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Ze schůze rady města

Lednová úvaha

Změna ceny vodného a stočného

Milí spoluobčané,
silvestrovské veselí i novoroční předsevzetí jsou za námi a vstupujeme do
nového roku, roku 2018. Nyní nás už
čeká jen „romantika“ všedních dnů.
Možná Vás udiví použití těchto dvou
zdánlivě protichůdných výrazů ve
vzájemném spojení a v duchu si řeknete, že romantické všední dny jsou
hloupost, ale nejsou. Ano, běžné všední dny nám přinášejí nejrůznější zcela
neromantické nástrahy, jako třeba šéfa
ve špatné náladě, dítě s teplotou, které nemůže do školky, promrzlé nohy
a nos na zastávce autobusu, který uvázl na náledí, nebo třeba jen narazíme
na blbce, který nám totálně zkazí náladu. Každý určitě bez zaváhání vyjmenuje mnoho dalších běžných denních
nepříjemností na hony vzdálených
romantice. Přes tyto běžné těžkosti,
nepotká-li nás v příštím roce nic horšího, měli bychom být vděčni za každý
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takto prožitý den. Co by miliardy lidí
na světě daly za život bez hladu, válek, každodenního násilí, s dostatkem
vody, střechou nad hlavou a jen s našimi každodenními starostmi, se kterými se v běžném roce potýkáme. Ve
srovnání s životem těchto lidí prožíváme krásné, romantické a klidné všední
dny, aniž si to uvědomujeme. Neboť
vše je relativní a mění se ve srovnání
s tím druhým. Přijměme i v tomto roce
život takový, jaký je. S nadhledem,
s humorem a tolerancí. Protože dobrá
nálada, pocit štěstí a smích nám život
zpříjemňují, prodlužují a činí šťasnými
i ty ostatní.
Co nejvíce těch „romantických“ všedních dnů prohřátých naším upřímným
smíchem nebo alespoň úsměvem přeje
všem občanům našeho města, a nejen
jim.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Volba prezidenta České republiky
Dne 12. a 13. ledna 2018 se uskuteční
první kolo volby prezidenta České republiky a případné druhé kolo volby se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
Volič, který se nebude zdržovat v době
volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon“), na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území České republiky nebo
v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. Žádost o vydání voličského
průkazu lze podat:
- v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče
- v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
Žádost
- v listinné a elektronické podobě
i prostřednictvím datové schránky

musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede
dnem volby prezidenta
- osobně – v tomto případě do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů

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 ob-

čany, aby nás omluvili ve výše uvedeném
případě a případné nesrovnalosti nahlásili
příležitostně na ohlašovnu Městského
úřadu Vratimov.
Zároveň bychom chtěli požádat občany Vratimova a Horních Datyň, aby
si své domy řádně označili čísly popisnými, popř. orientačními, čímž by velmi usnadnili doručování hlasovacích
lístků i ostatní pošty.

Volební okrsky
a volební místnosti:
VO 1
VO 2
VO 3
VO 4
VO 5

Dům dětí a mládeže Vratimov
Mateřská škola Vratimov
Kulturní dům Vratimov
Základní škola, Datyňská ul.
Kulturní dům Horní Datyně

Místa konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky naleznete na stranách 6 a 7.
Drahomíra Večeřová
odbor sociálně-správní
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Ze schůze
rady města
Dne 21. 11. 2017 rada města
mimo jiné:
 s chválila úpravu dopravního značení
na silnici II/478 pro snížení rychlosti
na této komunikaci
 doporučila zastupitelstvu města ke
schválení Operační plán zimní údržby místních komunikací ve Vratimově a Horních Datyních na sezónu
2017/2018
 schválila realizaci projektu Odborné
učebny Základní školy Vratimov,
Datyňská 690
 rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem Rozšíření stávajícího hřbitova
ve Vratimově – 1. etapa
 schválila umístění měřícího systému
ovzduší Zdravotním ústavem Ostrava na pozemku Základní školy Vratimov, Datyňská 690, Vratimov
 schválila zpracování návrhu oprav
komunikací v projektové dokumentaci pro provedení stavby Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň
Bc. Martin Čech
místostarosta

Oznámení
Oznamujeme, že z důvodu neukázněnosti občanů a opakovaného vytváření
nepořádku a černých skládek vedle separačních kontejnerů na stanovišti ul.
Rakovecká u mostku ve Vratimově-Horních Datyních, bude toto stanoviště
zrušeno. Upozorňujeme, že odkládání
odpadu mimo místa k tomu určená je
zakázáno.
RNDr. Ivana Hranická
Odbor VaŽP

Přání Svazu tělesně
postižených Vratimov
Starý rok je již historií. Jaký byl, ví
každý sám nejlíp. Nyní stojíme na prahu roku nového, proto ke všem osobním
přáním přidejme ještě jedno důležité
předsevzetí, a to, že budeme v tom roce
2018 k sobě ohleduplnější.
Za Svaz tělesně postižených ve Vratimově přeji všem členům pevné zdraví,
hodně štěstí, pohody a lásky od svých
blízkých po celý rok 2018.
Dajána Slívová
předseda STP Vratimov

