem Slezskou bránou přinesla spoustu
novinek, kterých jsme se na začátku obávali. Obavy se však ukázaly jako zbytečné. Všichni zúčastnění si s naším zadáním
poradili skvěle. Měli jsme možnost vidět
úžasné prezentace, které byly nejen plné
informací, ale i lásky k místu, kde žijeme.
Bc.Hana Nevrlá
ředitelka DDM

Nabídka akcí DDM Vratimov na měsíc červen
Den dětí
Ve čtvrtek 1. června bude Mezinárodní den dětí. Tento den mohou děti
slavit společně s Domem dětí a mládeže Vratimov, TJ Sokol Vratimov
a westernovým klubem Black&Brown
Karviná. Letošní rok bude ve stylu divokého západu a westernových disciplín. Od 15 hodin budou na děti čekat
před Společenským domem ve Vratimově kovbojové a kovbojky se svými úkoly. Další, tentokrát sportovní disciplíny, pro
Vás připravily členky TJ Sokol. Po splnění všech úkolů bude na
děti v cíli na zahradě TJ Sokol čekat odměna. Westernový klub
Black&Brown ukáže své umění a bude připraven i další doprovodný program. Vstup na oslavu Dne dětí je zdarma a koná se
i v případě nepříznivého počasí, protože se můžeme schovat do
vestibulu Společenského domu a do místní Sokolovny. Děkujeme finančním partnerům, Městu Vratimov a MG Odra Gas s.r.o.,
kteří přispěli na přípravu a organizaci naší akce.

Vyhlášení dětské novinářské ceny
DDM Vratimov vyhlásil již 18. ročník soutěže Dětská novinářská cena 2017. V pondělí 26. června od 10 hodin bude v sále
Domu dětí a mládeže Vratimov slavnostní vyhlášení soutěže.
Vyhlášeny budou nejlepší práce v kategorii Psaný text, Foto, Video a Audio. Všem, kteří jsou v nominaci na umístění, zašleme
pozvánku a už teď jim gratulujeme za jejich snahu při vytvoření
jejich děl.
Hurá prázdniny – výukový program pro ZŠ
Je tady konec školního roku, takže volejme hurá prázdniny!
Dům dětí a mládeže Vratimov připravuje pro děti 1. – 3. třídy
program, který je zaměřen na prevenci úrazovosti během prázdnin, na bezpečné chování nejen na cestě, ale i na projížďkách
na kole cyklostezkami. Takže se vratimovští prvňáčci, druháci
a třeťáci můžou těšit 27. června na výukový program, který bude
veselý a hravý. Rezervace míst a kontakt: Věra Pacíková, email
v.pacikova@ddmvratimov.cz nebo tel. 734 443 694.
Věra Pacíková
pedagog volného času DDM
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Naše mažoretky na mistrovství Evropy
Mažoretky ZIK-ZAK
Vratimov, fungující při
Domě dětí a mládeže Vratimov, se o Velikonocích
13. až 17. dubna 2017
zúčastnily v chorvatském
Poreči Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu. Mistrovství se účastnilo 15 států v různých
twirlingových kategoriích. Dům dětí a mládeže
Vratimov reprezentovalo

Poděkování
Za celý Spolek seniorů města Vratimova bych chtěla poděkovat městskému
úřadu a zastupitelstvu města za finanční
dar, který jsme dostali v plné výši. Velmi
si toho vážíme. Všechno co připravujeme,
bychom nemohli uskutečnit bez Vaší finanční pomoci. Patří Vám velký dík.

21 děvčat. V kategorii senior - skupinová
choreografie pompony, se umístily se svým
vystoupením StarWars
na krásném 4. místě.
Přesto, že nedosáhly,
jak se říká, na bednu,
jejich vystoupení sklidilo v obecenstvu obfoto DDM Vratimov
rovský ohlas.
Během pobytu jsme
pro děvčata našli čas i na výlet lodí z Fažany do Národního parku Brijuni, který nám
poodhalil krajinu v plném jarním rozpuku. Dozvěděli jsme se něco o chorvatské historii
a po exkurzi jsme poseděli na slunečné pláži.
Závěrem patří gratulace děvčatům za předvedený výkon. Poděkování patří všem sponzorům a rodičům děvčat, bez kterých by se tato akce neuskutečnila. Jsou to zejména: Moravskoslezský kraj, Město Vratimov a DDM Vratimov. Děkujeme paní Lakomé za ušití
krásných kostýmů. Díky patří všem dalším rodičům, kteří pomáhali s přípravou. Nemohu
zapomenout poděkovat za celoroční práci i trenérkám Haně a Andrei Mindekovým.

Děvčata, přijměte upřímnou gratulaci.

Spolek seniorů
informuje

Renáta Böhmová
DDM Vratimov
Bc.Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Křížem krážem Slezskou bránou 2017
Dne 28. dubna 2017 pořádal Dům dětí
a mládeže, příspěvková organizace, soutěž
o nejlepší prezentaci své obce nebo města.
Tato soutěž byla pro žáky a seniory. Senioři prezentovali svá místa, kde žijí.
Úkolem bylo vytvořit pozvánku do jejich obce nebo města. Tři členky Spolku
seniorů města Vratimova, paní Huppertová, Jarolímová a Lorencová, se zúčastnily této prezentace. Tato akce se konala
v paskovském kině. Atmosféra byla úžasná, všechny jsme byly nadšeny. Chtěly
bychom poděkovat zaměstnancům domu
dětí a mládeže za bezchybnou organizaci,
pohoštění a zajištění dopravy do Paskova
a zpět. Děkujeme.
Posezení ke Dni matek
Dne 11. května uspořádal Spolek seniorů slavnostní posezení ke Dni matek. K tomuto svátku nám přišly zahrát a zazpívat
děti z mateřské školy pod vedením paní
učitelky Pavly Galčanové. Jejich dovednost nám seniorkám a seniorům udělala
velkou radost. Děkujeme.
Anna Huppertová
předsedkyně Spolku seniorů

Fotbalové ozvěny FC Vratimov z.s.
Ačkoliv už je jaro skoro za námi a fotbalové soutěže jsou již v plném proudu, chtěli
bychom tímto článkem připomenout vratimovské veřejnosti, že nejen na jaře a v létě
se hraje fotbal, ale že taktéž v zimě jsou
fotbalisté hodně aktivní. Počínaje lednem
totiž začíná pro fotbalisty všech věkových
kategorií takzvaná zimní příprava. V ní se
hráči připravují na jarní části svých soutěží. A aby čekání na líté boje nebylo příliš
dlouhé, zkracují si jej v mistrovských utkáních hráči a trenéři různými přípravnými
turnaji a zápasy.
Naši nejmladší fotbalisté z přípravek
trénovali v zimním období 2 x týdně v halách a tělocvičnách. Ať už ve vratimovské
Sokolovně, nebo v tělocvičně ZŠ v Hrabové, pod vedením trenérů Luboše Piekaře,
Petra Kavuloka a Kamila Kocicha. Vratimovští benjamínci se v rozmezí ledna až

foto FC Vratimov z.s.

dubna zúčastnili sedmi halových turnajů,
v nichž se dokázali výrazně prosadit a dostat se i na stupně vítězů. Prestižní turnaj
v Bohumíně naši mladíčci ovládli a nakonec celý turnaj vyhráli. Za zmínku stojí
taktéž tři krásné bronzové medaile z turnajů v Polance, Dolní Bečvě a v Hlučíně. Na
ostatních akcích, na nichž bylo úmyslem
maximální herní vytížení dětí, se o medaile ani o umístění nehrálo. Samostatnou
kapitolou byl charitativní Turnaj pro De9

nise, pořádaný Baníkem Ostrava, na který
jsme byli pozváni. Mohli jsme tak přispět
na dobrou věc a podílet se na finančním
daru pro těžce postiženého chlapce, který
si bohužel do míče kopnout nemůže.
Ovšem ani ostatní vratimovská mužstva
v zimním přípravném období nezahálela.
Díky nové umělce se všechna mužstva
našeho oddílu mohou připravovat na kvalitním povrchu. I přes kruté mrazy a sníh
byl vždy bezvadně připraven, což ocenila
i ostatní mužstva, která se zde připravovala. Děkujeme touto cestou vedení města
Vratimova a jeho zaměstnancům.
Dorostenci, které vede trenérský tandem Zdeněk Havránek a Martin Pollách,
trénovali třikrát týdně a odehráli pět přípravných utkání a několik tréninkových
utkání s rezervním mužstvem mužů B
pokračování na str. 10

informace občanům
pokračování ze str. 9
tým. Musíme se zde taktéž zmínit o dvou
velmi povedených zimních turnajích, které
náš fotbalový klub v tomto roce pořádal.
Ve dnech od 21. ledna - 4. března 2017 se
každou sobotu hrál již druhý ročník turnaje
O pohár starostky Vratimova. Představila
se v něm mužstva ze špičky krajského přeboru a divize, čímž hodně přispěla k herní
kvalitě tohoto turnaje. Po loňském triumfu

World miniping-pong festival
Ve dnech 6. – 8. dubna 2017 proběhl
v Ostravě World miniping-pong festival,
velký propagační turnajový festival v Miniping-pongu, kterého se zúčastnilo 176
hráčů z celé republiky. Mezi účastníky
byli nejen reprezentanti, stolnětenisové
legendy, široká amatérská ping-pongová
veřejnost, ale i třeba extraligoví hokejisté
HC Vítkovice. Mezi posledních 16 hráčů
se probojovali i 3 hráči z oddílu stolního
tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, D.
Unzeitig, J. Skalický a O. Vrtal.
Již ve vyřazovací skupině se podařilo
vratimovskému hráči O. Vrtalovi porazit
bývalého mistra Evropy a dlouholetého
reprezentanta M. Orlowského. D. Unzeitig z TTC MG Odra GAS Vratimov
obsadil dokonce celkově 3. místo za vítězem, českým reprezentantem P. Korbelem z TTC Ostrava a druhým J. Plachým z El Niňo Praha. Čtvrtý skončil
extraligový J. Panský z KT Praha.

foto FC Vratimov z.s.
našeho A mužstva tentokrát turnaj ovládli
hráči Čeladné a pohár pro vítěze si z rukou
starostky Vratimova, paní JUDr. Dagmar
Hrudové, odvezli pod Beskydy. Druhý
turnaj, který byl naším klubem pořádán ve
dnech 5. února - 5. března 2017, byl tzv.
nedělní, jenž byl určen pro mužstva z nižších soutěží. V tomto turnaji bojoval i náš
B tým. Vítězství si nakonec odnesli borci
ze sousední Hrabové.
V současné době již všechna mužstva našeho fotbalového klubu bojují o body a hrají své mistrovské soutěže. Tímto bychom
chtěli občany Vratimova pozvat k návštěvě
našeho stadionu k podpoře našich fotbaslistů, od těch nejmenších až po dospělé.
Chtěli bychom taktéž informovat rodiče,
že stále probíhá nábor dětí od pěti let do
fotbalové školičky a přípravky. Podařilo
se nám taktéž navázat spolupráci s celosvětově uznávanou fotbalovou školou holandského trenéra Vina Coervera Coerver

Coaching School a uspořádat ve dnech
11.-15. července 2017 na našem stadionu
pětidenní fotbalový kemp, pod vedením
trenéra pana Ladislava Trávníka. Zájemci
se mohou přihlásit prostřednictvím našich
internetových stránek. Více informací naleznou občané na internetových stránkách
klubu: www.fcvratimov.cz.
Tomáš Klejnot
předseda klubu FC Vratimov z.s.

Velikonoční turnaj žáků
a mužů ve stolním tenise

Oldřich Vrtal
předseda oddílu stolního tenisu

foto TTC MG Odra Gas Vratimov

foto TTC MG Odra Gas Vratimov

O velikonočních svátcích proběhl v herně oddílu stolního tenisu TTC MG Odra
GAS Vratimov na stadionu Družby tradiční
Velikonoční turnaj žáků a mužů ve stolním
tenise. Turnaj žáků za řízení zkušeného
oddílového rozhodčího R. Filipce vyhrál
L. Hrubý před P. Matochou a J. Horkelem.
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Vítězem turnaje mužů se stal J. Skalický,
druhý byl D. Unzeitig a na třetím místě se
umístil F. Kalina. Stojí za zmínku, že oba
vítězové, L. Hrubý a J. Skalický, zvítězili
i ve vánočním turnaji.
Oldřich Vrtal
předseda oddílu stolního tenisu

informace občanům

Pokořili trať i počasí
Ač počasí posledních dnů před závodem vypadalo nevalně a tudíž se velká
účast, oproti loňskému účastnickému rekordu, v již 34. ročníku Jakubova lesního
běhu Důlňákem nedala očekávat, nakonec
se v úterý 18. dubna závodu zúčastnilo 95
běžců. Vzhledem k tomu, že se závod koná
uprostřed lesa, bez jakéhokoliv zázemí
a teplota byla pouhé 3 stupně, byl to velmi
pěkný počet závodníků, který nám mnohé
závody v regionu mohou závidět.
Nejvzdálenější běžci přijeli ze Slovenska, Polska a České Třebové, obsazení
bylo výborné i kvalitativně: startovaly reprezentantky a mistryně republiky, loňský
mistr republiky v maratonu v kategorii
sedmdesátníků, ale i 12 běžkyň a běžců
z Vratimova a Horní Datyně.
Trať závodu je opravdu pestrá a nelehká.
Od startu u bývalé hájenky se běží dolů na
okraj Bartovic, po dvou kilometrech vytrvalci vbíhají do lesa, kterým se běží 1,5
km dlouhou, běžecky opravdu kouzelnou,
cestou středem lesa až do cíle, který je na
místě startu. Zde se odbočuje do druhého
okruhu, tentokrát nahoru do kopce směrem
k restauraci Koliba, pokračuje se z kopce
dolů pod sídliště Na Příčnici, kde trať opět
míří do Důlňáku a stejnou cestou, jako

foto Běžecký klub Vratimov

v prvním kole, do cíle. Celková délka trati
je necelých 8 km.
V letošním ročníku byl nejrychlejším
mužem Jan Tesarčík z TJ Slezan Frýdek-Místek, který o týden později vybojoval
5. místo na mistrovství republiky v běhu na
10 km na dráze. Nejlepší ženou byla Aneta
Chlebíková z 1. běžeckého Jablunkov, před
letošní halovou mistryní republiky juniorek na 800 m Ivetou Raškovou a několikanásobnou vítězkou Jakubáku Veronikou
Siebeltovou, mimochodem loňskou mistryní republiky na 3000 m překážek (obě TJ
Slezan FM). Nejmladší v závodním poli
byli 16 letá Markéta Sikorová a Jakub Konderla z jablunkovské běžecké líhně. Nejstarším účastníkem se stal běžecký matador
Jaroslav Gaman (82 let) z Avanti Havířov.
Další závod, který Běžecký klub Vratimov pořádá, bude v sobotu 7. října již
24. ročník silniční desítky Zlatý podzim,
který je již tradičně pořádán ve spolupráci
s Kulturním střediskem Vratimov.
Výsledky závodu najdete na běžeckých webech, např. www.mkseitl.cz (zde
jsou i fotografie), www.bezvabeh.cz nebo
www.behej.com.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

Koncerty pro školy v rámci 23. ročníku Mezinárodního
folklórního festivalu Frýdek-Místek 2017
15. června 2017 v 8:30 hodin a v 10:00 hodin
se již tradičně v rámci Mezinárodního folklórního festivalu CIOFF/IOV Frýdek-Místek uskuteční ve Společenském domě Vratimov
koncerty pro žáky škol.
Vystoupí: Zpit Lubuski ze Zelené hory z Polska • Ozvěna hor Machalačkaly z Dagestánu • American Rhythm folk Ensemble z USA
Lubuski Zespół Pieśni i Tańca
– Zelená hora Polsko
Věk dětí a mládeže souboru je od 8 do
14 let. Soubor představuje program založený na tradičních hrách, tancích a písních
z různých částí Polska. Tento soubor založila a již řádku let vede paní Aniela Šidlo
a stejně jako slovenský Malý Vtáčnik se
našeho festivalu účastnil již v roce 1996.
Zelená hora se nachází v západní části Polska a její počet obyvatel dosahuje
téměř 140 000.

American Rhythm Folk Ensemble –
Provo, Utah, USA
Folklorní soubor amerického rytmu působí ve městě Provo v Utahu, které bylo v historii sídlem Indiánů kmene Ute a v roce
1849 se do něj přistěhovali mormonští pionýři. V současnosti zde sídlí Univerzita
Brigham Young, z níž také pocházejí členové tohoto souboru. Soubor zpracovává
folklor ze všech oblastí USA. Jejich specialitou je tanec pocházející od evropských
usedlíků – tzv. Clogging – stepařský tanec
s kořeny na Britských ostrovech, v Africe
a Americe před objevením Evropany.
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Ozvěna hor – Machačkala
Dagestán, Rusko
Choreografický soubor Ozvěna hor, založený v roce 2004, je velmi mladý, a to
ne pouze vzhledem k datu vzniku, ale také
svým složením – průměrný věk tanečníků
je 20 let. Repertoár souboru je velmi pestrý,
zpracovává folklor všech etnik z okolních
hor.
Hlavní město Dagestánu Machačkala čítá
na 600 000 obyvatel a leží u Kaspického
moře pod horou Tarki-Tau na jihu Ruska.

informace občanům

Městská knihovna Vratimov informuje
Ve středu 12. dubna 2017 nás již podruhé navštívila spisovatelka dětských
knih Lenka Rožnovská, která uskutečnila
tři besedy pro žáky 1. tříd ZŠ TGM podle
své knihy Lvíčata. Všem žákům se besedy
líbily a nakonec se společně s paní Rožnovskou vyfotili.
Pro druháky přijel z Opavy do Vratimova namalovat obrázky ilustrátor Bořek
Frýba. Každý žáček si odnášel svůj obrázek. Poledníček, čtení dětem v mateřské
školce před poledním spánkem, byl v letošním roce s jarní tématikou.

Půjčovní doba:
pondělí a čtvrtek 9:00–12:00 hod.,
13:00–18:00 hod.,
úterý 9:00–12:00 hod., středa zavřeno,
pátek 13:00–16:00 hod.
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky internetu, že v týdnu od 26. do 30. června
2017 bude knihovna zavřena z důvodu sanitárního týdne. Děkujeme za pochopení.
foto MěK Vratimov

Přijímáme darem harlequiny a společenské hry, mohou být i nekompletní.
Děkujeme. V naší knihovně si nově můžete půjčit audioknihy pro děti i dospělé,
hry Piatnik, Monstars, Kuřecí olympiádu,
Afabetu a další hry zn. Bonaparte a Domino.
Přijďte zhlédnout výstavu fotografií
s názvem Afrika, kterou připravil Robert
Škarpa a ke zhlédnutí bude od 1. června
do 31. července v půjčovní době.
Lovci perel pozor!
Za své nastřádané moriony (soutěžní peníze) si můžete nakoupit od 12. do 23. června 2017 v našem připraveném obchůdku.

Místní knihovna Horní
Datyně informuje
Přijďte zhlédnout výstavu To bylo kraválu
u Rojka na bálu, která trvá do 27. června
2017 a připravili ji pan Vladimír Kuchař
a František Náhlý.
Kontakt:
Místní knihovna Horní Datyně,
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz,
www.hornidatyne.info

Kontakt:
Městská knihovna Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz

Půjčovní doba:
pondělí 14:00–17:00 hodin
Marika Zajíčková
MěK Vratimov

Kronika města Vratimova část 67., rok 1940/1941
Vstoupením slovanského Ruska do válečného stavu s Německem se českým
lidem ulevilo. Naše občanstvo hned radostně ožilo, jeho naděje v poražení nenáviděného Německa stouply a všude to
bylo patrno. Naši lidé si byli jasně vědomi
toho, že Rusko bojující s jinými ještě spojenci bojuje nepřímo i za naše osvobození
a proto byly sympatie lidu na jeho straně.
Dobře se předvídalo, že veliká slovanská
země přes přechodné neúspěchy válku neprohraje a poražena nebude. Vždyť spravedlnost a pravda byla na jeho straně a ta
nemůže býti na trvalo poražena. V Rusku
nepochodil Napoleon, bylo tam poraženo
za přispění našich legií Rakousko a bude
poraženo i Německo. Tato víra naše lidi
sílila.
V téže schůzi bylo usneseno požádati
úřady o propuštění naší obce z policejního
obvodu ostravského. Všechny stavby byly
zakázány, protože materiál stavební zabrali Němci pro válečné účely. Z toho důvodu
nebylo též povoleno stavěti projektovaný
kanál od katolického domu. Na všech veřejných budovách a obchodech bylo nařízeno zříditi německé nápisy a tak musel
býti na Sokolovně odstraněn nápis Sokol,

který byl součástí zdiva (musel býti zrypán) a na katolickém domě skvěl se nápis:
Katholisches Haus. Obchody a živnosti
byly rovněž německy popsány.
Rozpočet obecní činil:
Příjem K 168.852.Vydání K 301.075,Schodek K. 132.223,Na podzim byl rozpuštěn Sokol a jeho
kino zabráno Němci. Starosta Sokola Albrech Mojžíšek, říd. učitel v. v, místostarosta Robert Kahánek, kapitán v. v a vedoucí dorostu Augustin Mužný, učitel, byli
zatčení, uvěznění a odvezeni do Brna. Oba
první byli po 6 týdnech vězení propuštěni, třetí, Augustin Mužný byl dopraven do
Osvětimi, kde krátce na to byl umučen.
14. listopadu projednávalo obecní zastupitelstvo žádost amerického státního
občana Franka Motlocha, rodáka z Kunčic
o domovské právo. Tomuto hrozilo zabavení majetku, ježto Německo štvalo proti Americe a v době vypuknutí konfliktu
zabavilo by majetek americkým občanům.
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Aby tomu zmíněný Motloch ušel, požádal
o českosl., vlastně protektorátní státní občanství a k tomu potřeboval příslib domovského práva některé obce. Zastupitelstvo
mu žádaný příslib chtělo uděliti, ale pro
odpor Němců, kteří věděli, proč to žádá,
se tak státi nemohlo. Později byl Frank
Motloch jako Američan zatčen a uvězněn.
Ve vězení zemřel.
V téže schůzi bylo projednáno nařízení o zřízení nočních občanských hlídek.
Začaly se vyskytovat případy shazování
parašutistů z amerických a anglických letadel a proto tyto hlídky měly zachycování
se těchto parašutistů znemožňovati. Každý
občan byl povinen jednu noc občas jíti na
hlídku. Hlídky byly dvou až šestičlenné
a chodily třemi proudy po území obce. To
byla pro občany veliká svízel, a proto později bylo ujednáno zříditi placené hlídky
z penzistů a na úhradu platů hlídek platil
každý muž při odběru tabačenky (odběrní
lístek na kuřivo, které dostával každý muž)
K. 5. Toto zařízení však dlouho netrvalo,
úřady uznaly, že tím se občané chtějí lehce
zbavit své tíživé povinnosti a způsob znemožnily.
pokračování příště

Kulturní informace
středisko Vratimov
občanům

ČERVEN

Program ve Společenském
domě Vratimov
1. června 15:00
1. června 15:00
1. června 17:00

vestibul
učebna č. 11
galerie

5. června 16:30
7. června 17:00

kinosál
galerie

8. června 15:00
8. června 17:00

učebna č. 11
galerie

11. června
12. června
13. června
14. června

10:00
16:30
15:00
17:00

kinosál
kinosál
kinosál
galerie

15. června 8:30 a 10:00 kinosál
15. června 15:00
15. června 17:00

učebna č. 11
galerie

19. června 16:30
21. června 17:00

kinosál
galerie

22. června 15:00
22. června 17:00

učebna č. 11
galerie

25. června 10:00
28. června 17:00

KS
galerie

29. června 15:00
29. června 17:00

učebna č. 11
galerie

Kurzy ve Společenském
domě Vratimov

Den dětí: DDM Vratimov
autoškola
výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
zkouška ZUŠ
výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
autoškola
výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
NP: Trpasličí pohádka
zkouška ZUŠ
Loučení s MŠ
výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
koncert v rámci MFF
Frýdek-Místek
autoškola
výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
zkouška ZUŠ
výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
autoškola
výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
Pouť
výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
autoškola
výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři

pondělí

17:00
18:00
19:00

cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál

bosu
aerobic mix
relax a jóga

úterý

17:00

cvičební sál

17:30
18:00
18:35

velký sál
cvičební sál
velký sál

SM systém – aby záda
nebolela
hatha jóga
pilates
vinyasa jóga

středa

17:00
18:00

velký sál
cvičební sál

jóga s Luckou
bodystyling s Mončou

čtvrtek

17:00
18:00
18:00
19:00

cvičební sál
velký sál
cvičební sál
cvičební sál

pilates
jóga s Luckou
bodystyling s Bárou
SM systém – aby záda
nebolela

Více informací o kurzech na www.ksvratimov.cz.
tel.: 595 700 752
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

Program v Kulturním domě
Horní Datyně
10. června
30. června

9:00
18:40

malý sál
klubovna

Vítání občánků
schůze ZO ČSV

Upozornění pro spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace, aby zaslaly na e-mail redakce@
ksvratimov.cz termíny akcí pro zveřejnění ve Vratimovském
kalendáři 2018 nejpozději do 30. června 2017. Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov

Nabídka prázdninových kurzů 2017
ve Společenském domě Vratimov
Úterý 27. 6. – 29. 8. 2017

Středa 12. 7. – 30. 8. 2017

Čtvrtek 29. 6. – 31. 8. 2017

Bodystyling
s Bárou

Jóga s Luckou

Pilates

400 Kč/8 lekcí, 17:00 – 18:30,
cvičební sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid
a harmonii těla a duše, ale také
prevenci ve smyslu upevnění imunity
a předcházení nemocí.

400 Kč/8 lekcí, 18:00 – 19:00,
cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Cvičení zpevňuje zádové, břišní
a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu,
ohebnost, rovnováhu, koordinaci
a dýchání.

400 Kč/8 lekcí, 18:00 – 19:00,
cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní
spalování tuků formou nenáročného
aerobního cvičení.
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neděle 25. června 2017
9:00 - 17:00 hodin
10:00 - 17:00 hodin
10:00 hodin
10:00 hodin
10:00 - 12:00 hodin
10:30 - 12:30 hodin
Program:
10:00 hodin
10:15 hodin
10:30 hodin
11:15 hodin
12:00 hodin

stánkový prodej s pouťovým zbožím
kolotoče
Vratimovská galerie: Na dně vyschlé modři, výstava
obrazů Stanislava Krejčího
projížďka na koních
malování na obličej
Balónkové víly: modelování z balónků
klauni s bublinami
ZIK-ZAK Vratimov: vystoupení mažoretek
Break dance; Black and brown: vystoupení dětí z
DDM Vratimov
Z pohádky do pohádky: soutěže a pohybové hry
s Divadélkem Ententýky
Myška Klárka, veverka Terka a pirát Modrovous:
pohádka v podání divadélka Ententýky
Vratimovský koblížek 7. ročník oblíbené soutěže
v pojídání koblížků

Sponzor soutěže Restaurace a bowling Rakovec připravil pro výherce
konzumační poukaz v hodnotě 1000 Kč.
12:20 hodin
12:35 hodin
13:00 hodin

Paskovjánek: taneční vystoupení dětského folklórního
soubor
Gotická katovna Ordál: mučení s humorem
hudební vystoupení ostravské kapely Salto
Moderátor: DJ Radovan

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE PROGRAM PŘESUNUT DO VNITŘNÍCH
PROSTOR SPOLEČENSKÉHO DOMU.
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BLAHOPŘEJEME

VZPOMÍNÁME
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska
a úcta v srdcích žijí dál. Dne
5. června 2017 si tichou vzpomínkou
připomeneme 20. výročí úmrtí pana

Dne 12. června oslaví
pan

Jozef Poláček 80 let.

Oldřicha Sadílka.

Hodně zdraví a štěstí mu přejí
jeho osobní asistentky
Simona a Danka.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
syn Radomír s rodinou.

VZPOMÍNÁME
Odešel jsi, jak osud si přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 21. června vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí pana

Dne 17. června si připomeneme
12. smutné výročí úmrtí
pana

Jaroslava Urbančíka.

Ladislava Moravce.

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Eliška
a synové Pavel a Petr s rodinami.

S láskou vzpomínají manželka, synové,
vnučka a vnuk s rodinami.

Dne 19. června si připomeneme
13. smutné výročí úmrtí
pana

Dne 18. června 2017 vzpomínáme
15. smutné výročí úmrtí
pana

Milana Genšerovského.

Pavla Legátha.

S láskou a úctou vzpomínají
děti s rodinami.

Vzpomíná manželka, syn Petr,
Pavel a dcera Regina s rodinami.

Příspěvky do červnového čísla Vratimovských novin zasílejte do 13. června 2017.

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

provozní doba kulturního střediska:
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin
úhrada vstupenek možná i převodem, rezervace a informace
na tel.: 595 700 751

Najdete nás na Facebooku facebook.com/ksvratimov
15
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Rodinný film

Rodinný film

âSXQWLQDYRGČ
þHUYQDY 17 hodin
ý5Uodinná
komedie, rodinné
vstupné .þ  
MHGQRWOLYHF.þ,
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH-LĜt&KOXPVNê
+UDMt-LĜt/DQJPDMHU
+\QHNýHUPiN3DYHO
Liška, Tatiana Vilhelmová, Anna Polívková, Jana
Kvantiková, Arnošt Goldflam, Dana Syslová,
1HOO\ěHKRĜRYi)LOLS$QWRQLRDGDOãt
PODYEDWĜtRWFĤDVHGPLGČWtYVWĜtFGREURGUXåVWYtD
VSRXVWČ KXPRUQêFK ]iåLWNĤ 5RGLQQê ILOP NWHUê
Vás naladí do letní pohody u vody.

Zpívej
þHUYQDY 17 hodin
USA, 2016, 110´,
animovaná komedie,
URGLQQpYVWXSQp.þ
 MHGQRWOLYHF.þ,
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH*DUWK-HQQLQJV
V þHVNpP]QČQt 2QGĜHM,]GQê-DURPtU+ROXE
David Holý, Lukáš Jindra, Ludmila Finková
Genzerová/XFLH1RYRWQi$WKLQD/DQJRVNi
Dušan Kollár.
7YĤUFL0LPRĖĤD7DMQpKRåLYRWDPD]OtþNĤ9iP
pohlaGtQHMHQGXãLDOHLXãL7DOHQWRYiSČYHFNi
VRXWČåMDNRXVYČWMHãWČQHYLGČO.

Filmový klub

Rodinný film

Attila Marcel
þHUYQDY 19 hodin
FR, 2013, 102´,
absurdní komedie,
YVWXSQp.þþOHQRYp
NOXEX.þ,
QHYKRGQpSURGČWLGR
12 let, v SĤYRGQtP]QČQtV þHVNêPLWLWXON\
5HåLHSylvain Chomet
+UDMt*XLOODXPH*RXL[$QQH/H1\%HUQDGHWWH
Lafont, Luis Rego, Héléne Vincent, Fanny Touron
a další.
2þLVWQi FHVWD GRKOXELQ IUDQFRX]VNp GXãH NWHUi
REVDKXMHFHORXĜDGXUĤ]QRURGêFKSĜHNYDSHQt

2GYiåQi9DLDQD
/HJHQGDRNRQFLVYČWD
þHUYQDY 17 hodin
USA, 2016, 107´,
animovaný, rodinné
YVWXSQp.þ  
MHGQRWOLYHF.þ,
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH5RQ&OHPHQVD-RKQ0XVNHU
V þHVNpP]QČQt0LFKDHOD7RPHãRYi0DUWLQ
=RXQDU3HWU*HOQDU/XGPLOD0ROtQRYi-DQD
Zenáhlíková, Tomáš Racek a další.
3ĜtEČK R QHERMiFQp GRVStYDMtFt GtYFH NWHUi VH
Y\GiYi QD QHEH]SHþQRX FHVWX SĜHV ãLUê RFHiQ
DE\]DFKUiQLODVYĤMOLG

Sobotní promítání pro nejmenší
Velká VêURYiORXSHå
þHUYQDY 10 hodin
ý51ČPHFNR986, 60´,
animovaný,
vstupné 30 .þ ,
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH9iFODY%HGĜLFK
Napínavé a humorné
Y\SUiYČQt R WĜHFK P\ãiFtFK åLMtFtFK Y biografu.
Kino, gangsterka a spousta sýra.

Vstupenky v SĜHGSURGHMLY SRNODGQČNXOWXUQtKRVWĜHGLVND
ÒKUDGDYVWXSHQHNPRåQiLSĜHYRGHP
3URYR]QtGREDNXOWXUQtKRVWĜHGLVND
PO – ý7 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin
3RNODGQDNLQDRWHYĜHQDKRGLQXSĜHGSURPtWiQtP
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Ze schůze rady města

Obnovený katastrální operát

Informace SPOD

Potřebují města stavby pro radost a volný čas?
V měsíci červnu jsme pro
veřejnost otevřeli dvě stavby,
které v občanech našeho města,
a kupodivu nejen v nich, budily
řadu emocí. Občané k nim vyjadřovali své názory. Je to přirozené, města a obce nemají na
rozhazování a takové investice
nebývají až tak obvyklé. Přesto
se většina starostů snaží nejen
opravovat komunikace a stavět
kanalizace, ale dát svému městu, či vesnici i něco navíc. Určité „genius loci“, jak se tomu
dnes říká. Představuje to specifického ducha, originalitu místa, krásu, přitažlivost. Pokud by
takové úsilí v rámci svých možností nevyvíjeli, stala by se „geniem loci“, míst, kde
žijeme, jen nevzhlednost, šedivost, špína
a výfukové plyny aut.
Takto budování svých sídel pojímali
i naši předkové. Vytvářeli krásné a funkční stavby, upravovali veřejná prostranství,
a to takovým způsobem, že i po mnoha
stoletích do těchto měst a vesnic jezdíme,
trávíme v nich dovolenou a obdivujeme se
jejich kráse. Lze jen říci: „Díky, naši předkové“. Já pevně věřím a chci tomu věřit,
že ani v nás, potomcích často mnohem
chudších, méně vzdělaných, avšak v tomto ohledu velmi osvícených předků, potřeba krásy staveb, veřejných prostranství
a toho, co nás obklopuje v našem všedním
životě, úplně nevymizela. Pro naše sídla
máme stále méně místa a ta zabírají nejen

je to s náměstím. Od názoru, že
by zde mělo být pouze centrální
parkoviště, až po ten, že naopak
auta v centru města nemají co
dělat a měla by zde vzniknout
klidová zóna jen pro lidi.
Jaký je můj názor? Mám ráda
krásná, upravená, zelená a čistá
města a vesnice. Budí ve mně
pozitivní emoce a přinášejí mi
dobrou náladu. Chci proto samozřejmě také, aby město, kde
jsem se narodila a desítky let
žiju, bylo takovým městem, ale
jsem realista a také řidič. Dnes
foto KS Vratimov už vím, že kompromisy k životu
patří. Bohudík i bohužel. Je zřejlidé, ale také dopravní prostředky, které již
k dnešnímu stylu života neoddiskutovatel- mé, že v době, kdy se naše město stávalo
ně patří. Odpovědi na otázku, zda města z vesnice městem a já si na to ještě pamatujsou ještě stále pro lidi nebo už hlavně pro ji, slova urbanismus a městská architektura
auta, si klademe dnes a denně, řeší ji média nepatřila k těm oblíbeným a příliš frekvena je předmětem jak odborných, tak laic- tovaným. Přesto je a bude jen na nás, zda
kých diskuzí. Naše pohodlí nám velí dát ho budeme rozvíjet do krásy, čistoty a zepřednost autům a podle toho upravovat ve- leně a tvořit ho pro lidi, jejich život a přířejná prostranství ve stylu každá volná plo- jemné trávení volného času, nebo zda z něj
cha musí být parkovištěm, náš rozum a cit uděláme jen noclehárnu a jednu velkou
nás však varuje, že za to platíme vysokou asfaltovou plochu, abychom si ušetřili pár
daň. Hledáme řešení a kompromisy. Stejně kroků k místu, kam se právě hodně rychle
to vypadá v našem městě a vždy budou ti potřebujeme dostat.
Za sebe a své vnuky pevně věřím, že ten
spokojení a ti nespokojení ve stylu „taková blbost postavit skatepark workoutové první názor vždy převládne a že v tomto
hřiště, je to drahé a stejně se tam budou ohledu budeme mít v budoucnu rozumné
scházet jenom feťáci“ nebo naopak „je to a osvícené vedení města.
super, konečně i ti větší mají kde sportovat
JUDr. Dagmar Hrudová
a nesedí jenom u mobilů a tabletů“. Stejně
starostka

foto KS Vratimov

foto KS Vratimov
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Ze zasedání zastupitelstva města
Dne 14. června 2017 zastupitelstvo města mimo jiné:
 Schválilo Závěrečný účet města Vratimova za rok 2016.
 Schválilo přidělení dotace z rozpočtu města FC Vratimov.
 Vzalo na vědomí Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí Region Slezská brána za rok 2016.
 Vzalo na vědomí pojmenování čtyř nově vzniklých ulic v katastrálním území Horní Datyně, a to jako ulice Krajní, Luční, Za
Humny a Slepá, přejmenování části ulice Potoční jako ulice U Mostku a dále pak v katastrálním území Vratimov pojmenování
nové ulice jako Borová.
 Schválilo přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro projekt Hasičská zbrojnice Vratimov rekonstrukce a dostavba objektu.
 Schválilo vybranou variantu Studie dispozičních úprav a architektonického řešení nové budovy u koupaliště.
 Vzalo na vědomí zprávu o přípravě realizace stavby Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa.
 Vzalo na vědomí Zápis z Hovorů s občany v Horních Datyních.
Celý zápis je zveřejněn na stránkách města – www.vratimov.cz

Ze schůze rady města
Dne 23. května 2017 Rada města mimo jiné:
 Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva
práce a sociálních věcí na výkon sociální práce pro rok 2017.
 Souhlasila s návrhem obce Václavovice na stanovení místní úpravy
provozu na silnicích I., II. a III. tříd a místní komunikaci ulice Volenská v k. ú. Šenov u Ostravy, Sedliště ve Slezsku, Bruzovice, Kaňovice,
návrh Ing. arch. Petra Švančarová
Horní Bludovice, Šenov u Ostravy, Lískovec u Frýdku-Místku, Řepiště,
Vratimov, Paskov, Frýdek-Místek a Hrabová spočívající v umístění svislého dopravního značení pro vymezení tranzitní dopravy z komunikace II/473 mezi Šenovem – Lapačkou a Frýdkem-Místkem, z komunikace II/477 mezi Vratimovem a Lískovcem
u F-M.
 Schválila Smlouvu o dílo na stavební práce s názvem Oprava ploché střechy kulturního střediska ve Vratimově.
 Schválila Smlouvu o dílo na stavební práce Oprava části ul. Nad Točnou.
 Schválila provoz koloběžek ve skateparku/bikeparku.
Dne 14. června 2017 rada města pak také:
 Rozhodla pojmenovat čtyři nově vzniklé ulice v katastrálním území Horní Datyně, a to jako ulice Krajní, Luční, Za Humny
a Slepá, přejmenovat část ulice Potoční jako ulice U Mostku a dále pak v katastrálním území Vratimov pojmenovat novou ulici
jako Borová.
 S
 ouhlasila se zrušením stávajícího septiku na pozemku ve vlastnictví města Vratimova za bytovými domy na ulici U Společenského domu, včetně přívodního potrubí a 3 ks kanalizačních šachet spočívající v odbourání části stávajícího septiku a zrušení
(zabetonování) stávajícího přívodního potrubí do septiku včetně šachet a závěrečného urovnání plochy a osetí trávou taktéž
v místech rušených šachet.
 S
 chválila umístění dodatkové tabulky E13 s textem mimo dopravní obsluhy ke stávající DZ B4 zákaz vjezdu nákladním vozidlům na ulici V Údolí.
 S
 chválila objednávku na provedení opravy stávajících zpevněných ploch a jejich doplnění u KD Horní Datyně.
 S
 chválila vypracování studie odvodnění komunikace K Hájence v souvislosti s realizací rekonstrukce této komunikace jako
samostatné stavby.
Bc. Martin Čech
místostarosta

Obnovený katastrální operát
Ve dnech 24., 26., 31. července a 2. srpna 2017 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.
Do obnoveného katastrálního operátu je možné po dobu jeho
vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního na adrese http://nahlizenidokn.
cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.
Ing. Renáta Mičulková
tajemnice MěÚ

Obnovený katastrální operát v k. ú. Vratimov, který byl vyhotoven formou přepracování souboru geodetických informací dle ust. § 40 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon), tj. nový soubor geodetických informací – digitální katastrální mapa (DKM) a soubor popisných informací, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí
v zasedací místnosti Městského úřadu Vratimov od 24. července do 4. srpna 2017, vždy v pondělí a středu od 8:00 do 17:00
hodin, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek od 8:00
do 13:00 hodin.
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Zápis z Hovorů s občany v Horních Datyních
Dne 23. května 2017 se uskutečnily Hovory s občany, kterých se zúčastnili zastupitelé, zvolení z části města Horní Datyně
Bc. Martin Čech, Mgr. Kateřina Čechová, Zdeněk Gürtler a Aleš Šklář.
V úvodu místostarosta města Bc. Martin Čech seznámil přítomné s investičními záměry a problémy v Horních Datyních.
Mimo jiné:
 Seznámil občany se stavem příprav II. etapy budování kanalizace.
 Informoval o problémech s navrhovaným posunem točny busu MHD.
 Zmínil stav příprav rekonstrukce chodníku na ul. Vratimovská.
 Rozebral situaci s místními komunikacemi a plán oprav v letošním roce.
 Seznámil občany s variantami studie knihovny v prostorách Datyňky.
 Informoval o pracích na vybudování Mlýnku v místě křižovatky ulic Vratimovská a J. Tomise.
 Zmínil investice do kulturního domu, kde se chystá výměna kotlů, a také oprava chodníčku a ploch k tělocvičně.
 Rozebral problémy s tříděným odpadem, kontejnerovými stanovišti a možné nasazení tzv. fotopastí na nejproblémovější místa.
 Seznámil občany s vyhlášením II. výzvy kotlíkové dotace, kde bude přispívat i město Vratimov.
 Nastínil možné změny a doplnění názvů ulic v Horních Datyních.
Poté proběhla živá diskuze všech přítomných občanů. Z této bych zmínil:
 Problémy s dešťovou kanalizací v obci.
 Problémový stav ulice Souběžná.
 Kosení trávy podél místních komunikací.
 Špatný stav urnového háje a absence stálého správce.
 Špatný stav točny autobusu.
 Návrh na vytvoření sběrného dvora v Horních Datyních.
Všechny náměty a požadavky občanů byly sepsány a budou postupně, dle možností města, řešeny. Další Hovory s občany budou
naplánovány na podzim 2017. Průběžné informace budou zveřejňovány ve Vratimovských novinách a na webových stránkách
města, popřípadě na facebookové stránce Horní Datyně.
Bc. Martin Čech
místostarosta

Úspěch našich výtvarníků
Základní škola Sedliště pořádala již 3. ročník výtvarné soutěže Život kolem nás. Letošní
téma znělo Lidé Regionu Slezská brána.
V silné konkurenci díky veliké účasti škol a mnoha povedeným pracím se naše žákyně neztratily. Ve 3. kategorii obsadila žákyně 6. třídy Eva Pieronkiewiczová krásné 2. místo a ve
4. kategorii skončila žákyně 8. třídy Kristýna Kaločová také na 2. místě.
Nám nezbývá nic jiného než pogratulovat a poděkovat jim za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jana Kotásková
ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

foto ZŠ, Masarykovo nám.
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Poděkování Základní umělecké škole ve Vratimově
Základní umělecká škola ve Vratimově má bohatou historii.
Vznikla jako pobočka Hudební školy Dr. Leoše Janáčka ve
Vítkovicích. V našem městě působí jako samostatná škola od
roku 1960. V roce 1990 došlo ke změně názvu školy na název současný – Základní umělecká škola ve Vratimově. Škola
má právní subjektivitu, jejím zřizovatelem je město Vratimov.
Svou pobočku má i v Paskově. Školu navštěvují děti nejen z našeho města, ale i ze sousedních obcí.
Vedle hudebních oborů je vyučován i výtvarný obor. Od svého založení škola sídlila v nevyhovujících prostorách, v roce
2011 byly dokončeny úpravy jižního křídla Základní školy
Vratimov, Masarykovo náměstí. Tím byly vytvořeny vhodné
podmínky pro výuku hudebního i výtvarného oboru.
Vratimovská veřejnost si již zvykla na pravidelné Jarní a Vánoční koncerty. Vystoupení žáků, absolventů a učitelů základní
umělecké školy bývá pro všechny návštěvníky zážitkem. V dofoto ZUŠ Vratimov
poledních hodinách jsou koncerty pořádány i pro žáky základních škol. Škola rovněž vystupuje při různých příležitostech pořádaných městem nebo dalšími subjekty.
Významných úspěchů dosahují žáci školy v hudebních soutěžích, a to nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí. Mnozí absolventi školy
pokračují ve studiu na konzervatoři.
Chtěl bych poděkovat vedení Základní umělecké školy ve Vratimově a učitelům za jejich práci, reprezentaci Vratimova a rovněž za
výchovu dětí k lásce k hudbě.
Ivo Kičmer
zastupitel a předseda kontrolního výboru

Přírodovědný talent
Soutěž pro žáky základních škol pod názvem Badatelská chemie se uskutečnila dne 31. května 2017 v ZŠ v Sedlištích, která byla vyhlašovatelem
soutěže.
Byla určena žákům 8. a 9. ročníku, tedy těm žákům, kteří už ve svém rozvrhu hodin mají chemii jako jeden z hlavních přírodovědných předmětů.
Žáci z devíti zúčastněných základních škol regionu Slezská brána se potýkali s úkolem, který byl předem znám a jeho téma bylo Čistota vody a znečišťování vody. I když se z žáků našeho 8. ani 9. ročníku nikdo soutěže neúčastnil, přesto měla naše škola v 1. ročníku této soutěže své zastoupení. Tím
odvážným soutěžícím byl žák teprve 5. ročníku naší školy Marek Kroviář,
který předvedl bravurně prezentaci na téma Mikroorganismy ve vodě a jejich
dezinfekce.
Vzhledem ke svému nízkému věku a vysoké úrovni prezentace si získal
obdiv nejen všech soutěžících starších žáků, ale také doprovázejících učitelů
chemie z našeho regionu. Milé bylo, že svou prezentaci předvedl i se sádrou
na nedávno zlomené ruce. Za svou odvahu předstoupit před porotu a prokázat
foto ZŠ, Masarykovo nám.
na jeho věk neobvyklé znalosti z chemie a přírodopisu obdržel mimo soutěž
diplom Přírodovědný talent.
Těší nás, že máme ve škole takového šikovného, schopného a přitom skromného žáka. Zaslouží si, aby se o něm vědělo nejen u
nás ve škole, ale také na veřejnosti. Za vzornou reprezentaci naší školy si zaslouží nejen obdiv, ale i poděkování stejně tak jako jeho
třídní učitelka Mgr. Eva Macháčová, která ho spolu s jeho rodiči v jeho mimořádných zájmech podporuje.
Mgr. Alice Čavojská
ředitelka ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.
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MĚSTO VRATIMOV

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
(SPOD)
INFORMACE PRO DĚTI







Trápí tě něco nebo někdo?
Máš nějaký problém?
Ubližuje ti někdo?
Bojíš se jít domů?
Nechce se ti domů, protože se rodiče hádají?
Nemáš co jíst, kde spát?

NEBOJ SE O SVÝCH PROBLÉMECH HOVOŘIT A OBRÁTIT SE NA NÁS, VŠE SE DÁ ŘEŠIT, POMŮŽEME TI.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí chrání zájmy a blaho dětí.






Můžeš nás navštívit osobně
Můžeš nám zatelefonovat
Můžeš nám napsat e-mail
Můžeš se svěřit paní učitelce, panu učiteli,
paní ředitelce nebo někomu dospělému,
ti nám informace předají

Kontakt:
Městský úřad Vratimov
Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
telefon: 770 136 122, 776 548 165
e-mail: meu@vratimov.cz
web: www.vratimov.cz
úřední hodiny: pondělí, středa: 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod.

MĚSTO VRATIMOV

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
(SPOD)
INFORMACE PRO RODIČE
V zákonem stanoveném rozsahu poskytneme pomoc v oblasti SPOD, která se zaměřuje na rodiny s nezletilými dětmi, které se
ocitnou v nepříznivé sociální situaci související např. s rozchodem rodičů, rozpadem rodiny, úmrtím rodiče apod. SPOD pomáhá
dětem, kterým je ubližováno, či nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. SPOD pomáhá rodičům s výchovnými problémy dětí.

Co Vám můžeme poskytnout?
 Základní poradenství v oblasti SPOD
 Kontakty na příslušné oddělení SPOD
Kdo se na nás může obrátit?
 Rodiče nezletilého dítěte
 Nezletilé dítě, a to i bez vědomí rodičů
 Jiná osoba odpovědná za výchovu nezletilého dítěte
Co neřešíme?
 Nenahrazujeme rodiče při výchově jejich dětí
 Nezastupujeme rodiče v soudním řízení
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Kontakt:
Městský úřad Vratimov
Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
telefon: 770 136 122, 776 548 165
e-mail: meu@vratimov.cz
web: www.vratimov.cz
úřední hodiny: pondělí, středa: 08:00 – 11:30
a 12:30 – 17:00 hod.
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Co si žáci 6. B navařili, to si taky snědli
Již tradičně se vybraní žáci ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, ve spolupráci
s knihovnicemi Městské knihovny Vratimov účastní mezinárodní akce Food Revolution Day. Letos to byli žáci 6. B třídy.
Přípravy na den se zdravou stravou zabraly dětem celý týden. V hodině slohu
si žáci sestavili jídelníčky, které vyrobili
v hodině výtvarné výchovy. Pak se rozdělili do týmů. Každý tým dostal za úkol
připravit jeden z chodů. Znamenalo to
spočítat množství surovin pro 25 strávníků, naučit se postup přípravy jednotlivých
jídel a rozdělit si úkoly ve skupinách.
Ráno v pátek 19. května 2017 začali
svůj projektový den nakupováním. Všechny skupiny měly vypracovány seznam,
takže nakupování proběhlo hladce. Pak se
s plnými nákupními taškami přesunuli do
své školní kuchyňky. A jako ve správné
kuchařské show, také naši žáci se nejprve
navzájem seznámili s tím, co budou vařit.
A pak to začalo. Krájelo se, strouhalo, mí-

Den sportu
v Horních Datyních
V pátek 19. května
2017 se v areálu hřiště u Kulturního domu
v Horních Datyních
a v přilehlé tělocvičně konal Den sportu.
Počasí bylo doslova
ideální, a proto se zde sešlo hodně sportovních nadšenců z řad dětí i dospěláků.
Děti poměřily své síly ve vybíjené,
florbalu a basketbalu. Spolu s rodiči se
mohly zapojit do atletického zápolení.
Pozadu nezůstaly ani nejmenší děti,
které si zasportovaly na zábavných stanovištích. Vrcholem celé akce se stal
volejbalový turnaj O putovní pohár
ZŠ Datyňská, Vratimov. Letos ho získalo družstvo KRPŠ pořádající školy.
O hudbu ke zpěvu i poslechu se postarala školní kapela a sbor.
Tuto akci pořádala ZŠ Vratimov,
Datyňská, ve spolupráci s SDH Horní
Datyně, za což jim patří obrovský dík.
Dále bychom rádi poděkovali KRPŠ při
ZŠ na Datyňské ulici, Městskému úřadu ve Vratimově, KS Vratimov, KČT
Horní Datyně, Kynologickému klubu
ze Šenova a také vratimovským mažoretkám za krásné vystoupení. Děkujeme
také všem, kteří se aktivně zapojili do
příprav a organizace celé akce.
Mgr. Pavlína Koudelková
ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ, Masarykovo nám.
chalo, vařilo, peklo i smažilo. Brzy se celou školou rozlila krásná vůně. A co žáci
6. B vlastně vařili?
Předkrm:
Ovocné wrapy
Hlavní chod: Citrónové těstoviny
s křupavými kuřecími
kousky v bylinkovojogurtovém dipu.
Dezert:
Borůvkové lívance
Nápoj:
Nealkoholická sangria
Přesně ve 12 hodin usedli žáci ke společnému hezky nazdobenému stolu s vedením
školy i se svou třídní učitelkou a s knihovnicemi z vratimovské knihovny. Všechny

zmiňované dámy se celé dopoledne snažily být těmi nejlepšími pomocnicemi pro
kuchtíky z 6. B. Každý chod servíroval
tým, který ho uvařil. Jeho členové představili své dílo a sdělili nám své zkušenosti
s jeho přípravou. Je třeba říci, že i když
naši kuchtíci nemají ještě dlouholeté kuchařské zkušenosti, páteční menu se jim
povedlo a všichni si moc pochutnali. Po
společném úklidu školní kuchyňky se žáci
spokojeně rozběhli do svých domovů, aby
se podělili se svými nově nabytými kuchařskými zkušenostmi.
Mgr. Pavlína Kožušníková
třídní učitelka

foto ZŠ, Masarykovo nám.
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Atletické závody Regionu Slezská brána
Stadion ve Vratimově opět ožil. V rámci 9. ročníku sportovních soutěží pro děti,
pro které se vžil název Olympiáda Slezské brány, se zde konaly atletické závody.
Kromě pořadatelské školy ZŠ Datyňská se
jich zúčastnily ZŠ Paskov, ZŠ Sedliště, ZŠ
Šenov, ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí a poprvé také ZŠ Raškovice. Děti 6. - 9.
ročníku závodily v pěti disciplínách: běhu
na 60/100m, běhu na 800m/1500m, skoku
dalekém, hodu kriketovým míčkem a štafetě 4x400m. Umístění jednotlivců bylo
ohodnoceno od 0 do 6 bodů.
Závody zahájila starostka města Vratimova JUDr. Dagmar Hrudová a předseda
Regionu Slezská brána pan Petr Baďura.

Největšími favority byly opět ZŠ Datyňská a ZŠ Šenov, se zájmem se čekalo na výsledky atletů z Raškovic. Před poslední disciplínou, závodem štafet, vedla ZŠ Šenov
o 15 bodů před ZŠ Datyňská. I přesto, že ve
štafetových soubojích dominovala domácí
škola, celkovým vítězem se stala ZŠ Šenov
se 169 body před ZŠ Datyňská (159 body),
na 3. místě skončil „nováček“ ZŠ Raškovice s 99 body, na 4. místě ZŠ Masarykovo
nám. s 87 body, na 5. místě ZŠ Paskov s 82
body a na 6. místě ZŠ Sedliště s 38 body.
Předávání medailí se ujali ředitelka pořadatelské ZŠ Mgr. Darja Kuchařová, starostka města Vratimov JUDr. Dagmar Hrudová
a přítomní starostové Regionu Slezská brá-

na, který sportovní soutěže dětí ve spolupráci se zdejšími školami a jejich učiteli
tělesné výchovy pořádá.
Během závodů byly vidět výborné atletické výkony, děti si sahaly na dno svých
fyzických i psychických sil. Odměnou jim
byl kromě medaile jistě i pocit, že překonaly samy sebe, což je nejen ve sportu, ale
i v životě určitě důležité.
Atletické závody organizované ZŠ Datyňská, kterých se účastnilo okolo 250
žáků, se tak staly již tradičním a nejpočetněji obsazeným vyvrcholením celého cyklu
v tomto školním roce sportovních soutěží.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Datyňská

foto ZŠ Datyňská

Vyhráli jsme soutěž Hledej pramen vody
Tuto zábavně edukační soutěž pořádá
každoročně OVAK (Ostravské vodárny
a kanalizace) pro žáky 4. a 5. tříd z Ostravy
a okolí. V tomto roce se do soutěže přihlásilo 1000 dětí ze 45 tříd. Loni nám štěstí ve
finále nepřálo, ale letos jsme všichni společně usilovali o co nejlepší umístění.
V březnu jsme se rozdělili do skupin a postupně plnili jednotlivé úkoly. Natáčeli jsme
videa, vyzkoušeli si geocaching, psali jsme
básně, vytvářeli křížovky a prezentace, hledali jsme ceny vody v různých místech ČR,
počítali kolikrát je balená voda dražší než
voda z kohoutku. Seznámili jsme se, jak se
voda upravuje a čistí. Také jsme namalovali
spoustu krásných obrázků s vodní tematikou.
Ke každému úkolu naše písařky vypracovaly několik pracovních listů. Paní učitelka

foto žáci 5.B
nám hodně pomáhala a úkoly pravidelně
každý měsíc odesílala. Nakonec byly všechny úkoly splněny a my byli ve finále.
Finále soutěže proběhlo na Slezskoostravském hradě. Za naši třídu bojovalo pětičlenné družstvo, které plnilo docela těžké úkoly
jak vědomostní, tak sportovní. Tým tvořil:
Filip Pikonský, Adéla Juřenová, Kateři7

na Horkelová, Aneta Bystoňová , Markéta
Biedroňová a náhradník Dominik Garel.
A povedlo se! Vyhráli jsme 1. místo! Porazili jsme 33 týmů! Každý žák měl nějaký
podíl na výhře, ale nejvíce se zasloužilo finálové družstvo a paní učitelka Alena Kabátová. Dostali jsme velký pohár, cestovní
tašky a hlavně absolvovali úžasný celodenní
výlet. Byl to nepopsatelný pocit stoupat na
pódium, pózovat fotografům a odnášet si
hodnotné ceny.
Všichni jsme si projekt Hledej pramen
vody užili. Jak na Slezskoostravském hradě, tak při plnění úkolů ve škole i v terénu.
Nejlegračnější zážitky máme z natáčení reklamy v opravdovém obchodě.
Kateřina Horkelová, Pavlína Franková,
Nikol Kaločová, Adéla Juřenová
5. B, ZŠ Vratimov, Datyňská
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Děti z ekologických kroužků si společně zasoutěžily
Ve čtvrtek 4. května 2017 se sešly děti
z ekologických kroužků Datlíci z MŠ Vratimov a Ježečci ze ZŠ Datyňská, aby si
společně zasoutěžily na téma Ptáčci v našem okolí.
Ekologický program probíhal v nově vybudovaném multifunkčním sále na základní škole, kde také probíhají společné školní akce, besedy, soutěže, besídky a výuka
různých předmětů. Díky těmto prostorům,
které jsou vybaveny moderní technikou,
byl program pro děti velmi poutavý. Celou
dobu zněly sálem ptačí zvuky, které byly
doprovázeny projekcí ptáků z našeho okolí.
Při plnění prvního úkolu se děti seznámily s novými kamarády ve vytvořených
skupinách a hledaly dvojici kartiček se
stejným zvířátkem. V dalším úkolu přiřazovaly k obrázkům ptáků jejich názvy. Posledním úkolem bylo postavit ptačí budku
ze stavebnice Kapla pro plyšové ptáčky,
které zapůjčila mateřská škola. Jednalo se
o věrné kopie těch opravdových, které vydávaly zvuky jednotlivých ptáků.
Na závěr všechny děti dostaly účastnický

foto ZŠ Datyňská
list programu Ptáčci v našem okolí a dárky za své vědomosti a dovednosti. Dětem
se ekologický program moc líbil. Opět se
sešly se svými kamarády a zahrály si hry
a soutěže na téma Ptáci, které je tématem
ekologického programu MŠ Ekoškola.
Cílem všech ekologických programů,
které společně realizují ekologické kroužky, je, mimo jiné, podpora badatelsky orientovaného vyučování u dětí a rozšíření

jejich obecné informovanosti o ekosystémech v našem okolí. Spolupráce bude pokračovat také v následujícím školním roce,
v němž opět rádi s dětmi z ekologického
kroužku Ježečci navštívíme školní zahradu
MŠ. Tam budou děti rozvíjet své znalosti
o rostlinách a živočiších, kteří se na zahradě vyskytují.
Ing. Lenka Kičmerová, ZŠ Datyňská
Bc. Simona Gajdová, MŠ Vratimov

Datlíci z Mateřské školy ve Vratimově
navštívili paskovskou haldu
Každým rokem se děti z ekologického
kroužku Datlíci, kteří v mateřské škole
navštěvují ekologické aktivity, vydají na
nějaký zajímavý výlet v blízkém okolí. Ve
čtvrtek 18. května 2017 se vypravili na haldu Dolu Paskov, která se nachází směrem
z Vratimova do Paskova. A protože i v letošním školním roce pracujeme v Mezinárodního programu Ekoškola, který zaštiťuje sdružení Tereza, pozvali jsme na tento
výlet v rámci spolupráce rodiče Datlíků.
Všichni jsme se vydali autobusem směr
Řepiště. Po krátké cestě jsme vystoupili
na zastávce Pod dvorem a pak už šlapali

po svých lesní cestou směr halda. Cesta
nebyla dlouhá a zanedlouho se před námi
objevily vysoké kopce haldy. Před výstupem na vrchol jsme se všichni posílili
dobrou svačinkou a samotný výstup mohl
začít. Stoupali jsme vyšlapaným chodníčkem a na očekávaném vršku jsme se ocitli
za krátkou chvíli. Výstup stál za to, neboť
výhled byl více než luxusní. Díky krásnému počasí jsme viděli až do Beskyd, rozpoznali jsme vrchol Lysé hory, dobře viditelná byla i část města Ostravy. Hezký
pohled se nám naskytl i na blízké okolí pod
haldou, řeku Ostravici, projíždějící vlaky

foto MŠ Vratimov
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nebo cyklistickou stezku. Když jsme se
pokochali krásným výhledem, pustili jsme
se do hledání pokladů, zajímavých kamenů
a kamínků. Většina z nich se na sluníčku
třpytila jako opravdový poklad. Datlíci
byli nadšeni a brzy měli nasbíráno spoustu
krásných kousků.
Zajímavostí je, že paskovská halda je jedna z posledních hald v ostravské lokalitě,
na níž se dají nalézt krásné karbonské otisky přesliček, plavuní a jejich kořenových
systémů nebo kapradin. A že tato halda
vznikla navršením hlušinového materiálu,
kterým jsou zbytky po těžbě černého uhlí
z blízkého Dolu Paskov, svědčily umouněné tváře a černé ruce malých sběračů.
V současné době je halda zatravněná, částečně osázená stromy a díky této rekultivaci se zapojila do okolní krajiny. Podařilo se
nám také v kamenech objevit ptačí hnízdo
i s vajíčky, což svědčí o tom, že tento kout
není pouze kamenitým kopcem bez života.
Na zpáteční cestu jsme se vydali na blízké paskovské nádraží. Odtud nás zavezl
vlak do Vratimova, kde na některé děti čekali jejich rodiče. Věříme, že se tento zajímavý výlet Datlíkům i přítomným rodičům
líbil, byl pro ně přínosným zážitkem a těšíme se na další zajímavé aktivity.
Bc. Simona Gajdová, MŠ Vratimov
Kateřina Medveďová, rodič
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Městská knihovna Vratimov informuje
Ohlédnutí za uplynulými akcemi
Naše knihovna se letos již potřetí zapojila do mezinárodní akce zaměřené na
propagaci zdravé výživy Food Revolution Day. Společně s Food Revolution
Chefparade , pod záštitou Jamie Olivera ji
do České republiky přinesla škola vaření
Chefparade.
O spolupráci jsme opět požádali Základní školu Vratimov, Masarykovo náměstí a v pátek
19. května 2017 v 8:00 hodin akce vypukla. Zapojili se tentokrát žáci 6. třídy, kteří pod vedením paní učitelky
Mgr. Pavlíny Kožušníkové předvedli, že
se přípravy vybraného menu nebojí a navařili opravdu výtečně! I nám knihovnicím
chutnalo! Těšíme se již na další ročník.
Ve středu 31. května se konala v paskovském zámku a parku vědomostní soutěž s názvem Poznáváme rodnou hroudu,
které se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy Základní školy v Řepištích. Na šesti soutěžních stanovištích byly s úkoly připraveny
knihovnice z Vratimova, Paskova, Žabně
i z Řepišť.
Ve čtvrtek 1. června během celého dopoledne proběhla v ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, soutěž ve scénickém
čtení v rámci celostátní akce Týden čtení.
Účastnily se všechny třídy a žáci si ke čtení připravili pohádky, lidová pořekadla,
Ezopovy bajky, pověsti a dokonce i báseň Svatební košile z Erbenovy Kytice,
humornou scénku z knihy Deník malého
poseroutky a další krásné scénky.
Velmi chválíme všechny žáky za vzornou přípravu, kostýmy, loutky a masky.
I letošní ročník se nám těžko hodnotil,
protože se nám líbili všichni. Velice děkujeme za přípravu jak žákům, tak i paním učitelkám a hlavně paní učitelce Mgr.
Pavlíně Kožušníkové, která celou akci
vzorně zorganizovala.

Krásné letní prázdniny dětem a dovolené
dospělým přejí knihovnice.
Půjčovní doba:
pondělí a čtvrtek 9:00–12:00 hod.,
13:00–18:00 hod.,
úterý 9:00–12:00 hod., středa zavřeno,
pátek 13:00–16:00 hod.
foto MěK Vratimov

Kontakt:
Městská knihovna Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz

Místní knihovna Horní
Datyně informuje

Ve dnech 1. a 2. června se v knihovně
sešli žáci 1. tříd Základní školy Vratimov,
Datyňská a žáci ze Základní školy Horní
Datyně, kde jim byly slavnostně předány
knížky z projektu Už jsem čtenář, knížka
pro prvňáčka. Společně se vyfotili u stromu Pohádkovník před knihovnou. Fotografie z akcí můžete zhlédnout na webové
stránce Městské knihovny Vratimov.

A jaké výstavy chystáme
na prázdniny?
• Fotografie Afriky Roberta Škarpy
můžete vidět do 25. července.
• Výstava s názvem Petr Bezruč bude
připravena od 31. července
do 15. září 2017.
Více informací naleznete na naší webové stránce nebo na facebooku

Kola, kolečka 2017
Ve středu 24. května 2017 se u sokolovny ve Vratimově uskutečnil
21. ročník tradičních závodů pro děti na kolech, koloběžkách a odrážedlech
pod názvem Kola, kolečka. Počasí nám v porovnání s loňským ročníkem
trochu odradilo soutěžící, a tak letos s velikým nasazením sil zápolilo 23
závodníků, z toho 7 mladších školáků. Ostatní byli v předškolním věku.
Děti závodily v rychlosti a zručnostním slalomu okolo barevných kuželů.
Při vyhlašování výsledků si všichni užili ten krásný pocit stát na stupních vítězů, dostat diplom za své umístění i snahu a také balíček se sladkou
odměnou a malými dárky. Naše závody pro předškoláky jsou vymyšleny
tak, že se na rychlost jezdí po trojicích a každý získá umístění. Školáci
jsou samozřejmě hodnoceni podle měřeného času. Už teď se pořadatelé
těší na další ročník a naše malé závodníky.
Irena Heinichová
TJ Sokol
9

foto TJ Sokol

Ve středu 17. května 2017 se děti z Mateřské školy v Horních Datyních zúčastnily zábavného dopoledne s názvem Večerníčky naživo, které proběhlo na zahradě
MŠ. Soutěžní úkoly se týkaly postaviček
ze Čtyřlístku. Počasí nám přálo a věříme,
že se akce všem líbila. Fotografie naleznete na webové stránce knihovny a na facebooku.
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna
bude o letních prázdninách v červenci
a srpnu uzavřena. Čtenáři si mohou v tomto období chodit půjčovat na svůj průkaz
do Městské knihovny Vratimov. Děkujeme za pochopení.
Kontakt:
Místní knihovna Horní Datyně,
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz,
www.hornidatyne.info
Marika Zajíčková
MěK Vratimov
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Ohlédnutí za Dnem dětí
Ve čtvrtek 1. června 2017 od 15 hodin
bylo ve Vratimově pěkně veselo. Dům
dětí a mládeže Vratimov a členky TJ
Sokol Vratimov společně připravili oslavu MDD, a to před místním Kulturním
střediskem a na zahradě Sokolovny. Pro
děti byly připraveny disciplíny ve stylu
country a western jako byl hod podkovou, střelba na terč, hod oštěpem na bizona, točení lasem, práskání bičem a další.
O kulturní vystoupení se postarali členové westernového klubu Black & Brown
a všem ukázali, že to umí nejen s lasem,
ale že i tanec jim není cizí. Diváci je následně odměňovali užaslým pohledem
a potleskem.
Po splnění disciplín se 173 dětí společně s rodiči nebo prarodiči přesunulo na
zahradu Sokolovny. Zde si účastníci mohli protáhnout své tělo na sportovnějších
stanovištích, které připravily členky TJ
Sokol Vratimov. Děti házely míč do koše,
kopaly na branku, předvedly kotrmelec,
skákaly v pytlích apod. O doprovodný

foto DDM Vratimov
program na Dnu dětí se postarali členové
kroužku Baráčníků a členové Dětského
zastupitelstva města Vratimov při Domě
dětí a mládeže. O drobné odměny ve formě podkovy z perníčku se postaraly členky kroužku Cukrářů rovněž při DDM.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nám s přípravou a realizací Dne dětí
pomáhali a tím zpříjemnili dětem jejich
den. Rovněž bychom chtěli poděkovat

našim finančním partnerům, bez kterých
bychom nemohli zrealizovat Den dětí
v takovéto míře. Děkujeme firmě MG
ODRA GAS a.s. a městu Vratimov za finanční podporu.
Za DDM Vratimov přejeme všem
spoustu krásných, pohodových dnů a těšíme se opět na viděnou při dalších akcích.
Věra Pacíková
DDM Vratimov

Stolní tenis Vratimov
pod řízením zkušených trenérů pravidelné
tréninky mládeže, které se odrážejí ve výsledcích jednotlivých družstev.
Oldřich Vrtal
předseda oddílu stolního tenisu

foto TTC MG Odra GAS
Mistrovská utkání ve stolním tenisu se
hrají stejným systémem jako třeba fotbal,
tzn. systémem podzim a jaro, takže naši
stolní tenisté oddílu TTC MG Odra GAS
Vratimov právě ukončili sezonu 2016/17.
Mužstvo A vratimovských stolních
tenistů obsadilo v Divizi Moravskoslezského kraje 4. místo, což je velice pěkné
umístění a svědčí o stabilizaci kádru. Příští sezonu 2017/18, která začne po prázdninových měsících, chtějí hráči našeho
oddílu skončit minimálně stejně. Předpoklady pro to jsou, neboť došlo k posílení
kádru, a to zejména u A a B mužstva.
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra
GAS Vratimov má v současné době
5 družstev hrajících pod hlavičkou ČAST
(A – Divize, B – Krajský přebor 1, C –
Městský přebor 1, D – Městský přebor 3
a E (žáci) – Městský přebor 4), čímž se
řadí co do počtu družstev a členů v tomto
sportu mezi největší v Moravskoslezském
kraji.

Stolní tenis má ve Vratimově dlouholetou tradici a chce postupně navázat na
úspěchy z minulých let, kdy hrál náš oddíl
ligové soutěže. Proto zase začaly fungovat

Rodiče, myslíte si, že by Vaše dítě mohl
stolní tenis neboli ping-pong bavit?
Je Vaše ratolest narozena roku 2005
nebo mladší? Jestli ano, tak zavolejte
na 603 283 558 a zkusíme, zda má k tomuto krásnému sportu vlohy či dokonce
talent. Zde se naučí pohybu, postřehu
a předvídavosti.

Divize mužů
Tabulka:
1.TTC Bolatice
2.TTC Siko Orlová C
3.SK Svinov
4.TTC MG Odra GAS Vratimov
5.TJ Odry
6.TJ TŽ Třinec
7.TTC FRÝDLANT B
8.TJ Ostrava KST E
9.SK Stolní tenis Pstruží
10.TJ Sokol Kateřinky
11.TJ Sokol Klimkovice
12.TJ Frenštát p. R.
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22 18 2 2 0 208:111 114
22 16 1 5 0 187:132 103
22 14 3 5 0 194:136 95
22 13 2 7 0 181:137 89
22 12 2 8 0 180:154 84
22 11 2 9 0 180:160 79
22 11 1 9 1 159:154 74
22 9 1 12 0 159:178 68
22 5 5 12 0 133:193 52
22 5 2 15 0 155:195 49
22 3 4 15 0 138:198 41
22 1 3 18 0 86:212 30
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Kronika města Vratimova, část 68, rok 1941
O prázdninách odešel do pense zasloužilý ředitel měšťanské školy František
Hrbáč. Narodil se r. 1884 v Ostravě a do
Vratimova přišel v r. 1918 jako první ředitel nově zřízené matiční měšťanské školy.
Jeho příchodem do obce nastal rušný kulturní život v obci, oživil sokolskou jednotu
a hned v r. 1918 po osvobození národa tuto
vedl, pracoval nezištně a obětavě ve všech
oborech kulturní činnosti. Založil kino ve
Vratimově jako kino sokolské. Byl to člověk povahově velmi dobrý, obětavý a šlechetný. Někdy se setkal s neporozuměním,
ba i zlobou. Jeho celý pobyt ve Vratimově
od r. 1918 až do odchodu do pense je vrouben obětavou prací pro občanstvo a kulturní povznesení obce. Nebylo mu však
dopřáno klidu a odpočinku v pensi, ježto
za několik týdnů po nastoupení pense byl
pro účast na odboji proti Němcům gesta-

pem zatčen a uvězněn, později odvezen na
pevnost Wohlau u Vratislavi v Německu.
Na jeho místo jako ředitel měšťanské školy přišel Antonín Tobola, rodák z Dolního
Sklenova. Studoval gymnázium v Místku
a 12 let působil na státní škole ve Vítkově.
Také na obecní škole nastala změna. Do
pense odešel řídící učitel Alfred Kožušník,
rodák ze sousedních Kunčic.
V tomto roce bylo gestapem (německou
policií) několik občanů, mezi nimi členové
odboje, o němž se zmiňuje v r. 1939 Rudolf Slíva, Ladislav Mojžíšek a Jan Žemla,
zatčeno.
Občanstvo žilo v neustálém strachu z násilí Němců, kteří i bezdůvodně zatýkali lidi
a věznili je. Za neopatrné slovo byl občan
odvlečen do vězení a tam utýrán k smrti.
Tak byl 29. listopadu ubit v koncentračním
táboře Osvětimi občan Karel Velčovský,

majitel domu č. 411 na Podlesí. Němci,
chtějíce vyrvati světlou památku presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka ze srdcí
našeho lidu, začali ho v novinách a rozhlase tupiti a hanobiti. V naší obci dali odstraniti jeho pomník a místo, kde stál, před
školou muselo býti zahlazeno tak, aby nebylo znáti, kde pomník stál. Pamětní listiny, vložené do základu pomníku v zemi
tam však zůstaly.
Z římskokatolického kostela byly odvlečeny zvony, ponechán jen malý zvonek ve
věžičce nad oltářem. Rovněž z kaple statku
č. 2 (z usedlosti Františka Fajkuse, dříve
Viktora Míčka) byl odvlečen zvonek, starý přes 70 roků. Z kovu těchto zvonů byla
vyráběna děla a náboje. Zajímavým nedopatřením úřadů nedošlo k odvlečení zvonů
na československém kostele.
pokračování příště

KULTURN Í OK É N KO

Vážení čtenáři v této rubrice vám chceme malinko provést uměleckým světem. Autorem příspěvků je Mgr. Petr Beránek, jehož
celý život je spojen s Ostravskem. Po více než deseti letech praxe ve školství všech stupňů pracoval v kulturní instituci a ve státní
správě v oblasti kultury. Od r. 1988 byl zaměstnán pětadvacet let v Galerii výtvarného umění v Ostravě, z toho do roku 2008 jako
její ředitel. Věnoval se organizační, kurátorské, dokumentátorské a publicistické práci.

Sousoší Cyrila a Metoděje na Radhošti a Radegast téhož autora
5. července slavíme státní svátek Den
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Není pochyb o významu těchto světců pro vývoj prvního státního útvaru na
našem území. Ideu jejich příspěvku náboženskému a kulturnímu sebeurčení našich předků se pokusila výtvarnými prostředky vyjádřit celá řada umělců. Mezi
nimi i americký sochař českého původu
Albín Polášek, rodák z Frenštátu pod
Radhoštěm (*14.2.1879, +19.5.1965).
Z roku 1931 pochází jedno z mála jeho
děl, která se nacházejí v České republice. Sousoší Cyrila a Metoděje zná každý návštěvník mýtické hory Moravskoslezských Beskyd. Autor většinu svého
tvůrčího života prožil v USA, zemřel ve
Winter Parku na Floridě, kde krátce před
jeho smrtí, v roce 1961, vzniklo muzeum
Albína Poláška včetně sochařské zahrady
s dvěma stovkami jeho originálních děl.
Dnes reprodukované bronzové sousoší
vytvořil při jedné z návštěv rodného kraje. Je 2.60 m vysoké a váží 800 kg a je
umístěno na 1.60 m vysokém žulovém
podstavci na východní straně radhošťského kostela. V rozevřené knize, kterou
drží sv. Cyril (řecky Kyrillos), lze číst
hlaholským písmem počátek evangelia
svatého Jana "Na počátku bylo Slovo".
Svatý Metoděj (řecky Methodios), ukazuje na písmo. Mezi oběma postavami se

foto ptb
tyčí trojramenný byzantský kříž a u jejich
nohou leží povalená soška pohanského
boha Radegasta jako symbol vítězného
křesťanství.
Mladší z obou soluňských bratří Cyril
(civilním jménem Konstantin), významný byzantský teolog, filozof, filolog a diplomat, jeden z nejvýznamnějších učenců
9. století, zobrazený v mnišském hábitu,
byl autorem slovanského písma hlaholice
(cyrilice). Vyšší věk svatého Metoděje,
právníka, státníka a teologa, ukazuje holá
hlava. Jeho stáří a větší míra životních
strázní se zračí v dramaticky vzrušených
rysech se stopami bolesti, jíž byl jeho
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bratr Cyril svou předčasnou smrtí ve 42
letech v Římě prakticky ušetřen. Arcibiskupskou hodnost druhého věrozvěsta
- Metoděje, (původním jménem Michael)
naznačuje bohatší roucho. Celé sousoší
je důkazem vynikajícího autorova sochařského školení. Vyučil se ve Vídni,
studoval v Římě. Po příjezdu do USA byl
přijat na Pensylvánskou akademii krásných umění ve Filadelfii, obor sochařství,
a posléze se stal profesorem na prestižní
Akademii umění v Chicagu, kde takřka
třicet let vyučoval. Tam také vytvořil největší jezdeckou sochu na světě s blanickým rytířem jako jezdcem, ztělesňujícím
boj za uskutečnění Masarykova ideálu
svobody, demokracie a lidství.
Na své rodiště Polášek nezapomněl
a do Frenštátu jezdíval. V roce 1929
v USA vytvořil sochu boha Radegasta a
poslal ji do svého rodného kraje. Ta je
dnes nahrazena na svém stanovišti poblíž
sousoší Cyrila a Metoděje novou kopií.
Pro Frenštát vytvořil i sousoší Zápas
dobra se zlem a sochu Ondráš. Byl také
autorem první československé medaile
Svoboda. Sádrovou autoportrétní bustu
uchovává ve svých sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jeho největší dílo u nás – socha prezidenta Wilsona v Praze – bylo za okupace zničeno.
ptb
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Padajátra - přijíždí pochod míru a dobré nálady!
Do našeho města zavítá 22. července mírový pochod Padajátra. Účastníci pochodu se
snaží zlepšovat náladu lidem, kteří chtějí najít
vnitřní klid, zahnat nudu a mít větší radost ze
života.
Zveme všechny obyvatele na kulturní program, který proběhne od 18 do 20 hodin před
společenským domem. Program je určen pro
celé rodiny a můžete se těšit na diskotéku pro
děti, mládež i pro dospělé, dále je pro vás připravena osvěžující ochutnávka, a jako zlatý
hřeb večera vám profesionální tanečnice zatančí umělecký tanec Bharat Natjam. Určitě se
všichni zasmějete při legrační pohádce „Tekutá krása" a můžete si zblízka prohlédnout
vyřezávaný vůz i oba krásné volky, kteří jej
táhnou. Součástí programu je malování na
obličej, celkem tři soutěže o super ceny a na
závěr celé akce si můžete nachytat Létající
banány.
Heslem mírového pochodu je "Děláme to,
co lidi spojuje!" Přijďte si společně odpočinout a zasmát se u dobrého jídla a krásné kultury! Srdečně zvou účastníci pochodu!
Vstup zdarma.
zdroj: www.padajatra.cz

Program
10:00 – 14:00
15:30 – 17:00
18:00 – 20:00

Průvod s volským povozem přichází do města, prochází obydlené části a zve
občany na večerní kulturní program.
Průvod obchází městem a zve obyvatele na kulturní program.
rma
a
d
z
Večerní kulturní program před společenským domem.
tup

Vs
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Úspěchy datyňských dorostenců
Dne 21. května se uskutečnilo okresní kolo soutěže dorostu
v areálu hasičského záchranného sboru Martinov. Dorostenci
soutěží buď v družstvu, nebo jako jednotlivci.
Z našeho sboru se soutěže zúčastnili tři jednotlivci, a to
jmenovitě: kategorie střední dorost Václav Florian Čech
a v kategorii starší dorost Anna Svobodová a Jan Hrbáček.
Soutěžili v disciplínách běh 100 s překážkami, dvojboj a testy. Okresní kolo s přehledem vyhráli a postoupili do kraj-

ského kola, které se konalo v areálu stadionu Slezan ve Frýdku
– Místku. Zde obsadil Václav Florian Čech nádherné 3. místo,
Anna Svobodová 4. místo a Jan Hrbáček 5. místo.
Našim dorostencům gratulujeme k umístění a jsme na jejich
úspěchy náležitě pyšní.
Mgr. Lucie Svobodová
SDH Horní Datyně

Hasičský Rockfest

Hasiči Vratimov pro vás 9. září 2017 připravují již čtvrtý ročník Hasičského rockfestu.
www.hasicivratimov.cz

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

Z důvodů opravy střechy, každoroční údržby a čerpání dovolených bude během prázdninových
měsíců upraven provoz pokladny kulturního střediska a pokladny kina Hvězda.