S novým rokem si často dá- foto MěÚ Vratimov
odpadu, tím nižší četnost výváme předsevzetí, různá, větvozu popelnice může občan
šinou osobní, týkající se soumít a méně za něj platit. Navíc
kromého života. Možná by
zvýšením odkládaného tříděstálo za to jednou, výjimečného odpadu zvýší odměnu
ně, si dát předsevzetí i spoEKO-KOMU, která je pak
lečenské, které se nedotýká
zpětně využívána na zkvalitjen našich nejbližších, ale
nění služeb na úseku odpadotaké širšího okolí a prostředí,
vého hospodářství obce.
ve kterém žijeme. Mohla by
Nutno ale zdůraznit, že třínás k tomu inspirovat zvedění znamená odkládání odřejněná následující zjištění
padu do separačních nádob,
EKO-KOMU a.s., společnikoliv vedle nich. Pokud
nosti, která se již dlouhodobě
občan odloží odpad vedle
zabývá separovaným odpakontejneru, jednak tím porudem. Podle jejich posledních
šuje
obecně
závaznou
vyhlášku obce a jedvýzkumů vyprodukuje každý obyvatel ČR
nak
vytváří
černou
skládku,
jejíž likvidace je
za rok zhruba 300 kg komunálního odpadu.
hrazena
z
obecního
rozpočtu.
Jeho složení se liší podle typů zástavby a záNa stránkách našeho města je uvedena
visí například i na životním stylu a věkovém
složení obyvatel nebo způsobu vytápění. přehledná tabulka, který tříděný odpad patZ každoročních rozborů domovního komu- ří do kterého kontejneru a také kam odvézt
nálního odpadu vyplývá, že jeho hmotnost- odpad, který do kontejnerů nepatří či se tam
ní složení je zhruba následující: z celkové nevejde. V poslední době se množí černé
hmotnosti odpadu tvoří zhruba 8 % papír, 11 skládky u červených kontejnerů. Pro připo% plasty, 3,5 % sklo, necelá 3 % kovy, 18 % menutí tedy uvádíme, že ČERVENÉ KONbioodpad, 0,5 % nebezpečný odpad, necelé TEJNERY společnosti ASEKOL slouží na
procento tvoří elektroodpad, skoro třetinu odkládání drobného vysloužilého elektra,
spalitelný odpad, a to ostatní je zbytkový například telefonů, fotoaparátů, počítačoodpad. Za zmínku jistě stojí fakt, že část pů- vých myší, fénů, elektronických hraček, bavodně materiálově využitelného odpadu lidé terií apod. Velikost odkládaného odpadu je
znehodnotí ještě v domácnosti svými návy- limitována otvorem na vložení – co nevejde
ky. Například tak, že balí slupky od brambor, do otvoru, je větší než přípustné rozměry.
jablek nebo mrkve do novin, vyhazují zbytky Toto větší elektro se nesmí odložit na zem ke
jídla v igelitovém sáčku a nedopalky cigaret kontejnerům (viz foto, pořízené u červeného
ve sklenici od marmelád. V popelnicích také kontejneru u budovy městského úřadu), ale
často zbytečně končí sklenice od majonéz,
je nutno je odvézt do Logistického centra odkečupů, hořčic nebo dětských přesnídávek.
padů na adrese Frýdecká 740, Ostrava-HraLidé se totiž domnívají, že je kvůli znečištění zbytky jídla nesmí vytřídit do kontejne- bová (při výjezdu z Vratimova směr Ostrava
ru na sklo. Kvůli tomuto omylu končí ročně před čerpací stanicí SHELL doprava), kde
v popelnici na směsný odpad nezanedbatelné tento odpad zdarma převezmou pracovnímnožství skla. A to je škoda, protože třídit ci svozové firmy ve dnech středa až pátek,
lze i drobně znečištěné sklo a překážkou v době od 7 do 18 hodin.
Vytváření černých skládek hyzdí naše
nejsou ani kovová víčka. Z výše uvedeného
město
a je zakázáno.
vyplývá, že důsledným tříděním domovního odpadu je možno značně ušetřit rodinný
RNDr. Ivana Hranická
i obecní rozpočet – čím méně komunálního
odbor VaŽP

Oznámení o změně ceny vodného
a stočného od 1. ledna 2018
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného od 1. ledna 2018 takto:
- voda pitná (vodné)
37,08 Kč/m3 (bez DPH)
42,64 Kč (vč. 15% DPH)
- voda odvedená (stočné) 33,42 Kč/m3 (bez DPH)
38,43 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2018, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Ing. Albín Dobeš, PhD.
ekonomický ředitel SmVaK Ostrava
2
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Vánoční balíčky pro občany
Vratimova a Horních Datyň
Zástupci města Vratimova předali v měsíci prosinci 2017 celkem 38 vánočních balíčků občanům města Vratimova a Horních Datyň, kteří jsou v současné době umístěni
v pobytové sociální službě domova pro seniory na Ostravsku, Karvinsku, Frýdecko-Místecku a v dalších okresech.

Navštívili jsme tyto domovy pro seniory:



















Kamenec, Slezská Ostrava
Magnolie, Ostrava -Vítkovice
Sluníčko, Ostrava-Vítkovice
Korýtko, Ostrava-Zábřeh
Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
Slunečnice, Ostrava -Poruba
Na Výminku, Ostrava-Zábřeh
Dům pokojného stáří u P. Marie Frýdecké, Frýdek-Místek
Středisko sociálních služeb, Frýdlant nad Ostravicí
Ondráš, Brušperk
Charitní dům pro seniory, Hnojník
Slezská diakonie SAREPTA, Komorní Lhotka
Senior domov Pohoda, Český Těšín
Senior domov Pohoda, Jablunkov
Domov sv. Alžběty, Jablunkov
Domov pro seniory Slezská Humanita, Karviná
Grandpark, a.s., Havířov
Charitní dům sv. Václava, Ostrava-Heřmanice

Všem bývalým občanům našeho města jsme popřáli krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší v roce 2018.
Iveta Kaňáková, DiS.
sociální pracovnice

Charitní Tříkrálová sbírka 2018
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do
ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové
veřejné sbírky pořádané 1. až 14. ledna 2018 již po osmnácté Charitou
Česká republika. Tři králové budou přinášet do domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům
za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných
sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra tato pomoc
plyne. Děkujeme všem přispěvatelům do sbírky a také všem, kteří se zapojují dobrovolně do její realizace za podporu služeb pro lidi v nouzi.

Tříkrálová sbírka 2018 ve Vratimově
Občané našeho města budou mít možnost přispět na Tříkrálovou sbírku v sobotu dne
6. ledna 2018 od 9 do 12 hodin. Tři králové budou koledovat za proskleným vchodem
ve vestibulu budovy Městského úřadu Vratimov.
JUDr. Šárka Vrchlabská
dobrovolná spolupracovnice Charity Ostrava

Chci zůstat doma
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR vydala brožuru Chci zůstat
doma, určenou zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný
a praktický návod na to, jak postupovat
v situaci, kdy již potřebují péči druhé
osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat.
V brožuře naleznete
např. odpovědi na otázky:
NA JAKÉ DÁVKY MÁM NÁROK?
JAKÉ SLUŽBY MOHU VYUŽÍT
A PŘITOM ZŮSTAT DOMA?
NA KOHO SE MOHU OBRÁTIT
S PŘÍPADNÝMI PROBLÉMY?