Provozní doba pokladny kulturního střediska:
pondělí 3. 7.

8:00 až 16:00 hodin

úterý

8:00 až 16:00 hodin

4. 7.

7. 7. - 18. 8.

zavřeno
21. 8. – 31. 8.

pondělí

8:00 až 14:00 hodin

úterý

8:00 až 14:00 hodin

středa

8:00 až 16:00 hodin

čtvrtek

8:00 až 14:00 hodin

pátek

zavřeno

Provozní doba pokladny kina Hvězda
Pokladna kina Hvězda bude od 29. června uzavřena.
Provoz kina zahájíme opět 4. září promítáním pro děti zdarma.
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Nabídka kurzů od září 2017
Středa 13. 9. 2017 – 17. 1. 2018
Jóga s Luckou

Pondělí 11. 9. 2017 – 15. 1. 2018
Angličtina

750 Kč/15 lekcí, 17:00 – 18:30, salónek
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

18. 09. 2017 - 04. 06. 2018
2500 Kč/33 lekcí
lektorka: Mgr. Hana Kolmášová
V pondělí 11. září v 16 hodin - informační schůzka pro
zájemce o kurz (není zahrnuta do počtu lekcí) v učebně
č. 11. ve Společenském domě ve Vratimově. Na této
schůzce budou kurzisté rozděleni do skupin dle úrovně
znalosti anglického jazyka.

Bodystyling s Mončou
880 Kč/17 lekcí, 18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Lekce kondičního tréninku s využitím sportovního náčiní (činky,
gumičky a tyče).

Bosu

Čtvrtek 14. 9. 2017 – 18. 1. 2018
Pilates – kurz je již naplněn

925 Kč/16 lekcí, 17:00 – 18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Velmi oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění svalů
celého těla.

830 Kč/16 lekcí, 17:00 – 18:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení břišních
svalů a svalů spodní části zad.

Aerobik mix
890 Kč/16 lekcí, 18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky, břicho
a zadek.

Bodystyling s Bárou
830 Kč/16 lekcí, 18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků formou nenáročného aerobního cvičení.

Relax a jóga
890 Kč/16 lekcí, 19:00 – 20:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Protahování a posilování všech svalových skupin spojeno s koordinací pohybu a správným dýcháním při provádění cviků.

SM systém (Aby záda nebolela)
910 Kč/16 lekcí, 19:00 – 20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto problémům předejít.

Úterý 12. 9. 2017 – 16. 1. 2018

Jóga pro maminky s dětmi

SM systém (Aby záda nebolela)
965 Kč/17 lekcí, 17:00 – 18:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto problémům předejít.

685 Kč/13 lekcí, 18:35 – 19:35, salónek
lektorka: Mgr. Jana Dudová
Cvičení jógy prospívá všem věkovým kategoriím a hlavně
umožní maminkám s malými dětmi, aby se uvolnily a protáhly
těla po náročném dni.

Jóga s Luckou

Hatha jóga

750 Kč/15 lekcí, 17:30 – 19:00, salónek
lektorka: Lucie Wiejovská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

685 Kč/13 lekcí, 16:30 – 17:30, salónek
lektorka: Mgr. Jana Dudová
Specifický systém jógy, jehož hlavní součástí jsou ásany (pozice těla), pránájáma (ovládání dechu) a meditace (zklidnění
mysli).

Pilates

Vinyasa jóga

880 Kč/17 lekcí, 18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení břišních
svalů a svalů spodní části zad.

685 Kč/13 lekcí, 18:40 – 19:40, salónek
lektorka: Mgr. Jana Dudová
Cvičení jógy prospívá všem věkovým kategoriím, zaměřuje se na
problematické ásany a při meditacích přináší uvolnění pro tělo.

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek nebo osobně v pokladně kulturního střediska. Po naplnění kurzu budete
vyzvání k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést v pokladně nebo převodem na účet, více informací na tel. 595 700 751.
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VZPOMÍNÁME
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo
miloval, miluje dál. Dne 1. července 2017
vzpomínáme nedožitých 73 let a 22. srpna
2017 uplynou 4 roky, kdy nás navždy
opustila paní

Dne 16. července 2017 uplynou
3 roky, kdy nás tragicky náhle opustil
náš milovaný syn

Jan Válka.

Marie Danišová.

S bolestí v srdci prožíváme každou
minutu našeho života bez syna,
který by se dožil 18. srpna 2017 22 let.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manžel a dcery
Zdenka a Hanka s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska v srdci žije dál.
Dne 26. července si připomeneme
5. výročí úmrtí pana

Dne 8. července 2017 si připomínáme
3. smutné výročí úmrtí mého manžela
pana

Milana Drabiny.

Jana Vlčka.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu s láskou
manželka Irena.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery Radka
a Soňa s rodinami.

Dne 21. července si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí pana

Dne 7. července vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí
pana

Josefa Slívy.

Karla Bubeníčka.

S láskou vzpomínají
manželka Tonička
a děti s rodinami.

S láskou vzpomíná manželka Vlasta
a dcery Zita a Karla s rodinami.

INZERCE PRO VÁS

Dne 21. července 2017
připomínáme 1. smutné výročí
úmrtí mého manžela

Prodám byt 4+1, Husova ulice. Tel.: 603 472 768.
Cena 1 150 000 Kč.

Miroslava Kajfoše.
S láskou za celou rodinu vzpomíná
manželka Danka.

Příspěvky do zářijového čísla
Vratimovských novin zasílejte do 15. srpna.

Inzerát do společenské rubriky můžete podat osobně v pokladně kulturního
střediska, nebo zaslat e-mailem na adresu redakce@ksvratimov.cz.
Cena inzerce je 120 Kč v uvedeném rozsahu 4 řádků, každý další řádek 25 Kč.
Zveřejnění fotografie 25 Kč.
Fotografie posílejte e-mailem ve formátu jpg, tif, pdf.
Cena řádkové inzerce je 25 Kč za řádek. Řádek obsahuje 30 znaků.
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informace
občanům
Ceník
komerční
inzerce ve Vratimovských novinách

KOVOVÝROBA - DE/ds1
^dszW>KdpE<>1

(ceny jsou uvedeny včetně DPH)
Inzerát je nutno doručit v podobě pro tisk na nosiči nebo e-mailem.
Příplatek za drobné grafické úpravy

100 Kč

Cena za zveřejnění inzerátu se liší v následujících případech:





inzerát je v černobílé (čb) verzi,
inzerát je v barevné (ba) verzi,
inzerát je v barevné verzi na zadní straně (ba zs),
inzerát je se slevou: slevu lze uplatnit při souhrnné
objednávce na minimálně 3 měsíce.

Formát
1/16 strany
(na výšku nebo šířku)

1/8 strany

¼ strany
(na výšku nebo šířku)

½ strany

celá strana

Verze

Plná cena
v Kč

Cena
se slevou v Kč

čb

195

165

ba
ba zs
čb
ba
ba zs

240
270
390
480
540

210
240
330
420
480

čb

790

668

ba
ba zs
čb
ba
ba zs
čb
ba
ba zs

972
1.094
1.668
2.052
2.309
3.211
3.952
4.446

850
972
1.411
1.796
2.052
2.717
3.458
3.952

x KOVOVÝROBA нŵŽŶƚĄǎ:
o Z>1, ^,K/ad , D\1͕
PLOTOVÉ DÍLCE, ZpEKW>G<z
o Branky, brány, sloupy

x W>KdzE<>1-WZK:DdZ/>h
o ZƽǌŶĠƚǇƉǇǀēĞƚŶĢďƌĂŶĂďƌĂŶĞŬ
o WĢƐƚƵũĞŵĞd,h:ŶĂǎŝǀǉƉůŽƚ

x 'ZKssZd ǁǁǁ͘ǀƌĂƚĂ-ŽƐƚƌĂǀĂ͘Đǌ

ǁǁǁ͘W>Kdz-K^dZs͘
dĞů͗͘ϳϮϮ 550 000
KƐƚƌĂǀĂ– EŽǀĄĢůĄ͕,ƌĂďŽǀƐŬĄϱͬϯϵ

Fa Ševčík
SERVIS
ledniček,praček
a myček
PRODEJ LEVNÝCH
ledniček a praček
MONTÁŽ
klimatizací

kontrola osobních automobilů s diagnostikou,
resetování servisu, půjčovna přívěsů na převoz aut
výkup a prodej veškěrých ojetých automobilů,
havárek
opravy všech typů vozidel se zaměřením na Ford,
Japonce, Škoda, Renault
náhradní vozidlo po dobu opravy

TELEFON
603 203 511 Vratimov

příprava na STK - emise

www.servis-lednicek-pracek.cz

>\^ds1
M. POLLACH
Frýdecká 166, Vratimov

zahájili jsme ǀǉŵĢŶƵ

SODA STREAM
ďŽŵďŝēĞŬ
ĐĞŶĂ͗ϭϰϵ<ē
TEL.: 596 732 142

prodej náhradních dílů, disků
pneuservis, prodej jetých pneu
výměna olejů ZDARMA

KOMINICTVÍ

prodej postiženým osobám na soc. příspěvek úřadu

plnění klimatizace

Radovan Polakovič
IČO: 74447971
e-mail: kominictviradovan@seznam.cz

servis, montáž tažného zařízení
denní svícení

Nabízím Vám
– Pravidelnou kontrolu spalinových cest dle vyhlášky
č. 91/2010 Sb., se zprávou o provedení kontroly
(možno v sobotu i v neděli)

603 479 849
e-mial: autazrakouska@seznam.cz
www.autojurcik.cz

– Čištění komínů a kouřovodů, vložkování a opravy komínů
Nízké smluvní ceny
telefon: 605 379 799

Sjednání zákonného pojištění vozidel u Generali a ČPP
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ČERVENEC, SRPEN
Program ve Společenském
domě Vratimov
9. července 10:00
12. července 16:00

kinosál
galerie

13. července
20. července
27. července
3. srpna
10. srpna
17. srpna
24. srpna
31. srpna

učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11
učebna č. 11

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

Kurzy ve Společenském
domě Vratimov

NP: Čert a Káča
výstava: Stanislav Krejčí
Na dně vyschlé modři
autoškola
autoškola
autoškola
autoškola
autoškola
autoškola
autoškola
autoškola

Úterý
Středa
Čtvrtek

16:00

malý sál

cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál

bodystyling s Bárou
jóga s Luckou
pilates

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

Přejeme všem čtenářům příjemné
a pohodové léto.

Program v Kulturním domě
Horní Datyně
24. srpna

18:00
17:00
18:00

Archiv starších čísel Vratimovských novin
naleznete na našich webových stránkách
www.ksvratimov.cz

schůze ZO ČZS

0JU2QGĜHMâWČSiQHN

RODOKMENY
+/('È1Ë1$â,&+.2ě(1ģ

10. října 2017 v 18 hodin
Salonek Společenského domu ve Vratimově,
Frýdecká 1000/48
Chcete poznat historii své rodiny a dozvědět se více o svých předcích?
Víte, co je to rodokmen, rozrod a vývod
předků ?
Přijďte na besedu s genealogem Mgr. Ondřejem Štěpánkem.

vstupné 60 Kč

Vstupenky v prodeji od 21. srpna v pokladně kulturního střediska.
Rezervace na tel. čísle: 595 700 751
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Kulturní
středisko
Vratimov
ɚɸǣǼɚƼǋOâ_{ǼâʊōǪəǋǼÞŎŸɚËŸǋŘâ^ǼɴŘ{

DǊrəŗɷǢəzǻ
Ÿ_ˤʳʊ Ǐâˡ˟ˠ˦

Drcla loktem vo kredenc
Divadelní soubor K.V.A.S.
Autor: Robert Vrba
v Kulturním domě Horní Datyně

0 Kč

8
Vstupné

Pátek 29. září v 19 hodin
Pistáciová retrokomedie z prostředí
socialistického mlékárenského závodu.
9ɸǣǼɚEȖ_sŸǼsɚǏsŘ_ŸˤʳǏâĠŘˡ˟ˠ˦Ĩʐ_ŸȖǣǼǏs_ȖUǼɚǋǼsĨ
Ÿ_ˠ˥_Ÿˠ˨ÌŸ_ÞŘʰŘsEŸƼŸ_ŸŎĶȖɚ{ŘǼsĶʳUâǣĶsˤ˨ˤ˦˟˟˦ˤˠʳ

Vratimovská galerie
www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
Vratimovská galerie

6SROHĀHQVNìGĪP9UDWLPRY
Frýdecká 1000/48

Vstupenky v předprodeji od 21. srpna v pokladně kulturního
střediska. Rezervace a info na tel.č. 595 700 751.
V sále stolová úprava s možností občerstvení.

Frýdecká 1000/48

www ksvratimov cz facebook com/ksvratimov
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9. če hodin
v 10

Společenský dům Vratimovv
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimovv

Vstupenky v předprodeji v pokladně
kulturního střediska, tel.: 595 700 751
Vstupné dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč,
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč

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

při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení

Divadélko
ko Smíšek
Sm
míšek

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. srpna 2017.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně
(mimo srpen). Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3 200 ks. Tisk: Josef Kleinwächter, Čajkovského
1511, Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Dana Pavlicová. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Ze schůze rady města

Odkanalizování II. etapa

Černé skládky

Změna režimu parkování na Radničním náměstí
Parkování na Radničním náměstí má
od 4. srpna 2017 nový režim časového
parkování. Tato změna byla odsouhlasena
Radou města Vratimova.
Maximální doba stání je 2 hodiny v rozmezí od 6:00 do 17:00 hodin ve dnech Po –
Pá, a to s parkovacím kotoučem. Mimo
tuto dobu je parkování neomezené.
Plocha parkoviště byla upravena novým
vodorovným i svislým dopravním značením. Především je zde osazena dopravní
značka přikázaný směr jízdy vpravo a dopravní značka parkoviště s parkovacím
kotoučem, která označuje parkoviště, na
kterém řidič musí při začátku stání umístit
kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na
něm dobu začátku stání, kterou nesmí až
do odjezdu měnit.
Romana Drabinová
odbor investic a údržby obecního majetku

foto MěÚ Vratimov
Nové svislé dopravní značení na Radničním náměstí
foto MěÚ Vratimov
Nesprávné parkování (vozidlo je v protisměru)

foto MěÚ Vratimov
Správné parkování – parkovací kotouč je
viditelně umístěn za sklem

foto MěÚ Vratimov
Nové vodorovné dopravní značení na Radničním náměstí

informace občanům

Ze schůze
Rady města
Dne 27. června 2017 rada
města mimo jiné:
• schválila Smlouvu o dílo k veřejné
zakázce malého rozsahu na stavební
práce Rekonstrukce mostu č. 7, na ul.
K. Košťála, Vratimov
• schválila Smlouvu o právu provést
stavbu, týkající se provedení stavby Oprava místní komunikace – ul.
K Hájence
• schválila Smlouvu na komplexní zpracování knihy o Vratimově
• schválila Smlouvu o dílo na stavební
práce k veřejné zakázce malého rozsahu Dřevěný mlýnek v Horních Datyních
• schválila variantu Studie na přemístění knihovny z budovy Mateřské školy Horní Datyně do objektu Datyňka
v Horních Datyních
• schválila objednávku na opravu místních komunikací v Horních Datyních ,
a to části ulice V Údolí, Na Rozmezí,
U Školy a K Hájence
• schválila Smlouvu o dílo na stavební
práce k veřejné zakázce malého rozsahu Opravy zpevněných ploch ve vnitrobloku ul. Úzká

Dne 3. srpna 2017 rada města
pak také:
• schválila Smlouvu o dílo na zhotovení
veřejného prostoru Mlýnek
• schválila Smlouvu o dílo na služby
k veřejné zakázce malého rozsahu
Projektové práce – Knihovna Horní
Datyně
• schválila návrh na posunutí DZ IZ 4a
začátek obce – Horní Datyně o cca
200 m blíže před odbočení na MK
ulici U Lípy ve směru z Vratimova na
Horní Datyně a DZ IZ 4b konec obce
• taktéž cca o 200 m dále před odbočení
na MK ulici U Lípy ve směru z Horních Datyň do Vratimova
• schválila Smlouvu o dílo na služby
k veřejné zakázce malého rozsahu
Úpravy lokality sídliště Na Hermaně
– Studie
• schválila Smlouvu o dílo na služby
k veřejné zakázce malého rozsahu
Projektové práce – Chodník od ul.
Karla Velčovského po ul. K Hájence
Bc. Martin Čech
místostarosta

Oznámení o omezení provozu
pošty Partner Vratimov 3
Dne 26. září 2017 bude z technických důvodů pošta uzavřena

od 10:00 – 14:00 hodin.
Otevřeno bude opět od 14:00 – 16:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
Liběna Ondračková
Pošta Ostrava 30

Zrušení automatu na prodej jízdenek
ve Vratimově na náměstí
Dopravní podnik Ostrava a.s. oznamuje, že v souvislosti se zavedením nového odbavovacího systému bude postupně rušit prodej
papírových jízdenek. Z tohoto důvodu bude v průběhu měsíce
listopadu demontován automat na prodej jízdenek, který se nachází ve Vratimově na
náměstí. Cestující mohou využít pro platbu jednotlivých elektronických jízdenek ve
vozidlech MHD elektronickou peněženku ODISky, nebo bezkontaktní bankovní platební kartu. Současně lze nakupovat jednotlivé jízdenky také prostřednictvím SMS
zpráv, uvádí v oznámení Dopravní podnik Ostrava a.s.
Martin Čech
místostarosta

Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa
– Informace občanům v Horních Datyních
Dne 19.09.2017 se od 16 hodin uskuteční veřejné projednání stavby Odkanalizování
Vratimova-Horních Datyň, II. etapa, a to v Kulturním domě v Horních Datyních.
Předmětem bude seznámení občanů s přípravou a předpokládanými termíny realizace této
stavby a rovněž s přípravou projektů pro územní souhlas soukromých částí kanalizačních
přípojek, vč. postupu jejich povolení. Tyto projekty bude zpracovávat společnost Dopravoprojekt Ostrava, a. s., jejíž zástupci budou přítomni na tomto veřejném projednání.
Zároveň je možno předat projektantům vyplněné dotazníky pro zpracování dokumentace
soukromých částí kanalizačních přípojek, pokud takto někteří občané neučinili v loňském
roce, případně na základě opětovné výzvy letos v srpnu. Pokud se někomu výrazně
změnila situace RD oproti již předanému dotazníku v loňském roce (např. rekonstrukce
RD), je možno se rovněž dohodnout s projektanty na změně.
Ing. Alena Kašparová
odbor investic a údržby OM

Dočasné veřejné toalety v centru města
Vedení města vyslyšelo časté žádosti občanů, abychom v centru města umístili
veřejné toalety pro ty, kteří sem přicházejí za nákupy nebo si vyřídit jiné potřebné
záležitosti. Vyhovět takové prosbě není ani složité, ani příliš finančně náročné, ale
vyžaduje to maximální ohleduplnost a dodržování čistoty ze strany těch, kteří toalety
využívají. Musíme zajistit jejich úklid, a to lze jen do určitého stavu znečištění. Pak
už to není možné. Nikdo to nebude dělat a my to nemůžeme po nikom vyžadovat.
Proto jsme smlouvu uzavřeli na určitou dobu tří měsíců, tedy do konce října t. r. Pak si
vyhodnotíme, zda se chováme jako civilizovaní lidé a veřejné toalety v našem městě
zůstanou. Pokud ne, budou zase v zájmu nás všech odstraněny. Jejich osud je v našich
rukou.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka
2
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Černé skládky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vratimova stanoví, jak se má nakládat s jednotlivými
složkami odpadu. Na stránkách města Vratimova jsou uvedeny
další podrobnosti, včetně telefonních kontaktů pro případ, kdy
si občan neví rady, kam určitý druh odpadu odložit.
Navzdory těmto informacím, spoustě článků a opakovaných
upozornění, stále dochází k porušování této obecně závazné
vyhlášky vytvářením černých skládek na různých lokalitách
našeho města, v odlehlých zákoutích, ale i na místech naprosto viditelných - kolem sběrných kontejnerů, na otevřených
prostranstvích i v blízkosti obydlí. Snad každý člověk chce žít
v čistém prostředí a snaží se ve svém bytě udržovat si pořádek.
Je proto s podivem, že nepořádek často bezprostředně za, vedle
či naproti dveřím bytu některým lidem nevadí a vytváří černé
skládky blízko svého bydliště nebo na místech, kde tráví hodně volného času. Odstrašujícím případem je nově vzniklá černá
skládka u garáží v areálu zvaném OMBS (viz foto) na konci
ulice Popinecká.

Vzhledem k tomu, že situace na některých lokalitách byla neúnosná a odklízení opakujících se černých skládek stálo mnoho
peněz z městského rozpočtu, přistoupilo město k razantnímu
kroku v těchto dvou případech:
• lokalita na ulici U Hráze při styku s cyklostezkou, kde docházelo k opakovanému ukládání biologického odpadu,
byla vyčištěna a upravena (viz foto před a po úpravě)
• separační místo na chodníku v křižovatce ulic Buničitá
a Frýdecká, kde se u nádob hromadil komunální odpad do
separací nepatřící, bylo zrušeno.

foto MěÚ Vratimov

foto MěÚ Vratimov

foto MěÚ Vratimov

Upozorňujeme, že vytvářením černých skládek a odkládáním odpadu jinak než stanoví vyhláška, se občan dopouští
přestupku proti pořádku v územní samosprávě, za který je možno uložit dle § 46 odst. 3 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů pokutu až do výše 30 000 Kč.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Rekonstrukce mostu č. 7 na ul. Karla Košťála
Upozorňujeme občany, že na počátku září budou zahájeny práce na stavbě Rekonstrukce mostu č. 7 na ul. Karla Košťála. Následně
od 6. září 2017 do 30. listopadu2017 bude provedena úplná uzavírka tohoto mostu. Objízdná trasa bude vedena po ulicích Vratimovská, Václavovická a Na Rozmezí. Děkujeme občanům za trpělivost při realizaci této stavby.
Ing. Alena Kašparová
vedoucí odboru INV

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. září 2017.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně
(mimo srpen). Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3 200 ks. Tisk: Josef Kleinwächter, Čajkovského
1511, Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Dana Pavlicová. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Návštěva z Polska
Ve středu 12. července 2017 nás navštívili zástupci seniorů
z partnerského města Strumień, kteří přijeli spolu s burmistrz miasta (starostka města) paní Annou Grygierek. Návštěvu přivítala
starostka města JUDr. Dagmar Hrudová, místostarosta Bc. Martin
Čech, Danuše Slívová ze Svazu tělesně postižených a Anna Huppertová z Klubu důchodců.
Přivítání proběhlo v kinosále Kulturního střediska ve Vratimově, kde jsme hostům zároveň promítli film o našem městě. Poté se
návštěvy ujal místostarosta města, který je provedl naším městem.
Hosté si prohlédli vratimovské Kulturní středisko, zrekonstruované náměstí, sportovní areál a koupaliště. Dále se podívali i do
Horních Datyň, kde si prohlédli hasičskou zbrojnici, kulturní dům

a školu. Poté se společně prošli parkem u Husova sboru ve Vratimově. Návštěvu města ukončili obědem v místní restauraci. Polští
přátelé se pak přesunuli do Dolní oblasti Vítkovic. Akce se uskutečnila v rámci společné příhraniční spolupráce. Naše město s miastem Strumień spolupracuje od roku 2014. Mezitím se rozvinula
spolupráce i mezi našimi školami, hasiči, Domem dětí a mládeže
a dalšími spolky a organizacemi města.
Další společné setkání se uskuteční v neděli 3. září 2017 v 15:00
h, kdy proběhnou v Drogomyślu (část města Strumień) dožínky,
kterých se zúčastní mažoretky Zik Zak a datyňští hasiči.
Martin Čech
místostarosta

foto MěÚ Vratimov

foto MěÚ Vratimov

Přátelský parčík je hotový
Ukončili jsme práce spojené se zřízením parčíku v Drogomyśli.
Toto místo, které bude sloužit integraci obyvatel a návštěvníků,
se nachází v centru obce. Projekt obce Strumień a města Vratimov Aktivní na hranici je v polovině.
Už jsme ukončili práce spojené se zřízením parčíku v Drogomyśli. Tato plocha je vydlážděná, jsou nainstalovány šachové
stolky a lavičky a celek doplňují nově zasazené rostliny. Tento
parčík bude dodatečným zázemím, které umožní realizovat společné sportovně-rekreační aktivity s kamarády z České republiky.
Bude využíván také obyvateli pohraničí jako místo integračních
setkání a místo pro oddych.
V rámci projektu jsou organizována rovněž setkání žáků z Čes-

ké republiky a z Polska, která prohloubí jejich vzájemné vztahy.
Už se uskutečnila dvě setkání žáků z Drogomyśle a z českého
Vratimova. Proběhl sportovní den a Mezinárodní sportovní závody, a také se uskutečnila návštěva delegace ze Strumieně v partnerském městě. Během Svátku úrody v Drogomyśli budeme mít
příležitost poznat českou kulturu, protože program akce zpestří
vystoupení uměleckého oddílu mažoretek.
Poslední aktivitou, která bude realizována v rámci doby trvání projektu, bude Regionální den, který se bude konat ve škole
v Drogomyśli.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto MěÚ Vratimov

foto MěÚ Vratimov

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu mikroprojektů Śląsk Cieszyński
– Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a ze státního rozpočtu Polské republiky.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński –
TěšínskéSlezskoi budżetu państwa.
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„Ač mrtví, stále bojují“.
Jaroslav Seifert
I když od tragédie v Lidicích uplynulo letos v červnu již celých ry ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fa75 let, pravdivost této věty se každým rokem potvrzuje. Osudy kulta Univerzity Karlovy v Praze. Snad největší celebritou byl
lidických obětí oslovují stále další a další generace. I letos žáci předseda poroty plk. Eduard Stehlík, který po programu ochotně
vyplňovali vědomostní testy s otázkapodepisoval svou knihu o Lidicích.
mi z protektorátního období a napsali
Po vyhlášení a ocenění všech finalissvou literární práci na jedno ze zadatů přišel také čas na zábavu. Nejprve
ných témat. Hodnotící komise měla
své představení předvedl iluzionista
jistě nelehký úkol, když z celkem
Pavel Kožíšek a pak rozezpíval celý
2 171 účastníků ze 115 škol z České
sál zpěvák Pavel Callta. Obě předstarepubliky, Slovenska a Ruska měla
vení sklidila u finalistů soutěže velký
vybrat jen 42 finalistů, kteří se sešli
úspěch.
14. června 2017 v Multifunkčním
Vyvrcholením celého vzpomínkocentru v Hlinsku ke slavnostnímu vyvého dne byla prohlídka NKP Ležáky.
hlášení. V ZŠ Vratimov, Masarykovo
Osada Ležáky leží ve velice malebnáměstí, jsme měli velikou radost,
ném zákoutí Chrudimska. O to více
když jsme se dozvěděli, že byl nomina nás působilo vyprávění o tragicnován i náš žák Jonáš Lipový z 9. tříkých událostech v červnu 1942, kdy
dy. Na finále se vydal v doprovodu
foto Mgr. Pavlína Kožušníková byly Ležáky vypáleny. Nezapomenusvé babičky, paní Věry Köhlerové,
telné příběhy jednotlivých ležáckých
a paní učitelky dějepisu Pavlíny Kožušníkové. Všichni společně obětí velice zaujaly všechny přítomné, kteří na zpáteční cestě
prožili opravdu nezapomenutelný den.
do svých domovů mohli přemýšlet nad statečností a odvahou, se
Samotné vyhlášení soutěže se neslo v opravdu slavnostní at- kterou se obyvatelé Ležáků rozhodli bojovat s nacistickou mocí.
mosféře se spoustou zajímavých hostí. Vyhlašovatelem soutěže
Mgr. Pavlína Kožušníková
je Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultuZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

Mlčí múzy ve válce?
Odpověď na tuto otázku se vydali hledat žáci 8. a 9. tříd ze ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí do Národního památníku
2. světové války v Hrabyni, jehož pracovníci nabízejí edukační program právě
s tímto názvem.
Hned na začátku exkurze je čekalo nečekaně aktuální setkání s historií 2. světové války. Ve vzpomínkové síni se totiž
pohybovali vojáci v uniformách
a rusky mluvící diplomaté, kteří
zde kladli kytice. Bylo totiž 22.
června 2017, tedy den 46. výročí
napadení Sovětského svazu fašistickým Německem. Pak žáci
pokračovali prohlídkou interaktivní expozice Doba zmaru a naděje, která chronologicky připomíná válečné dějiny 2. světové
války prostřednictvím interaktivních panelů, filmů i skutečných
předmětů, budov, zbraní, které se
na Ostravsku v době 2. světové
války používaly. Seznámili se
také s osudy československých
vojáků na Blízkém východě,
osudy letců v Polsku, Francii
a Velké Británii. Smutná expozice Oběti a vrazi jim přinesla více
informací o životě v koncentračních táborech.

Nejemotivnější částí prohlídky byla
bezesporu expozice sádrových modelů lidických dětí v nadživotní velikosti, které
se staly předlohou pro bronzové sousoší
umístěné v Památníku Lidice. Žáci se zatajeným dechem poslouchali nahrávky dopisů lidických dětí.
Celou prohlídku památníku žáci ukončili výstupem na střechu památníku, ze

které se nám otevřela překrásná vyhlídka
do kraje.
Žáci tedy prošli všechny expozice týkající se bojů i běžného života obyvatel. Stále se však nic nedozvěděli o kultuře ve 2.
světové válce. Přemístili se tedy do učebny a v průběhu výukového programu Mlčí
múzy ve válce? se seznámili s časopisy,
filmy, sochami, obrazy i divadelními hrami
a s jejich autory. Byli překvapeni, že některá díla znají i oni
ze svého dětství. Naopak některá jména slyšeli úplně poprvé.
Každopádně na konci programu
byla jejich odpověď jasná. Ve
válce múzy rozhodně nemlčí.
Na zpáteční cestě bylo znát,
že žáci byli s průběhem exkurze
spokojeni. Jistě k tomu přispěl
i fakt, že nebyli jen pasivními
posluchači, ale po celou dobu
prohlídky museli být aktivní,
když v jednotlivých expozicích vyhledávali správné řešení
úkolů z pracovních listů, které dostali od svých průvodců.
V autobuse si společně s chutí zazpívali a domů se vraceli
opravdu v dobré náladě.
Mgr. Pavlína Kožušníková
foto Mgr. Pavlína Kožušníková ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.
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Vyhlášení Dětské novinářské ceny 2017 ovládli
žáci ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí
V pondělí 26. června 2017 se v sále
DDM Vratimov konalo slavnostní vyhlášení již 19. ročníku Dětské novinářské
ceny, kterou vyhlašuje Dům dětí a mládeže ve Vratimově. Děti již tradičně soutěžily ve třech kategoriích – psaný text, foto
a video. Téma bylo Cirkus a ukázalo se,
že je to pro naše mladé tvůrce téma velice kontroverzní. V jejich dílech se totiž
objevily naprosto opačné názory. Někteří
psali o cirkusu s nadšením, označovali ho
za skvělou zábavu. Jiná skupina dětí ho
naopak označovala za zavrženíhodnou zábavu a psali o týrání zvířat, hluku a nepříjemných pocitech, které při své návštěvě
cirkusu měli. Největší skupina autorů neřešila realitu cirkusového vystupování, ale
své představy o ideálním cirkusu popsali ve svých cirkusových pohádkách nebo
fiktivních představeních.
Našim žákům se povedlo vytvořit mnoho hezkých dílek, která byla odbornou porotou oceněna diplomem, uznáním i věcnými cenami.
V kategorii psaný text se na 1. místě
umístili žáci 4. A třídy, kteří vytvořili fiktivní číslo inzertního časopisu Cirkusové
avízo. Asi byste byli hodně překvapeni,
co všechno se dá v cirkusu inzerovat.

foto Mgr. Pavlína Kožušníková
S kompletací jim pomáhaly Markéta Hrmelová a Marie Vehovská ze 7. třídy. 2.
místo získaly Tereza Zárubová a Adéla
Dendisová z 6. A třídy, které zpracovaly
anketu na téma: Co se mi líbí v cirkuse?

foto Mgr. Pavlína Kožušníková

K jejich překvapení většina žáků naší základní školy odpověděla, že se jim v cirkuse nelíbilo a popisovali své špatné zkušenosti s ním.
Za své cirkusové pohádky získali 2. místo Eva Pieronkiewiczová z 6. B a Adam
Roleček z 6. A, 3. místo získaly Dominika Satinská a Vanesa Korduljaková z 6. B
a Kateřina Golcová z 6. A. V kategorii video 1. místo získal kolektiv žáků z 6. B
se svým příspěvkem Jak se dělá cirkus?
Ocenění od poroty získali za svůj příspěvek Matějův den v cirkuse i Matěj Šindler
z 6. B a Patrik Pavelka z 9. třídy.
Děti měly ze svých ocenění velkou radost a na konci slavnostního vyhlášení
bylo vylosováno téma dalšího, už 20. ročníku Dětské novinářské ceny. A je opravdu reprezentativní – Modeling. Uvidíme,
jak se s tímto tématem poperou naši žáci
tentokrát.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

Čtení jako dárek
Všichni víme, že děti se rády předvádějí, ale nerady se něco učí nazpaměť. Obě
tyto podmínky splňuje scénické čtení. Žáci
i učitelé ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí se v červnu již tradičně právě tímto
způsobem připojují k celostátní kampani Celé Česko čte dětem. A protože paní
učitelky moc dobře vědí, jak moc scénické
čtení děti baví, rozhodly se jim tak dát netradiční dárek k Mezinárodnímu dni dětí.

A opět se akce setkala s velkým úspěchem. Do projektu se zapojily opravdu
všechny třídy. Děti předčítaly, hrály, vyrobily si loutky postaviček, o kterých četly, vyrobily si kostýmy, rekvizity. Někteří
žáci se naučili náročné pasáže zpaměti, jiní
si zmalovali obličej k nepoznání. Některé
role vyžadovaly dramatickou atmosféru,
jiné byly doplněny zpěvem, tancem, nebo
dokonce hrou na hudební nástroj. Asi nej6

foto Mgr. Pavlína Kožušníková
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větší odvahu chtěly role, ve kterých se žáci
zesměšnili nebo předčítali zavrženíhodné
postavy.
Všech rolí se žáci ujali s velkou chutí
a na výsledku to bylo znát. Děti předvedly
úryvky z pohádek, z Deníku malého poseroutky, z Boříkových lapálií, z Ezopových
bajek, z Biblických příběhů, z Erbenovy
Svatební košile, z Máchova Máje. 7. třída
se pustila do parodie pohádky O hloupém
Honzovi. Paní knihovnice z Městské
knihovny ve Vratimově, které tvořily odbornou porotu, měly opravdu těžké rozhodování, koho ocenit. Výsledky byly vyhlášeny ve školním rozhlase a všichni ocenění
získali od Městské knihovny ve Vratimově
věcné dárky.
Nakonec zvláštní ocenění získali:
1. Žáci 1. A i 1. B tříd za velmi povedenou dramatizaci národních pohádek.
2. Ze 2. třídy Sára Jošticová, Patrik Nosál,

6.
7.
8.

foto Mgr. Pavlína Kožušníková

3.
4.
5.

Klára Šebestová, Denisa Puchýřová,
Amálie Nitková za roli oveček.
Žáci 3. A za krásné loutky, kterými
doprovázeli své čtení.
Ze 4. A Petr Frydrych za roli policisty
a Denisa Füri za roli paní učitelky.
Z 5. třídy Matěj Plewa za roli Grega
z Deníku malého poseroutky.

Z 6. A Dominika Bajnarová za roli zlé
ženy v Moudrosti Šalamounově.
Ze 7. třídy Matěj Janák za roli Hloupého Honzy.
Z 8. třídy Klára Kroviářová za roli
milé a Gabriel Füssy za roli mrtvého
vojáka v baladě Svatební košile.

Po vyhlášení výsledků si děti na chodbách navzájem předváděly úryvky svých
rolí, sdělovaly si svá hodnocení. Společně
přemýšlely, co by bylo dobré číst příště.
Scénické čtení se stalo již nedílnou součástí vyučování literatury na naší škole, což
se odráží ve stále rostoucí úrovni jednotlivých vystoupení. Nezbývá než poděkovat
všem zúčastněným za vzornou přípravu,
knihovnicím Městské knihovny za milou
spolupráci a těšit se, co krásného nám naši
žáci předvedou příští rok.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

Školní zájezd do Chorvatska
V prvním prázdninovém týdnu se na ostrově Pag v Chorvatsku
uskutečnil týdenní ozdravný pobyt nejen pro děti, ale i pro jejich
rodiny. Organizátorem byla ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí ve
spolupráci s CK Adrialand Brno. Ozdravné pobyty u moře mají
na naší škole už dlouholetou tradici. Vzhledem k tomu, že se letos
jednalo už o jubilejní dvacátý výjezd k moři, zaslouží si tato skutečnost malé bilancování a zamyšlení, jak se naše pobyty postupně
proměňovaly.
Poprvé jsme vyrazili k moři už v roce 1993. Cílem cesty bylo východní pobřeží Itálie. Tehdy vyjely hned 2 plné autobusy dětí prvního a druhého stupně na dvě různá místa, Bibione a Lido Adriano,
která jsme navštívili celkem 9 krát. Poté jsme změnili destinaci,
a tak jsme se za 3 roky za sebou zotavovali na západním pobřeží
Itálie v Toskánsku u Tyrhénského moře. Součástí pobytů v Itálii
byly zážitkové a poznávací zájezdy. Zábavní park Mirabilandia,
města Ravenna, Benátky, San Marino, Pissa, Florencie a také ostrov Elba. Po krátké cestovatelské pauze jsme změnili zemi i moře
a začali jsme vyjíždět do Chorvatska. Třikrát jsme kempovali v oblasti historického, organizací Unesco chráněného městečka Trogir.
Kdo měl zájem, mohl navštívit město Šibenik nebo Split. Všechny
výše uvedené pobyty jsme absolvovali ve spolupráci s CK Mama
z Ostravy.
Od roku 2013 vyjíždíme s CK Adrialand Brno, která v oblasti
hromadných cestovních pobytů nabízí školám výborné podmínky.
Zatímco na počátku našich cest jsme byli ubytováni ve stanech
s minimálním vybavením, které se v průběhu let zkvalitňovalo,
nyní jezdíme do dřevěných bungalovů nebo klimatizovaných mobilehomů, to vše s plnou penzí a za dobrou cenu.

foto ZŠ Masarykovo nám.
Nejmladším účastníkem všech pobytů bylo dítě ve věku dva
a půl roku, nejstarší účastnicí byla letos paní ve věku 77 let. Pobyt je tedy vhodný pro všechny věkové skupiny. Na počátku jsme
vyjížděli pouze s dětskými kolektivy, nyní vyjíždějí celé rodiny se
svými přáteli a známými. Někteří účastníci už byli několikrát za
sebou, takže nelze objektivně spočítat, kolik osob se v rámci těchto
pobytů zrekreovalo. V každém případě půjde toto číslo do několika
stovek. Je třeba připomenout, že každý náš výjezd je zajištěn i po
zdravotní stránce. Už léta s námi jezdí naše milá a obětavá vratimovská lékařka MUDr. Markéta Maršálková.
Letošního pobytu na Pagu, který byl už pátý v pořadí, se zúčastnilo celkem 51 osob, z toho 24 dětí do 15 let, které si vytvořily
báječnou partu. Totéž platilo i o dospělých. Kromě nekonečného
koupání v moři jsme podnikali dlouhé vycházky po okolí, pro děti
spojené s orientační hrou podle mapy a s hledáním pokladu. Za
celou dobu pobytu jste neuslyšeli větu: „Mami, co mám dělat?“
nebo „Kdy už pojedeme domů?“ Přidanou hodnotou pobytu bylo
krásné počasí, a tak jsme si všichni užili pravé jadranské atmosféry.
Závěrem dodávám, že ozdravné pobyty pořádané naší školou
jsou přístupné veřejnosti. Informace o připravovaném pobytu
v roce 2018 najdete v měsíci říjnu na stránkách naší školy (www.
zsmasaryk.cz), stejně tak jako fotografie z pobytů.
Mgr. Alice Čavojská
ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

foto ZŠ Masarykovo nám.
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Sportovně-ozdravný pobyt v Itálii
Ráda bych poděkovala paní ředitelce Darje Kuchařové, která nám letos už
podruhé umožnila realizovat sportovně-ozdravný pobyt v Itálii, tentokrát v Bibione. Děti měly opět možnost vychutnat si
přímořskou atmosféru, která byla už zjevná od počátku nástupu do autobusu, kde se
nemluvilo o ničem jiném než o moři, pizze, bazénu a večerce.
Sportovně-ozdravný pobyt ZŠ Vratimov, Datyňská se uskutečnil od 9. června do 18. června 2017 v Bibione v Itálii.
Tohoto pobytu se zúčastnilo celkem 42
dětí a 5 pedagogických pracovníků, bydleli jsme v apartmánových bungalovech.
V komplexu bylo plné vybavení s vlastním
sociálním zařízením. V celém ohrazeném
objektu bylo k dispozici několik bazénů se
sprchami, taktéž na pláži byl k dispozici

plný plážový servis s lehátky, slunečníky
a sprchami. Strava pro děti byla zajištěna
5x denně.
Děti neměly nouzi o bohatý animační
program jak hudební, tak sportovní, navíc
obohacený o výuku jazyka, pečlivě připravený učitelkami a pedagogickým dozorem. Jednotlivé aktivity plnily děti buď
společně, nebo ve skupinkách, podle věku.
Přímořská atmosféra a krásné slunečné počasí po celou dobu pobytu vše jen podtrhla
a na dětech bylo znát nadšení.
Kromě inhalování, plavání v moři i bazénu, procházek po pláži spojených se
sběrem mušlí, měli zájemci možnost celodenního výletu do blízkého aquaparku.
Někteří nadprůměrně tělesně zdatní jedinci zas podnikli plážovou túru k majáku
spojenou s naučnou stezkou. Jiného cha-

rakteru byly večerní poznávací procházky
po promenádě Bibione, které ocenili snad
všichni. Zde měl každý možnost procvičit
si italskou nebo anglickou slovní zásobu
při nákupu zmrzliny, pizzy, či suvenýrů.
Pro nás, organizátory akce, bylo nejdůležitější, aby se děti bavily a byly spokojené, protože jejich smích znamenal naši
spokojenost. Jsme šťastní, že jsme vše
zvládli bez jakýchkoli zádrhelů a ve zdraví
a pohodě se vrátili zpět domů!
Velký dík patří všem rodičům za poskytnutou důvěru, dětem za jejich nadšení a pedagogickému týmu , Pavlíně Koudelkové,
Lucii Homolové, Simoně Deutschmannové za bezvadnou spolupráci.
Grazie a arrivederci presto.
Ogeerová Markéta
ZŠ Vratimov,Datyňská

Ohlédnutí za letními tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal o
letních prázdninách 17 táborů pro děti, kterých se zúčastnilo celkem 523 dětí a mládeže. Z toho 7 táborů bylo příměstských –
to znamená, že rodiče ráno děti přivedli na
domeček, kde pro ně byl připraven bohatý
program, včetně zajímavých výletů, a odpoledne si děti opět vyzvedli. Mezi tábory
byla i odborná soustředění například pro
mažoretky, badminton, breake dance.
Pobytové tábory probíhaly na různých
místech (Horní Žleb, Lukavec, Myšinec,
kemp Kajlovec, zámek Bartošovice…)
a v různých typech ubytování, od stanů až
po ubytovny hotelového typu, takže vybrat
si mohl opravdu každý. Všechny tábory
byly motivované celotáborovou hrou, která vytvářela atmosféru každého z táborů.

foto DDM Vratimov

foto DDM Vratimov
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Tak například mohli účastníci táborů být
Badateli, ocitnout se v továrně na čokoládu
pana Wonka nebo přelétnout rokem za 170
hodin.
O děti se starala necelá stovka pedagogů,
kuchařů, zdravotníků a dalších pracovníků
táborů. Těmto lidem patří velký dík za jejich práci, které obětovali převážně část
své vlastní dovolené nebo prázdnin. Za
svou práci obdrželi všichni velmi skromnou finanční odměnu. Pro zachování nízkých cen našich táborů jsou tito výjimeční
lidé ochotni pracovat jen za dětský úsměv.
Proto mi dovolte poděkovat jim za jejich
práci alespoň touto cestou.
O tom, že se tábory povedly, svědčí dopisy rodičů. Děkujeme za důvěru a už nyní
pro vás připravujeme tábory na léto 2018.
Bc.Hana Nevrlá
DDM Vratimov
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Nabídka kroužků Domu dětí a mládeže Vratimov
školní rok 2017/2018
Pro školní rok 2017/2018 si Dům dětí a mládeže Vratimov připravil pro děti, mládež, ale i dospělé zájemce opět bohatou nabídku
kroužků, klubů a kurzů. Jsou mezi nimi naše stálice, jako například
mažoretky ZIK ZAK, ale také novinky.
Kompletní nabídku naleznete od 4. září 2017 na webových stránkách www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku DDM Vratimov.
Pro úplný přehled o nabídce doporučuji navštívit DDM Vratimov 4. září 2017. Máme pro Vás připravený Den otevřených dveří
a odpoledne Křižovatku zájmů pro děti. Na těchto akcích dostanete
od nás kompletní nabídku aktivit pro nový školní rok. Můžete si
prohlédnout naše prostory a dostanete odpovědi na své otázky. Od
tohoto dne je možno přihlásit se do kroužků.
Činnost kroužků budete v tomto školním roce zahájena v týdnu
od 18. září do 22. září dle připraveného rozvrhu. Jde o zkušební

provoz. Znamená to, že si můžete projít více kroužků, aniž byste
se museli přihlašovat. Vyzkoušíte si, zda vybraná aktivita splňuje
Vaše očekávání, vedoucí Vám odpoví na Vaše dotazy a představí
plán činnosti kroužků na celý školní rok. V tomto týdnu mimořádně umožňujeme rodičům účast na kroužku. Jedinou podmínkou
jsou přezůvky.
Ostrý provoz kroužků bude zahájen v týdnu od 25. září do
29. září 2017. Věřím, že v naší nabídce najdete kroužek, který Vám
a Vašemu dítěti zpříjemní volný čas.
Bližší informace o všech aktivitách Domu dětí a mládeže Vratimov naleznete na www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku https://
www.facebook.com/DDMVratimov?ref=hl.
Bc. Hana Nevrlá
DDM Vratimov

Nabídka akcí DDM Vratimov na měsíc září
možnosti trávení volného času v našem zařízení. Pro
děti budou připraveny doplňkové hry a soutěže. Za
jejich splnění čeká na děti odměna.

Den otevřených dveří
V pondělí 4. září 2017 jsou pro všechny zájemce
u nás v Domě dětí a mládeže Vratimov v době mezi
10:00 až 15:00 hodinou dveře otevřené. Přijďte si prohlédnout prostory, kde Vaše děti nebo i Vy můžete trávit svůj volný čas. Našim cílem je Váš volný čas pod
naší střechou.

Slavíme 80 let
Pamětní kámen na budově DDM Vratimov hlásá,
že jí letos je právě 80 let. Přijďte si s námi připomenout její historii. K výročí připravujeme program, který najdete
v září na našich webových stránkách. Srdečně zveme nejen pamětníky.

Výtvarný workshop se soutěží
Součástí Dne otevřených dveří bude výtvarný workshop pro
všechny věkové kategorie. Tématem je výtvarně ztvárnit současnost a budoucnost budovy DDM Vratimov, která slaví 80 let od
svého postavení. Nejlepší výtvarné práce budou vyhodnoceny
a odměněny.

Ředitelské volno
Na pátek 29. 9. 2017 mají obě vratimovské základní školy naplánované ředitelské volno. Na tento den připravujeme pro děti
nabídku aktivit, o které vás budeme blíže informovat v září na
webových stránkách a na facebooku DDM Vratimov.
Bližší informace o všech aktivitách Domu dětí a mládeže Vratimov naleznete na www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku
https://www.facebook.com/DDMVratimov?ref=hl.
Bc. Hana Nevrlá
DDM Vratimov

Křižovatka zájmů aneb Stop nudě
Nabídka kroužků, kurzů a dalších aktivit DDM Vratimov pro
školní rok 2017/2018 proběhne v pondělí 4. září 2017 od 15:00
do 18:00 hodin v prostorách Domu dětí a mládeže Vratimov na
ulici Frýdecká 377/61. Na děti a jejich rodiče budou čekat kromě
zaměstnanců i vedoucí kroužků, kteří budou nabízet zajímavé

Městská knihovna Vratimov informuje
Výstava v chodbičce s názvem Petr Bezruč bez záruky je prodloužena do 26. září
2017 a můžete ji zhlédnout v půjčovní
době.

Připravujeme na říjen:
Týden knihoven ve dnech
2.–6. října 2017
 Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí
do knihovny jako čtenář, promineme
do konce kalendářního roku registrační poplatek.
 Vyhlašujeme amnestii dlužníkům
knih, v tomto týdnu nebudeme odesílat upomínky!
 Čtenáři, kteří si půjčují knihy na průkazy rodinných příslušníků, dostanou










průkaz s platností do konce roku 2017
zdarma.
Dětští čtenáři dostanou nový, zalaminovaný průkaz.
Zábavná soutěž pro děti S Ferdou
Mravencem není nikdy nuda (po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna).
Výstava Židovské hřbitovy v chodbičce knihovny.
Výstavka knih Kláry Smolíkové.
Setkání se spisovatelkou Klárou
Smolíkovou.
Pasování druháků na čtenáře.
VŘSČ - Velké říjnové společné čtení
aneb Čteme v Amfíku
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Pokud Vás během návštěvy knihovny
zastihne déšť, můžete si zdarma vypůjčit
deštník a při výběru pěkné knihy ke čtení Vám určitě pomohou naše dioptrické
brýle. Zdarma si můžete vypůjčit i knihovnickou tašku.
Půjčovní doba:
pondělí a čtvrtek 9:00–12:00 hod.,
13:00–18:00 hod.,
úterý 9:00–12:00 hod., středa zavřeno,
pátek 13:00–16:00 hod.
Kontakt:
Městská knihovna Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz
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Místní knihovna Horní Datyně informuje
Vážení čtenáři, po dvouměsíční přestávce začínáme provoz v pondělí 4. září
2017 od 14 hodin. Připravujeme Týden
knihoven od 2. října 2017.
 Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí
do knihovny jako čtenář, promineme
do konce kalendářního roku registrační poplatek.
 Vyhlašujeme amnestii dlužníkům
knih, v tomto týdnu nebudeme odesílat upomínky!
 Čtenáři, kteří si půjčují knihy na průkazy rodinných příslušníků, dosta-

nou průkaz s platností 365 dní zdarma.
 Dětští čtenáři dostanou nový zalaminovaný průkaz.
 Nový baťůžek bude pro kamarády
Čtyřlístku.
 Na facebooku knihovny najdete zábavný kvíz.
Od 4. září můžete v chodbičce knihovny zhlédnout výstavu s názvem Větrné
mlýnky v našem okolí. 17. Chystáme pasování druháků na čtenáře a žáci základní
školy se setkají se spisovatelkou Klárou

Smolíkovou ve vratimovské knihovně.
Pro děti jsme přichystali zábavnou soutěž
S Ferdou Mravencem není nikdy nuda.
Po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna.
Kontakt:
Místní knihovna Horní Datyně,
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz,
www.hornidatyne.info
Marika Zajíčková
MěK Vratimov

Babolat Tour 2017

HLEDÁME
nové tenisové
naděje
Tenisový klub Biocelu Vratimov
pořádá nábor dětí do tenisové
přípravky (pro děti narozené
v roce 2011, 2012, 2013)
ve čtvrtek 14. září 2017 v 18 hod.
v areálu vratimovských
tenisových kurtů.
Nábor proběhne
za každého počasí.
Trenéři TC Biocelu Vratimov

V neděli 13. srpna 2017 se již trad
dičně
konal na tenisových kurtech ve
Vratimově turnaj v babytenisu, který je součástí
Babolat Tour 2017, 15. ročníku tenisového okruhu pro děti od 8–9 let. Turnaje se zúčastnilo 25
malých tenistů nejen z ČR, ale také ze Slovenska.
Hráči byli rozděleni do 8 skupin po 3, respektive 4 hráčích. Ve skupinách sehráli utkání každý
s každým do 4 gamů a první dva ze skupiny pofoto TC Biocel Vratimov z. s.
stoupili do hlavní soutěže, která se pak již hrála Zleva: M. Čech, K. Ondrášková,
klasickým pavoukem, ostatní hráli soutěž útěchy. O. Klimša, J. Fedor
Děti předvedly bojovné výkony a i v tomto
mladém věku byl vidět tenis na velmi dobré úrovni. Nás jako pořadatele a trenéry potěšilo
4. místo domácího tenisty Jakuba Fedora (8 let) - v současnosti největší tenisové naděje
vratimovského tenisu.
Vítězem se stal Marek Čech z TK Agrofert Prostějov, který ve finále porazil Karolínu
Ondráškovou z SC Ostrava, na 3. místě se umístil Ondřej Klimša z téhož oddílu. Zapojilo se i šest dalších vratimovských tenistů: 11. Valerie Scheibinger,13. Samuel Bednář,
17. Agáta Střondalová, 18. Jakub Franc, 22. Jakub Samek, 23. Lukáš Cielecký. Všem
děkuji za reprezentaci našeho oddílu.
Mgr. Jana Biolková
TC Biocel Vratimov z. s.

TJ Sokol informuje
V pátek 22. září 2017 v 9:30 hodin
TJ Sokol Vratimov pořádá za podpory
MěÚ a KS Vratimov X. ročník Běhu
naděje.
Svou účastí a příspěvkem podpoříte
správnou myšlenku, boj s rakovinou.
Veškeré finanční prostředky putují do
výzkumných a léčebných ústavů zabývajících se touto problematikou.
Loňského ročníku se zúčastnilo 844
účastníků a výše jejich příspěvků činila
11.737 Kč, což byla nejvyšší částka, kterou jsme odeslali z našeho Běhu naděje
za dobu jeho předání.
Letošní ročník Běhu naděje je zvláštní
ještě tím, že se touto akcí zapojujeme do

celorepublikové aktivity České obce sokolské, a to do projektu Sokol spolu v pohybu, který je součástí ročního projektu
XVI. všesokolský slet 2018.
Vyvrcholením projektu Sokol spolu
v pohybu je 22. září 2017 páteční Noc
sokoloven, které se také účastníme a ke

které najdete bližší informace na plakátech či na našem facebooku.
Hned počátkem října, a to v sobotu
7. října 2017 od 9:30 hodin, vás bez rozdílu věku zveme na turnaj v petangue.
Vytvořte si 3členná družstva a přijďte
s vlastním petangue.
Startovné činí 150,- Kč.

PODPOŘTE I LETOS
SPRÁVNOU VĚC
A PŘIPOJTE SE K NÁM!
Mgr. Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov
10
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Dvojnásobně úspěšné
fotbalové jaro 2017

é
Fotbalov
ozvěny
Přinášíme občanům malé ohlédnutí za
uplynulou sezónou, a to zejména za její
jarní částí, která byla pro vratimovský
klub nadmíru úspěšná. Po kvalitní zimní přípravě se našemu A mužstvu, pod
vedením trenérů Jiřího Hořínka a Vladana Pražáka, podařilo ze sedmé příčky
po podzimní části na jaře uhrát 31 bodů
a svou spanilou jízdu tak zakončit prvním
místem, které zároveň znamenalo postup
do krajského přeboru, což je pátá nejvyšší
soutěž v ČR.

foto FC Vratimov z. s.
Skvěle se na jaře vedlo taktéž našim dorostencům, kteří se pod vedením trenérské dvojice Zdeněk Havránek a Martin

foto FC Vratimov z. s.
Polach umístilo v krajské soutěži na krásném třetím místě, když dokázali za celou
sezónu 2016/2017 nasázet svým soupeřům úctyhodných 227 gólů a s přehledem
tuto statistiku vyhráli.
Na úspěch prvního mužstva taktéž navázalo naše B mužstvo, které vedené
trenérem Ivo Adámkem podávalo vyrovnané výkony po celou sezónu, a v dlouhodobé tabulce se drželi vždy na předních
příčkách. Triumfu naše B mužstvo dosáhlo až v následném play-off, kdy zdolalo
všechny své soupeře. První místo znamenající postup do Městského přeboru si
vybojoval náš rezervní tým v posledním

utkání, když zdolal svého soka z Hrabové
až v napínavém penaltovém rozstřelu.
Naši nejmenší fotbalisté se zúčastnili v jarní části celé řady turnajů a taktéž
svých soutěží, které ovšem nejsou zaznamenávány do klasických tabulek. Zde
je podstata více než samotný výsledek
radost ze hry a nadšení malých klučinů,
kteří se pod dozorem trenérů Luboše Piekaře, Petra Kavuloka a Kamila Kocicha
zdokonalují nejen ve specifických fotbalových dovednostech, ale jsou vedeni
taktéž k všeobecné obratnosti, která je pro
tyto věkové kategorie velmi důležitá. Na
závěr jako zakončení sezóny připravili
trenéři spolu s rodiči pro naše malé fotbalové naděje krátké soustředění.
Závěrem bychom chtěli poděkovat zastupitelům a radním našeho města Vratimova, že náš klub v těžkých chvílích
podpořili částkou 300 000 Kč, a tím značně našemu klubu pomohli. Věříme, že
budeme v novém ročníku nadále úspěšně
reprezentovat naše město v celém moravskoslezském regionu.
Tomáš Klejnot
předseda FC Vratimov z.s
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Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov

Vstupenky v předprodeji v pokladně
kulturního střediska, tel.: 595 700 751
Vstupné dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč,
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení

Divadélko Šamšula
a

společenská rubrika
informace občanům

VZPOMÍNÁME
Tichou vzpomínkou jsme si
21. srpna připomněli nedožité
75. narozeniny pana

Dne 28. září 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana

Vladimíra Pivka.

Vladimíra Tomíčka.

S láskou vzpomínají manželka Marie
a děti Radek a Věra s rodinami.

S láskou vzpomínají manželka Eva
a děti s rodinami.

Dne 11. 8. 2017 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí paní

Dne 31. srpna si připomeneme
1, smutné výročí úmrtí paní

Zdeňky Babišové

Marty Svrčkové

a v září také vzpomeneme nedožitých
60 let, které by oslavila 25. 9. 2017.
Dcera Nikola a sestry Marie
a Ludmila s rodinami.

a 1. září 22 let úmrtí jejího manžela.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami.

INZERCE PRO VÁS

Dne 16. srpna 2017 jsme vzpomněli
8. výročí úmrtí paní

Prodám ve Vratimově dvojhrob zhotovený z mramoru.
Cena dohodou č. tel.: 608 464 371.

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

Příspěvky do říjnového čísla
Vratimovských novin zasílejte do 12. září.

Zájezd členů Svazu tělesně postižených ve Vratimově
To byl zase super den, pochvalovali si ve
čtvrtek 15. června 2017 účastníci zájezdu,
který připravil výbor Svazu tělesně postižených ve Vratimově pro své členy. Kde
jsme byli tentokrát? V dopoledních hodinách jsme si prohlédli firmu PF PLAST CZ
v Chuchelné, která se už šedesát let věnuje
výrobě vstřikovacích forem a výlisků z termoplastů. Další naše zastávka byla v Hradci nad Moravicí. Na ostrohu nad řekou
Moravicí se vypíná okázalé sídlo Lichnovských z Voštic a Werdenbergu. Dominující
Bílý zámek se pyšní přepychově zařízenými salóny a zámeckou obrazárnou. Červe-

foto Svaz těl. postižených

Další vydání Vratimovských
novin je 1. října.
Uzávěrka říjnového čísla
je 12. září.

Objednávka inzerce
595 700 754, 733 718 121
redakce@ksvratimov.cz
12

ný zámek plní funkci společensko-kulturní.
V zámecké restauraci Červeného zámku
pro nás připravili chutný oběd.
Po vydatném obědě a chvilce odpočinku jsme zamířili do Dobroslavic. Zde jsme
navštívili výstavu panenek. Viděli jsme
567 různě velkých panenek, které byly
v dobovém oblečení. Zavedly nás do vzpomínek na dětství, jehož byly nedílnou součástí. Úsměv a spokojené tváře účastníků
zájezdu bylo znamení zajímavě a příjemně
prožitého dne.
Dája Slívová
předseda STP

informace občanům
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Nabídka volných kurzů od září 2017
Pondělí 11. 9. 2017 – 15. 1. 2018

Čtvrtek 14.09.2017 – 18.01.2018

Angličtina
18.09.2017 - 04.06.2018
2.500 Kč/33 lekcí
lektorka: Mgr. Hana Kolmášová
V pondělí 11. září v 16 hodin - informační schůzka
pro zájemce o kurz (není zahrnuta do počtu lekcí)
v učebně č. 11. ve Společenské domě ve Vratimově.
Na této schůzce budou kurzisté rozděleni do skupin
dle úrovně znalosti anglického jazyka.

Bodystyling s Bárou
830 Kč/16 lekcí, 18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků formou nenáročného aerobního cvičení.
Jóga pro maminky s dětmi
685 Kč/13 lekcí, 16:30 – 17:30, salónek
lektorka: Mgr. Jana Dudová
Cvičení jógy prospívá všem věkovým kategoriím a hlavně umožní maminkám s malými dětmi, aby se uvolnily a
protáhly těla po náročném dni.

Aerobik mix
890 Kč/16 lekcí, 18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky,
břicho a zadek.

Hatha jóga
685 Kč/13 lekcí, 17:35 – 18:35, salónek
lektorka: Mgr. Jana Dudová
Specifický systém jógy, jehož hlavní součástí jsou ásany
(pozice těla), pránájáma (ovládání dechu) a meditace
(zklidnění mysli).

Středa 13. 9. 2017 – 17. 1. 2018
Bodystyling s Mončou
880 Kč/17 lekcí, 18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Lekce kondičního tréninku s využitím sportovního náčiní
(činky, gumičky a tyče).

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek nebo osobně v pokladně kulturního střediska. Po naplnění kurzu budete
vyzvání k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést v pokladně nebo převodem na účet, více informací na tel.: 595 700 751.

akce v kulturním středisku

ZÁŘÍ V KULTURNÍM STŘEDISKU
Program v Kulturním domě
Horní Datyně
školy

Program ve Společenském
domě ve Vratimově

29. září
29. září

Galerie bude z důvodu rekonstrukce otevřena pouze
ve dnech, kdy probíhá program. Otvírací doba bude vždy
půl hodiny před začátkem programu.
6. září
7. září
7. září
13. září
14. září
14. září
17. září

16:00
15:00
16:00
16:00
15:00
16:00
10:00

20. září
21. září
21. září
22. září
25. září
26. září

16:00
15:00
16:00
9:30
16:30
18:00

27. září 16:00

18.40
19:00

klubovna
velký sál

schůze ZO ČSV
divadlo K.V.A.S.:
Drcla loktem vo kredenc

Kurzy ve Společenském
domě Vratimov

galerie
výstava: MŠ Vratimov Barevný svět
učebna č. 11
autoškola
galerie
výstava: MŠ Vratimov Barevný svět
galerie
výstava: MŠ Vratimov Barevný svět
učebna č. 11
autoškola
galerie
výstava: MŠ Vratimov Barevný svět
kinosál
NP: Jak pejsek s kočičkou myli
podlahu
galerie
výstava: MŠ Vratimov Barevný svět
učebna č. 11
autoškola
galerie
výstava: MŠ Vratimov Barevný svět
prostranství KS Běh naděje
kinosál
zkouška ZUŠ
vestibul beseda s ochutnávkou:
Čokoládová vášeň
galerie
výstava: MŠ Vratimov Barevný svět

Pondělí

9:30
16:00
17:00
18:00
19:00
Úterý
17:00
17:30
18:00
Středa 17:00
18:00
Čtvrtek 16:30
17:00
17:35
18:00
18:40
19:00
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cvičební sál
učebna č.11
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál
salónek
cvičební sál
salónek
cvičební sál
salónek
cvičební sál
salónek
cvičební sál
salónek
cvičební sál

cvičení seniorů
informační schůzka Angličtina
bosu
aerobic mix
relax a jóga
SM systém – aby záda nebolela
jóga s Luckou
pilates
jóga s Luckou
bodystyling s Mončou
jóga pro maminky s dětmi
pilates
hatha jóga
bodystyling s Bárou
vinyasa jóga
SM systém – aby záda nebolela

informace občanům

VÝZVA – příprava monografie města Vratimova
Vážení občané,
vedení města Vratimova iniciovalo
v první polovině tohoto roku přípravu monografie, která by měla obsáhle mapovat
minulost i současnost Vratimova a místní
části Horní Datyně (původně samostatné obce). Vydavatelem knihy je Muzeum
Těšínska. Knihu autorsky připravuje tým
pěti odborníků pod vedením historika
PhDr. Davida Pindura, Ph.D. (Muzeum
Těšínska). Náplní připravované publikace
by mělo být syntetizující zachycení zdejší
minulosti dovedené až do naší současnosti,
dále by zde mělo být např. pojednáno o vývoji názvu Vratimova a Horní Datyně a jejich obecní symbolice. Samostatná kapitola
bude věnována rovněž přírodním poměrům
a životnímu prostředí ve Vratimově a blízkém okolí. Vydání publikace je plánováno
na rok 2021.
Městský úřad Vratimov a Muzeum Těšínska se na Vás touto cestou obracejí
s prosbou o spolupráci formou zapůjčení
dobových pohlednic, fotografií či negativů
(příp. diapozitivů atp.) z rodinných archivů, jakéhokoliv dalšího obrazového i písemného materiálu vztahujícího se k dějinám Vratimova a Horních Datyň, životu
a obyvatelům v dávné i nedávné minulosti.
V případě zapůjčení tohoto materiálu, jenž
vám bude po digitalizaci v pořádku vrácen,
bychom uvítali co nejpřesnější popis jeho
obsahu, který pak usnadní další redakční
práci. Uvedené podklady je možno předat
vedoucí Kulturního střediska Vratimov Bc.

Dominanty Vratimova na světlotiskové pohlednici vydané G. Herlingrem ve Vítkovicích
v r. 1920 – farní kostel sv. Jana Křtitele, budova české školy z r. 1909 a hostinec Josefa
Paskovského (č. p. 36), sbírka Davida Pindura
Táni Slavíkové, případně se kontaktovat
přímo s D. Pindurem, a to až do konce roku
2019.
Věříme, že připravovaná kniha, která by
měla především po starší publikaci Vratimov: Minulost a současnost města papíren
z roku 1974 obsáhleji mapovat historii našeho města, potěší každého z Vás a posílí
vztah k našemu domovu. Předem děkujeme každému, kdo se jakýmkoliv způsobem
zaslouží o zdar díla.

Za přípravný tým
Bc. Táňa Slavíková,
vedoucí Kulturního střediska Vratimov
e-mail: tana.slavikova@ksvratimov.cz
tel: 595 700 753
PhDr. David Pindur, Ph.D.,
historik Muzea Těšínska, spoluautor,
hlavní redaktor
e-mail: david.pindur@muzeumct.cz
tel.: 558 761 228

Kronika města Vratimova, část 69, rok 1941-1942
Okresní úřad v Místku (po sloučení obou
měst Frýdku a Místku byl přemístěn ok.
Úřad do Místku) měl buď vadný záznam
kostelů, nebo úředník věci a kraje neznalý
nevěděl, že jsou ve Vratimově dva kostely
a nařízení o vydání zvonů čsl. faráři neposlal. Obec o tom mlčela v domnění, že jsou
na věži čsl. kostela železné zvony, které
nepodléhaly odvodní povinnosti. A tak
tímto úředním opomenutím byly krásné
zvony v obci zachovány. Jak zvony z ř.kat.
kostela a kaple č. 2, tak bronzový pomník
T.G.Masaryka byly odvlečeny a zpracovány jako barevné kovy ve slévárně pro
válečné účely. Jen zvonek z kaple č. 2 se
vrátil po válce. Ten jako zázrakem nebyl
zničen.

1942

V lednu se donesla do Vratimova zpráva, že 10. ledna zahynul v koncentr. táboře v Mauthausenu bývalý člen obecního
zastupitelstva vratimovského František
Křiva. V únoru byl umučen ve Wohlau

Vratislavi vůdce odboje ve Vratimově, letecký poručík Rudolf Slíva. Jeho tělo bylo
převezeno do Vratimova a zde za obrovské
účasti občanstva pohřbeno.10. března byl
ubit v Osvětimi sokolský pracovník učitel
Augustin Mužný. Po obsazení pohraničních krajů Němci přišel do Vratimova jako
učitel z Kopřivnice. Zanechal po sobě vdovu a dvě malé děti.
V březnu oznámila obci okresní nemocenská pojišťovna, že se z nařízení vlády
zavádějí pro všechny v zaměstnaneckém
poměru stojící osoby povinné pracovní
knížky. Pracovní knížky byly zavedeny
již za Rakousko-Uherska kapitalistickými vykořisťovateli. Hned po osvobození
národa v r. 1918 byly na žádost sociální
demokracie zrušeny jako otrocké průkazy, nedůstojné svobodného dělníka. Sociální demokracie v Rakousko – Uhersku
vedla dlouhá léta bezvýsledný boj proti
těmto pracovním knížkám, do nichž bylo
dělnictvu zaznamenáváno vše, co se třeba zaměstnavatelům nelíbilo. Tak chodil
16

dělník s tímto zrcadlem svých poklesků
od jedné továrny ku druhé a nikde ho do
práce nechtěli. V r. 1918 hned po osvobození usilovali zástupci dělnictva o zrušení
těchto pracovních knížek. Po celých 20 let
Československé republiky neměl svobodný občan státu tohoto otrockého průkazu.
Až nyní německé zvůle zavádí nové pracovní knížky. Byly též zřízeny dobře organizované úřady práce, které měly za úkol
evidenci dělníků a posílání jich na otrocké
práce do Německa. Dělník neměl možnosti výběru práce. Obec byla donucena zřídíti německou obecní knihovnu a koupiti
pro ni skříň. Knihovna tato byla umístěna
v obecní kanceláři. Budiž žalováno, že se
našli i čeští jednotlivci, kteří si odtamtud
knihy půjčovali, aby se zavděčili Němcům
a otravovali sami sebe goebbelsovskou
propagandou. Nebyloť v této knihovně jediné vědecké nebo zábavné knihy, jen lživá a nadutá propagace války a německého
velikášství.
pokračování příště

kulturní okénko
občanům
Vážení čtenáři v této rubrice vám chceme malinko provést uměleckým světem. Autorem příspěvků je informace
Mgr. Petr Beránek,
jehož
celý život je spojen s Ostravskem. Po více než deseti letech praxe ve školství všech stupňů pracoval v kulturní instituci a ve státní
správě v oblasti kultury. Od r. 1988 byl zaměstnán pětadvacet let v Galerii výtvarného umění v Ostravě, z toho do roku 2008 jako
její ředitel. Věnoval se organizační, kurátorské, dokumentátorské a publicistické práci.

Tajemný svět symbolismu
Mezi velká díla Jana Preislera, malířského génia přelomu 19. a 20. století, patří určitě jeho známá díla Obraz z většího cyklu,
triptych Jaro nebo Černé jezero. Také v depozitářích ostravské Galerie výtvarného
umění je uchováváno třiadvacet děl tohoto výjimečného malíře a pedagoga, z toho
7 obrazů. Při příležitosti opakovaných
přehlídek umění 19. století ze sbírek této
instituce jste možná registrovali úžasné autorovy malířské kompozice Leda s labutí,
Adam a Eva nebo Tři ženy v lese. Dnes
si připomeneme další z ostravských chef-d'oeuvres, jímž je beze sporu Preislerův
klíčový obraz Pohádka. Asi třikrát menší
studie k tomuto výjimečnému obrazu byla
pod názvem Dívka v modrém nedávno
vydražena za necelých deset miliónů korun. Prodej potvrdil návrat zájmu o Preislera jako naprosto výjimečného představitele
českého umění na prahu modernismu.
Expresivnější barevnost postavila malíře ve své době do opozice proti realismu
i impresionismu. Preislerovy obrazy mají
vnitřní melodii, jeho symboly jsou lyrickým vyznáním. Na obraze vidíme jemnou
rusovlasou dívku v modrozelených šatech,
sedící v tajemném prostředí ztichlého zámku. Možná ji do bezmoci zaklely šlahouny

foto archiv gvuo
Jan Preisler: Pohádka, 1902, olej na
plátně, 101,5x79 cm
růžového keře v popředí, zatímco vzadu
jitří naši představivost tajemná branka do
zahrady, u níž jako nehybný strážce stojí holý tmavý stromek. Hlídačem snové
panny je zdánlivě líná a ospalá černá saň.
Obraz vznikl pod přímým vlivem básně
Antonína Sovy Princezna Lyoleja. V Preis-

lerově díle, inspirovaném vedle Antonína
Sovy i Otokarem Březinou, Karlem Hlaváčkem a Juliem Zeyerem či hudbou Josefa Suka, vnímáme melancholické touhy,
pohádkové nálady a erotické smutky, přioděné mimořádně působivým symbolistním
závojem. Reprodukovaný obraz to ostatně
velmi osobitě dokládá. Na přelomu století
se vedle realistického zpodobnění motivu
od umění očekávalo právě vyslovení nevyslovitelného a poodhalení tajemných hlubin lidského nitra.
V patnácti letech odešel Preisler studovat
do Prahy k prof. Ženíškovi. Později ho na
pedagogické pozici sám vystřídal. V roce
1896 byla jeho kresba Vánek a vítr použita
pro obálku prvního čísla známé umělecké
revue Volné směry. Při cestách do Francie
se postupně seznámil s dílem význačných
moderních umělců Paula Gauguina, Edvarda Muncha a Augusta Rodina, s nímž
se poznal osobně. Na jaře1909 jej v ateliéru navštívil další vynikající francouzský
sochař Émile-Antoine Bourdelle. Krátce
na to byl Preisler několik let profesorem
na Akademii výtvarných umění. Tvořil
zprvu v duchu neoromantismu, od alegorického pojetí ale směřoval k symbolismu,
provoněnému secesní stylizací.
ptb

vratimovská galerie

Alena Antonová
Návrat po 60 letech
Vás zve na výstavu
ak. mal. Aleny Antonové
vernisáž proběhne
10. října 2017 v 17 hodin

VRATIMOV

úvodní slovo Mgr. Petr Beránek

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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výstava potrvá
do 23. listopadu 2017

Galerie je otevřena každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, nebo individuálně po
domluvě na let. čísle 595 700 751.
Vratimovská galerie
Frýdecká 1000/48
Vratimov
www.ksvratimov.cz
facebook.com/ksvratimov

akce
v kulturním
středisku
informace
občanům
Kulturní
středisko
Vratimov

17. října v 19 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov,
Frýdecká 1000/48

Kč
0
0
4
é
n
vstup

Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii
Davida Drábka v komedii Petra Kolečka, která je tak
šílená, že to možná jednou může být pravda!

Vstupenky v prodeji od 5. září od 16 hodin
v pokladně Kulturního střediska Vratimov. Upozorňujeme, že přednostně budou vyřízeni osobně
přítomní zájemci. Teprve poté začnou být vyřizovány telefonické rezervace na tel. čísle: 595 700 751.