Chci zşstat doma
Brožura je zdarma a můžete si ji vyzvednout po předchozí tel. dohodě u sociální pracovnice paní Kaňákové na adrese: DPS, Frýdecká 205/41, Vratimov.
Tel. kontakt: 607 225 927.
Iveta Kaňáková, DiS.
sociální pracovnice-koordinátor
pečovatelské služby

Nabídka práce
v kulturním středisku
Kulturní středisko Vratimov hledá
pracovnici na úklid. Pracovní poměr
na dohodu o provedení práce, pracovní vytížení cca 2 hodiny denně. Nástup
co nejdříve. Bližší informace na tel. č.
595 700 750, 777 276 242.
Bc. Táňa Slavíková
kulturní středisko

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. 01. 2018.
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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Za všechno může Bruno ze Schauenburku
Rok 2017 se v našem regionu nesl ve
znamení oslav. Hned 3 města a 32 obcí
totiž slavily 750 let od jejich první písemné zmínky. Ve své závěti je totiž poprvé zmiňuje olomoucký biskup Bruno
ze Schauenburku. Sepsal ji 29. listopadu
1267.
Také žáci naší školy si toto výročí připomněli. Vždyť slavili i Frýdek-Místek
a Ostrava, v jejichž blízkosti se Vratimov
nachází. Žáci 8. a 9. tříd se zapojili do korespondenční soutěže Ostrava nevídaná.
V první části této soutěže vyhledávali
informace z dějin Ostravy na internetu,
ve druhé měli za úkol zapsat vzpomínky
svých příbuzných
na devadesátá léta
20. století. A přesně 29. listopadu,
tedy 750 let od vydání výše zmíněné
listiny, se sešlo 15
vybraných finalistů v Ostravském
muzeu na finále již
10. ročníku děje-

foto Mgr. Pavla Kožušníková
pisné soutěže Šumná Ostrava. Těší nás, že
mezi vybranými žáky se na 2. místě probojoval také náš žák Petr Vaněk z 9. třídy.
Organizátoři soutěže připravili pro fina-

listy opravdu poutavé dopoledne. Nejprve
jim na 3 minuty ukázali vitrínu s předměty,
které si měli zapamatovat. Pak je zavedli
do expozice, kterou si měli finalisté důkladně prohlédnout. Ze všech těchto informací pak psali test, který rozhodl o jejich
finálovém pořadí. Kromě toho bylo pro ně
připraveno i hudební vystoupení a malá
ukázka práce s pečetidly. Celé dopoledne
proběhlo v příjemně pracovní atmosféře.
Přítomné děti se při plnění zadaných úkolů
snažily podat co nejlepší výkon, při prohlídce muzea i v průběhu ukázky pečetění
měly spoustu zvídavých otázek. Jejich finálové práce ukázaly, že si své místo ve
finále opravdu zasloužily. Po vyhlášení
a ocenění těch nejlepších se všichni spokojeně vraceli do svých domovů.
Žáci si odnášeli mnoho nových historických znalostí a učitelé hřejivý pocit,
že ještě stále existují žáci, které historie
opravdu zajímá a kteří znalosti možná jednou budou předávat dalším generacím.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Datlíci připravili s rodiči zdravou svačinku
Mateřská škola Vratimov pokračuje ve
školním roce 2017/2018 ve svých ekologických aktivitách. Zapojili jsme se do
nového projektu Skutečně zdravá škola
a pokračujeme v realizaci mezinárodního
programu Ekoškola, jehož koordinátorem
je sdružení Tereza. Toto sdružení pomáhá
učitelům s realizací environmentální výchovy v mateřských, základních a středních
školách v celé ČR. Prostřednictvím dlouhodobého vzdělávacího programu s mezinárodním zastřešením Ekoškola přichází do
naší mateřské školy inspirace pro zvýšení
kontaktu dětí s přírodou; rozvíjíme u dětí
znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby
dokázaly kriticky myslet a samostatně a odpovědně jednat.
Téma, které jsme si pro letošní školní rok

vybrali, je jídlo. Díky tomuto tématu se děti
seznámí s tím, co vše je zodpovědná spotřeba jídla, do které patří i zásady zdravé výživy. Děti budou zjišťovat původ potravin
a naučí se, proč jsou sezónní potraviny a potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Dozví se o důležitosti ovoce
a zeleniny pro člověka. Budou se spolupodílet na pěstování bylinek, ovoce a zeleniny
na záhoncích naší školní zahrady a naučí se,
jak vypěstované plodiny využít v kuchyni.
Jednou z aktivit v rámci programu Ekoškola je spolupráce s rodiči, a tak Datlíci
vyrobili pozvánky a pozvali své rodiče na
společné ekologické činnosti. Pustili se do
přípravy zdravé svačinky z ovoce a zeleniny a s nadšením se dali do mytí a čištění mrkví, jablek, hrušek a pomerančů. Za
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pomoci rodičů zvládli i strouhání a krájení
ovoce a zeleniny. Všechny suroviny důkladně promíchali a výsledkem byl výborný
salát, na kterém jsme si všichni pochutnali.
A že chutnalo opravdu všem, o tom svědčí
prázdná mísa, ve které nic nezbylo. Některé
děti si přišly přidat i několikrát.
Po chutné hostině se všichni společně
pustili do výroby potravinové pyramidy.
Pyramida se skládala ze čtyř pater a ze šesti
skupin potravin. Datlíci vystřihovali a lepili obrázky potravin do správných pater pyramidy. Tato pyramida bude dětem a jejich
rodičům sloužit jako jednoduchý a srozumitelný pomocník v základní orientaci, které
potraviny by měli zařazovat do svého jídelníčku, aby plnil funkci zdravého stravování.
Věřím, že si rodiče se svými dětmi odpoledne příjemně užili a budeme se těšit na
další společné aktivity.
Bc. Simona Gajdová
MŠ Vratimov
za rodiče Irena Pytlíčková
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Městská knihovna Vratimov informuje
V loňském roce se soutěže pro dětské
čtenáře nazvané Lovci perel zúčastnilo
celkem 46 čtenářů. Na 3. místě se umístila Valerie Kozlová s počtem 25 perel
a 3150 morionů. Na 2. místě se umístil
Vít Lipus s 30 perlami a naspořenými
1000 moriony. Superlovkyní se stala
Vendula Knyblová s 39 perlami a 5450

Městská

knihovna
VRATIMOV

moriony. Všem nejlepším čtenářům a zároveň soutěžícím gratulujeme! Za naspořené moriony si mohli čtenáři v bazárku
nakoupit ve dnech od 11. do 22. prosince
2017. Děkujeme všem zúčastněným čtenářům ve 4. ročníku hry Lovci perel a budeme rádi, když půjdete do dalšího, již 5.
ročníku, který začíná 2. ledna 2018.
Dne 27. ledna 2018 si připomeneme
Mezinárodní den památky obětí holocaustu výstavou s názvem Stolpersteine
– kameny zmizelých, kterou budete moci
zhlédnout od 8. ledna do 23. února v půjčovní době.
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

Místní knihovna
Horní Datyně
informuje
Zveme Vás na výstavu fotografií
s názvem Židovské hřbitovy (z archivu
Marie Šedé), která potrvá od 8. ledna
do 26. února 2018. Můžete ji zhlédnout
v půjčovní době v pondělí od 14 – 17
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

Vážení čtenáři, přejeme Vám krásný
a úspěšný nový rok 2018.
Marika Zajíčková
a kolektiv pracovnic
MěK Vratimov

Pozvánka na akce Domu dětí a mládeže Vratimov v lednu 2018
Pololetky
V pátek 2. února 2018 budou mít děti pololetní prázdniny. Na
tento den připravujeme akci nazvanou Aquapark. Pouze pro předem přihlášené děti.
Kontakt: Věra Pacíková, 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Karneval
V neděli 14. ledna 2018 bude v Domě děti a mládeže hodně veselo. V sále se nám budou od 15 hodin prohánět princezny, spidermani, víly, strašáci, berušky a spoustu dalších úžasných bytostí.
Pořádáme totiž karneval. Bude se soutěžit, zdoláme překážkovou
dráhu, budeme tančit a uspořádáme bublinkovou show. Neváhejte a rezervujte si své místo. Kapacita míst je omezena. Rezervace
vstupenek na recepci DDM Vratimov nebo na tel. č. 596 733 990.
Akce je vhodná pro rodiny s dětmi ve věku cca 2 – 8 let.
Kontakt: Věra Pacíková, 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Ledová Praha
V rámci pololetních prázdnin 2. – 4. února 2018 mají děti možnost podívat se na pražské památky, ale také na zajímavá místa,
na která se s rodiči nezatouláte, např. Muzeum Policie ČR, Zemědělské muzeum, Karlova univerzita - do laboratoře na pokusy
a další. Nebude chybět ani žádaná plavba lodí večerní Prahou po
Vltavě. Nenechte si ujít víkend se zábavou a poznáním. Přihlášku je nutné odevzdat a zaplatit do
10. ledna 2018.
Kontakt: Marcela Grácová,
739 201 077,
m.gracova@ddmvratimov.cz.

Pískohrátky
Na sobotu 27. ledna 2018 připravujeme akci Pískohrátky. Děti
čeká Sand art, suché techniky, při nichž
díky písku a představivosti člověka vznikají obrázky. Vyzkoušíme pískování,
malování pískem, hraní s pískem, sypání
obrázků. Pro zachování obrázku budou
děti pracovat se samolepící šablonou.
Postupným odlepováním jednotlivých
částí a vysypáváním barevnými písky
získáme hotový obrázek, který si děti
odnesou domů. Nebudeme jen tvořit, ale
zahrajeme si společně i zajímavé hry.
Kontakt: Bc. Renáta Míčková,
739 201 078,
r.mickova@ddmvratimov.cz.

Bližší informace o všech aktivitách
Domu dětí a mládeže Vratimov naleznete na www.ddmvratimov.cz
nebo https://www.facebook.com/
DDMVratimov/.
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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

Vratimov, Radniční náměstí
821

822

823

824

Vratimov, Strmá
535
594
600
930

536
595
601

537
596
602

591
597
900

592
598
928

593
599
929

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
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Vratimov, K Sokolovně
183

189

420

893

744 745 746 747
751 752 758 763
1298 1308 1308

1327

Vratimov, K Závorám
738

192

Vratimov, Mourová
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

1035

Vratimov, Datyňská
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
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