ɚɸǣǼɚƼǋOâ_{ǼâʊōǪəǋǼÞŎŸɚËŸǋŘâ^ǼɴŘ{

DǊrəŗɷǢəzǻ
Ÿ_ˤʳʊ Ǐâˡ˟ˠ˦

Drcla loktem vo kredenc
Divadelní soubor K.V.A.S.
Autor: Robert Vrba
v Kulturním domě Horní Datyně

Vstupné

80 Kč

Pátek 29. září v 19 hodin
Pistáciová retrokomedie z prostředí
socialistického mlékárenského závodu.
9ɸǣǼɚEȖ_sŸǼsɚǏsŘ_ŸˤʳǏâĠŘˡ˟ˠ˦Ĩʐ_ŸȖǣǼǏs_ȖUǼɚǋǼsĨ
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Vratimovská galerie
www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
Vratimovská galerie
www ksvratimov cz facebook com/ksvratimov
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Frýdecká 1000/48
Frýdecká 1000/48

Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska.
Rezervace a info na tel.č. 595 700 751.
V sále stolová úprava s možností občerstvení.
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Ze schůze rady města

Volební okrsky

Upozornění stavebníkům

Upozornění občanů v souvislosti s roznáškou hlasovacích lístků k volbám

Dne 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

PARLAMENTNÍ VOLBY

20. - 21. října 2017
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.
Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem nebo
pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti. O vydání voličského
průkazu je možno požádat dle místa trvalého pobytu. Počátek vydávání voličských
průkazů bude nejdřív 15 dnů přede dnem
voleb, tj. ve čtvrtek 5. října 2017.
Místa konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky naleznete na stranách 6 a 7.
Drahomíra Večeřová
odbor sociálně-správní

P OZ V Á N K A
pro představitele zájmových spolků, politických stran a organizací ve Vratimově
Vážení představitelé společenského života našeho města,
dovolte, abych Vás a členy nebo zaměstnance Vašich organizací pozvala na oslavy ke Dni vzniku samostatného Československa
a oslav státního svátku, které se uskuteční

ve středu dne 25. října 2017 v 15 hodin

k uctění památky prezidenta T. G. Masaryka a vzpomenutí vzniku prvního samostatného státu Čechů a Slováků
před pomníkem u ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, ve Vratimově.
Program:

zahájení
projev
vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Vratimově
položení květin zástupců spolků, společenských organizací
a politických stran ve městě
 zakončení hymnou
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka





informace občanům

Ze schůze Rady města
Dne 22. srpna 2017 rada města
mimo jiné:
• schválila Dohodu o činnosti a umístění
stavby v ochranném pásmu vodního díla
pro akci Rozšíření veřejného osvětlení ul.
Karla Velčovského mezi městem Vratimov a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
• schválila návrh barevného řešení fasády
budovy Kulturního střediska Vratimov
• schválila Smlouvu o dílo na služby Vypracování dokumentace k projektu Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň,
II. etapa

Dne 12. září 2017 rada města pak
také:
• schválila realizaci akce Oprava chodníku
podél točny v Horních Datyních v letošním roce
• schválila Smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce týkající se provedení Výměny oken ve II. NP
nákupního střediska ve Vratimově
• schválila objednávku na provedení nového nátěru střešní plechové krytiny na Kulturním domě v Horních Datyních
• schválila realizaci opravy plochy před Nákupním střediskem ve Vratimově
• schválila Smlouvu o dílo na služby k veřejné zakázce malého rozsahu Studie
na odvodnění srážkových vod podél ul.
K Hájence ve Vratimově
• schválila Smlouvu o dílo na stavební
práce k veřejné zakázce malého rozsahu
Doplnění záchytných sítí u hřiště UT3G
z východní strany

Upozornění stavebníkům
Upozorňujeme, že dne 11. října 2017 od 11:30 hod do 17:00 hod bude
z technických důvodů stavební úřad Městského úřadu ve Vratimově uzavřen. Děkujeme za pochopení.
Ing. Renáta Palacká
vedoucí odboru VaŽP

Oficiální otevření Přátelského parčíku
v Drogomyśli
První zářijovou neděli se v Drogomyśli uskutečnil Svátek úrody, který se konal
v rámci projektu Aktivní na hranici. Při
příležitosti tohoto svátku byl oficiálně
otevřen Přátelský parčík. Slavnosti se
zúčastnilo vedení obce Strumień, školy v Drogomyśli, části obce Drogomyśl
a místostarosta Vratimova Bc. Martin
Čech.
Celou akci svým vystoupením zpestřil
oddíl mažoretek ZIK-ZAK z Vratimova.

Oddíl se zúčastnil průvodu, vystoupení
na pódiu a slavnostního otevření parčíku. V rámci společného projektu nás ještě čeká jedna událost – Regionální den
ve škole v Drogomyśli pro skupinu polských a českých žáků. Předpokládá se,
že realizace projektu bude trvat do konce
listopadu t.r.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Ze zasedání
zastupitelstva města
Dne 22. srpna 2017 zastupitelstvo
města mimo jiné:
• vzalo na vědomí zprávu o stavu přípravy
pro stavbu Odkanalizování Vratimova –
Horních Datyň, II. etapa
• vzalo na vědomí zprávu o investičních akcích a opravách za I. pololetí 2017
• schválilo přidělení dotace z rozpočtu města FC Vratimov a TJ Sokol Vratimov
• schválilo přijetí dotace z Operačního
programu životní prostředí, prioritní osa
1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, pro akci Odkanalizování
Vratimova – Horních Datyň, II. etapa
• vzalo na vědomí zprávu o postupu přípravy stavby Odkanalizování lokality Zaryjská
Celý zápis najdete na www.vratimov.cz
Bc. Martin Čech
místostarosta

foto Bc. Martin Čech
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Fondu mikroprojektů Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko a ze státního rozpočtu Polské republiky.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk
Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.
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Žačka Emila Filly ve Vratimově
Akademická malířka Alena Antonová se do Vratimova vrací po 57 letech. Jako dvacetiletá dívka se
zapojila do „stavby mládeže“ Nové huti Klementa
Gottwalda. „Tehdy jsem studovala Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze u profesora Emila
Filly. Na stavbu jsme jeli povinně všichni, celá třída.
Byl v ní i můj budoucí manžel,“ vzpomínala umělkyně.
Ve Vratimově je čekal tuhý režim. „Spali jsme na
ubikacích, ze kterých jsme zpočátku nesměli vycházet. Mohli jsme jen na stavbu, kde jsme podbíjeli
koleje, a pak zpátky. Do města jsme nesměli. Vzpomínám si, že nás honili s pendreky do práce. Bylo to
jako v táboře,“ dodala Alena Antonová. Všichni byli
mladí a z tvrdých podmínek si dělali legraci, než aby
si na něco stěžovali.
Postupem času si studenti vymohli, že mohli po
směně a o víkendech vycházet mimo ubikace. „Vycházky jsme si spojili s malováním. Všichni jsme kreslili hutě a s odstupem času si
říkám, že to nebylo na škodu. Aspoň jsme se naučili pořádně kreslit,“ zasmála se malířka.
Alena Antonová je česká malířka a grafička. Narodila se 16. 12. 1930 v Praze. Vystudovala v letech 1945-48 Státní odbornou školu keramickou v Praze, dále 1948-49
Státní grafickou školu v Praze u prof. Karla Tondla a v letech 1949-55 VŠUP Praha
foto archiv A. A.
u profesora Emila Filly. Jejím dílem je volná, užitá a drobná grafika, knižní tvorba
a ilustrace. Nosnou inspirací zůstává pro Alenu Antonovou Fillův kubismus, avšak zpracovává ho svým vlastním způsobem a pomocí
rozkladu tvarů vytváří novu realitu.
Po celý život zůstala věrna výrazové formě i stálým tématům jako jsou figura ženy, často doplněna kočkou či psem, zátiší a lidová
píseň. Zpočátku se Alena Antonová věnovala malbě a postupem času volné grafice. Používá techniku dřevořezu a linorytu, často vícebarevného s barevným monotypem z desky.
(re)

Vás zve na výstavu
ak. mal. Aleny Antonové

vernisáž proběhne 10. října 2017 v 17 hodin
úvodní slovo Mgr. Petr Beránek
výstava potrvá do 23. listopadu 2017

Galerie je otevřena každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin,
nebo individuálně po domluvě na let. čísle 595 700 751.

Alena Antonová

Vratimovská galerie
Frýdecká 1000/48, Vratimov

Návrat po 60 letech

www.ksvratimov.cz
facebook.com/ksvratimov

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. října 2017.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně
(mimo srpen). Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3 200 ks. Tisk: Josef Kleinwächter, Čajkovského
1511, Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Dana Pavlicová. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Madagaskar aneb Volufírkův tábor 2017
Volufírek – spolek. Vlastně proč tak formálně? Prostě parta
lidiček, která se pod názvem Volufírek skrývá, i letos připravila
pro děti z Vratimova, Horních Datyň, ale i širokého okolí spoustu akcí a legrace.
Na jaře pravidelně Volufírci pořádají dětský karneval, kterého
se zúčastní na osmdesát dětí. Poté připraví velký víkendový rej
pro čtyřicet dětí. Ale vrchol veškeré naší činnosti je letní dětský
tábor. Ten se už pravidelně koná v krásném prostředí Pivnické
rokle, a to v Hluboké u Skutče.
A co že bylo to letošní dobrodružství? Děti prožily velkou
cestu s Alexem, Martym, Melmanem, Glorií a spoustou dalších
přátel z Madagaskaru, přes Afriku zpátky do New Yorku. Plnily
bobříky, bojovaly s Alexem o flákotu masa, tančily na velkém
reji, vyráběly masky, sportovaly, bály se na stezce odvahy, bojovaly, prostě dělaly vše, co k správnému táborovému životu patří.
A o těch osmdesát šest dětí se staralo dvacet pět vedoucích, in-

foto Bc. Martin Čech
struktorů a ostatního personálu, kteří dělali vše pro to, aby si děti
z tábora odvezly ten nejkrásnější zážitek. Já pevně věřím, že se
nám to povedlo, a touto cestou bych chtěl
všem, co se o Vaše děti starali, moc poděkovat. A jak to vlastně na táboře vypadalo?
Koukněte se na naši fotogalerii. Stačí jen
kliknout na stránku volufirek.rajce.net.
A co dál? Na závěr roku chystáme pro
děti zimní víkendovku, a to 24.–26. listopadu 2017 na turistické základně Višňovka. I další tábor už začínáme pomalu
připravovat. A na kdy? Koukněte se na facebookovou stránku Přátelé OS Volufirek
a budete vědět vše.
Rodiče, přátelé, kamarádi – moc děkujeme za Vaši přízeň. Společně se nám daří
rozzářit spoustu dětských tváří. A věřím,
že se nám to bude dařit s Vaší pomocí
i dále.
Za všechny Volufírky
foto Bc. Martin Čech
Martin Čech

Český červený kříž uděluje Zlatý kříž II. třídy dárcům krve, kteří dovršili 120 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým
pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
S potěšením Vám oznamujeme, že mezi vyznamenanými Zlatým křížem je i paní Šárka Lukasiková.

Ohlédnutí za sportovními úspěchy žáků ZŠ Datyňská
Zahájení nového školního roku máme za sebou a i pro letošní rok plánujeme
účast v řadě sportovních soutěží. Povzbuzením jsou pro nás úspěchy, kterých
jsme dosáhli v závěru loňského školního roku.
Na atletickém čtyřboji pro žáky 1. až 5. tříd ve Frýdku-Místku získal Jakub Fedor 1. místo ve své kategorii, 1. místo obsadilo rovněž družstvo třeťáků
a celkově se naše škola umístila na krásném 2. místě. Medaile celému družstvu
předala starostka Vratimova JUDr. Dagmar Hrudová.
Rovněž na další akci Hurá na Zlatou tretru pro žáky 5. tříd, která se uskutečnila na městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, se nám dařilo. Celou akci,
na které soutěžilo 16 družstev z Ostravy a okolí, zahájil Jan Železný. Na závěr
jsme se zúčastnili autogramiády s Jakubem Holušou a Tomášem Staňkem. Pro
školu jsme získali velice hodnotnou atletickou sadu v hodnotě několika tisíc
korun, kterou budou moci v hodinách tělesné výchovy využívat všichni žáci.
Všem našim sportovcům gratulujeme a přejeme hodně sportovních úspěchů i v letošním školním roce.

foto ZŠ Datyňská

Mgr. Věra Jonášová
ZŠ Vratimov, Datyňská
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Nabídka akcí DDM Vratimov na měsíc říjen 2017
do hlavního města ČR. V Praze se seznámí s historií
města pomocí interaktivní výstavy Za zlatem alchymistů a nemine je ani prohlídka města včetně petřínské rozhledny a zrcadlového sálu. Přihlášky a veškeré
informace vám podá Bc. Renáta Míčková, tel.: 739
201 078, r.mickova@ddmvratimov.cz.

Nabídka kroužků
V září jsme zahájili činnost v novém školním roce
2017/2018. Ještě stále máte možnost přihlásit své
děti. Nabídku naleznete na www.ddmvratimov.cz/
krouzky.
Bludičky
Na sobotu 21. října 2017 DDM Vratimov připravuje ve spolupráci s mateřskou školou a TJ Sokol Vratimov již osmý ročník
Bludiček. Od 17 hodin na zahradě MŠ budou děti plnit zajímavé bludičkovské úkoly a po setmění se společně s lampionovým průvodem přesuneme na zahradu TJ Sokol, kde bude připraven táborák. Kontaktní osoba: Věra Pacíková,734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Podzimní prázdniny s DDM Vratimov
Letošní podzimní prázdniny ve dnech 26. října a 27. října 2017
mohou děti strávit také na zajímavých akcích. Navštíví ostravský veletrh hraček nebo Aquapark Bohumín, kde se určitě vyřádí
nejen na tobogánu. Přihlášky a informace: Věra Pacíková, tel.:
734 443 694, v.pacikova@ddmvratimov.cz.
Informace k akcím naleznete na webových stránkách: www.
ddmvratimov.cz a na https://www.facebook.com/DDMVratimov/
Renáta Böhmová
DDM Vratimov

Výlet do Prahy
Na podzimní prázdniny od 26. do 27. října 2017 pedagogové
z Domu dětí a mládeže ve Vratimově připravili pro děti výlet

Městská knihovna Vratimov
Týden knihoven ve dnech
2. – 6. října 2017
• Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí
do knihovny jako čtenář, promineme
do konce kalendářního roku registrační poplatek.
• Vyhlašujeme amnestii dlužníkům
knih, v tomto týdnu nebudeme odesílat upomínky.
• Čtenáři, kteří si půjčují knihy na průkazy rodinných příslušníků, dostanou
průkaz s platností do konce roku 2017
zdarma.
• Dětští čtenáři dostanou nový, zalaminovaný průkaz.
Výstava Židovské hřbitovy
Výstavu můžete zhlédnout od 26. září do
10. listopadu 2017 v půjčovní době.

Městská

knihovna
VRATIMOV

Výstava knih Kláry Smolíkové
Spisovatelka, scénaristka a lektorka
v jedné osobě Klára Smolíková je například autorkou námětu k populárnímu seriálu České televize Vynálezce Alva.
Čteme s nečtenáři
Akce je určena pro děti a rodiče tentokrát
s názvem Kamarádi zvířátka jsou opět
tady. Těšíme se na vás v úterý 31. října
2017 od 16:30 hodin.
S Ferdou Mravencem není nikdy
nuda
Zábavní soutěž pro děti. Po vyplnění malého testíku čeká soutěžící drobná odměna.

Akce pro mateřskou školu
 VŘSČ, Velké říjnové společné čtení
aneb Čteme v Amfíku.
Akce pro základní školy
 pasování druháků na čtenáře
 setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Beseda je určena pro páté
třídy ZŠ TGM dne 11. října 2017.
Půjčovní doba:

pondělí a čtvrtek 9:00–12:00 hod.,
13:00–18:00 hod.,
úterý 9:00–12:00 hod., středa zavřeno,
pátek 13:00–16:00 hod.
Kontakt:

Městská knihovna Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz

Městská knihovna Horní Datyně
Týden knihoven ve dnech
2. října 2017
• Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí
do knihovny jako čtenář, promineme
do konce kalendářního roku registrační poplatek.
• Vyhlašujeme amnestii dlužníkům
knih, v tomto týdnu nebudeme odesílat upomínky.
• Čtenáři, kteří si půjčují knihy na průkazy rodinných příslušníků, dostanou
průkaz s platností 365 dní zdarma.
• Nový baťůžek bude pro kamarády
Čtyřlístku.
• Na facebooku knihovny najdete zábavný kvíz.

Výstava Větrné mlýnky v krajině
Výstavu v chodbičce knihovny můžete
zhlédnout v půjčovní době od 14 – 17 hodin do 23. října 2017.
Pasování na čtenáře pro žáky ZŠ
Pasování pro žáky 2. třídy Základní
školy Horní Datyně se uskuteční v pátek
6. října v Městské knihovně Vratimov.
Beseda se spisovatelkou
Klárou Smolíkovou
Beseda ve Vratimovské knihovně je určena pro třetí třídu ZŠ Horní Datyně dne
11. října 2017.
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S Ferdou Mravencem nikdy není
nuda
Zábavná soutěž pro děti. Po vyplnění
malého testíku čeká soutěžící drobná odměna.
Kontakt:

Místní knihovna Horní Datyně
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info
Půjčovní doba:

pondělí 14:00–17:00 hodin
Monika Zajíčková
MěK Vratimov

volby
informace občanům

Rozvrh okrsků
Volední okrsek č. 1 - Dům
dětí a mládeže Vratimov
Vratimov, Adámkova
283 347 348 373 849
1106
1212 1233 1259 1261 1292 1299
1302 1315 1325 1343 1354 1379
1390

Vratimov, Břízková
423 649
801 827
916 952
1236

659
833
968

665 786
794
856 888
896
1160 1178 1190

Vratimov, Frýdecká
1
9
15
21
29
39
100
150
231
345
403
570
892
988
1028
1155
1197
1246
1312

3
10
16
22
30
56
103
170
262
346
405
587
934
991
1072
1165
1208
1247
1331

5
11
17
23
31
59
124
171
267
360
411
636
940
1007
1093
1175
1209
1249
1355

6
12
18
26
32
77
132
181
299
390
412
701
941
1009
1115
1187
1225
1252

7
13
19
27
34
88
134
204
321
391
416
779
965
1018
1124
1188
1230
1295

8
14
20
28
37
98
142
214
337
402
424
861
984
1019
1142
1193
1237
1311

Vratimov, Horní
229 1129 1139 1234 1319 1339
1371

Vratimov, Krátká
115

696

939

950

651
777
897
948

671
795
907

677
796
914

689
814
927

691
817
946

615
953

663
954

776
958

854
990

863

Vratimov, Na Slezance
330 341
717 718
1366

355
719

401 417
1081 1240 1321

Vratimov, Na Spojce
692
981

798 848 959
1005 1022

963

970

Vratimov, Na Stezce
131
921

225 226 272 312
920
1107 1266 1322 1380

Vratimov, Na Vyhlídce
25
654
686

333
655
693

343
656
694

773

792

793

836

16
230
590
1128
1349

74
232
826
1140
1383

84
269
967
1147

128
270
1113
1192

202
332
1121
1214

227
335
1126
1314

Vratimov, Nádražní
152
708

392
709

432
710

705 706
707
1179 1222 1375

Vratimov, Odboje
41
293
361
425
764
938
1026

58
311
372
565
766
949
1056

90
323
376
648
774
966
1063

268
327
385
676
775
980
1164

285
329
388
688
799
986
1300

286
340
393
697
864
1006

106
564
1167
1213
1254
1289
1364

107
567
1173
1216
1255
1304

138
1095
1174
1223
1257
1305

161
1116
1180
1231
1264
1333

353
1144
1194
1245
1270
1356

Vratimov, Ovocná
316
407

317
408

318
673

319
675

320
768

352
855

366
687
913
943
960

378
811
915
944
962

383
850
924
945
982

Vratimov, Polní
146
384
891
925
951
994

309
386
895
935
955
1111

365
395
911
942
956

635
680
695

645
684
729

711

712

837

857

858

889

Vratimov, Tovární
91

646
685
770

406

797

867i

108
992

148

168

975
172

865

Vratimov, U Padolu
153 308 614
1244 1253

1037 1084 1112

Vratimov, U Potůčku
80
81
1228

86

97

434

1075

Vratimov, U Rybníka
130

1267

Vratimov, Vodárenská
75
344

93
439

141
964

328 334
336
1105 1226

Vratimov, Výletní
6

122
703

351
815

426
866

713

129 163 169
1004 1073

350

702

Volední okrsek č. 2 Mateřská škola Vratimov
Vratimov, Družstevní
63
429
905

277
842
906

279 287
901 902
1133

291
903

305
904

281
530
661
679
1101

521
531
662
802

563
641

575
642

Vratimov, Husova
218
522
532
666
803
151
576
644

252
527
533
667
804

265
528
534
668
1099

280
529
660
678
1100

560 561
577
1204

562
640

Vratimov, Pod Kovárnou
10
298
568

33
324
859

193
338
987

278
387

292
404

296
437

592
598
928

593
599
929

Vratimov, Radniční
náměstí
821

822

823

824

Vratimov, Strmá
535
594
600
930

536
595
601

537
596
602

591
597
900

Vratimov, U Mateřské
školy
681
783
791
820

Vratimov, U Nového lesa
23
898

314
716

682 683
784 785
1260

780
787

781
788

782
790

932

933

933

Vratimov, Úzká

1274
413

313
715

Vratimov, Okružní

Vratimov, Okrajová
105
362
1148
1202
1250
1276
1360

304
714

Vratimov, Zaryjská

Vratimov, Na Zadkách

Vratimov, U Hráze

Vratimov, Mojžíškova
110
883

772

Vratimov, Říční

Vratimov, Křivá
647
767
884
947

771
860

825

931

Volední okrsek č. 3
- Kulturní dům Vratimov
Vratimov, Buničitá
201 440
1132

755

756

761

762

166
315
606
637
830

179
357
607
638
831

Vratimov, Frýdecká
73
199
358
608
639
832

137
205
430
609
757
853

147
206
431
610
819
1002

165
263
435
611
829
1145

Vratimov, Hřbitovní
264

325

394

1171 1268

Vratimov, J. Žemly
342

356

573

1205 1361

volby
informace občanům
Vratimov, K Sokolovně
183

189

420

893

744 745 746 747
751 752 758 763
1298 1308 1308

1327

Vratimov, K Závorám
738

125

724
734

725
735

727 728
1131

Vratimov, Na Hermaně

136
220
418
613
1119

188
223
588
698
1200

208
256
603
699

209
266
604
700

216
301
605
843

732

219
302
612
1103

101 1181 1182 1195 1211 1220
1278 1279 1288 1288 1290 1296
1313 1318 1336 1346 1352 1365

Vratimov, Na Popinci

1098 1158

200
248
261
445
789

238
249
274
446
808

239
250
275
448
809

Vratimov, Rodinná
143
322

210
839

213

215

Vratimov, Sokolská
156 157 160
222 290 805
1038 1102

195
806

246
251
326
449
810

253
375
566
812

918

273

197
807

310

207
899

194
459

217
459

224
652

374
653

456
457
1229

Vratimov, Tovární
68

175

186

Vratimov, U Hráze
1157

Vratimov, U Jeslí
433

441

1163 1185 1191 1242 1243 1377

Vratimov, U Společenského
domu
1024 1041 1042

Vratimov, U Staré školy
60

144

176

177

211

Vratimov, U Trati
736

737

740

741

65
461
539
545
690

139
462
540
546
1201

297
463
541
547
1227

300
464
542
548
1303

363
465
543
549
1372

Vratimov, Horní

118
155
1104 1117

Vratimov, Karla
Velčovského

47
61
196
331
1071
1153

78
303 414 885
1151
1256 1263 1280 1281 1293
1323 1324 1340 1347 1368
1373
48
92
198
800
1076
1275

51
117
228
840
1082
1358

52
120
243
862
1097
1362

71
235
398
557
760
873
878
908
1021
1086
1183

85
236
552
558
868
874
879
909
1034
1091
1238

89
237
553
559
869
875
880
957
1077
1110
1320

96
254
554
616
870
875
881
961
1078
1118
1345

76
221
828 917
1176

284
923

54
159
282
887
1150
1369

57
191
307
890
1152

187
259
555
657
871
876
882
985
1079
1125

234
260
556
720
872
877
894
989
1080
1159

294
993

295
999

658
1114

489
495
501
507
516

490
496
502
508
726

491
497
503
508
1381

Vratimov, Nová
486
492
498
504
513

487
493
499
505
514

488
494
500
506
515

212

1136

Vratimov, Obvodová

742

743

998 1011 1013 1015 1016 1017
1030 1032 1039 1040 1043 1053

7

452
519

27
442
926
1210
1283

82
730
996
1221
1284

95
778
1096
1235

111
847
1109
1241

453
520

454

112
851
1137
1265

113
852
1154
1271

Vratimov, Řadová

1044 1046 1047 1048 1049 1050
1051 1052 1337

Vratimov, Severní

1177 1258 1273 1287 1294 1306
1310 1344 1350 1353 1357
643

Vratimov, Střední

1251 1291 1316 1335 1378

53
1248
1307
1370

451
518

Vratimov, Rakovecká

421

Vratimov, Jižní

116
845

450
517

Vratimov, Sezonní

1149 1166 1184 1189 1196

Vratimov, Na Zadkách

1025

Vratimov, U Lesíka

Vratimov, U Strouhy

45
460
538
544
551

Vratimov, Na Příčnici

919

Vratimov, Školní

Vratimov, Datyňská

Vratimov, Na Podlesí

Vratimov, Sumínova
731

1035

13
49
79
389 436 769
1198 1301

Vratimov, Nádražní

174
247
255
444
569
1282

38
455

1045

Vratimov, K Hájence

1328

Vratimov, Popinecká

995

Vratimov, Borová
72

Vratimov, Na Podlesí

704

427

Volední okrsek č. 4 Základní škola Datyňská

192

Vratimov, Mourová

400

1054 1055 1057 1058 1059 1064
1065 1066 1067 1068 1069

Vratimov, Osadnická

Vratimov, Výletní

739

Vratimov, Masarykovo
náměstí

723
733

748
750
1217 1286

976 997 1001 1003 1008 1010
1012 1023 1027 1062

Vratimov, U Březinek

119 233 369 379 419
664
846 1070 1134 1141 1146 1156
1168 1218 1277 1363 1367 1376

Vratimov, U Lesíka

245 258 574
1020 1029 1031
Vratimov, U Lípy
64
72
173
422 979 1035
1199 1269 1297
1348 1374

589 672
1014
1033 1036 1060

271 276
288
1130 1135 1169
1326 1329 1330

Vratimov, U Potůčku
15

Vratimov, U Rozvodny
240 364
396 415
1351

368
571

380
650

381
1317 1332

Vratimov, U Stadionu

466 467
475 476
481 482
1285

468
477
483

470
478
484

Vratimov, Višňová

43
182
670
1120
1186
1272

94
371
816
1127
1206
1359

121
410
818
1138
1207

140
438
886
1143
1215

Vratimov, Zahradní
472 473
523 524
1232

509
525

510
526

471
479
838

474
480
1090

158
443
922
1161
1219

162
572
971
1162
1262

511
512
1172 1224

Volební okrsek č. 5 - Kulturní
dům, Vratimovská 224,
Horní Datyně
pro občany s trvalým pobytem na
území městské části Horní Datyně

informace občanům

Běžecký Zlatý podzim
Závod našel skvělé zázemí v Kulturním středisku Vratimov
a mezi účastníky nacházíme jen slova chvály a uznání, což těší,
ale i zavazuje. O popularitě závodu svědčí každoroční účast reprezentantů, nynějších i minulých mistrů republiky a nejlepších vytrvalců regionu.
Běžci se do Vratimova rádi
vrací. Oba vratimovské závody jsou pro mnohé doslova srdeční záležitostí. Každoročním zpestřením bývá
start skupiny Britů a také
polských a slovenských závodníků.
Závod samozřejmě není
foto Zdeněk Fejgl určen pouze pro výborné
vytrvalce, ale i pro kondiční
a rekreační běžce, tak se nebojte a přijďte i vy. Deset kilometrů
dokáže uklusat téměř každý. Propozice pro zájemce jsou na běžeckých webech např. www.seitl.cz, www.rungo.cz, www.bezvabeh.cz, www.behej.com a dalších. Všude je i množství dalších
informací, návodů a rad.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

Po velmi úspěšném dubnovém 34. ročníku Jakubova lesního
běhu Důlňákem za potěšující hojné účasti běžců z Vratimova
a Datyň pořádá Běžecký klub Vratimov společně s Kulturním
střediskem ve Vratimově v sobotu 7. října již 24. ročník silničního běhu Zlatý podzim.
Závod vznikl v roce 1990,
když po listopadových událostech 1989 nebylo možné
uspořádat tehdy proslavený
závod Paskov-Staříč-Paskov.
Bylo škoda přijít o účast více
než 200 běžců, kteří na tento
závod přijížděli z celé republiky. Napadlo mě vymyslet
nějakou náhradu a vznikl nový
závod. Stoosmdesát startujících v prvním ročníku včetně československých a polských reprezentantů tak založilo novou tradici.
První dva ročníky vyhrál polský reprezentant Cembrzynski,
další ročník československý reprezentant Chlubna z Jablonce nad
Nisou a další ročník náš tehdejší nejlepší vytrvalec olympionik
Karel David. Těžká, ale pestrá a pěkná trať se líbila a sami běžci si
vymohli pokračování, nyní máme před sebou již 24. ročník.

Běžecký Zlatý podzim
Sobota 7. října, centrum závodu ve Společenském domě ve Vratimově, start v 10.30 hodin.
Trasa závodu Popinecká, Husova, Zahradní, U Stadionu, Podlesí, Rakovecká, Adámkova,
Frýdecká, Pod Kovárnou, Výletní, kde je cíl.

15. října

v 10 hodin

Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov

Vstupenky v předprodeji v pokladně
dně
kulturního střediska, tel.: 595 700 751
Vstupné dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč,
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení
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Divadelní agentura Křesadloo



informace rubrika
občanům
společenská

VZPOMÍNÁME
Dne 9. října 2017 si vzpomeneme
na 4. smutné výročí úmrtí paní

Dne 15. října si připomeneme
2. výročí úmrtí paní

Radmily Gřundělové.

Věry Štůskové.

S láskou vzpomínají manžel, dcery,
maminka a sestra s rodinou.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 4. října vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí paní

Dne 27. října 2017 uplyne 30 let,
kdy nás náhle opustil pan

Vlasty Šulcové.

Václav Kyška.

S láskou vzpomínají rodina Sidkova
a rodina Šulcova.

Zároveň 4. října 2017 vzpomeneme
nedožitých 85. narozenin pana

Příspěvky do listopadového čísla
Vratimovských novin
zasílejte do 15. října 2017

Břetislava Václavka.
S láskou a úctou vzpomínají rodiny
Čechova a Kyškova.
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ŘÍJEN V KULTURNÍM STŘEDISKU
Program ve Společenském
domě ve Vratimově
2. října
3. října

16:30
18:00

kinosál
kinosál

4. října
4. října
5. října
5. října

16:00
17:00
15:00
16:00

velký sál
kinosál
učebna č. 11
galerie

6. října
7. října
9. října
10. října

07:00
10:30
16:30
17:00

salonek
SD
kinosál
galerie

11. října

16:00

galerie

12. října
12. října

15:00
16:00

učebna č. 11
galerie

15. října
16. října
17. října

10:00
16:30
19:00

kinosál
kinosál
kinosál

18. října

16:00

galerie

19. října
19. října
19. října

15:00
15:30
16:00

učebna č. 11
velký sál
galerie

20. října
21. října
23. října
25. října

14:00
08:00
16:30
16:00

velký sál
velký sál
kinosál
galerie

26. října
26. října

15:00
16:00

učebna č. 11
galerie

28. října
30. října

19:00
16:30

kinosál
kinosál

Program v Kulturním domě
Horní Datyně

zkouška ZUŠ
Těšínské divadlo: Výchova
slečny Rity
soukromá akce
soukromá akce
autoškola
výstava: DDM Vratimov
Barevný svět
seminář
Běh Zlatý podzim
zkouška ZUŠ
vernisáž: Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
výstava: Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
autoškola
výstava: Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
NP: Patt a Matt 3
zkouška ZUŠ
Divadlo Kalich: Žena za
pultem 2: Pult osobnosti
výstava: Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
autoškola
večírek Klubu seniorů
výstava: Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
volby
volby
zkouška ZUŠ
výstava: Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
autoškola
výstava: Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
Ztracený z dvojice
zkouška ZUŠ

20. října
21. října

14:00
08:00

velký sál volby
velký sál volby

Kurzy ve Společenském
domě Vratimov
Pondělí

9:30
17:00
17:00
18:00
19:00

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

cvičení seniorů
AJ pro pokročilé
bosu
aerobic mix
relax a jóga

Úterý

17:00

cvičební sál

17:30
18:00

salónky
cvičební sál

SM systém – aby záda
nebolela
jóga s Luckou
pilates

Středa

17:00
18:00

salónky
cvičební sál

jóga s Luckou
bodystyling s Mončou

Čtvrtek

16:30
17:00
17:35
18:00
18:40
19:00

salónky
cvičební sál
salónky
cvičební sál
salónky
cvičební sál

jóga pro maminky s dětmi
pilates
hatha jóga
bodystyling s Bárou
vinyasa jóga
SM systém – aby záda
nebolela

Objednávka inzerce
595 700 754, 733 718 121
redakce@ksvratimov.cz

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

provozní doba kulturního střediska:
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin
úhrada vstupenek možná i převodem, rezervace a informace
na tel.: 595 700 751
10
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kulturníobčanům
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informace

Vážení čtenáři, v této rubrice vás chceme malinko provést uměleckým světem. Autorem příspěvků je Mgr. Petr Beránek, jehož
celý život je spojen s Ostravskem. Po více než deseti letech praxe ve školství všech stupňů pracoval v kulturní instituci a ve státní
správě v oblasti kultury. Od r. 1988 byl zaměstnán pětadvacet let v Galerii výtvarného umění v Ostravě, z toho do roku 2008 jako
její ředitel. Věnoval se organizační, kurátorské, dokumentátorské a publicistické práci.

Rodák ze sousedního Paskova
Bohumír Dvorský se narodil 21. října 1902 a jeho nedožité 115. narozeniny tedy zanedlouho oslavíme. Původně
se měl stát knihařem, záhy však volba
padla na malířství. Nejprve získával
uměleckou průpravu soukromým studiem u Otty Molitora, jenž tehdy na
severu Moravy působil. V roce 1924 se
stal Dvorský studentem Akademie výtvarných umění v Praze. Navštěvoval
krajinářský ateliér Otakara Nejedlého.
Během studií cestoval po jižních Čechách, byl ve Francii, Itálii, na Korsice.
Po studiích se vrátil na Ostravsko, stal
se členem Moravskoslezského sdružení
výtvarných umělců a pražského SVU
Mánes. Spolu s ostravskými umělci
Vladimírem Kristinem, Janem Sládkem
a sochařem Augustinem Handzlem prosazoval progresivní umělecké tendence, inspirované zejména francouzským
uměním. Spoluzaložil sdružení Výtvarní
umělci Moravská Ostrava, které tvořilo
významnou opozici vůči tradičnějšímu
programu MSVU a na řadu let pak korigovalo regionální program moderního
směřování uměleckého života severu
Moravy a Slezska.
Dvorský byl zpočátku ovlivněn Juliem Mařákem a zejména Paulem Cézannem. Jeho rané obrazy, především
krajinářské záběry z okolí Bravantic,
nesou výraznou stopu „cézannovské“

foto archiv Gvuo
Kytice v okně, 1958, olej na plátně.
Ze sbírek GVU Ostrava
práce s dělenou paletou, kdy je každé
barevné skvrně určena v obraze samostatná kompoziční úloha. Ostravské
období ovlivnilo i tematickou skladbu
Dvorského děl, ve kterých převládají
průmyslové veduty a obrazy se sociální tematikou. Již před druhou světovou
válkou však nalezl útočiště ve Svatém
Kopečku u Olomouce, kde také prožil
celý zbytek života (zemřel 11. ledna

1976). Zdejší kraj si zamiloval. Po přesídlení na Hanou se jeho barevná paleta proteplila. Hlavním námětem jeho
žhavých žlutočervených obrazů byly
i nadále krajiny a kytice, přibyly krojované scény často monumentálních rozměrů (Jízda králů).
Obrazu, který dnes představujeme,
dominují šeříky a tulipány. Je z roku
1957 a ve Dvorského tvorbě zastupuje
početnou tematickou skupinu květin.
Monumentální architektura této kytice
je pozoruhodná i v rovině samotného
aranžování jednotlivých květů do vázy.
Malíř ji pojal jako bohatý a šťavnatý trs,
který nafialovělým odstínem šeříků poněkud „ochlazuje“ jinak žhavý autorův
malířský rukopis.
Svou tvorbu prezentoval Dvorský
často i v zahraničí. V roce 1940 na Biennale di Venezia v Benátkách, 1948 v Riu
de Janeiru a Helsinkách nebo v roce 1949
ve Stockholmu. Vystavoval i v Pekingu,
Šanghaji či Moskvě. Roku 1971 mu byl
udělen titul národní umělec. O významu
Bohumíra Dvorského vypovídá hlavně skutečnost, že autorem jeho zásadní
knižní monografie byl přední český historik umění a dlouholetý ředitel Národní
galerie v Praze akademik Jiří Kotalík.
Kniha vyšla až posmrtně, ale na její redakci se Dvorský ještě osobně podílel.
ptb

Kronika města Vratimova, část 70, rok 1942
Pro německé frontové vojáky musela
obec konati sběr šatstva a prádla. Občanstvo samo nemělo nadbytek těchto věcí
a mělo je ještě dávati na válku. Sběr nedopadl nijak skvěle, i když se sbíralo od
domu k domu.
Ve školách byly zavedeny jazykové
zkoušky vyučujících osob, kdo z učitelů
nesložil zkoušku z němčiny, byl buď dán
k dispozici obávanému úřadu práce, který
ho poslal do Německa na otrocké práce,
nebo dostal menší plat jako nedostatečně
kvalifikovaný, neb dokonce byl ze služeb
propuštěn a zařazen do práce jako nádeník. Bylo to velké trápení, které stihlo
naše dobré vlastenecké učitelstvo.
25. května se zdařil útok na zavilého

nepřítele českého národa zast. protektora
Reinh. Heydricha. Po této události nastala hrozná persekuce, zatýkání, věznění
a vraždění.
Všude i v naší obci bylo nařízeno povinné hlášení všech občanů. Němci hledali
útočníky, kteří po atentátu unikli. V obecní kanceláři se po tři dny a noci nepřetržitě úřadovalo. Ti, kteří neměli občanských
legitimaci a nemohli proto prokázati svoji
totožnost, byli po uplynutí třídenní lhůty
uvězněni a měli býti jako podezřelí (ač
byli v obci jako usedlí občané dobře známí) dopraveni do koncentračního tábora.
Bylo to asi 100 osob vězněných v jedné
třídě ve škole.
Tehdy tyto lidi zachránil za veliké ná13

mahy svou intervencí starosta Jan Šimík.
Byla jim později uložena pokuta K. 100.za to, že nebyli přihlášení. Mezi uvězněnými byl i sám obecní strážník Josef
Válek, který dlouhá léta psal přihlašovací
knihu a vedl policejní úřad. Jako rodák
zdejší obce se vůbec k pobytu nepřihlásil, protože tu od svého narození asi 60
let bydlel. A takových občanů bylo více.
Všichni uvěznění podali sice v třídenní
lhůtě nové přihlášky, ale nemajíce obč.
legitimací, nemohli prokázati svou totožnost. Němci již předtím nařídili, že každý
musí míti obč. legitimaci, ale mnoho lidí
toho nedbalo.
pokračování příště
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Umělecká agentura Alena Bastlová Vás provede světem operety.
U

RODOKMENY

.G\çGYDVHUiGLPDMt

+/('È1Ë1$â,&+.2ě(1ģ

Nejznámější

operetní melodie jako Slyšte jen, jak valčík zpívá, Blondýnky, Cikánský baron – Kdo nás oddal, Čardášová princezna a
další.

Chcete poznat historii své rodiny a dozvědět se více o svých předcích?
Víte, co je to rodokmen, rozrod a vývod předků ?
Přijďte na besedu s genealogem Mgr. Ondřejem Štěpánkem.

Účinkují sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Eva Zbrožková a Peter Svetlík.
slovem provází:Alena Bastlová
klavírní doprovod: Nenko Slavov

14. listopadu 2017 v 18 hodin

27. listopadu 2017 v 18 hodin
vstupné 60 Kč

Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

vstupné 120 Kč

Salonek Společenského domu ve Vratimově, Frýdecká 1000/48
Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska. Úhrada
vstupenek možná i převodem. Rezervace a info na tel: 595 700 751Kč.

Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska. Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a info na tel.: 595 700 751.

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

Workshop

VRATIMOV

%RW\ERWN\ERWLĀN\

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

ilustrační foto

Máte rádi boty? Chtěli byste nové, ale nějak si nemůžete vybrat?
Zkuste těm starým dát novou fasádu. Co třeba je pokreslit nebo
ozdobit kamínky? Že nevíte co a jak? Přijďte a my vám ukážeme,jak na to.

O
N
Á
D
O
R
VYP

cena: 70 Kč

Cena zahrnuje materiál (bambulky, kamínky, hroty ......), lektora, kávu nebo čaj.