82
730
996
1221
1284

95
778
1096
1235

111
847
1109
1241

453
520

454

112
851
1137
1265

113
852
1154
1271

1044 1046 1047 1048 1049 1050
1051 1052 1337

Vratimov, Severní

1177 1258 1273 1287 1294 1306
1310 1344 1350 1353 1357
643

1385

Vratimov, Střední

1251 1291 1316 1335 1378

47
61
196
331
1071
1153

452
519

Vratimov, Řadová

421

Vratimov, Jižní

53
1248
1307
1370

451
518

Vratimov, Sezonní

1149 1166 1184 1189 1196

Vratimov, Na Zadkách

1025

Vratimov, U Lesíka

Vratimov, U Strouhy

27
442
926
1210
1283

Vratimov, Borová

45
460
538
544
551

450
517

Vratimov, Rakovecká

Vratimov, Na Příčnici

919

Vratimov, Školní

38
455

1045

Vratimov, Na Podlesí

Vratimov, Sumínova
731

995

13
49
79
116
389 436 769 845
1198 1301 1386

Vratimov, Nádražní

174
247
255
444
569
1282

427

Vratimov, K Hájence

1328

Vratimov, Popinecká

400

Volední okrsek č. 4 ZŠ Datyňská
72

Vratimov, Na Podlesí

704

125

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
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Ekologie není nuda
Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM) je
zařízení zájmového vzdělávání, jehož posláním je smysluplné naplňování volného
času nejen dětí a mládeže. Součástí naší
práce je i EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta). Snažíme se do naší
činnosti vložit co nejvíce vzdělávacích prvků, které by napomohly zábavnou formou
naučit děti a mládež zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Jsme proto rádi,
že existují firmy jako je AWT Rekultivace,
jejímž mottem je Návrat k čisté přírodě.
Právě firma AWT Rekultivace nám poskytla v rámci dotačního programu pro
zaměstnance finance na projekt Ekologie
není nuda. Za spolupráci děkujeme jejímu
zaměstnanci panu Davidu Pankovi.
V čem náš projekt spočíval? Spojili jsme
se s vratimovskými seniory, kteří zrovna
pracují na projektu Senioři Slezské brány
se vzdělávají a baví společně. Jejich projekt
finančně podpořil Moravskoslezský kraj
v rámci programu Zdravé stárnutí v MSK.
Společně jsme se domluvili na programu
výletu.
Navštívili jsme záchrannou stanici v Bartošovicích. Ve vzdělávacím programu jsme
se dozvěděli mnoho zajímavých informací
a prohlédli si zachráněná zvířátka. V parku
bartošovického zámku jsme viděli strom

foto DDM Vratimov
s nejširším kmenem v České republice.
Poté jsme se vydali na Hukvaldy. Po vydatném obědě jsme absolvovali prohlídku
obory. Měli jsme štěstí a podařilo se nám
zahlédnout pasoucí se stádo muflonů. Pohladili jsme lišku Bystroušku a zjistili zajímavé informace o oboře a její historii.
Mladí účastníci pokračovali až ke zřícenině
hradu a jejich starší přátelé na ně počkali u
něčeho dobrého na zub v cukrárně. Všichni
tak odjížděli domů s pocitem smysluplně
stráveného sobotního dne.
Po příjezdu jsme v DDM společně psali podklady k tomuto článku. Článek psaly vždy skupinky skládající se ze seniorů

i dětí. Senioři se zároveň od dětí učili pracovat s Officem. Jedna ze skupinek na závěr
svého článku napsala: „Za nás všechny děkujeme, že jste nás důchodce i mladé sponzorovali a provázeli na cestě tímto výletem.
Nadále se těšíme na další spolupráci.“
Věřím, že se nám podařilo připravit zajímavý a zároveň poučný program pro obě
zúčastněné věkové kategorie. Jsme rádi, že
chtějí v této spolupráci pokračovat. Ukazuje se, že je přínosná pro obě strany. Je to
způsob mezigenerační spolupráce, při níž
se učí mladí od seniorů a senioři od dětí.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Klondyke tradičně a v novém - 51. ročník zimního
táboření v Beskydech
Tradičně proto, že se znovu sešel kolektiv turistů a trampů vyznávajících pobyt
v zimní přírodě. Nově v tom, že po deseti
letech se tábořiště přestěhovalo na nové
místo, pod vrch Lipí (902 m n. m.), na
půl cesty mezi turistickými chatami Na
Kotaři a Ropičkou. Bylo o čem hovořit.
O nezapomenuté historii, vždy deseti letech na Smrku, Travném, Ropici, Slavíči
a Kalužném, ale i nových podnětech pro
pořádání zimních táborů.
Samotné místo nad obcí Morávka na
hřebeni v místech průseků poskytuje
krásné výhledy. A tak byla často fotografována Lysá hora s typickou a velmi častou čapkou i sousední Travný a na obzoru
dlouhý hřeben Ondřejníku. Počasí bylo

foto KČT Horní Datyně

foto KČT Horní Datyně
příznivé a přívětivé, bílo. Zatím 30 cm
sněhu, jenom pofukující vítr. Teplota do
minusu. A hlavní novinka. Pořadatelské
úkoly přebírají mladší pořadatelé. Již při
podzimní brigádě, přípravě tábořiště se to
ukázalo. Pořadatelé z odboru KČT Horní
Datyně takto soupeří s přibývajícími ročníky a lety.
Oheň na tábořišti hořel tři dny, na stožáru vlála vlajka Klondajku, do zimního
lesa svítil tradiční žlutý nápis Klondyke .
U chaty na Kotaři vlajka, znak a logo 130
let KČT. V chatě příznivé zázemí (velký
dík). I tolik kritizovaná chata na Ropičce zareagovala. Venkovní bufet poskytl
průchozím občerstvení. Nepodařilo se
8

z Kalužného přesunout dlouhé kůly pro
stavbu týpí. A tak úkol zůstává pro příští
ročník. Věřím, že kamarádi z Havířova to
pro další ročníky stihnou. Takto zůstali
pod Kalužným u chaty na Slavíči sami.
Chyběli nám (mj. se tam všichni sejdeme
v roce 2019 při oslavě jubilea – 120 let
první, původní chaty pod Slavíčem, s názvem Hadaščok). Nicméně „Klondajk“
bude 10 let pod Lipím.
Celkem zatábořilo asi 130 táborníků
v 60 stanech. Průchozí turisty nikdo nepočítal (asi 500). Pepa M. na zahájení
zatroubil fanfáru. Honza S. pozdravil
přítomné a paní Zimu. Účastníci si přebírali pamětní listy a příležitostné razítko.
Potom už zněly kytary, zpěv. Nechyběla
basa, bendžo a harmonika. Vlčáci vědí,
o čem pějí:
Na mýtině pod Lipím si postavíme stan.
Pohladí nás teplo ohně i chladný závan
rán.
Tak jako dřív. Kdo chce, ať se přidá.
Vítej, paní Zimo!
Jan Sládek
KČT Horní Datyně

kulturní okénko
informace
občanům
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.

Tamara Klimová: Střípky štěstí, 1995, koláž
Na leden připadá výročí narození
i úmrtí pozoruhodné výtvarnice a ostravské rodačky Tamary Klimové. Narodila se v Ostravě 19. ledna 1922
a zemřela v Bratislavě 28. ledna 2004.
V letech 1940 až 1944 studovala na Škole uměleckých řemesel v Brně, po válce
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze. Ve Vratimově se tedy podruhé
v krátké době setkáváme zprostředkovaně s již druhou žačkou Emila Filly (viz
výstava Aleny Antonové). Na škole se
Tamara, rozená Janíčková, seznámila
s budoucím manželem Alojzem Klimem
(*1922 - †2000). Spolu patřili k zakladatelům slovenského geometrického umění.
Tamara Klimová se stala protagonistkou
nejen slovenského neokonstruktivismu,
ale její nízké reliéfy z plastu a kovových
fólií nebo skvělé serigrafie se od šedesátých let významně zapsaly i v kontextu
tehdejšího Československa. Uznání za
své esteticky citlivé a intelektuálně brilantní práce ovšem získala i v zahraničí.
Tónová škála základních barev, kterou ortodoxní konstruktivisté považují
za zákon, jí nestačila. Do svých pozdějších děl často vkládala i vlastní osobitou
senzuální zkušenost v podobě lyrických
kombinací lomených tónů, zapojením
zlaté a stříbrné barvy, kontrastu matných
a lesklých ploch. V posledním desetiletí
se však naopak k původnímu jazyku geometrie vrátila s ještě větším respektem.
S Ostravou přerušené kontakty navázala opět v době legendární výstavy Klubu
konkrétistů pořádané v letech 1997 - 1999
v Jihlavě, Zlíně, Ostravě, Olomouci, Liberci, na Hluboké a naposled v Paláci

foto archiv GVUO
Tama Klimová, Střípky štěstí, 1995, GVUO
Esterházy v Bratislavě. Původně členka bratislavské „ženské" Skupiny 4 se
s manželem stala zakládajícím členem
významného mezinárodního uměleckého
uskupení - Klubu konkretistů.
Ten vznikl v roce 1967 v Praze. Představitele konstruktivně koncipovaného
umění a kinetismu, charakteristizovaných
dominancí matematických principů, geometrie, kombinatoriky a seriálnosti, jako
teoretik záštiťoval Arsén Pohribný. Mezi
hlavní představitele Klubu patřili mj.
Z. Sýkora, R. Kratina, V. Cígler, D. Chatrný, J. Valoch, ostravští E. Ovčáček,
J. Bielecký, Z. Kučera, J. Rusek, R. Valenta a S. Böhm, na Slovensku E. Antal, A.
Bartusz, A. Miertuszová, J. Čihánková, Š.
Belohradský (jehož Strom života můžeme obdivovat v sadu Milady Horákové
v Ostravě) a také manželé Klimovi. Někteří ze jmenovaných se později zúčast-

nili i bienální výtvarné korespondenční
přehlídky, pořádané v letech 1995 - 2005
ostravskou Galerií výtvarného umění pod
názvem 630cm2-Mail Art Ostrava. Dnes
reprodukovaný obrázek ze sbírky GVUO
je příspěvkem Tamary Klimové právě
z této akce. V našem regionu se autorce
věnovaly ještě galerie Magna, Výstavní
síň Viléma Wünsche v Havířově a galerie
Synagoga v Hranicích.
Autorka je zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Bratislavě i řadě dalších významných institucí někdejšího Československa. Vystavovala mimo jiné v Ósace,
Washingtonu, Budapešti, Dyëru, Lublani, Stuttgartu, Florencii, Římě, Turíně,
v Londýně a nesčetněkrát v České republice i na Slovensku. Svým dílem nám
předala návod, jak ze zdánlivě neosobní
geometrické abstrakce vytvořit přitažlivou hru s řádem formy a s poezií racionality. V poslední fázi života, přestože
upoutána na lůžko, přemýšlela stále o
výtvarných postupech. Dokonce den před
smrtí rozeslala svá výtvarná novoroční
přání. Její umělecký odkaz je živý, umělci a odborníky respektovaný. Škoda jen,
že se na Tamaru Klimovou současně hodí
i charakteristika, vypůjčená z názvu diplomové práce Marcely Šedivé: „Skrytí
umělci geometrické abstrakce“. Troufnu
si přesto předpovědět, že všechny nespravedlivě pozapomenuté konkrétisty možná
brzy čekají i méně skryté role.
Více o pozoruhodném a zejména na
Slovensku vysoce ceněném díle Tamary
Klimové se můžeme dočíst v knize Juraja
Mojžiše: Tamara Klimová, vydané nakladatelstvím Neomedia, 2010.
-ptb-

Kronika města Vratimova, část 73, rok 1942, 1943
Lidé ani nevycházeli z domu, pokud nemusili. Do hospod nechodili, a když tam přišli, mlčeli. Báli se na ulicích nahlas mluvit, jen šeptali pod dojmem strašlivých hrůz, šířených Němci.
Ve skrytu svých srdcí však chovali naději, odpor a odhodlání ve
vhodné chvílí svrhnouti tuto hrůznovládu a tyranství. 1. října byl
popraven v Berlíně Karel Sroka, svobodný mladík z Vratimova,
21 let starý, když tam byl předtím více než rok vězněn.

ve Vratislavi byl popraven učitel Vladislav Mojžíšek. Byl 33 let
stár, ženat a otcem dvou dětí. Byl vězněn od roku 1941 pro účast
na vojenském odboji. Poprava vykonána 20. května stětím. Ve
schůzi obec. zast. 22. listopadu muselo ob. zast. vzíti na vědomí
vyvlastnění obecních pozemků pro vítkovické železárny, ležících
u chudobince č. domu 261.
Vítkovické železárny se chtějí rozšiřovat i na území naší obce
a k tomu vyvlastnili pozemky našich občanů v osadě Popinci v některých místech. Vyvlastněn byl též velkostatek manželů Sedlaříkových pro tentýž účel až na 70 měřic polí, která jim byla ponechána. Postiženým tímto vyvlastněním na Popinci bylo povoleno
až na další na těchto pozemcích hospodařiti, ale velkostatek byl
železárnami zabrán a tyto samy na něm hospodaří. Obec i menší
majitelé žádali za vyvlastněné nemovitosti rovnocennou náhradu
opět v nemovitostech jinde.
pokračování příště