Kdy: 20. října v 17 hodin
Kde: Kulturní středisko Vratimov, učebna č. 11,

CPʊOÓvchod .ěstská knihovna7SBUJNPW, ,ulturní středisko7SBUJNPW.

vizi-

S sebou: vlastní obuv k nazdobení, dobrou náladu.

onářská komedie s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem v hlavních

kinosál Společenského domu Vratimov,
Frýdecká 1000/48

Na akci se prosím přihlaste předem na tel. čísle 731 446 809 nebo 733 718 12.

Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska. Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a info na tel.: 595 700 751.

VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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Ze schůze rady města

Hovory s občany

Provoz pokladny MěÚ v prosinci

Bude ve Vratimově nové nákupní středisko BILLA?
To je otázka, na kterou ještě neznáme
odpověď, ale která, jak se ukazuje, opět
rozděluje občany našeho města na dva tábory. Ne poprvé, ani ne naposledy.
Je pravda, že společnost provozující
obchody BILLA projevila na jaře tohoto
roku vážný zájem o možnost postavit prodejnu na území našeho města a obrátila se
nejdříve na nás, zda nemáme pro tento účel
vhodné pozemky. To jsou takové, které
město nejen vlastní, ale územním plánem
jsou pro takový účel určeny. Vhodnou
pro realizaci tohoto záměru se jim zdála
lokalita podél ulice Datyňská mezi ulicí
Na Příčnici a nově postavenou restaurací
s bowlingem. Takové využití je v souladu
s územním plánem pro tuto oblast a také
územní studií využití území, která pro tuto
část Vratimova byla vypracována a schválena v roce 2014. Vedle funkčního využití
se zde počítá mimo jiné s drobnou výrobou
a službami.
Protože město ani v minulosti, ani nyní
nemá žádné plány investic, které by zde
chtělo realizovat, snaží se již nejméně 15
let získat jiné investory a pozemky prodat.
Z důvodů, že leží na severním svahu s přímým výhledem na celý areál železáren,
nejsou pro investory nijak lákavé; pokud
se objevili potencionální zájemci o stavbu
rodinných domů, bytových domů, domu
pro seniory apod., od svých záměrů postupně ustupovali.
Vedení města vždy tehdy, kdy někdo
projeví o koupi pozemků, či jiného nemovitého majetku zájem, postupuje zákonným způsobem. Materiál jde nejdříve
k projednání do rady, zda bude vyhlášen
záměr prodeje. Vyhlášení záměru, který
ještě není závazkem s kýmkoliv uzavřít
kupní smlouvu, je zákonnou povinností
uloženou obcím. Má zajistit, aby se o předpokládaném prodeji dozvěděli všichni případní zájemci o koupi a mohli požádat
o jejich prodej. Bez vyhlášení záměru jsou
kupní smlouvy na nemovitý majetek neplatné.
Rada města Vratimova vyhlásila záměr
prodat tyto pozemky na svém jednání dne
23. května 2017. Protože nikdo jiný o koupi neprojevil zájem a záměr je v souladu
s územním plánem i územní studií zástavby této lokality, město má dlouhodobý

záměr pozemky prodat a nepočítá s nimi
pro žádnou budoucí investici, byla zastupitelstvu města předložena žádost o koupi
pozemků s návrhem ceny, kterou je zájemce ochoten zaplatit. Zastupitelstvo na
zasedání dne 13. září 2017 žádost společnosti JTH Holding, a.s., projednalo a souhlasilo s prodejem pozemků, avšak za cenu
600 Kč za m2, tedy vyšší, než byla nabízena. K tomuto protinávrhu město zatím neobdrželo odpověď s tím, že se k věci musí
vyjádřit vedení společnosti provozující
obchody BILLA, které sídlí v Rakousku.
Pro prodej pozemků hlasovalo celkem 11
ze 12 přítomných zastupitelů. Zastupitelům, kteří přítomni nebyli, byly materiály
pro jednání zastupitelstva včas zaslány,
nikdo z nich se k předloženému materiálu
nijak nevyjádřil.

Ilustrační foto
Zastupitelé města jsou povinni jednat
s péčí řádného hospodáře ve prospěch
a v zájmu občanů města. V daném případě
především respektovat územní plán, územní studii, dále předpokládanou potřebnost
pozemků pro jiné využití a v neposlední
řadě také finanční přínos pro město. Nepochybuji o žádném ze zvolených zastupitelů, že by toto při rozhodování v zastupitelstvu neměl na paměti. Nicméně zájem
a prospěch každého konkrétního občana je
odlišný. Záleží na řešeném problému, jeho
věku, místu bydliště, zájmům, názorům,
potřebám, životnímu postoji apod.
Odlišné zájmy občanů se projeví prakticky při všech aktivitách města. Co jeden
s nadšením vítá, druhý stejně vehementně
zatracuje. Jen si vzpomeňme na úpravu veřejného prostranství před Základní školou
na náměstí T. G. Masaryka, úpravu Rad-

ničního náměstí, stavbu kanalizace, víceúčelového hřiště, skateparku apod. Emoce
kupodivu budily i zdánlivě „neškodné“
stavby jako rekonstrukce školy, stavba nových a oprava stávajících chodníků apod.
Nelze se proto divit, že tomu není jinak ani
u možného vzniku nového nákupního centra. Někdy je těžké najít správné řešení, nic
není bílé nebo černé, vše má své záporné
i kladné stránky.
Já jsem, stejně jako většina zastupitelů, hlasovala pro nový obchod. Na jedné
straně z pozice zastupitele, tedy toho, kdo
má podle zákona o obcích řadu povinností, které musí plnit, které jsou pro něj
zásadní a někdy mají přednost i před tím,
co by si zastupitel jako občan přál. a samozřejmě i jako občan, který zde prožil celý
dosavadní život a chce v něm žít i nadále za podmínek, které považuje ze svého
pohledu za nejlepší. To je ten subjektivní
přístup, který samozřejmě každý zastupitel
do svého rozhodování přináší a musí přinášet.
Jako zastupitel jsem hlasovala pro z toho
důvodu, že vím, že pozemky město nebude
potřebovat, záměr je v souladu s územním
plánem, územní studií a je mou povinností
v souladu s tím a s péčí řádného hospodáře
věc posuzovat. Vím také, že město o prodej bezvýsledně usiluje řadu let a potřebuje do svého rozpočtu každou korunu.
Jako občan jsem hlasovala pro, protože vím, že do budoucna chci, aby služby,
včetně prodeje základních potravin a drogerie, byly na úrovni odpovídající dnešní
a budoucí době, což nyní bohužel zdaleka není, byly dostupné pro všechny naše
občany a nemuseli za nimi jezdit mnoho
kilometrů do Ostravy nebo jiného okolního města. Abych nemusela, pokud zrovna
nechci, jít za nákupy do neupravené a zanedbané prodejny se stísněnými prostory,
omezenou otevírací dobou a žádnou perspektivou zlepšení. Jako občan jsem pro
také proto, jelikož vím, že když přijedu do
sousedních, na západ od nás položených
států, nakupuji v takovýchto obchodech
i v malých obcích, umístěných často vedle
bytové zástavby nebo rodinných domů,
aniž by byl někdo ohrožen nebo výrazně
Pokračování na str. 2
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Ze schůze
rady města
Dne 26. září 2017 rada města
mimo jiné:
 s chválila Smlouvu o odchytu a ustájení toulavých a opuštěných psů
v útulku
 schválila Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace k dílu Rekonstrukce zeleně v ulici Popinecká
a ve vnitrobloku Úzká ve Vratimově, č. p. 173, 181, 383/1
 schválila Smlouvu o dílo na realizaci náhradní výsadby 49 ks stromů
druhu Malus Street Parade a přesazení 18 ks podél ulice Datyňská
 schválila souhlas s napojením na kanalizaci Odkanalizování Vratimova
– Horních Datyň, II. etapa stavbou
Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa
 rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky
s názvem Hasičská zbrojnice Vratimov – rekonstrukce a dostavba objektu
Bc. Martin Čech
místostarosta

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy majitelé psů – jak je jejich
povinností - při venčení sice odstraní
jejich výkaly, ale následně tyto vyhodí
i s igelitovým sáčkem do polí, upozorňujeme, že takovéto jednání je nepřípustné. Tento odpad patří do odpadu
komunálního a ne do volné přírody.
Umělá hmota je téměř nerozložitelná
a zemědělcům způsobuje problémy při
obdělávání polí.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

foto Lucie Petrová

Pokračování ze str. 1
omezen. Drobní podnikatelé a obchodníci navzdory tomu zde nezanikají, naopak jejich služby jsou většinou mnohem
kvalitnější a různorodější než u nás. Jako
občan i jako zastupitel jsem toho názoru,
že ani naše město nemůže setrvat ve stavu
služeb prodeje potravin na úrovni odpovídající době před 20 lety a s tímto stavem
se spokojit. Pokud nebude nová prodejna
BILLY, LIDLU, či jiného řetězce s menšími prodejnami u nás, nebudou lidé nakupovat o to více v nevyhovujících prodejnách,
ale budou za nákupy jezdit do okolních
marketů, protože vyžadujeme stále vyšší
úroveň prodeje a okolní velká města nám
toto nabízí. Jen ti, kteří si to nebudou moci

dovolit, se budou muset spokojit s těmi
horšími službami, které jim poskytne naše
město.
Můj pohled občana samozřejmě ovlivňuje třeba to, že nebydlím na sídlišti na
ul. Na Příčnici. Jsem však toho názoru, že
i tehdy bych nový obchod přivítala. Občané v jiných částech našeho města žijící
v bytových domech mají většinou nesrovnatelně horší podmínky, co se týče blízkosti volné přírody, hustoty dopravy apod.
a asi nic by to nezměnilo na mém názoru,
že chci jako občan Vratimova žít v podmínkách 21. století a v úrovni služeb se
přibližovat těm na západ od našich hranic.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Názor zastupitele ke stejnému tématu

Další supermarket ve Vratimově?
O tomto záměru se jednalo již v červnu tohoto roku. Na 17. zasedání Zastupitelstva města Vratimova, dne 14. června
2017, byl projednán prodej pozemků
v lokalitě mezi ulicemi Datyňská, ul. Na
Příčnici a ul. Obvodová. O tyto pozemky
projevila zájem firma JTH Holding, a.s.,
s úmyslem postavit zde obchod BILLA.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků
a pověřilo starostku města k vypracování návrhu budoucí kupní smlouvy. Na
18. zasedání zastupitelstva, konaném dne
13. září 2017, bylo sděleno, že firma JTH
Holding, a.s., si vzala čas do konce roku
2017 k rozhodnutí, jestli pozemky koupí.
Jako dlouholetý občan Vratimova, ale
také jako zastupitel města, nesouhlasím
s tím, abychom tyto pozemky poskytli
pro stavbu dalšího supermarketu. Podobný názor sdílí i většina obyvatel žijících
v blízkosti lokality, kde by měl supermarket stát. Proto jsme se rozhodli vyjádřit
svůj názor ve formě petice. Nesouhlasíme
se stavbou dalšího supermarketu ve Vratimově, v lokalitě mezi ulicemi Datyňská,
ul. Na Příčnici a ul. Obvodová.
Myslíme si, že umístění supermarketu
v takto hustě obydlené oblasti, a navíc
v blízkosti základní školy ZŠ Datyňská,
je zcela nevhodné. Už nyní je, především
v ul. Na Příčnici, zvýšený provoz aut směřujících do firem KES a MG Odra Gas.
Máme obavy, že by výstavbou supermarketu došlo k dalšímu významnému
nárůstu dopravy nejen osobních aut, ale
i nákladních aut a kamiónů s pravidelným
zásobováním supermarketu. Obáváme se
zhoršení životního prostředí v důsledku
zvýšené emise výfukových plynů.
S nárůstem dopravy souvisí také zvýšení koncentrace lidí (zákazníků) a zvýšení
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hlučnosti během celého dne a v průběhu
celého týdne včetně víkendu. Je předpoklad, že supermarket by měl standardní otevírací dobu od pondělí do neděle
(7 až 20 hodin).V současné době je ve
Vratimově sedm obchodů s potravinami
včetně supermarketu Penny. Myslíme si,
že stávající počet obchodů je dostatečný.
Máme obavu, že výstavbou dalšího supermarketu mohou ukončit svůj provoz
menší obchody, které nebudou schopny
konkurovat.
Předmětné parcely jsou ornou půdou,
jež je chráněna jako zemědělský půdní
fond. Myslíme si, že město Vratimov nemusí nutně a ihned tyto pozemky prodávat. Mělo by si je ponechat a plánovat zde
případně v budoucnu stavbu např. domova důchodců nebo startovacích bytů pro
mladé rodiny s dětmi. Část pozemků by
mohla sloužit také jako park a odpočinková zóna. Jsou to projekty, které zlepší kvalitu života a budou mít pro město
Vratimov mnohem větší přínos než další
supermarket.
Věříme, že zastupitelé a vedení města
důsledně zváží zmíněné argumenty a že
prodej pozemků a stavbu supermarketu
neschválí.
Celý text PETICE včetně podpisových
archů je k dispozici na petičních místech,
v květinářství v Nákupním středisku (Vratimov-náměstí), v obchodě Jahoda (sídliště Horní Paneláky) a v Horních Datyních
v obchodě s potravinami pana Knězka.
Veškeré informace o petici také poskytnou členové petičního výboru: Radek Nitka, Sylva Zuzaníková, Renáta Genšerovská a Nikola Potočiarová.
Za petiční výbor Mgr. Radek Nitka
zastupitel (Nezávislí)
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Základní škola na ul. Datyňská – ohlédnutí
za její rekonstrukcí od přípravy do dokončení
Zajistit základní vzdělání dětí
náleží v naší republice především
státu. Zajistit odpovídající místo
pro výuku, tedy postarat se o budovy škol a péči o ně, přenesl stát
na obce, potažmo města a jejich
rozpočty. Školy byly v převážné většině postaveny v dávnější
minulosti a požadavky na to, jak
mají vypadat a být vybaveny, se
samozřejmě se změnami ve výuce
měnily.
Naše škola, tedy Základní škola
na ul. Datyňská, byla postavena
v 60. letech minulého století a od
té doby k jejím zásadnějším proměnám nedošlo. Před několika
lety vybudováním jídelny a výdejny jídla
přišla o prostory dílen, což se později ukázalo jako handicap. Nelze se proto divit,
že vedení školy již dlouhé roky volalo po
změnách a v roce 2008 vznikla první studie možné rekonstrukce a rozšíření školy,
tehdy formou přístavby. Nikdy však nedošlo k jejímu rozpracování do projektové
dokumentace, což byla základní podmínka jak realizace, tak získání státního příspěvku na ni, neboť bez státních peněz, jen
z vlastního rozpočtu, nejsou města zpravidla schopna rozsáhlejší rekonstrukce škol
financovat. Léta plynula, původní studie se
překonala, avšak tlak vedení školy na rozšíření a rekonstrukci naopak sílil. Důvodů
bylo více, nárůst počtů dětí, které se hlásily k zápisu do první třídy, úplná absence
prostor pro výuku dílen, nedostatek odborných učeben s moderním vybavením,
nedostatek prostor pro dělené třídy pro
výuku některých předmětů jako jsou cizí
jazyky apod.
Vedení města s potřebou rozšíření a modernizace školy souhlasilo, a proto v roce
2015, ve spolupráci s vedením školy, zahájilo práce na projektové dokumentaci rekonstrukce školy. Ruku v ruce s tím
bylo nutné zajistit její financování, jelikož
už bylo jasné, že pokud mají být splněny
požadavky školy, nebude rekonstrukce
levná. Evropské dotace nebylo možné použít, protože tato oblast nebyla do dotačních
programů vyjednaných mezi EU a našim
státem zahrnuta. Hledali jsme proto nějakou národní dotaci a pracovali na dokon-

zvítězila firma BYSTROŇ Group
a. s. a v září 2016 jsme s rekonstrukcí začali.
Od září 2016 do března 2017
byly prováděny takové stavební práce, které vylučovaly výuku
v budově školy a žáci našli útočiště v jiných městských zařízeních,
např. v kulturním domě, v DDM
apod. Od dubna 2017 mohly stavební práce pokračovat téměř za
plného provozu školy a po letních
prázdninách téhož roku se děti vrátily do nově zrekonstruované a vybavené školy. Během tří let se nám
foto KS Vratimov podařilo vytvořit nový projekt, získat státní dotaci a stavbu provést.
čení projektové dokumentace a povolení Rekonstrukcí školy vznikly tři nové učebstavby. V té době byl otevřen dotační pro- ny, dále počítačová učebna, multifunkční
gram Ministerstva financí ČR na rozšíření učebna, sborovna a tři kabinety. Nově má
kapacity základních škol, podali jsme si škola výtah a opraveny jsou také sociální
žádost, avšak nebyli úspěšní. Jak jsme se zařízení na všech patrech a přistavena šatpozději dozvěděli, většina peněz směřova- na a sociální zařízení k tělocvičně. Celkola do satelitních oblastí Prahy. Měli jsme vá cena díla činila 29 273 624 Kč, z toho
však štěstí, neboť krátce nato byl vyhlášen jsme 25 000 000 Kč uhradili ze státní donový dotační program, tentokrát Minister- tace, zbytek z rozpočtu města. Za vybavestvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. ní nových učeben město zaplatilo dalších
S naší žádostí jsme tentokrát uspěli a dota- 909 978 Kč.
ci ve výši 25 mil. Kč získali. Následovalo
JUDr. Dagmar Hrudová
výběrové řízení na zhotovitele, ve kterém
starostka

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. listopadu 2017.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně
(mimo srpen). Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3 200 ks. Tisk: Josef Kleinwächter, Čajkovského
1511, Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Dana Pavlicová. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Zastupitelé z Horních Datyň
si Vás dovolují pozvat na

ve čtvrtek 16. listopadu 2017
v 17:00 hodin
v malém sále Kulturního
domu Horní Datyně
Na programu:
•
Akce a investice, které se
podařilo v Horních Datyních
realizovat
•
Plánované akce a investice
v nejbližší době
•
Diskuze nad tím, co bychom
mohli v naší obci zlepšit
a prosadit
Srdečně zvou zastupitelé města,
zvolení z Horních Datyň

Upozornění
Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského
úřadu Vratimov koncem roku 2017:
PONDĚLÍ 18.12.2017
08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
STŘEDA
20.12.2017
08:00 - 11:30 12:30 - 15:00
20. prosinec bude poslední den, kdy bude pokladna pro občany v roce 2017 otevřena.
Od čtvrtku 21. prosince 2017 do pondělí 1. ledna 2018 bude pokladna UZAVŘENA.

Začátek provozu pokladny v lednu 2018:
ÚTERÝ
02.01.2018
PONDĚLÍ A STŘEDA
ÚTERÝ A ČTVRTEK

10:00 - 11:30
08:00 - 11:30
08:00 - 11:30

12:30 - 14:00
12:30 - 16:30
12:30 - 14:00

Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku za
psa bude pokladna od 2. ledna 2018 do 18. ledna 2018 otevřena DENNĚ KROMĚ PÁTKU.

Od pondělí 22. ledna 2018 bude běžná provozní doba.
Dne 17. ledna 2018 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu
a poplatky ze psů na rok 2018 v Horních Datyních v Kulturním domě – v malém
sále, a to:
STŘEDA
17.01.2018
08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Mgr. Ing. Pavel Janků
odbor finanční

OZNÁMENÍ
ra, kancelář č. 8, II. patro, a to v úředních dnech (pondělí a středa
od 08:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod.).

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 Aleny Damkové (telefon: 596 732 164, provozní doba pondělí až pátek od 08:00
do 11:30 hodin a od 12:30 do 15:00 hodin).
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. Zechy Dalibo-

Ceny pronájmu hrobových míst na dobu 17 let jsou:
Epitaf
425 Kč
Urnové místo
493 Kč
Jednohrob
782 Kč
Dvojhrob
1 445 Kč
Hrobka
2 040 Kč
Kolumbárium Vratimov
357 Kč
Kolumbárium Horní Datyně
731 Kč (malé)
Kolumbárium Horní Datyně
1 020 Kč (velké)
Bc. Dalibor Zecha
odbor investic a údržby OM
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Skate contest Vratimov
Že nevíte, co to znamená? Nevadí, nemusíte být smutní, patříte
k většině. Ti, kteří přišli dne 28. září 2017 na vratimovské skateboardové hřiště, vědí, o čem je řeč. V září se na město obrátila společnost ONE LOVE SKATE DISTRIBUTON, s.r.o., že by u nás
chtěla uspořádat skateboardové závody s názvem Skate contest
Vratimov. Rada města souhlasila a akce se uskutečnila. Nemůžu
podat popis dle vlastních zážitků, byla jsem v té době mimo
území republiky, ale odkazuji
na webové stránky http://www.
skaterock.cz/skateboarding/skate-contest-vratimov-report/.
Jak se tam dozvíte, závodilo se celkem ve třech kategoriích,
mladší do 16 let, starší a pak ti nad 30 let. Celkem se přihlásilo 52
závodníků a podle zveřejněných fotografií a videa ze závodů se
akce vydařila a všichni si to parádně užili.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto Martin Grobař

Paka v Pakoštane
Vážně doufám, že při všudypřítomné
korektnosti název nikoho nepohorší, koneckonců, kdyby byl tak špatný, asi by jej
neotiskli. Ale jak jinak nazvat skupinku lidí
zabalených do igelitových ubrusů (u nás
doma se tomu říkalo vixlajvant), vykračující si v největším lijáku ulicemi Pakoštane? Zkrátka paka! Abyste tomu rozuměli,
počasí nám na letošním soustředění připravilo mnoho výzev a jedna z nich byla tato
– dostaň se v lijáku z 500 metrů vzdáleného apartmánu na oběd. Na ulici po kotníky
vody, deštník zcela zbytečná věc. Tudíž
jsme vytasili nepromokavé boty (rozumějte žabky), stáhli ze stolů ubrusy, zabalili
se do nich a vyrazili. Všechny rodiče však
musím uklidnit – dobrodružství se týkalo
pouze plnoletých členů.
Zmíněné robinsonády nás bavily asi
2 dny, pak jsme se již mohli vesele koupat v moři, ve slunečních paprscích a v pozornosti našeho dirigenta. Letos se práce
s orchestrem ukázala až nezvykle plodnou
a závěrečný koncert patřil k nejlepším, které jsem s orchestrem zažila. Co mě vážně
hřeje na duši, je fakt, že se opět potvrdilo,
jak úžasné je být členem orchestru. Nezáleží, kolik vám je let, na co hrajete nebo co
studujete, jsme tam vždy jeden za všechny
a všichni za jednoho. Jsme zkrátka všichni
stejná paka!
Jeden zážitek nás letos zvláště potěšil.
Jednou odpoledne se k nám na terasu blížila majitelka sousedního apartmánu. My
jako správná paka jsme se málem schovali
pod stůl, protože jsme se báli, že nám jde
vynadat za hluk. Paní sousedka nám přitom
nesla láhev domácího vína a buchtu jako
poděkování za to, jak jsme předchozí večer
krásně hráli a zpívali. To už tak s muzikan-

foto Marcela Skokanová
ty máte, málokdy máme hudby dost. V praxi to znamená, že se večer vždy sedí pospolu, ideálně s kytarou a zpívá se. Případně
se k tomu přidají šikovnější hráči na své
nástroje a je z toho parádní zábava. A pak
teprve naši mladší kamarádi uvidí, jaké to
je být členem orchestru. To totiž není jen
o tom, dorazit ráno na zkoušku, něco si odehrát mezi ostatními a odpoledne cvičit. Ne,
je to o tom, že máte za přátele stejná paka,
která vás nenechají sedět samotné na pokoji. Třebaže od nejmladších k nejstarším
může být kus cesty, každý si může být jistý
ochrannými křídly svých kolegů. A tento
mušketýrský duch se také nezbytně promítne do hráčského výkonu, je zkrátka rozdíl
hrát na podiu vedle sebe nebo společně.
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Ve stylu jeden za všechny a všichni za
jednoho se uspořádalo i několik společných nebo společenských her. Volejbalový
zápas á la: „Hra! Nemám! Out! Točíme!
Kluci, tak si sundejte ty trička, ať se na to
jde alespoň trochu dívat!“, večerní desková hra ve dvaceti lidech jako náhradní plán
za výpravu do města, přerušenou dalším
lijákem. A v neposlední řadě vodní turnaj
v házení míčkem, který pan profesor Tesařík komentoval s takovým zápalem a profesionalitou, že by se za to nemusel stydět
ani Robert Záruba. Této zábavy se zúčastnilo vůbec nejvíce lidí napříč věkovými
kategoriemi, nástrojovými skupinami či
příslušnosti k žákům nebo učitelům.
Asi nejvíce tvůrčím společným počinem byla improvizace na bicí a perkuse
v podání kohokoliv, kdo přišel včas, aby
si nějaký ten nástroj na hluk ukořistil.
K zjevnému nadšení členů bicí sekce a za
doprovodu pana ředitele jakožto kytaristy
a zpěváka.
Jelikož článek píši již nějakou dobu po
návratu, můžu vám upřímně sdělit, jak
moc se nám stýská a jak moc se na další podobné akce těšíme. Dokonce jsme
si museli uspořádat několik setkání, abychom tolik netrpěli šokem z odloučení po
návratu a lépe se aklimatizovali. Muzikant
je zkrátka nejšťastnější mezi muzikanty.
Znáte to, vrána k vráně, pako k paku. Nyní
netrpělivě vyhlížíme výjezd do Hranic na
Moravě a kujeme pikle na rok 2018. Neboť pro mnoho z našich mladších kolegů
to bude rok plnoletosti. Pakoštane, těš se,
za rok to paka z Vratimova opět rozehrají
ve velkém!
Marcela Skokanová
členka orchestru ZUŠ Vratimov

informace občanům

Zahraniční stážisté
na naší škole
ZŠ Datyňská
První říjnový týden se ve spolupráci
s projektem AIESEC stala naše škola
moderním výukovým centrem a vytvořila zázemí pro poznání multikulturního
světa. Všichni žáci prvního i druhého
stupně měli jedinečnou možnost poznat
studenty z Bosny, Ruska a Iránu. Zahraniční stážisté pobývali na naší škole týden a prostřednictvím svých prezentací
i krátkých video upoutávek, poukázali
na zajímavosti a odlišnosti svých zemí
a nabídli tak pohled do svých „domovů.“ Prezentace těchto mladých studentů probíhaly v anglickém jazyce, což
napomohlo k motivaci dětí při učení cizího jazyka. To je také zároveň i jedním
z cílů neziskové organizace AIESEC.
Pro starší žáky bylo zvlášť přínosné
seznámení s odlišnou kulturou, tradicemi i zvyky těchto zemí. Ti odvážnější kladli s plným nasazením stážistům
otázky, učili se slova v perštině, vyptávali se na záliby, trávení volného času
a mnoho dalších věcí. Přestože ne každý této možnosti využil, stali se alespoň
součástí poznání multikulturního světa,
jehož jsme součástí.
Pro mladší žáky se nejzábavnější částí
staly hry a samotné prezentace mladých
studentů. Pro všechny žáky bez rozdílu
věku se tato akce stala přínosem, osobním obohacením, poznáním a krokem
k otevřenosti a toleranci. Žáci se mohli
přesvědčit, že i v zemích, v nichž to neočekávají, žijí vzdělaní a moderně smýšlející lidé.
Velké poděkování patří hostitelským
rodinám, které se dobrovolně a bez
předsudků ujaly zahraničních studentů
a poskytly jim pobyt v příjemné rodinné atmosféře. Nejenže stážistům nabídli ubytování a stravu, ale také zajistili
kvalitní a plnohodnotný program během
jejich volného času. Zaslouží si tedy,
abych jim jmenovitě ještě jednou poděkovala. Paní Tumlířová, její syn Marco
a dcera Monica se perfektně postarali
o studenta z Iránu. Rodina Mičulkova
a jejich dcera Kateřina hostili studentku
z Bosny. V neposlední řadě si hostitelskou roli na vlastní kůži vyzkoušel i náš
kolega, pan učitel Oršulík, který se postaral o studentku z Ruska.
Velmi si ceníme jejich ochoty a pohostinnosti, nadhledu a duchaplnosti,
kterou při této dobrovolnické činnosti
prokázali.
Mgr.Markéta Ögeerová
ZŠ Vratimov, Datyňská

Přespolňák
Ve středu 4. října 2017 se vybraní žáci
naší školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu, které se konalo na stadionu
MK Seitl v Ostravě-Martinově. Přihlásilo
se 6 škol, které závodily ve 4 kategoriích.
Do soutěže se započítávaly výsledky čtyř
nejlépe umístěných závodníků družstva,
družstvo s nejnižším součtem umístění se
stalo vítězem v dané kategorii.
Naše škola se zapojila do tří kategorií:
mladší žákyně, mladší žáci, starší žáci
a dosáhli jsme výborného výsledku. Mladší žáci i žákyně svou kategorii vyhráli
a postoupili do krajského kola, které se
bude konat v Třinci. Starší žáci skončili na
3. místě.

foto ZŠ Datyňská, Vratimov

Umístění našich žáků:
Mladší žákyně (19 běžkyň): 2. N. Spratková
4. T. Tribulová
5. L. Kováčová
6. A. Valenčinová
8. P. Šodková
Mladší žáci (18 běžců) :
3. O. Nojzer
4. M. Nojzer
6. J. Kachel
8. M. Rotrekl
Starší žáci (22 běžců):
6. S. Hrabec
8. T. Dámek
14. Š. Dostálek
16. F. Farník

(7. A)
(6. A)
(8. B)
(6. B)
(7. B)
(7. B)
(7. B)
(8. A)
(7. B)
(8. A)
(8. B)
(8. A)
(8. B)

Mgr. Jana Biolková
ZŠ Vratimov, Datyňská

Běh Zlatý podzim
Kdo se na tento populární
ství neobhájila, rychlejšími
závod, který měl letos již
závodnicemi byly dvace25. ročník, v sobotu 7. říjtiletá Aneta Chlebiková
na vydal, určitě nelitoval.
z 1. běžeckého Jablunkov
Ostatně o tom svědčily
a devatenáctiletá Iveta Raši ohlasy závodníků v cíli.
ková z TJ Slezan FM. Obě
Délka tratě je 9 740 m, ale
už mají ve sbírce mistrovprofil dost kopcovitý, a tak
ské tituly z juniorských kasi všech téměř 100 běžců
tegorií. Ani tentokrát se nepořádně máklo, než spatřilo
ztratili vratimovští, kterých
cílovou pásku.
bylo na startu devět. NejVelkou hvězdou byla
úspěšnější z nich byli Raopět loňská vítězka Pet- foto Zdeněk Fejgl
dek Nitka, Martin Janalík
ra Pastorová (MK Seitl
a Zuzana Vítková (všichni
Ostrava), která se den před závodem vrá- Hobby Runners Vratimov).
tila z úspěšného 50 km běhu v Číně, kde
Zpestřením se stali Angličané Mallcolm
skončila na 2. místě. Výborných výsledků Collen, Gary Frost a Gareth Davies. Garedosáhli mladí běžci z Jablunkova a Frýdku- th Davies přijel z Prahy a vyhrál kategorii
-Místku; teprve sedmnáctiletý René Sasyn nad 50 let, druzí dva pracují v Ostravě.
suverénně obhájil loňské vítězství v čase
Nejmladší účastnice měly 14 a 16 let,
33:15 minut, což sice je kousek za traťo- nejstarším v cíli a zdaleka ne posledním,
vým rekordem, ale běžel s rezervou velmi byl dvaasedmdesátiletý Václav Procházka
lehce, jelikož celý závod běžel osamocen. z Ostravy, mistr ČR v maratonu v kategorii
Radost udělal Erich Neugebauer z Karviné, nad 70 let. Počasí bylo ideální, atmosféra
který se vrátil po sedmi letech trápení po znamenitá, a tak se těšíme opět na příšoperaci páteře a ve Vratimově se poprvé po tí rok, kdy se Zlatý podzim poběží již po
nemoci postavil zkušebně na start desítky. šestadvacáté.
Úspěšně.
Zdeněk Fejgl
Unavená Petra Pastorová loňské prvenBěžecký klub Vratimov
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Nabídka akcí DDM Vratimov na měsíc listopad 2017
Nabídka kroužků

Badatel víkend

Činnost v novém školním roce 2017/2018 byla
zahájena. Některé ZÚ mají volná místa, stále
zde máte možnost přihlásit své děti. Nabídku
naleznete na www.ddmvratimov.cz/hlavni-události.

Na víkend 24. – 26. listopadu 2017 připravujeme pro holky a kluky (i nečleny kroužků) ve
věku od 6 do 15 let badatelský víkend. Čekají
nás hry, soutěže a malé pokusy. V sobotu vyrazíme do Brna, do zábavního vědeckého parku
VIDA! science centrum. Jedinečná příležitost
přihlásit své dítě do 22. listopadu 2017.
Kontakt: Renáta Míčková tel.: 739 201 078,
r.mickova@ddmvratimov.cz.

Dráčkiáda
Na pátek 10. listopadu 2017 jsme pro děti od 1,5 do 6 let připravili zábavné dopoledne se vzděláváním. Tématem listopadového setkání je výroba dráčka v herně DDM Vratimov a zároveň
jeho nakreslení prstovými barvami. Jestli bude dráček létající,
vyzkoušíme na hřišti u DDM Vratimov. Děti si vyzkouší hrubou i jemnou motoriku při různých aktivitách. Výrobu dráčků
zpestříme podzimními soutěžemi a hrami. Nezapomeňte si vzít
přezůvky. Kontakt: Marcela Grácová tel.: 739 201 077,
m.gracova@ddmvratimov.cz.

Bližší informace k akcím naleznete na webových stránkách:
www.ddmvratimov.cz nebo https://www.facebook.com/
DDMVratimov/.
Renáta Böhmová
DDM Vratimov

Městská knihovna Vratimov
Výstava Židovské hřbitovy

Městská

knihovna

Zveme Vás na výstavu Židovské hřbitovy, která trvá do 10. listopadu.

Výstava Heavy Industria
Výstava fotografií Pavla Zubka potrvá
od 13. listopadu do 1. prosince 2017.

Den pro dětskou knihu
Zveme děti od 1. do 5. třídy a jejich rodiče v sobotu 2. prosince od 8:30 do 11:30
hodin do knihovny na Advent v naší
knihovně. Budeme si povídat o předvánočním čase, číst vánoční příběhy, soutěžit a stihneme i malou výtvarnou dílničku. Těšíme se na Vás .
Kromě nových společenských her a pohádkových ruksáčků vám nově nabízíme
knihy s plyšovou hračkou.

VRATIMOV

Děti z mateřské školy se mohou těšit na
nového Poledníčka.
Půjčovní doba:
pondělí a čtvrtek 09:00–12:00,
13:00–18:00 hodin
úterý 09:00–12:00 hodin
středa zavřeno
pátek 13:00–16:00 hodin
Kontakt:

Městská knihovna Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz

Místní knihovna
Horní Datyně
Výstava Vratimovská štreka
Výstavu v chodbičce knihovny budete
moci zhlédnout od 30. října do 18. prosince 2017 v půjčovní době v pondělí od
14:00–17:00 hodin
Kontakt:

Místní knihovna Horní Datyně,
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info
Půjčovní doba:
pondělí 14:00–17:00 hodin
Marika Zajíčková
MěK Vratimov

TJ Sokol informuje
V pátek 22. září 2017 pořádal TJ Sokol
Vratimov X. ročník Běhu naděje, v jehož
rámci proběhl i I. ročník akce ve Vratimově
„Sokol spolu v pohybu“, jež je celorepublikovou aktivitou České obce sokolské u příležitosti XVI. všesokolského sletu 2018.
Běh naděje je humanitární akce, jejíž finanční výtěžek putuje na konto pro výzkum
a léčbu rakoviny.
V našem městě ho podpořilo 816 účastníků a jejich příspěvek činil 12 852 Kč. I když
nám počasí nepřálo, trasu prošli nebo proběhli žáci a pedagogický doprovod místních
základních škol, vč. školy mateřské, ale
i žáci základní školy z Horních Datyň. ZŠ
Řepiště kvůli dešti nedorazila, ale své příspěvky doručila do společné pokladničky.
Děkujeme všem, kteří přispěli. Dále také

foto TJ Sokol Vratimov
děkujeme za spolupráci zástupcům MěÚ,
kulturního střediska a Sboru dobrovolných
hasičů Vratimov. Nemalé poděkování patří
studentům SZŠ a VOŠ z Ostravy-Mariánských Hor, kteří zde každoročně zabezpečují zdravotnický a organizační dozor po celé
trati.
Ve stejném dni jako Běh naděje akce Sokol spolu v pohybu vyvrcholila celorepublikovou Nocí sokoloven, kdy bylo možno
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vratimovskou sokolovnu zažít jinak. Děti
i dospělí si prošli temnou sokolovnou od
suterénu až po půdu za svitu svíček a na
třech stanovištích plnili u sokolských duchů
různé úkoly. Venku se opékaly párky, hráli
muzikanti na kytaru a banjo. Vratimovským
službám děkujeme za doručení dřeva pro
náš táborák.
Avízovaný turnaj v pétanque na počátku
října se neuskutečnil kvůli nepřízni počasí.
V prosinci nás čeká čertikiáda pro děti,
a to v neděli 3. prosince 2017 od 16 hodin.
Není to běžná mikulášská nadílka, ale děti
si zacvičí a vyzkoušejí různé překážkové
dráhy. Teprve na závěr bude sladká odměna
od Mikuláše či uhlí od Čerta.
Mgr. Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov

informace občanům

Oddíl stolního tenisu zahájil novou sezonu
Stolní tenisté TTC MG Odra GAS Vratimov budou v nové sezoně
reprezentovat naše město v následujících soutěžích:
Družstvo A:
Družstvo B:
Družstvo C:
Družstvo D:
Družstvo E:

Divize
Krajská soutěž 1. třídy
Městský přebor 2. třídy
Městský přebor 3. třídy
Městský přebor 4. třídy

foto Družstvo A: Muži

Oddíl provedl nábor mládeže z Vratimova a okolí a vytvořil ještě
Družstvo P, tzv. Přípravku, kde se seznamují se základy stolního tenisu naši nejmladší. Tito mají tréninky každé úterý a čtvrtek od 15 do 17
hodin v hale stolního tenisu na stadionu Družby ve Vratimově.
Tato nejmenší mládež zatím nehraje žádné zápasy, ale teprve se učí
pod vedením zkušených trenérů a hráčů základům tohoto krásného
sportu s nejmenším míčkem.
Je-li vaše dítě ročník narození 2005 až 2009, můžete jej do této tréninkové Přípravky přihlásit (telefon 603 283 558). Kdoví, třeba zrovna vaše dítě je pro tento sport stvořeno.
Oldřich Vrtal
předseda oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS

foto Družstvo P: Přípravka

VÝZVA – příprava monografie města Vratimova

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk zdraví občany na vratimovském nádraží při projíždění
vlakem z Ostravy do Frýdku 25. června 1924 v 16:10 hodin. O 12 let později byl prezident
Osvoboditel, od jehož úmrtí letos uplynulo 80 let, jmenován čestným občanem městyse
Vratimova a před zdejší školou mu byl slavnostně odhalen pomník. Stalo se tak 28. října
1936.
Vážení občané,
jak již bylo avizováno v zářijovém čísle
Vratimovských novin, vedení města Vratimova iniciovalo v první polovině tohoto
roku přípravu monografie, která by měla
obsáhle mapovat minulost i současnost
Vratimova a místní části Horní Datyně
(původně samostatné obce). Vydavatelem
knihy je Muzeum Těšínska. Knihu autorsky připravuje tým odborníků pod vedením
historika PhDr. David Pindura, Ph.D.
(Muzeum Těšínska). Náplní připravované
publikace by mělo být syntetizující zachy-

cení zdejší minulosti dovedené až do naší
současnosti, dále by zde mělo být např. pojednáno o vývoji názvu Vratimova a Horní
Datyně a jejich obecní symbolice. Samostatná kapitola bude věnována rovněž
přírodním poměrům a životnímu prostředí
ve Vratimově a blízkém okolí. Vydání
publikace je plánováno na rok 2021.
Městský úřad Vratimov a Muzeum
Těšínska se na Vás touto cestou i nadále
obracejí s prosbou o spolupráci formou
zapůjčení dobových pohlednic, fotografií či negativů (příp. diapozitivů atp.)
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z rodinných archivů, jakéhokoliv dalšího
obrazového i písemného materiálu vztahujícího se k dějinám Vratimova a Horní
Datyně, životu a obyvatelům v dávné
i nedávné minulosti. V případě zapůjčení
tohoto materiálu, jenž Vám bude po digitalizaci v pořádku vrácen, bychom uvítali
co nejpřesnější popis jeho obsahu, který
pak usnadní další redakční práci. Uvedené
podklady je možno předat vedoucí Kulturního střediska Vratimov Táni Slavíkové,
případně se kontaktovat přímo s Davidem
Pindurem, a to až do konce roku 2019.
Věříme, že připravovaná kniha, která by
měla především po starší publikaci Vratimov: Minulost a současnost města papíren
z roku 1974 obsáhleji mapovat historii
našeho města, potěší každého z Vás a posílí vztah k našemu domovu. Zároveň touto
cestou děkujeme všem, kteří již nabídli
svou pomoc a již poskytli nejrůznější podklady. Jedná se o řadu zdejších občanů,
rodáků či osob, které mají k našemu městu
dlouhodobě vřelý vztah.
PhDr. David Pindur, Ph.D.
Muzeum Těšínska
Za přípravný tým
Bc. Táňa Slavíková,
vedoucí Kulturního střediska Vratimov
e-mail: tana.slavikova@ksvratimov.cz
tel: 595 700 753
PhDr. David Pindur, Ph.D.,
historik Muzea Těšínska, spoluautor,
hlavní redaktor
e-mail: david.pindur@muzeumct.cz
tel.: 558 761 228

informace občanům
společenská
rubrika

VZPOMÍNÁME
Dne 24. listopadu 2017 uběhlo
již 5 let, kdy jsme se naposledy
rozloučili s panem

Oznamujeme, že dne 5. října zemřela
paní

Jozefa Malíková.