Obecní rozpočet činil:
Příjem
K. 179.900.Vydání
K. 387.850.Schodek
K. 207.950.Peníze Československé republiky, které byly po zřízení Protektorátu postupně vzaty z oběhu a nahrazovány penězi protektorátními, byly jako platidlo vzaty z oběhu a zrušeny. Zůstaly jen peníze protektorátní a německé marky. Obcí se rozmohla zpráva, že
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informace
občanům
Vratimovská
galerie

Po šesti letech se do Vratimovské galerie vrací Eda Riedl
Vratimovská galerie vždy ráda prezentuje výstavy umělců z regionu, pokud jsou
však přímo „vratimovští“, je ta radost o to
větší. Nejinak je tomu v případě vratimovského občana, spoluzakladatele a majitele ostravské galerie Mlejn, člena spolku
Mlejn, sdružujícího ostravské kumštýře
a lidi mající rádi umění, Edy Riedla.
Eda Riedl se narodil v roce 1947 v Ostravě. Po maturitě na gymnáziu následovalo další vzdělání technického směru. V letech 2000 až 2001 absolvoval kurz malby
a kresby ve středisku pro rozvoj umění,
pořádaném sdružení Viridian v Ostravě.
V letech 2001, 2002 a 2003 se soukromě

foto archiv Edy Riedla
Blondýna na Stodolní

jednalo se opět o výstavy v regionu a blízkém zahraničí. Pestré
je zastoupení autora
v soukromých sbírkách
(Maďarsko, Slovensko,
Polsko, Švédsko, USA).
Mezi motivy, které
autor často užívá, dominují malebná zákoutí
staré Ostravy, v níž vyrůstal, a dále vratimovská zákoutí, místa, ve
foto archiv Edy Riedla kterých žije. Nevyhýbá se ani krajinomalbě
vzdělával v malbě u pana Josefa Czyže, s podzimními motivy. V těchto obrazech
malíře, který s láskou jemu vlastní maluje rozehrává škály odstínů okrů od nejjemstarou Ostravu. Od roku 2003 konzultoval nějších až po syté v kombinaci s paletou
v ateliérech akademického malíře Vladi- žlutých a červených odstínů; se zelenou
míra Neuwirtha, Jana Pařízka a Josefa barvou šetří. Rád maluje stromy a stavby
Šmeka a v letech 2010 až 2013 vystudoval jako kontrast toho, co vytvořila příroda
olejomalbu na Ostravské konzervatoři.
a člověk. Malba září barvami, je výstižJeho výstavní činnost je pestrá. Od roku ná, ale motivy jsou na plátně vyobrazeny
2002 se prezentoval na dvaceti samostat- zkratkami bez zbytečných detailů. Maluje
ných výstavách doma i v zahraničí; ve nejvíce špachtlí, občas si vypomůže štětVratimově, Bohumíně, Ostravě, Tepli- cem.
cích, Odrách, Havířově, Opole, WaršaVernisáž výstavy Obrazy! bude ve Vravě, Wroclavi, Rybniku-Chvalkoviciach. timovské galerii 6. února 2018 v 17 hodin,
Společných výstav bylo více než třicet, výstava potrvá do 28. března 2018.
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společenská
informacerubrika
občanům

VZPOMÍNÁME
Dne 18. ledna 2018
uplyne 20 let, kdy nás opustil pan

Dne 28. ledna 2018
si připomeneme 5. výročí úmrtí pana

Zdeněk Suchý.

Miroslava Malinky.
S láskou vzpomíná manželka Jana.

S láskou vzpomíná manželka
se synem a celá rodina.

Tvůj hlas se ztratil, tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen bolest zanechal.
5. ledna 2018 si připomeneme 2. smutné
výročí, kdy nás opustil pan

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

Vladislava Šebesty.

Cyril Matlák.

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

S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 9. ledna vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nám navždy
odešla naše milá maminka,
babička a prababička paní

8. ledna 2018 uplyne 15 let,
co nám odešla naše milovaná paní

Vlasta Mintělová.

Ema Pischová.

Mami, každý den jsi tu s námi.
S láskou vzpomíná dcera Monika
a celá rodina.

S bolestí a láskou vzpomíná
dcera Renata s rodinou.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Dne 1. ledna vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí pana

Srdečně děkujeme všem dětem ze základních škol ve
Vratimově a Horních Datyň za sběr víček
pro postiženého Patrika Dostála.
Za celou rodinu otec a prarodiče Dostálovi.

Hynka Kuči.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila,
dcera Naďa a syn Hynek s rodinami.
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LEDEN V KULTURNÍM STŘEDISKU
Program ve Společenském
domě ve Vratimově
3. ledna
4. ledna
4. ledna
8. ledna
10. ledna
11. ledna
11. ledna
12. ledna
13. ledna
15. ledna
17. ledna
18. ledna
18. ledna
18. ledna

16:00
15:00
16:00
16:30
16:00
15:00
16:00
14:00
08:00
16:30
16:00
15:00
16:00
18:00

20. ledna
21. ledna
22. ledna
23. ledna

20:00
10:00
16:30
18:00

24. ledna
25. ledna
25. ledna
26. ledna
27. ledna
28. ledna
29. ledna
31. ledna

16:00
15:00
16:00
14:00
08:00
15:00
16.30
16:00

Program v Kulturním domě
Horní Datyně

galerie
učebna č. 11
galerie
kinosál
galerie
učebna č. 11
galerie
velký sál
velký sál
kinosál
galerie
učebna č. 11
galerie
galerie

výstava: Školní obrázky
autoškola
výstava: Školní obrázky
zkouška ZUŠ
výstava: Školní obrázky
autoškola
výstava: Školní obrázky
prezidentské volby
prezidentské volby
zkouška ZUŠ
výstava: Školní obrázky
autoškola
výstava: Školní obrázky
přednáška: Greta Sartori
Skrytá řeč barev
velký sál
ples SDH Hrabová
kinosál
NP – O Koblížkovi
kinosál
zkouška ZUŠ
kinosál
Těšínské divadlo
Morálka paní Dulské
galerie
výstava: Školní obrázky
učebna č. 11 autoškola
galerie
výstava: Školní obrázky
velký sál
prezidentské volby
velký sál
prezidentské volby
velký sál
karneval ZŠ Datyňská
kinosál
zkouška ZUŠ
galerie
výstava: Školní obrázky