Jaroslavem Jeřábkem,

Věnujte jí tichou vzpomínku.
Dcery Jana, Milena, Marie.
Děkujeme.

který by se v letošním roce dožil 80 let.
Vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Dne 11. listopadu si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní

Dne 11. listopadu si připomeneme
1. výročí úmrtí pana

Vladimíry Kotalové.

Karla Prokůpka.

S láskou vzpomíná manžel František,
maminka, syn a dcera s rodinou.

S láskou vzpomíná manželka Naďa
s rodinami.

Dne 2. listopadu 2017 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí pana

25. listopadu 2017 to budou 4 roky,
co nám odešla paní

Arnošta Holešínského.

Boženka Kubáňová.

S láskou vzpomínají manželka Jarmila
a dcery Iveta a Sylva s rodinami.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami
a manžel.

Příspěvky do prosincového čísla
Vratimovských novin
zasílejte do 14. listopadu 2017.

Dne 9. listopadu uplyne 25 let,
kdy nás opustil pan

Jan Stýskala.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
Milan Adámek s rodinou.

informace občanům

Srdečně Vás zveme na

VARHANNÍ KONCERT
v neděli 12. listopadu 2017 v 16 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově
Učinkují:
Varhany: Šárka Vrchlabská • Zpěv: Šárka Vrchlabská
• Jaromír Pasečný
Slovem provází: Dagmar Máchová
Vstupné dobrovolné pro potřeby kostela
Římskokatolická farnost Vratimov
9

akce v kulturním středisku
informace občanům

.G\çGYDVHUiGLPDMt
Nejznámější operetní melodie zazní v podání
sólistů Národního divadla Moravskoslezského
v Ostravě Evy Zbrožkové a Petera Svetlíka

14. listopadu 2017 v 18 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

vstupné 120 Kč
Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního
střediska. Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a info na tel.: 595 700 751
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INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 14. listopadu 2017, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

informace občanům

ŘÁDKOVÁ INZERCE

jēĞƚŶş firma
Bc. DĂƌƚŝŶĂZŽŶēŬŽǀĄ

Prodám garáž ve Vratimově OMBS, rozměr 7 x 5
metrů. Tel.: 602 524 735.

Spolehlivé vĞĚĞŶşƷēĞƚŶŝĐƚǀş;ƉŽĚǀŽũŶĠho), mezd,
personální agendy, DPH, ŬŽŶƚƌŽůní hlášení, ĚĂŸové
ĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ĚĂŸové pƎŝǌŶĄŶş. RĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƷēĞƚŶŝĐƚǀş,
ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ǌĂƐƚƵƉŽǀĄŶşŶĂƷƎĂĚĞĐŚ͘Pro
pŽĚŶŝŬĂƚĞůé, SRO, firmy, ƉůĄƚĐe ŝŶĞƉůĄƚĐĞDPH, fyz.
osoby, ƚĂŬĠƉƌŽƐĚƌƵǎĞŶş͕ĚƌƵǎƐƚǀĂ, neziskové org.

Pronajmu krytou halu 300 m2, výška 6 metrů,
s pozemkem 1500 m2 ve Václavovicích.
Tel.: 775 538 000.

(+420) 737 734 114, ƌŽŶĐŬŽǀĂΛĐĞŶƚƌƵŵ͘Đǌ
ceník na internetu: www.ŵĂƌŽŶ͘ǁĞďŶŽĚĞ͘Đǌ

Kocourek Josef
-

þLãWČQtNREHUFĤ
a sedacích souprav

-

SĤMþRYiQtVWURMH
kärcher s rozvozem

-

mytí oken

mobil : 606 363 300
731 490 561

Úklidová firma MARELY

Najdete nás

l ý ǡ
«æ³À õǡ«ǡÀǡ±ǤǤ
³À

na Facebooku

uklid@marely.czǡǣʹ͵ͻͻ͵ǡǤǤ 

facebook.com/

Uzávěrka listopadového čísla
je 14. listopadu

ksvratimov

Fa Ševčík
SERVIS
ledniček,praček
a myček
PRODEJ LEVNÝCH
ledniček a praček
MONTÁŽ
klimatizací

kontrola osobních automobilů s diagnostikou,
resetování servisu, půjčovna přívěsů na převoz aut
výkup a prodej veškěrých ojetých automobilů,
havárek
opravy všech typů vozidel se zaměřením na Ford,
Japonce, Škoda, Renault
náhradní vozidlo po dobu opravy

TELEFON
603 203 511 Vratimov

příprava na STK - emise

www.servis-lednicek-pracek.cz

- stříhání, úprava psů,
koček, králíčků
- koupání, fénování
i venkovních a velkých psů
- čištění uší, úprava drápků
- krmiva, syrové maso,
kosmetika, antiparazitika
- POUZE NA OBJEDNÁVKU,
TEL.: 732 956 743,
737 461 128
Frýdecká 259 , Kunčičky

prodej náhradních dílů, disků
pneuservis, prodej jetých pneu
výměna olejů ZDARMA

KOMINICTVÍ

prodej postiženým osobám na soc. příspěvek úřadu

plnění klimatizace

Radovan Polakovič
IČO: 74447971
e-mail: kominictviradovan@seznam.cz

servis, montáž tažného zařízení
denní svícení

Nabízím Vám
– Pravidelnou kontrolu spalinových cest dle vyhlášky
č. 91/2010 Sb., se zprávou o provedení kontroly
(možno v sobotu i v neděli)

603 479 849
e-mial: autazrakouska@seznam.cz
www.autojurcik.cz

– Čištění komínů a kouřovodů, vložkování a opravy komínů
Nízké smluvní ceny
telefon: 605 379 799

Sjednání zákonného pojištění vozidel u Generali a ČPP
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informace
občanům
akce v kulturním
středisku

LISTOPAD V KULTURNÍM STŘEDISKU
Program ve Společenském
domě ve Vratimově
1. listopadu 16:00 galerie

2. listopadu 15:00 učebna č. 11
2. listopadu 16:00 galerie
6. listopadu 16:30 kinosál
8. listopadu 14:00 velký sál
8. listopadu 16:00 galerie
9. listopadu 14:00 velký sál
9. listopadu 15:00 učebna č. 11
9. listopadu 16:00 galerie
10. listopadu 8:30,10:00 kinosál
12. listopadu
13. listopadu
14. listopadu
15. listopadu

10:00
16:30
18:00
16:00

kinosál
kinosál
kinosál
galerie

16. listopadu15:00
16. listopadu16:00

učebna č. 11
galerie

20. listopadu16:30
22. listopadu16:00

kinosál
galerie

23. listopadu15:00
23. listopadu16:00

učebna č. 11
galerie

27. listopadu18:00
29. listopadu16:00
30. listopadu15:00
30. listopadu16:00

salonek
galerie
učebna č. 11
galerie

Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
autoškola
Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
zkouška ZUŠ
setkání představitelů města
se seniory
Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
setkání představitelů města
se seniory
autoškola
Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
Michal Nesvadba
pro MŠ a ZŠ
NP: Dvě čertice nezbednice
zkouška ZUŠ
Když dva se rádi mají
Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
autoškola
Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
zkouška ZUŠ
Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
autoškola
Alena Antonová,
Návrat po 60 letech
beseda: Rodokmeny
Školní obrázky
autoškola
Školní obrázky

Program v Kulturním domě
Horní Datyně
3. listopadu 19:00 velký sál
7. listopadu 14:00 velký sál

16. listopadu 16:00 malý sál
24. listopadu 18:40 klubovna
25. listopadu 17:00 malý sál

Školní obrázky

Výstava školních obrázků a předmětů ze sbírky
Muzea Beskyd Frýdek-Místek

Výstava potrvá od 29. listopadu 2017
do 31. ledna 2018
9ɸǣǼɚEȖ_sŸǼsɚǏsŘĨʐ_ŸȖǣǼǏs_ȖUǼɚǋǼsĨ
Ÿ_ˠ˥_Ÿˠ˨ÌŸ_ÞŘʰŘsEŸƼŸ_ŸŎĶȖɚ{
ŘǼsĶʳUâǣĶsˤ˨ˤ˦˟˟˦ˤˠʳ

Dvě čertice
nezbednice
Divadelní agentura
g
Křesadlo
dlo

Vstupenky v předprodeji v pokladně
kulturního střediska, tel.: 595 700 751

Halloween párty
setkání představitelů města
se seniory
Hovory s občany
schůze ZO ČSV
schůze KČT Horní Datyně

9UDWLPRYVNiJDOHULH
6SROHĀHQVNìGĪP9UDWLPRY



adu
12. listop
n
v 10 hodin

Vstupné dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč,
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč

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

Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení

kulturníobčanům
okénko
informace
Vážení čtenáři, v této rubrice vás chceme malinko provést uměleckým světem. Autorem příspěvků je Mgr. Petr Beránek, jehož
celý život je spojen s Ostravskem. Po více než deseti letech praxe ve školství všech stupňů pracoval v kulturní instituci a ve státní
správě v oblasti kultury. Od r. 1988 byl zaměstnán pětadvacet let v Galerii výtvarného umění v Ostravě, z toho do roku 2008 jako
její ředitel. Věnoval se organizační, kurátorské, dokumentátorské a publicistické práci.

Roční období a jejich barevná charakteristika lákaly jako malířský motiv
zejména impresionistické malíře. Český impresionista Antonín Kaván byl
malířem zimy, zatímco nesčetné jarní
světelné varianty slavného průčelí katedrály v Rouenu lákaly slavného Clauda Moneta, jásavé horké letní krajiny
zase Augusta Renoira, podzimní teskně
deštivé nálady třeba nezapomenutelného českého malíře Antonína Slavíčka.
Z deseti jeho obrazů, jimiž se pyšnila sbírka Galerie výtvarného umění
v Ostravě, byly dva navráceny v restitučním řízení. Bolestivá ztráta úžasného Slavíčkova obrazu Kosatcové pole
pravděpodobně nikdy nebude zcela
zahlazena, ale podzimní lesní interiér
Ve Hvězdě se ostravské galerii podařilo
vykoupit zpět. Obraz původně pocházel
z majetku ostravského obchodníka Helbicha. Od jeho dědičky byl znovu získán v roce 1998. Plátno je předmětem
zvláštní památkové ochrany. Impresionistický obraz představuje interiér

Barvy podzimu

foto archiv Gvuo
Antonín Slavíček: Ve Hvězdě, 1899, olej
na plátně,97x120,5cm, zakoupeno 1998
pražské lesní obory se štíhlými kmeny
listnatých stromů, z části již opadaných.
Barevné listí pokrývá zem jako pestrý
koberec. V popředí se nezřetelně rýsuje cesta, která se postupně ztrácí mezi
stromy a mizí k fialovému oparu v pozadí. Vyzývá nás do obrazu vstoupit
a brouzdat se návějemi těch barevných
plátků. Dokonce slyšíme to šustění na
zemi. Začátek našeho aktuálního pod-

zimu vás vybízí, abyste si Slavíčkovu
malbu opravdu vychutnali.
Víc než solidní základ Slavíčkovy autorské kolekce v ostravské galerii položil svým odkazem již stavitel František
Jureček. Daroval Domu umění významný obraz Za humny-Z Kraskova z roku
1906, který vznikl na Vysočině zhruba
ve stejné době, jako jiné slavné Mistrovo dílo U nás v Kameničkách. Antonín
Slavíček je snad nejvýraznější postavou
moderních dějin českého výtvarného
umění. Jeho redakce francouzského
impresionismu ovlivnila v českých
poměrech celou řadu žáků krajinářské
školy Julia Mařáka na pražské Akademii a dynamicky udávala směr českému
krajinářství na přelomu století. Podnes
se řada sběratelů výtvarného umění doslova specializuje na toto významné vývojové období a jejich zájem příznačně
motivuje i vysoké sumy, jaké dnes trh
s uměním po zájemcích o příslušníky
Mařákovy školy požaduje.
ptb

Kronika města Vratimova, část 71, rok 1942
V této hrozné době, kdy za slovo nebo
projev souhlasu s atentátem byli lidé vražděni, udali manželé Josef a Aloisie Němcovi, hokynář z Vratimova Marii Zborovskou, že vyjádřila souhlas s atentátem.
Zborovská byla ihned gestapem zatčena,
odvezena do Ostravy a pak do Brna k náhlému soudu, odsouzena k smrti a dne
8. června zastřelena. (Manželé Němcovi
a jejich pomahači při udání Ludvík Kociolek a Karel Koždoň, udavač z Hrabové
a postrach obce Hrabová byli po osvobození v r. 1945 za toto udání lidovým
soudem odsouzení. Karel Koždoň, který
předtím několik let bydlel ve Vratimově
k trestu smrti provazem, Aloisie Němco-

vá k doživotnímu žaláři, Josef Němec na
25 let žaláře a Ludvík Kociolek na 10 let
do žaláře. Koždoň měl na svědomí ještě
jiná četná udání a byl téhož dne, kdy vynesen rozsudek v Ostravě oběšen).
Po tomto útoku na Heidricha začla v obci
naší hrůza. Všecky domy, půdy, byty,
stodoly, kůlny byly silnými policejními
oddíly, vojskem a SSmany prohledávány.
Přijeli do obce ve velkých autobusech a po
částech ji obsadili a uzavřeli a pak hledali.
Kdyby se byl našel někde v domě cizí člověk, třeba návštěvník rodiny a nebyl v obci
přihlášen a neměl průkazu totožnosti, byl
by i s rodinou zastřelen. U těch, kde by
se byla našla zbraň, nebo oraz presidentů

Masaryka a Beneše, bylo by zakročeno zatčením, odvlečením a zastřelením. Občanstvo trhlo hrůzou a strachem, ale na štěstí
se v obci nic nenašlo a nikdo nebyl v této
souvislosti zatčen.
Ze školní budovy musela býti odstraněna busta otce národa Františka Palackého,
kterého Němci nenáviděli.
Manželkám a matkám vězněných občanů jichž byl značný počet vyplácela obec
podporu mědíčně K. 150.- a na každé dítě
K. 50.-.
31. října dotrpěl v Mauthausenu vratimovský rodák a občan Antonín Pěčonka,
sokolský náčelník z Vítkovic.
pokračování příště

VRATIMOVSKÁ GALERIE
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz

Výstava ak. mal. Aleny Antonové,
åDþN\(PLOD)LOO\
YêVWDYDSRWUYiGROLVWRSDGX
*DOHULHMHRWHYĜHQDNDåGRXVWĜHGXDþWYUWHNRGGRKRGLQ
QHERLQGLYLGXiOQČSRGRPOXYČQDWHO
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akce v kulturním středisku
informace občanům

ROZSVÍCENÍ
VÁN ÿ1Ì+2
STROMU
VYiQRĀQtPMDUPDUNHP

1. prosince 2017 od 10 hodin
6SROHĀHQVNìGţP9UDWLPRY²RNROtYHVWLEXO\DYHONìViO

Program:
10 - 18 stánky s dárky a občerstvením
15.30 dětský folklórní soubor Paskovjánek
16.00 vypouštění balónků s přáníčky
16.05 /ebeská pohádka s myškou Klárkou
a veverkou Terkou
16.30 dobová hudební skupina Calata
17.00 fireshow Růže draka
17.25 folklórní soubor Šmykňa
17.55 přání starostky města občanům
18.00 ro[svícení stromu s ohňostrojem
18.30 Anděl Páně 2LJOP[EBSNB

NBMPWÈOÓOBUWÈǲ #FUMÏNTäJWâNJ[WÓǲÈULZ WÈOPǏOÓEÓMOZ 
QSPKÓäǒLBOBLPOÓDI BOEǔMTQFǲÓǏLZÝUǔTUÓ


v ceně je dárkový
balíček v hodnotě
vstupenky

Další vydání Vratimovských
novin je 1. prosince.
Uzávěrka prosincového čísla
je 14. listopadu

Objednávka inzerce
595 700 754, 733 718 121
redakce@ksvratimov.cz
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PROSINEC
2017

Ze schůze rady města

Svozový kalendář

Informace ze sociální oblasti

1. prosince 2017 od 10 hodin
VWiQN\VGiUN\DREĀHUVWYHQtP
GďWVNìIRONORUQtVRXERU3DVNRYMiQHN
 Y\SRXåWďQtEDOyQNĪVSĢiQtĀN\
 1HEHVNiSRKiGNDVP\åNRX.OiUNRX

DYHYHUNRX7HUNRX
 GRERYiKXGHEQtVNXSLQD&DODWD
 ÀUHVKRZ5ĪçHGUDND
 IRONORUQtVRXERUäP\NěD
 SĢiQtVWDURVWN\PďVWDREĀDQĪP
 UR]VYtFHQtVWURPXVRKěRVWURMHP
 YiQRĀQtSĢHNYDSHQt
 $QGďO3iQďNLQR]GDUPD
PDORYiQtQDWYiĢEHWOpPVçLYìPL]YtĢiWN\YiQRĀQtGtOQ\
SURMtçĊNDQDNRQtFKDQGďOVSHĢtĀN\åWďVWt

informace občanům

Ze schůze
rady města
Dne 24. 10. 2017 rada města
mimo jiné:

 r ozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem Oprava místní komunikace ul.
Popinecká, část A
 schválila Smlouvu o dílo k veřejné
zakázce malého rozsahu na služby
Projektové práce – Rekonstrukce
chodníků a místních komunikací ul.
Na Vyhlídce, Okružní a U Mateřské
školy
 schválila Darovací smlouvu mezi
dárcem ArcelorMittal Ostrava a obdarovaným městem Vratimov na
projekt Realizace dřevěného mlýnku
v Horních Datyních
Bc. Martin Čech
místostarosta

Špatná distribuce
listopadových
Vratimovských novin
Pokud patříte k těm občanům města,
kterým se listopadové číslo Vratimovských novin objevilo ve schránce, patříte k těm šťastnějším. K těm šťastnějším
patříte i přes skutečnost, že Vratimovské noviny Vám byly doručeny s velkým zpožděním. K těm šťastnějším patříte i proto, že mnohým vratimovským
i hornodatyňským občanům nebylo listopadové číslo doručeno vůbec. Ptáte se
proč? Tato otázka je zcela na místě.
Ptali jsme se i my v redakci Vratimovských novin a otázku jsme směřovali na
distributora, Českou poštu., s. p. Na jejich oficiální odpověď stále čekáme, dle
neoficiálního sdělení pošta, z důvodu
ulehčení zátěže listonošek, které Vratimovské noviny roky roznášely, pověřila
distribucí Vratimovských novin zaměstnance, kteří roznášejí letáky. A výsledek znáte. Jen pro úplnost dodávám, že
dle neoficiálního sdělení by prosincové
číslo měly roznášet opět listonošky.
Za nastalou situaci se všem omlouváme a věříme, že se již nebude opakovat.
Ale pokud by se někdy v budoucnu přece jen stalo, že by se Vám Vratimovské
noviny neobjevily ve schránce, prosíme
Vás o sdělení této informace. Děkujeme.
Bc. Táňa Slavíková
redakční rada

Drogomyśl: regionálně
a mezinárodně ve škole

foto MěÚ Vratimov
Ještě jednou se v rámci projektu Aktivní na hranici setkala polsko-česká skupina
žáků. Dne 5. října se konal Regionální den.
Nejprve žáci navštívili Tradiční zemědělský statek – skanzen v Ochabech. Následně pro ně byla ve škole v Drogomyśli
připravená ochutnávka těšínských kulinářských specialit včetně přednášky o jejich
původu a způsobech přípravy. Uskutečnily se také workshopy věnované lidovému
kroji a vystoupení Regionálního souboru
Strumień. Byly uspořádány zručnostní
disciplíny - „ciepanie beretką“ (házení

baretem) do dálky, „łobiyranie jabłek“
(loupání jablek), „skrobanie ziemnioków“
(škrábaní brambor) a vyšívání křížkovým
stehem. V Přátelském parčíku bylo možné
zúčastnit se šachového turnaje.
Toto byla již poslední akce na závěr
společného projektu. Spolu se uskutečnilo 5 setkání a byl upravený areál u školy
v Drogomyśli – vznikl Přátelský parčík,
který je zázemím pro další spolupráci polsko-české komunity.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci Fondu mikroprojektů Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a ze státního rozpočtu Polské
republiky.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Knihobudka
Na Radničním náměstí ani nepřistál sputnik, ani neprobíhá
změna osvětlení v retro stylu. Jen postupně doplňujeme inventář nově upravené odpočinkové plochy. Tentokrát o místo, kde si budeme moci půjčit knihy, popřípadě časopisy,
které nám, třeba s kávou zakoupenou v cukrárně na náměstí,
zpříjemní den. Takové minipůjčovny knih rostou jako houby
po dešti a u nás byla v plánu již na počátku rekonstrukce
náměstí. Tu naši „knihobudku“ navrhli mladí architekti Kateřina Páterová a Ondřej Stolařík a vyrobila ji vratimovská
firma ENESPO, s.r.o.
foto KS Vratimov
O knihy se nám bude starat Městská knihovna Vratimov
a možná nepohrdnou ani nabídkou od našich občanů, pokud mají zajímavé knihy a budou se o ně chtít podělit s ostatními.
Věřím, že si „knihobudku“ a četbu knih z její nabídky oblíbíme. Čím ohleduplněji
budeme s knihami zacházet, tím více čtenářů potěší. A dobrá kniha si od nás ohleduplné zacházení určitě zaslouží.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka
2
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Nová aplikace pro mobilní telefony
Tlak na neustálé zkvalitňování komunikace vedení měst a obcí
s občany není náhodný. Dokonce už i radnice v sídlech s počtem
obyvatel kolem 1200 si přímou komunikaci s občany volí za jednu
ze svých hlavních priorit.
Jak zapojit občany do věcí veřejných a zajistit jejich informování o zásadních rozhodnutích a skutečnostech, které ovlivňují chod
města či obce, jako jsou dopravní uzávěry, havárie a přerušení
přívodu energie, změny, nařízení, vyhlášky? Komu se chce, když
přijde unaven z práce, ještě číst vývěsky, či úřední desky města?
Z těchto důvodů Město Vratimov připravilo pro své občany
aplikaci do mobilních telefonů, která by mohla být nápomocna při

vzájemné komunikaci a zároveň by pomohla oboustranné informovanosti o dění v našem městě.
Jak je aplikace nápomocna občanovi:
• Mobilní verze webu města – městské stránky jsou díky aplikaci přizpůsobeny vašemu přístroji
• Využití funkcí telefonu – navigace, telefonování, fotografie
• RSS a odkaz – vždy budete mít „instantní informace“ ve svém
přístroji
• Zasílání Push zpráv – díky tomu se rychle dozvíte o skutečnostech, které mohou ovlivnit chod města (problémy v dopravě,
s dodávkou energií, havárie, či další informace)
Jak může pomoci občan:
• Funkce „Napište nám“ – z pohodlí telefonu lze odeslat dotaz,
či zprávu
• Hlásič závad – případný problém stačí telefonem vyfotit, přidat
stručnou zprávu a na úřad přijde informace i se souřadnicemi,
kde se problém nachází.
Aplikace Město Vratimov funguje v rámci operačního systému
Android a iOS. Instalovat si ji tedy můžete jednoduše u Android
verze z Obchod Play a u iOS z App Store.
Věřím, že aplikace bude k užitku, najde své příznivce a zlepší
vzájemnou komunikaci mezi občanem a úřadem.
Bc. Martin Čech
místostarosta

Upozornění
Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského
úřadu Vratimov koncem roku 2017:
PONDĚLÍ 18.12.2017
08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
STŘEDA
20.12.2017
08:00 - 11:30 12:30 - 15:00
20. prosinec bude poslední den, kdy bude pokladna pro občany v roce 2017 otevřena.
Od čtvrtku 21. prosince 2017 do pondělí 1. ledna 2018 bude pokladna UZAVŘENA.

Začátek provozu pokladny v lednu 2018:
ÚTERÝ
02.01.2018
PONDĚLÍ A STŘEDA
ÚTERÝ A ČTVRTEK

10:00 - 11:30
08:00 - 11:30
08:00 - 11:30

12:30 - 14:00
12:30 - 16:30
12:30 - 14:00

Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku za
psa bude pokladna od 2. ledna 2018 do 18. ledna 2018 otevřena DENNĚ KROMĚ PÁTKU.

Od pondělí 22. ledna 2018 bude běžná provozní doba.
Dne 17. ledna 2018 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu
a poplatky ze psů na rok 2018 v Horních Datyních v Kulturním domě – v malém
sále, a to:
STŘEDA
17.01.2018
08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Mgr. Ing. Pavel Janků
odbor finanční

Pokladna
kulturního střediska
Dovolujeme si upozornit občany,
že pokladna Kulturního střediska
Vratimov bude od pátku 22. 12.
do 29. 12. 2017 UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení.
Kulturní středisko Vratimov

Město Vratimov hledá
kronikáře (kronikářku)
Zajímáte se o dění v našem městě,
baví vás psaní, chcete si něco přivydělat?
Jsou-li vaše odpovědi na tyto otázky
kladné, zkuste využít příležitost a staňte se kronikářem našeho města.
Vše potřebné vysvětlíme a odborně
Vás proškolíme.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 10. 12. 2017.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně
(mimo srpen). Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3 200 ks. Tisk: Josef Kleinwächter, Čajkovského
1511, Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Dana Pavlicová. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Základní umělecká škola Vratimov a Spolek POSPOLU při ZUŠ Vratimov

Vás srdečně zvou na
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čenského domu Vratimov
úterý 19. prosince 2017 v 18 hodin, kinosál Společenského
Vánoční náladu Vám navodí nejmenší děti přípravného studia
a žáci hudební nauky, smyčcový soubor MALINA, Smyčcový orchestr,
cimbálová muzika VRZUŠKA, Flétnový soubor, Soubor lesních rohů,
Dívčí vokální skupina OZVĚNY, Big Band a další komorní seskupení
a sólisté z řad žáků i učitelů.
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..

Adaptační kurz šestých tříd
V září, hned na počátku školního roku
2017/2018, se konal adaptační kurz šestých
tříd ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí.
Adaptační kurz se koná na škole každoročně a je jedinečnou příležitostí, která usnadňuje přechod žáků z prvního stupně na stupeň druhý. Umožňuje také třídní učitelce
poznat blíže všechny své žáky, se kterými
stráví následující čtyři roky, stejně tak jako
napomáhá stmelit třídní kolektiv, do kterého často přibývají noví žáci z Řepišť.
Letošní adaptační kurz se konal na Ostravici, v překrásném prostředí Beskyd.
Započal v lanovém centru Opičárna, kde
měly děti možnost poznávat nejen své
vlastní hranice, ale zároveň také povzbudit ostatní spolužáky při překonávání lanových překážek, stejně tak jako jejich
vlastních osobních limitů. Po příjemně
strávených hodinách v lanovém centru se
uskutečnil přesun do hotelu Hamr, kde

foto ZŠ Masarykovo nám.
probíhal celý program adaptačního kurzu.
Děti hrály hry, které jim pomáhaly lépe

foto ZŠ Masarykovo nám.
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poznat své spolužáky, ale také hry týmové,
které jim ukazovaly, jak důležitá je spolupráce s ostatními a že každý člen týmu, ač
to tak někdy nevypadá, může být pro ostatní přínosem. Den byl zakončen večerem
stráveným u ohně, u kterého si děti mohly
podle své chutě opéct párek. Jedlo se, povídalo, sdílely se zážitky a kvapem přišel
čas spánku.
Druhý den byl ve znamení her rozvíjejících důvěru. Nejen mezi dětmi navzájem,
ale také mezi dětmi a jejich novou třídní
učitelkou. Uteklo to všechno nějak rychle a najednou tady byla chvíle odjezdu.
Rychle si zabalit věci, uklidit pokoje a vydat se na cestu zpět. Nezbývá než doufat,
že kurz byl jak pro děti, tak pro jejich třídní
učitelku pevným odrazovým můstkem pro
následující čtyři roky, které je společně čekají.
Mgr. M. Pelikánová
realizátor adaptačního kurzu

informace občanům

Olympijský den

¡Hola! Gamarjoba! Bună!

V pondělí 16. října 2017 se na ZŠ Masarykovo náměstí konal
jako každým rokem tzv. Olympijský den. Jedná se o projektový
den se sportovní tematikou, jehož cílem je strávit příjemný čas při
sportovním klání mezi třídami, porovnat síly s ostatními a rozvíjet
spolupráci mezi žáky jednotlivých tříd.
Proč tato sportovní akce nese právě název Olympijský den?
Odpověď je jednoduchá. Olympijské hry znamenají ve světě významnou sportovní a společenskou událost. Nejen, že nabízejí
napínavou zábavu, jsou také symbolem olympijské myšlenky, jež
se všeobecně používá jako zkratka pro celý komplex ideálů, které
vymezují olympijské hnutí. Např. ideál člověka fyzické, duchovní a morální vyváženosti, snaha po sebezdokonalování, fair play
(sport jako škola praktické rytířskosti), účast ve sportu jako právo
člověka bez jakékoliv diskriminace, sport jako součást národních

Pozdravy ve španělštině, gruzínštině a rumunštině byly to
první, co se žáci ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí naučili od
trojice studentů z Mexika, Gruzie a Rumunska, kteří v rámci
projektu Edison navštívili naši školu. Během týdne od 2. do
6. října 2017 si děti vyzkoušely komunikaci v angličtině (A že
jim to šlo!). Dozvěděly se spoustu nových informací o Mexiku, Gruzii a Rumunsku a možná navázali i nová přátelství.
Mexičan Aldo Badilo poutavě vyprávěl o tom, jak se v Mexiku každý měsíc slaví nějaký svátek. Nejvíce nás všechny zaujal listopadový Día de Muertos s průvody na počest mrtvých.
Aldo, nás také nalákal na animovaný film Coco, který poběží
v našich kinech počátkem příštího roku.
Rumunka lulia Musat nás uklidnila, že se v Rumunsku nemusíme bát hraběte Drákuly, ale naopak si můžeme užít tříhodinovou cestu po transylvánských serpentinách Transfagarasan, které v britském Top Gearu zvolili nejúžasnější silnicí
na světě.
S Gruzínkou Mariam Siordia si všichni žáci vyzkoušeli napsat své jméno gruzínským písmem, jež patří mezi pět nejkrásnějších písem na světě. Když Mariam vyprávěla o jídle,
všichni jsme měli chuť na gruzínské snickers – čurčchelu nebo
chaczapuri – sýrovou pizzu.
Za hladký průběh celého projektového týdne si naše poděkování zaslouží především rodiny Rozálie Rychlé, Nely Mertové
a Vojty Konvičného, které na týden ochotně studenty přijaly
do svých domovů a vzorně se o ně staraly.
Mgr. Jana Bawadekji
ZŠ Masyrykovo nám.

foto ZŠ Masarykovo nám.
kultur, olympijské hry jako setkání symbolizující kromě výkonů
také světovou solidaritu, toleranci, mírovou existenci. S takovými
ideály přišel, jak je známo, koncem 19. století Francouz Pierre de
Coubertin. Letošního Olympijského dne se zúčastnilo celkem osm
tříd od pátého až po devátý ročník. Disciplíny byly oproti minulým
létům více méně netradiční. Kromě běhu na 60 metrů žáci soutěžili
ve štafetovém běhu s předáváním batohu, slalomu s plnou sklenicí
vody, v přetahované lanem, štafetě trojic nebo v rychlosti, s jakou
žáci dokáží vytvořit čáru ze svých těl přes celé hřiště.
Za vítězství obdržela třída 3 body, za prohru 1 bod. Všichni šli
do soutěží s plným nasazením. Nebyla nouze o napínavé okamžiky,
výkřiky nadšení i zklamání, rozléhalo se také povzbuzování. Počasí
přálo, a tak nic nebránilo tomu, aby si všichni Olympijský den užili.
Kdo nakonec vyhrál? Prvním místem letošního Olympijského
dne se může chlubit třída 7. A, které se podařilo získat 32 bodů.
Celkově se dá ale konstatovat, že zvítězili všichni ti, kteří bojovali, nevzdávali se, podporovali druhé a na tento den budou hezky
vzpomínat.
Mgr. Martina Pelikánová
ZŠ Masarykovo nám.

foto ZŠ Masarykovo nám.

Budete nám chybět, švadlenky
Možná už jste tu špatnou zprávu
slyšeli taky. S koncem roku definitivně svoji provozovnu v budově bývalé
ZUŠ na ul. Strmá ve Vratimově uzavřou zručné, hodné, pracovité a ochotné paní, které nám celé roky šily, co
jsme potřebovali a v konfekci nesehnali, opravovaly volné nebo zase naopak
těsné oblečení, vyměňovaly pokažené
zipy a prostě ušily a opravily vše, na co
jsme si vzpomněli. Nechce se tomu vě-

řit, ale tuto práci dělají společně již více
než 40 let. A stále s úsměvem, rychle,
levně a kvalitně.
Bohužel vše jednou skončí a paní
Jana Kožušníková, Jarmila Šebestová
a Ilona Ptáčková se definitivně rozhodly, že i ony mají právo na odpočinek. Snažily se najít nějakého nástupce,
bohužel neúspěšně. I toto řemeslo postupně upadá mezi ty zapomenuté, které
se už téměř nikde neučí a málokdo se
5

mu věnuje. Ale třeba se někdo, kdo by
chtěl v jejich práci u nás ve Vratimově
pokračovat, najde.
Každý, kdo dělá svoji práci dobře a ku
prospěchu ostatních, si zaslouží náš obdiv a úctu. Proto za sebe a určitě i za
další nepřeberné množství spokojených
zákazníků chci aspoň touto cestou říct:
„Děkujeme vám, budete nám chybět.“
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka
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Aktuální informace ze sociální oblasti
Přídavek na dítě
Od 01. 10. 2017 se u přídavku na dítě dokládají příjmy společně posuzovaných osob za předcházející kalendářní čtvrtletí stejně jako u
příspěvku na bydlení. V lednu 2018 dochází ke změně posuzování rozhodného příjmu a přídavek na dítě bude přiznán nezaopatřenému dítěti,
pokud rozhodný příjem celé rodiny nepřevýší částku 2,7násobku životního minima celé rodiny. Zvýhodněny jsou rodiny, ve kterých aspoň
jeden z rodičů v posuzovaném čtvrtletí:
 měl příjem ze závislé činnosti (tzn. příjem z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru, dále příjem za práci člena
družstva, společníka společnosti s ručením omezeným, komandisty komanditní společnosti a odměny člena orgánu právnické
osoby a likvidátora)
 pobíral dávky nemocenského pojištění nebo důchodového pojištění,
 pobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
 byl pečující osobou u dítěte do 18 let, které pobírá příspěvek na péči,
 pobíral rodičovský příspěvek po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství, těmto rodinám náleží dávka ve zvýšené výměře. Ostatní
budou pobírat přídavek v základní výměře.

Věk dítěte
do 6 let
od 6 do 15 let
od 15 do 26 let

Základní výměra
500 Kč
610 Kč
700 Kč

Zvýšená výměra
800 Kč
910 Kč
1 000 Kč

Rodičovský příspěvek
Zvýší se od 01.01.2018 celková částka rodičovského příspěvku z 220 000 Kč na 330 000 Kč, pokud se narodí v rodině současně dvě a více dětí.
Nově si mohou rodiče zvolit výši rodičovského příspěvku do částky:
 nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně,
 převyšující 7 600 Kč měsíčně, jestliže aspoň jednomu z rodičů k datu narození nejmladšího dítěte náleží částka 70% 30násobku denního
vyměřovacího základu ve výši nejméně 7 600 Kč, ale maximální výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout tuto částku,
 1,5násobku částek uvedených v předchozích variantách v případě péče o vícerčata.
V případě, že je dítě rozhodnutím soudu svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, nevzniká nárok na rodičovský příspěvek.
Nemocenské pojištění
Při vyplácení nemocenské dochází od ledna 2018 ke změně procentní sazby denního vyměřovacího základu. Dosud byla vyplácena nemocenská
od 15. dne pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu a to po celou dobu pracovní neschopnosti. Nemocenská se nově
bude vyplácet od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Od 31. do 60. dne je to 66 % a od 61. dne
se zvýší na 72 % denního vyměřovacího základu.
S účinností od 01. 02. 2017 bude otci právě narozeného dítěte či dětí nebo muži, který převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí soudu dítě mladší 7 let, vznikat nárok na dávku otcovské poporodní péče (tzv. otcovská). Poskytuje se maximálně na dobu
1 týdne v období 6 týdnů od narození dítěte. Výše dávky je 70% denního vyměřovacího základu.
Dávky pěstounské péče
Od 01. 01. 2018 dochází k navýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte. Výše příspěvku je stanovena podle věku dítěte a stupně závislosti
na pomoci jiné fyzické osoby. Zvýšila se i odměna pěstouna, která se stanoví podle počtu dětí, o které je pečováno nebo stupně závislosti na
pomoci jiné fyzické osoby.
Zaměstnanost a minimální mzda
S účinností od 01. 10. 2017 nemůže být jako uchazeč o zaměstnání evidována osoba vykonávající pracovní činnost na základě dohody
o provedení práce. Nově uchazeči o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo
úrazu, je-li to důvodné, vydá ošetřující lékař na žádost uchazeče „Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti
uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.“ Potvrzení obsahuje:
 místo pobytu uchazeče,
 rozsah a dobu povolených vycházek,
 další požadované údaje.
Uchazeč je povinen během této doby dodržovat stanovený léčebný režim. V případě, že není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání
z důvodu ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení (např. rehabilitace), nechá si na vlastní žádost vystavit potvrzení o ošetření
nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. Potvrzení musí doložit na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR
nejpozději do 8 dnů od jeho vystavení. Poplatek za vystavení uvedených potvrzení platí Úřad práce ČR.
Minimální mzda se od 01. 01. 2018 zvýší na 12 200 Kč. Minimální hodinová mzda je 73,20 Kč.
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Dávky pro osoby se zdravotním postižením
K 01. 01. 2018 se zvýší příspěvek na mobilitu z 400 Kč na 550 Kč. U příspěvku na zvláštní pomůcku dochází k těmto změnám:
 souhlas vlastníka nemovitosti s instalací schodišťové sedačky, stropního zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací
plošiny může být nahrazen rozhodnutím soudu,
 limit pro posouzení nároku na příspěvek se snižuje z 24 000 Kč na 10 000 Kč,
 při posuzování nároku na dávky se nepřihlíží k celkovým sociálním a majetkových poměrům,
 lhůta pro další poskytnutí příspěvku určeného na pořízení motorového vozidla se zkrátila na 84 měsíců a výše dávky je odstupňována
podle příjmů žadatele a společně posuzovaných osob.
Důchodové pojištění
Od ledna 2018 dochází ke zvýšení základní i procentní výměry důchodů. Základní výměra důchodu se zvýšila z 2 550 Kč na 2 700 Kč
a procentní výměra důchodu o 3,5 %. U pojištěnců narozených po roce 1971 činí důchodový věk 65 let.
Ohledně podrobnějších informací ze sociální oblasti se můžete obracet na sociální pracovnice:
Bc. Alice Miková, tel. 595 705 924, 770 136 122, mikova.meu@vratimov.cz nebo Bc. Jitka Langrová
tel. 595 705 923, 776 548 165, langrova.meu@vratimov.cz nebo Mgr. Markéta Urbanová,
tel. 604 226 143, e-mailem m.urbanova@ostrava.cz.

Bc. Jitka Langrová
odbor sociálně-správní

Úspěchy Mateřské školy ve Vratimově
Mateřská škola ve Vratimově za školní
rok 2016/17 získala opakovaně Certifikát
v rámci celokrajské soutěže Ekologická
škola v Moravskoslezském kraji, a to za
mimořádné ekologické aktivity, které přispívají ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Moravskoslezského kraje.
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo
9. listopadu 2017 v Gongu v Dolní oblasti
Vítkovic. V rámci kategorie mateřských
škol jsme získali 1. místo. Za finanční poukázku v hodnotě 35 000 Kč si můžeme
zakoupit ekologické hračky a pomůcky
k přírodovědným činnostem.
Ocenění jsme získali za uskutečnění projektu www.ptacionline.cz. Cílem tohoto
projektu bylo popularizovat ochranu ptáků
v blízkosti lidských sídel, jejich hnízdění,
včetně jeho monitoringu, s využitím speciálního technického zařízení tzv. chytré
ptačí budky. Projekt s mottem věda lidem
– lidé pro vědu se zaměřuje jak na osvětu
pro širokou veřejnost, tak na získání cenných informací využitelných pro vědecké

foto MŠ Vratimov
účely a praktickou ochranu ptáků v České
republice. Jedná se o Projekt České zemědělské univerzity, do kterého jsme se jako
mateřská škola zapojili.
Na zahradě MŠ byla instalována tzv.
chytrá ptačí budka (financována z projektu
Živá zahrada).
Veřejnost měla možnost sledovat
hnízdění sýkorek prostřednictví záznamů

na internetových stránkách MŠ, na www.
ptaci.online.cz.
Další aktivity směřovaly k rozšiřování
vhodných podmínek pro zpěvné ptáky.
Zakoupili jsme stavebnice ptačích budek,
které děti s rodiči sestavily a umístily v zahradě MŠ ve Vratimově a Horních Datyních. Jednalo se o 6 sýkorníků a 4 univerzální polobudky. Na zahradě tak zahnízdili
kosi a sýkorky. Děti dolévaly ptáčkům
vodu do pítek, vyčistily jezírko – přírodní
zdroj vody. Účastnily se i dalších navazujících akcí, jako byly výukové programy,
návštěva výstav, monitorování ptáků na
školní zahradě MŠ (ČSOP).
Z výnosu sběru papíru, do kterého se
aktivně zapojilo více dětí a rodičů, byly
zakoupeny další ptačí budky, které byly
sestaveny žáky ZŠ Datyňská a které budou
následně umístěny za asistence dětí MŠ
a dobrovolných hasičů ve městě Vratimov
na jaře 2018.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ

Realizace projektu Malí zahradníci v MŠ ve Vratimově
V rámci programu Moravskoslezského kraje Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty s dotační prioritou Podpora aktivit na školních zahradách jsme získali dotaci na projekt
Malí zahradníci. Celková výše dotace činí 30 000 Kč. Za tyto finance budou zakoupeny výukové
pomůcky, jako jsou vermikompostéry s násadami žížal, dřevěné kompostéry – sila, didaktické
pomůcky (leporela, půdní kvarteta, pětivrstvé skládačky, pyramidy zdravého jídla), dětská zahradní kolečka, nářadí, sazenice rostlin a jiné výukové pomůcky.
Veškeré ekologické aktivity v tomto školním roce se budou prolínat s mezinárodním programem Ekoškola (sdružení Tereza) a budou
zaměřeny na téma „odpady a jídlo“. Zakoupením nových pomůcek
chceme prohlubovat a rozšiřovat badatelsky orientované vyučování
spojené s aktivitami na školní zahradě (zejména pěstitelskými čin- foto MŠ Vratimov
nostmi) tak, aby děti získaly ucelenou představu o ekologickém pěstitelství a likvidaci biologického
odpadu. Celý projekt má rovněž za cíl i zvýšení kvality ekologického provozu MŠ.
Mgr. Monika Chylinská
foto MŠ Vratimov
MŠ Vratimov
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U vratimovských hasičů to žije kulturou a sportem
V poprázdninové atmosféře, druhou sobotu v září, náš sbor připravil pro všechny občany hasičský ROCK FEST. Hlavním cílem
a záměrem této akce bylo, stejně jako v minulých letech, uspořádání koncertu amatérských kapel a dalšího doprovodného programu
pro děti a dospělé.
Na akci jste si mohli vyzkoušet hod hasičákem, pro děti byl k dispozici skákací hrad a paintballová střelnice s překážkovou dráhou,
stavění beden do komínu, oblíbené kolo štěstí a mnoho dalšího.
Zpestřením letošního ročníku byla i účast místního Sdružení vratimovských motorkářů, kteří vystavili nejen své motorky, ale navíc si
pro návštěvníky připravili trať s projížďkou na čtyřkolce. V průběhu večera nechybělo ani pití piva na čas. Všichni se na akci náramně bavili, kapely hrály, hosté hodovali a počasí nám přálo. Velký
dík pak patří nejen realizačnímu týmu, ale i všem ostatním členům
našeho sboru, městu Vratimov, partnerům a všem sponzorům, kteří
svou rukou nebo pomocí tuto zdařilou akci podpořili.
Na podzimní první říjnovou sobotu jsme připravili pro mladé
hasiče již 23. ročník branného závodu mládeže s názvem Memoriál Lukáše Pastrňáka. I tento ročník, jakožto i ročníky minulé,
byl početně pestrý na kolektivy mladších a starších žáků z okresů
Ostrava, Frýdek-Místek a Karviná. Nechyběl ani náš vratimovský
výběr, který byl soutěžními pěticemi zastoupen v obou zmíněných
kategoriích.
O týden později v Plesné následovalo podzimní kolo hry Plamen, kdy náš starší tým vybojoval 5. místo a mladší tým obsadil
krásné 6. místo.

foto SDH Vratimov
Stejně jako děti, tak ani my starší neleníme v požárním sportu
a rádi jsme se zúčastnili tradiční soutěže generací, kterou pořádá
bratrský sbor z Horních Datyň. Počasí nám přálo a jako každoročně byla nálada a atmosféra skvělá. Tímto kláním jsme udělali tečku
za naší letošní soutěžní sezónou.
V prosinci máme v plánu připravit pro mladé hasiče mikulášskou a vánoční besídku a pro ostatní členy našeho sboru štědrovečerní a silvestrovské posezení.
S blížícím se koncem roku mi dovolte, abych Vám všem za vratimovské hasiče popřál příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný start v novém roce 2018.
Vítězslav Bujok
starosta SDH Vratimov

Městská knihovna Vratimov informuje
Mnozí z vás si již možná všimli zajímavého objektu na Radničním náměstí. Vyrostla zde knihobudka, kde jsou umístěny
knihy, které si můžete od 30. října odnést
a přečíst. Na oplátku zase můžete přinést
vlastní knihy. Tato celostátní akce už má
společný název „Dejme knihám druhou
šanci“.
Stejně úspěšné jako minule bylo čtení
dětem z Mateřské školy Vratimov před
poledním spánkem. Nazvaly jsme ho Poledníčkem a tentokrát jsme četly z knihy
Ježkovy voči.
V poslední říjnový podvečer jsme připravily pro děti, rodiče i prarodiče zábavné odpoledne Čteme s nečtenáři, které
bylo věnováno zvířátkům. Těšíme se na
další čtení opět v příštím roce v únoru.

Co nás ještě do konce roku
čeká:
V sobotu 2. prosince od 8:30 do 11:30
hod. - Advent v naší knihovně. Budeme si
povídat o předvánočním čase, číst vánoční příběhy, soutěžit a stihneme i malou
výtvarnou dílničku. Těšíme se na vás 
Zveme vás na výstavu Má vlast cestami
proměn, která potrvá od 4. do 22. prosince. Tato putovní výstava přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Přijďte
se podívat na plakáty Bönischovy vily
v Kopřivnici, Obnovy Jubilejní kolonie

Městská

knihovna
VRATIMOV

v Ostravě-Hrabůvce, Železniční stanice
v Třinci a dalších zajímavých opravených míst.
Upozorňujeme všechny soutěžící čtenáře – Lovce perel, na bazárek, který
bude probíhat od 11. do 22. prosince
2017 v půjčovní době. Za naspořené soutěžní peníze moriony si budete moci nakoupit. Od ledna 2018 budeme v soutěži
pokračovat.
Vánoční půjčovní doba
Knihovna bude zavřena od středy 27. do
pátku 29. prosince, otevřeno bude v úterý
2. ledna 2018.
Všem čtenářům děkujeme
za darované knihy.
Půjčovní doba:
pondělí a čtvrtek 9:00–12:00 hod.,
13:00–18:00 hod.,
úterý 9:00–12:00 hod., středa zavřeno,
pátek 13:00–16:00 hod.
Kontakt:

Městská knihovna Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz
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Místní knihovna
Horní Datyně
informuje
Výstavu v chodbičce knihovny s názvem Vratimovská štreka budete moci
zhlédnout do 18. prosince 2017 v půjčovní době v pondělí od 14 – 17 hodin.
Vánoční půjčovní doba
Knihovna bude zavřena od pondělí
25. prosince do pondělí 1. ledna 2018.
Na viděnou se těšíme 8. ledna.
Kontakt:

Místní knihovna Horní Datyně,
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info
Půjčovní doba:

pondělí 14:00–17:00 hodin

Všem vratimovským a datyňským
čtenářům přejeme
příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok.
Marika Zajíčková
MěK Vratimov

informace občanům

Senioři Slezské brány se
vzdělávají a baví společně

Cvičný poplach v DDM
Vratimov

Dům dětí a mládeže Vratimov nepřipravuje kroužky a akce pouze pro děti a mládež, ale také pro dospělé zájemce. Již delší dobu
spolupracujeme se seniory, a to nejen s těmi vratimovskými. V letošním roce jsme využili dotační program MSK nazvaný Zdravé
stárnutí v Moravskoslezském kraji. Podařilo se nám získat peníze
na projekt, který jsme nazvali „Senioři Slezské brány se vzdělávají a baví společně“. V rámci projektu jsme pro seniory připravili workshopy, na kterých se společně s mladými lidmi budou
vzdělávat v oblasti IT (fotografie a jejich zpracování, prezentace,
facebook). Senioři jednotlivých obcí Slezské brány si ve spolupráci s naším lektorem vytvoří prezentace o činnosti svých spolků
a klubů. Ty budou prezentovat na závěrečném večeru v paskovském Komunitním centru 20. prosince 2017. Čekají na ně i výlety
do Bartošovic na záchrannou stanici, do Rožnova pod Radhoštěm
do mýdlárny a do Valašského muzea v přírodě.
Věříme, že se nám podaří vytvořit pro seniory zajímavé příležitosti k setkávání se a výměně zkušeností. Navíc má projekt mezigenerační přesah. Děti z našich kroužků budou na výlety jezdit
společně se seniory, budou jim pomáhat vytvářet prezentace a připraví jim kulturní program na závěrečné setkání.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

foto DDM Vratimov
Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 se asi o půl šesté večer vyvalil
z prostor sálu v budově DDM Vratimov hustý dým. Budovou
se ozvalo hoří, hoří! Všechny děti na pokyn svých vedoucích
opustily budovu únikovými východy. Paní recepční zavolala na
150. Během kratičké doby dorazili na místo vratimovští hasiči.
Zjistili, že v budově se i přes naši velkou snahu uprchnout, stále
ještě nacházejí lidé. Hasičům se je podařilo zachránit a požár
uhasit. Naštěstí se tentokrát jednalo o cvičný poplach.
Jeho cílem bylo prověřit připravenost vratimovské jednotky
sboru dobrovolných hasičů provádět záchranné práce při požáru budovy Domu dětí a mládeže Vratimov. Vzhledem k tomu,
že se nám požární cvičení podařilo udržet v tajnosti, situace
byla velmi podobná reálnému požáru. Zjistili jsme díky tomu,
že jsme schopní velmi rychle reagovat, organizovaně opustit
budovu a odvést všechny účastníky činností do bezpečí.
Děkujeme vedoucím kroužků za skvělou spolupráci, dětem
za ukázněné chování a hasičům za brilantní hasičský zásah! Pro
nás všechny to byl nezapomenutelný zážitek.

foto DDM Vratimov

Nabídka akcí DDM Vratimov na měsíc prosinec 2017
Deskofest II. s laserovou střelnicí

připravujeme tradiční Sportovní den. Dopoledne bude patřit mladým fotbalistům v družstvech
s rodiči - kop na branku, hlavičky, apod. Odpoledne bude následovat turnaj v badmintonu.
Disciplíny: čtyřhry dětí a mládeže do 18 let neregistrovaných hráčů. Zaregistrovat se můžete
na e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz, nebo
v recepci DDM Vratimov, nejpozději však do
8. 12. 2017, do 18 hodin.

V sobotu 2. prosince 2017 od 15 hodin připravujeme akci pro celou rodinu. V celém domě dětí
budou probíhat turnaje v deskovkách, ukázky
nových deskových her, střelba laserovými zbraněmi a střelba z luku. Akce ve spolupráci s místními seniory v rámci projektu „Senioři Slezské
brány se učí a baví společně“.
Kontakt: Věra Pacíková, tel.: 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Společenský večer pro seniory

Mikuláš

Ve středu 20. prosince 2017 od 17 hodin připravujeme v Komunitním centru Paskov ukončení projektu „Senioři Slezské
brány se učí a baví společně“. Nutno nahlásit se do pátku 8. 12.
2017. Kapacita sálu je omezená – předpokládáme 15 - 25
účastníků za každou obec, rozhoduje pořadí přihlášení.
Kontakty pro přihlášení: Hana Nevrlá tel.: 604 670 737,
e-mail: h.nevrla@ddmvratimov.cz

V podvečer 5. prosince 2017 od 16 hodin bude prostranství
před Kulturním střediskem ve Vratimově zaplněno čertíky,
čerty, čertisky, andílky a anděly. DDM Vratimov a místní Spolek seniorů připravují pro děti dílničky a různé workshopy, které jim zkrátí čekání na Mikuláše. V 17 hodin přijede Mikuláš
se svou družinou a odmění všechny děti, které přijdou v maskách čertů nebo andělů. Ty děti, které budou mít pro Mikuláše
básničku nebo písničku, také neodejdou s prázdnou.

Bližší informace k akcím naleznete na webových stránkách:
www.ddmvratimov.cz nebo https://www.facebook.com/
DDMVratimov/

Sportovní den
V sobotu 9. prosince 2017 od 10 hodin v tělocvičně v Řepištích
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Úhrada
za svoz a likvidaci komunálního
informace občanům
odpadu na rok 2018
Cena na rok 2018

Typ odpadové nádoby

občané

Svoz bioodpadu 2018
Svozový den: Pondělí
(kromě 3.4. úterý – Velikonoce)

organizace

Svoz

datum

1

3.4.2018

2

16.4.2018

3

30.4.2018

4

14.5.2018

5

28.5.2018

6

11.6.2018

7

25.6.2018

8

9.7.2018

9

23.7.2018

Igelitové pytle
Svoz 12x ročně

516,-

Popelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny

1 380,-

1 452,-

Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny

1 128,-

1 176,-

Svoz 1x za 2 týdny

1 728,-

1 800,-

Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto

2 244,-

2 352,-

Svoz 1x týdně

2 760,-

2 892,-

936,-

1 148,-

Biopopelnice svoz 1x za 2 týdny (18 svozů)
Kontejnery 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny

6 528,-

6 852,-

10

6.8.2018

Svoz 1x týdně

10 440,-

10 956,-

Svoz 2x týdně

18 504,-

19 428,-

11

20.8.2018

Svoz 3x týdně

26 508,-

27 900,-

12

3.9.2018

13

17.9.2018

14

1.10.2018

15

15.10.2018

16

29.10.2018

17

12.11.2018

18

26.11.2018

Cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu zůstává stejná jako v roce 2017. 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, pobírají starobní nebo invalidní důchod a používají k topení ekologická paliva, mohou místo popelnice využívat igelitové pytle. Občané, kteří přibližují odpadovou nádobu vzdálenou více jak 100 m k místu
svozu mají slevu z ceny.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro rok 2018
JARO 2018

PODZIM 2018

Vratimov

Vratimov

12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.

U kostela
Radniční náměstí
křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
ulice Na Příčnici u kotelny
ulice Frýdecká na parkovišti
u Masokombinátu Krahulčí
19.03. ulice Rakovecká u mostu
20.03. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

01.10.
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.

Horní Datyně

Horní Datyně

21.03. U Důlňáku u obchodu
22.03. U Důlňáku u obchodu
23.03. kulturní dům Horní Datyně

10.10. U Důlňáku u obchodu
11.10. U Důlňáku u obchodu
12.10. kulturní dům Horní Datyně

U kostela
Radniční náměstí
křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
ulice Na Příčnici u hasičárny
ulice Frýdecká na parkovišti
u Masokombinátu Krahulčí
08.10. ulice Rakovecká u mostu
09.10. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Sběr proběhne v době od 10:00 do 17:00 hodin.
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RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Svozový kalendář na rok 2018
VRATIMOV
Datum
5.1.
12.1.
19.1.
26.1.
2.2.
9.2.
16.2.
23.2.
2.3.
9.3.
16.3.
23.3.
30.3.
6.4.
13.4.
20.4.
27.4.
4.5.
11.5.
18.5.
25.5.
1.6.
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.
14.9.
21.9.
28.9.
5.10.
12.10.
19.10.
26.10.
2.11.
9.11.
16.11.
23.11.
30.11.
7.12.
14.12.
21.12.
28.12.
4.1.

Svozový kalendář
na rok
2018
informace
občanům

HORNÍ DATYNĚ

Svozový den: Pátek

1 x týdně 1 x 2 týdny 1 x 4 týdny
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
modrá
červená
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá

kombi pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá

Svozový den: Středa

Datum 1 x týdně 1 x 2 týdny 1 x 4 týdny kombi
3.1. červená
modrá
žlutá
10.1. červená
žlutá
17.1. červená
modrá
zelená
žlutá
24.1. červená
žlutá
31.1. červená
modrá
žlutá
7.2. červená
žlutá
14.2. červená
modrá
zelená
žlutá
21.2. červená
žlutá
28.2. červená
modrá
žlutá
7.3. červená
žlutá
14.3. červená
modrá
zelená
žlutá
21.3. červená
žlutá
28.3. červená
modrá
žlutá
4.4. červená
11.4. červená
modrá
zelená
žlutá
18.4. červená
25.4. červená
modrá
žlutá
2.5. červená
9.5. červená
modrá
zelená
žlutá
16.5. červená
23.5. červená
modrá
žlutá
30.5. červená
6.6. červená
modrá
zelená
žlutá
13.6. červená
20.6. červená
modrá
žlutá
27.6. červená
4.7. červená
modrá
zelená
žlutá
11.7. červená
18.7. červená
modrá
žlutá
25.7 červená
1.8. červená
modrá
zelená
žlutá
8.8. červená
modrá
žlutá
15.8. červená
22.8. červená
29.8. červená
modrá
zelená
žlutá
5.9. červená
12.9. červená
modrá
žlutá
19.9. červená
26.9. červená
modrá
zelená
žlutá
3.10. červená
žlutá
10.10. červená
modrá
žlutá
17.10. červená
žlutá
24.10. červená
modrá
zelená
žlutá
31.10. červená
žlutá
7.11. červená
modrá
žlutá
14.11. červená
žlutá
21.11. červená
modrá
zelená
žlutá
28.11. červená
žlutá
5.12. červená
modrá
žlutá
12.12. červená
žlutá
19.12. červená
modrá
zelená
žlutá
26.12. červená
žlutá
2.1. červená
modrá
žlutá

Termíny svozu pytlů s plasty platí i pro Horní Datyně
Případné změny ve svozovém kalendáři budou občanům po dohodě s obecním úřadem včas oznámeny.
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Martin Drbušek
vedoucí střediska Svoz

společenská
rubrika
informace
občanům

VZPOMÍNÁME
Dne 4. prosince 2015 uplynulo 5 let, kdy
nás navždy opustil milovaný manžel
pan

Dne 18. prosince si tichou vzpomínkou
připomeneme nedožitých 77 let
paní

Ladislav Lampa.

Jany Genšerovské.

S láskou vzpomínají a nezapomenou
manželka a děti s rodinami.

S láskou vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 6. prosince si připomeneme
1. výročí úmrtí
pana

Čas plyne rychle, ale bolest v srdci
stále přetrvává.
9. prosince to budou již 4 roky,
co nás navždy opustila paní

Jana Klimoszka.

Jana Santusová.

S láskou vzpomínají manželka Ingeborg
a synové s rodinami.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou dcera Jana s rodinou a manžel.

Dne 8. prosince 2017 uplyne 10 let,
kdy nás opustil
pan

Dne 23. prosince 2017 tomu bude
24 let, co nás náhle opustil
pan

Ladislav Slíva.

Alois Babiš.

S úctou vzpomínají
manželka a rodina.

S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Jen pro nás maminka žila, než srdce znavené přestalo bít.
Jenom my víme, čím pro nás byla, a v našich vzpomínkách dál bude žít.

Dne 28. listopadu jsme si připomněli
již 3. smutné výročí úmrtí a zároveň dne
24. listopadu 2017 nedožitých
82. narozenin pana

Dne 6. prosince 2017 si připomeneme
nedožité 64. narozeniny naší milované
maminky a babičky paní

Františka Chuděje.

Marty Sumíkové.

S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

S láskou a úctou vzpomíná manžel,
dcera a syn s rodinami.

Vratimovský kalendář 2018

v prodeji v pokladně kulturního střediska
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informace občanům

Vážení a milí senioři,
Vánoce jsou chvíle, kdy lidé ještě více
než kdy jindy prožívají vzájemnou blízkost a porozumění. Je to doba prosycená
láskou, radostí a spoustou malých i velkých překvapení.
Ať i ty letošní svátky přinesou hodně klidu a pohody, ať srdce zaplní štěstí a nevšední chvíle nás všechny sblíží.
Za výbor Spolku seniorů Vratimov Vám
i vašim blízkým přeji hodně štěstí a pohodu po celý příští rok 2018.
Anna Huppertová
Spolek seniorů města Vratimov

Klub českých turistů Slezská brána
Horní Datyně, oblast Moravskoslezská
Vás zve na

51. ročník zimního táboření Klondyke 2017
Nové tábořiště: Beskydy – hora Lipí, obec Morávka, 902 m. n. m.
8. – 10. prosince 2017
Bližší informace:
Michal Kaloč, tel.: 739 498 530, e-mail: sarka.tom@seznam.cz
Jiří Kaloč, tel.: 739 998 484, e-mail: jura22@seznam.cz

.,12+9ċ='$VRATIMOV - PROGRAM V PROSINCI
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4; www.ksvratimov.cz, www.facebook.com/ksvratimov
Rodinný film

ŶĚĢůWĄŶĢϮ
1. prosince v 18:30 hodin
Z͕ϮϬϭϲ͕ϵϵǲ͕ƉŽŚĄĚŬĂ͕s^dhWZD͕
ƉƎşƐƚƵƉŶĠďĞǌŽŵĞǌĞŶş
ZĞǎŝĞ͗:ŝƎş^ƚƌĂĐŚ
,ƌĂũş͗/ǀĂŶdƌŽũĂŶ͕:ŝƎşǀŽƎĄŬ͕sŝĐĂ<ĞƌĞŬĞƐ͕
ŶŶĂƚǀƌƚŶşēŬŽǀĄ͕:ŝƎşĂƌƚŽƓŬĂ͕ŽůĞŬWŽůşǀŬĂ͕
sŽũƚĢĐŚǇŬĂĚĂůƓş͘
WŽŚĄĚŬĂŽůĄƐĐĞ͕ƐşůĞƉƎĄƚĞůƐƚǀşĂƐĐŚŽƉŶŽƐƚŝŽĚƉƵƓƚĢŶş͘

ĄďĂǌůĞĚƵ
ϲ͘ƉƌŽƐŝŶĐĞǀϭϵ͗ϬϬŚŽĚŝŶ
Z, 2017, 106ǲ͕ komedie, ǀƐƚƵƉŶĠ ũĞĚŶŽƚůŝǀĞĐϴϬ<ē, nĞǀŚŽĚŶĠƉƌŽĚĢƚŝĚŽϭϮůĞƚ
ZĞǎŝĞ͗ŽŚĚĂŶ^ůĄŵĂ
,ƌĂũş͗ƵǌĂŶĂ<ƌſŶĞƌŽǀĄ͕WĂǀĞůEŽǀǉ͕ĂŶŝĞůsşǌĞŬ͕sĄĐůĂǀEĞƵǎŝůŵů͕͘dĂƚŝĂŶĂsŝůŚĞůŵŽǀĄ͕
ůĞŶĂDŝŚƵůŽǀĄ͕DĂƌĞŬĂŶŝĞůĂĚĂůƓş͘
WƎşďĢŚ ƌŽǌŬƌǉǀĂũşĐşŶĞůĞŚŬĠǀǌƚĂŚǇŵĞǌŝƚƎĞŵŝŐĞŶĞƌĂĐĞŵŝƉƎŝŶĄƓşŶĂĚĢũŝ͕ǎĞǎŝǀŽƚůǌĞǀǌşƚĚŽ
ǀůĂƐƚŶşĐŚƌƵŬŽƵǀ ũĂŬĠŵŬŽůŝǀĢŬƵ͘

Sobotní promítání pro nejmenší

sĄŶŽēŶşƐĞŶ
9. prosince v 10:00 hodin
Z͕ϳϯǲ͕ƉĄƐŵŽĂŶŝŵŽǀĂŶǉĐŚƉŽŚĄĚĞŬ͕ǀƐƚƵƉŶĠϯϬ<ēƉƎşƐƚƵƉŶĠďĞǌŽŵĞǌĞŶş
WŽŚĄĚŬǇ: sĄŶŽēŶşƐĞŶ͕WƽůŶŽēŶşƉƎşŚŽĚĂ͕sĄŶŽĐĞƵǌǀşƎĄƚĞŬ͕<ƌƚĞŬĂƐŶĢŚƵůĄŬ͕ďǇůĂǌŝŵĂ͕
KƚĠǀĞůŬĠŵůǌĞ͕:ĂŬƉŽƐƚĂǀŝƚƐŶĢŚƵůĄŬĂ͘

Rodinný film

:Ą͕ƉĂĚŽƵĐŚϯ
ϭϯ͘ƉƌŽƐŝŶĐĞǀϭϳ͗ϬϬŚŽĚŝŶ
USA, 2017, 96ǲ͕ĂŶŝŵŽǀĂŶĄŬŽŵĞĚŝĞ͕ǀƐƚƵƉŶĠƌŽĚŝŶŶĠϭϬϬ<ē;ϭнϭͿ͕ũĞĚŶŽƚůŝǀĞĐϴϬ<ē
ƉƎşƐƚƵƉŶĠďĞǌŽŵĞǌĞŶş͕ǀ ēĞƐŬĠŵǌŶĢŶş
ZĞǎŝĞ͗<ǇůĞĂůĚĂ͕WŝĞƌƌĞŽĨĨŝŶ
V ēĞƐŬĠŵǌŶĢŶş: :ŝƎş>ĄďƵƐ͕sĞƌŽŶŝŬĂŝůŬŽǀĄ͕ƌĂŸŽ,ŽůşēĞŬ͕/ǀĂŶĂ<ŽƌŽůŽǀĄ͕:ĂŶsŽŶĚƌĄēĞŬ͘
ĂůƓşĚŽďƌŽĚƌƵǎƐƚǀşƉĂĚŽƵĐŚĂ'ƌƵĂĂũĞŚŽǎůƵƚǉĐŚŬĂŵĂƌĄĚƽDŝŵŽŸƽũĞƚĂĚǇ͊
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informace
občanům
akce v kulturním
středisku

PROSINEC V KULTURNÍM STŘEDISKU
Program ve Společenském
domě ve Vratimově
1. prosince 10:00
3. prosince
4. prosince
4. prosince
5. prosince
5. prosince

16:30
09:00
16:30
16:00
18:00

6. prosince 16:00
7. prosince 15:00
7. prosince 15.30
7. prosince 16:00
11. prosince 16:30
13. prosince 16:00
14. prosince 15:00
14. prosince 16:00
17. prosince 10:00
18. prosince 16:00
19. prosince 18:00
21. prosince 15:00

KS

Rozsvícení vánočního
stromku
galerie
výstava: Školní obrázky Muzeum Beskyd FM
velký sál
Mikuláš pro veřejnost
vestibul
výkup zlata a stříbra
kinosál
zkouška ZUŠ
velký sál
Mikuláš DDM
kinosál
Těšínské divadlo – Zahraj to
znovu, Same
galerie
výstava: Školní obrázky Muzeum Beskyd FM
učebna č. 11 autoškola
velký sál
večírek Spolku seniorů
Vratimov
galerie
výstava: Školní obrázky Muzeum Beskyd FM
kinosál
zkouška ZUŠ
galerie
výstava: Školní obrázky Muzeum Beskyd FM
učebna č. 11 autoškola
galerie
výstava: Školní obrázky Muzeum Beskyd FM
kinosál
NP: Sněhuláci a sněhová
vločka
kinosál
zkouška ZUŠ
kinosál
Vánoční koncert ZUŠ
učebna č. 11 autoškola

13. prosince
15. prosince
16. prosince

09:00
16:00
09:00

Pondělí

9:30
15:45
17:00
17:15
18:00
19:00

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

Úterý

17:00 cvičební sál
17:30 salónky
18:00 cvičební sál

SM systém – aby záda nebolela
jóga s Luckou
pilates

Středa

17:00 salónky
18:00 cvičební sál

jóga s Luckou
bodystyling s Mončou

Čtvrte k

16:30
17:00
17:35
18:00
18:40
19:00

jóga pro maminky s dětmi
pilates
hatha jóga
bodystyling s Bárou
vinyasa jóga
SM systém – aby záda nebolela

salónky
cvičební sál
salónky
cvičební sál
salónky
cvičební sál

e
c
o
n
á
V
é
n
v
o
r
a
Č
ce
17. prosin
v 10 hodin

Vstupenky v předprodeji v pokladně
kulturního střediska,
tel.: 595 700 751

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

zasedání zastupitelstva
schůze ZO ČSV
vítání občánků

Kurzy ve Společenském
domě Vratimov

Nedělní divadelní pohádka pro děti v podání Divadélka Smíšek.
Smíš
míšek.

Vstupné dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč,
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč

malý sál
malý sál
malý sál

Společenský dům Vratimov
mov
Frýdecká 1000/48
739 32 Vratimov
14

cvičení seniorů
AJ 1. skupina
bosu
AJ 2. skupina
aerobic mix
relax a jóga



při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení

1. prosince 10:00

Program v Kulturním domě
Horní Datyně

kulturníobčanům
okénko
informace
Vážení čtenáři, v této rubrice vás chceme malinko provést uměleckým světem. Autorem příspěvků je Mgr. Petr Beránek,
jehož celý život je spojen s Ostravskem. Po více než deseti letech praxe ve školství všech stupňů pracoval v kulturní instituci
a ve státní správě v oblasti kultury. Od r. 1988 byl zaměstnán pětadvacet let v Galerii výtvarného umění v Ostravě, z toho
do roku 2008 jako její ředitel. Věnoval se organizační, kurátorské, dokumentátorské a publicistické práci.

Kouzlo Vánoc
Roční období mají své charakPodobně nezávazně Lada nakláteristické atributy. Zimu si často
dá i s tvarem hřbitovní zdi, křivspojujeme se zasněženým podkou cesty či rozmístěním domů
večerem, nostalgickou náladou
a stromů kolem návsi. Přesto si
vánočního času, poklinkáváním
rozdíly divák ani neuvědomí.
venkovského kostelíka, které
Tak pravdivě Ladovy obrazy půzve k uvítání Ježíška v jesličsobí.
kách. Z dálky zní koledy. Žádný
Syn hrusického ševce padl
z umělců české historie s takov útlém věku na ostrý knejp v otvým obrazem vánoc není spojocově dílně, fatálně si poranil oko
ván častěji než národní umělec
a ztratil schopnost prostorovéJosef Lada. Ani častěji, ani více
ho vidění. Svůj výtvarný projev
právem. Zkrátka Lada se pro nás
pak právě z tohoto důvodu opřel
foto archiv Gvuo o výraznou lineární konturu a tystal symbolem lidových kořenů
dětských her, zvykových obřa- Josef Lada: Zima v Hrusicích, 1941, tempera na papíře, do pickou výtvarnou zkratku, jež
dů provázejících nás životem, majetku GVUO získáno 1964
vycházela z jednoduchého jazyvýtvarné podoby bohaté lidové
ka znaku. Vytvořil neopakovaslovesnosti - od písniček a říkadel až podoby dětských her. Na obraze, který telnou výtvarnou řeč, jíž rozumějí děti
k bajkám a pohádkám. Nadto se jménem vám představujeme dnes, jsou v popředí i dospělí. Až svíravě se každé Ladovo
Josefa Lady spojujeme i autorství řady děti se saněmi a sněhulák. Připomína- dílo dotýká svou lyrickou podstatou nazlidovělých postav české literatury. Kdo jí nám, jak hezky dokázal malíř spojit šich srdcí a způsobuje, že si bez malířova
by neznal kocoura Mikeše, vepříka Paší- podmanivou náladu zimního podvečera osobitého přispění nedokážeme českou
ka či kozla Bobše, kmotru Lišku, bubáka s nostalgickou vzpomínkou na prosté výtvarnou a literární kulturu ani předstahry dávného dětství. Obraz nás seznamu- vit.
Mulisáka či hastrmana Brčála.
Zkuste se také ponořit do atmosféry
Lada byl také kongeniálním ilustráto- je s typickým hrusickým panoramatem.
rem řady známých literárních děl Karla Malíř je mnohokrát použil i v jiných vlídně mrazivého malířova výjevu, až
Jaromíra Erbena, Karla Havlíčka Bo- svých dílech, byť s detaily komponova- se vám v duši rozhostí stejně vlídné prorovského, Jaroslava Haška, Jana Drdy. nými volně, bez vazby na konkrétní hru- středí k přijetí jedinečné nálady adventní
K jeho nejoblíbenějším malířským téma- sické reálie: kostelík je někdy bílý, na- doby.
ptb
tům patřily ovšem rodné Hrusice a různé zelenalý či nažloutlý, jindy zase růžový.

Kronika města Vratimova, část 72, rok 1942, 1943
hoval se do Frýdku do kněžského domova, na jeho místo nastoupil
p. Jan Reinoch.

Obecní rozpočet činil:
Příjem
K. 169.564.Vydání
K. 350.785.Schodek
K. 181.221.-

1943

1. ledna dotrpěl ve vězení ve Vratislavi Eduard Gorgol., v listopadu 1942 byl v závodě ve Vítkovicích, kde pracoval, zatčen
pro nadržování odboji a za šest týdnů věznění podlehl útrapám
německého žaláře. 20. února skonal v o Osvětimi člen obecního zastupitelstva před okupací Jan Šigut, 60 roků starý, uvězněný v prosinci 1942 pro ilegální komunistickou činnost. 4. března
dokonal v Osvětimi Alois Javorek, hutník, zatčený a vězněný od
3. 12. 1942 z téhož důvodu jako Eduard Gorgol. 19. dubna skonal
v Osvětimi Josef Kuboň, svobodný holič, vězněný od 5. 12. 1942
pro ilegální komunistickou činnost.
Při schůzi obecního zastupitelstva 22. dubna bylo usneseno zvýšit
dávku ze psů a to: z užitkového psa hlídacího z K. 5.- na K. 10.-,
z ostatních psů z K. 10.- na K. 20.-.
Veřejný a společenský život v obci úplně ustal pod nesnesitelným útlakem a vlivem hrozných zpráv o mučení a vraždění lidí
ve vězeních.
Ze školní budovy musela býti odstraněna busta otce národa
Františka Palackého, kterého Němci nenáviděli. Manželkám německých občanů, jichž byl značný počet, vyplácela obec podporu
měsíčně k. 150.- a na každé dítě K. 50.-.
pokračování příště

Ve schůzi obec. zastup. 15. prosince bylo usneseno
zvýšiti paušál za odběr vody z obecního vodovodu.
Za 1 obytnou místnost
ze K. 16.- na K. 20.za 1 kuchyň, skladiště apod. ze K. 20.- na K. 30.za 1 osobu
ze K. 13.- na K. 15.za 1 ha pozemku
ze K. 10.- na K. 15.za společ. prádelnu
ze K. 10.- na K. 15.- ročně.
V listopadu vyhořel domek p. Kubice pod Rakovcem. Obec
chtěla poškozeným uspořádati sbírku, ale úřady to nepovolili, proto přispěla sama částkou K. 1.000.-.
Úřady znemožňovaly sbírky a povolily jen sbírání na německé
účely. Obecní schůze (rady zastupitelstva) byly konány zřídka,
nebyloť co projednávat. Vládly úřady a nařizovaly, co se jim líbilo
bez ohledu, zda to obce chtějí a schvalují či nikoli.
Dověděli jsme se, že 15. září byl popraven v Mnichově náš občan Bohumil Slíva, tajemník komunistické strany z Pardubic, pro
ilegální činnost k smrti odsouzený.
Do výslužby odešel zdejší děkan Msg. Karel Tesarčík a odstě17

akce v kulturním středisku
informace občanům

Mgr. Greta Sartori

SKRYTÁ ŘEČ BAREV
Víte, že barvy podvědomě ovlivňují Vaši psychiku?
Chcete se dozvědět víc? Přijďte na naši přednášku.

v ceně je dárkový
balíček v hodnotě
vstupenky

Vratimovská galerie

18. ledna 2018 v 18 hodin
vstupné 70 Kč
Vstupenky v předprodeji od 2. ledna v pokladně kulturního
střediska. Úhrada vstupenek možná i převodem.
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Rezervace a info na tel.: 595 700 751

Školní obrázky

Připravujeme pro Vás muzikál Vratislava Blažka,
Zdeňka Podskalského, Evžena Illína a Vlastimila
Hály v podání Divadelní společnosti Háta.

Světáci

Výstava školních obrázků a předmětů ze sbírky
Muzea Beskyd Frýdek-Místek

14. března 2017
Vstupné 390 Kč

Režie:
Lumír Olšovský
Účinkují: Jan Přeučil, Martin Zounar, Filip Tomsa,
Zdeněk Pantůček, Mahulena Bočanová,
Ivana Andrlová, Olga Želenská
a Miriam Kantorková

Výstava potrvá od 29. listopadu 2017
do 31. ledna 2018

Vstupenky v předprodeji od 23. ledna 2018 od 16. hodin
v pokladně kulturního střediska.
Rezervace a info na tel.: 595 700 751.
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Přednostně budou vyřízeni osobně přítomní zájemci. Teprve
poté začnou být vyřizovány telefonické a e-mailové rezervace.
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Děkujeme za pochopení.
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