5. ledna
12. ledna
13. ledna
13. ledna
17. ledna

17:00
14:00
08:00
20:00
08:00

velký sál
velký sál
velký sál
velký sál
malý sál

20. ledna
26. ledna
26. ledna
27. ledna
27. ledna

20:00
14:00
18:40
08:00
20:00

velký sál
velký sál
klubovna
velký sál
velký sál

schůze SDH
prezidentské volby
prezidentské volby
ples SDH Horní Datyně
výběr místních poplatků ze
psů a úhrady za popelnice
ples TJ Horní Datyně
prezidentské volby
ZO ČSV
prezidentské volby
ples SRPŠ a MŠ Václavovice

Kurzy ve Společenském
domě Vratimov

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

12

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

Čtvrtek

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

cvičení seniorů
AJ 1. skupina
bosu
AJ 2. skupina
aerobic mix
relax a jóga

informace občanům

.,12+9ċ='$VRATIMOV
- PROGRAM V LEDNU
Frýdecká

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

Tom of Finland
17. ledna v 19 hodin

Po strništi bos
3. ledna v 19 hodin
ČR/SR/Dánsko, 2017, 111´, komediální drama
přístupné bez omezení

Finsko/Švédsko, 2017, 115´, drama
nepřípustné pro děti do 15 let

Hurvínek a kouzelné muzeum
10. ledna v 17 hodin

Esa z pralesa
24. ledna v 17hodin

ČR, 2017, 85´, animovaný film,
přístupné bez omezení

Francie, 2017, 97´, animovaná komedie
přístupné bez omezení, v českém znění

Auta 3
31. ledna v 17 hodin

Pojďte pane, budeme si hrát
13. ledna v 10 hodin

USA, 2017, 100´, dobrodružná komedie
přístupné bez omezení, v českém znění

ČR, 80´, pásmo pohádek
přístupné bez omezení

8
1
0
2
F
P
Mnoho úspěchů
v roce 2018
přeje
KS Vratimov
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

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

Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48
739 32 Vratimov

Vstupné dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč,
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč
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při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení

Nedělní divadelní pohádka pro děti. Hraje Divadélko Šamšula.
ula.

kurzy vinformace
kulturním občanům
středisku

Nabídka kurzů od února 2018
Pondělí

Bodystyling s Mončou
- středa 07.02. - 13. 06. 2018

Bosu – pondělí 05.02. - 11. 06.2018

1020 Kč/19 lekcí, 18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Lekce kondičního tréninku s využitím sportovního náčiní
(činky, gumičky a tyče).

1060 Kč/18 lekcí, 17:00 – 18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Velmi oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění svalů
celého těla.

Aerobic mix – pondělí 05.02. - 11. 06. 2018

Čtvrtek

1025 Kč/18 lekcí, 18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky, břicho
a zadek.

Pilates - čtvrtek 08.02. - 14. 06. 2018
1020 Kč/19 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.

Relax a jóga – pondělí 05.02. - 11. 06.2018
1025 Kč/18 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.

Bodystyling s Bárou
– čtvrtek 08.02. - 14. 06. 2018

Úterý

1020 Kč/19 lekcí, 18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků formou
nenáročného aerobního cvičení.

SM systém (Aby záda nebolela)
– úterý 06. 02.- 12. 06.2018

SM systém (Aby záda nebolela)
– čtvrtek 08.02. - 14. 06. 2018
1120 Kč/19 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.

1000 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.

Jóga pro maminky s dětmi
– čtvrtek 08.02. - 14. 06. 2018

Jóga s Luckou – úterý 06. 02.- 12. 06.2018
795 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.

880 Kč/16 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.

Pilates – úterý 06. 02.- 12. 06.2018

Hatha jóga – čtvrtek 08.02. - 14. 06. 2018

915 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.

880 Kč/16 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

Vinyasa jóga – čtvrtek 08.02. - 14. 06. 2018

Jóga s Luckou – středa 07.02. - 13. 06. 2018

880 Kč/16 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

900 Kč/17 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.

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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Ze schůze rady města

Obecní byty

Změna ceny vodného a stočného

Rozpočet a investice v roce 2018
Na posledním prosincovém zasedání zastupitelstva v loňském roce byl schválen
rozpočet pro tento rok a zastupitelé tímto
určili hlavní priority rozvoje města nejen
v roce 2018.
Předpokládané rozpočtové příjmy činí
220 627 700,- mil. Kč a je v nich zahrnuto
vedle předpokládaných příjmů v roce 2017
také 70 000 000,- Kč, které nám zůstaly na
účtu z roku 2017. Tento přebytek vzniknul jednak z důvodu, že jsme nerealizovali všechny investiční akce, které byly
v tomto roce plánované a pak z úspor při
veřejných soutěžích na zhotovitele uskutečněných staveb oproti předpokladu dle
rozpočtu projektových dokumentací.
Je nutné připomenout, že podstatnou
část výdajů rozpočtu města tvoří výdaje mandatorní, tzn. výdaje pravidelně se
každý rok opakující, nezbytné pro řádný
chod města, jeho příspěvkových organizací apod., které jen rozpočtem protečou do
financování např. škol, školek, sborů dobrovolných hasičů, chodu městského úřadu
v souladu s právními předpisy, aniž by je
zastupitelé mohli nějak podstatně ovlivnit.
Velkou část rozpočtu pak tvoří výdaje na
běžnou opravu a údržbu městského majetku, veřejné osvětlení, místní hromadnou dopravu, péči o zeleň, zajištění provozu koupaliště, kulturních domů apod.
Na samotné nové investice, či rozsáhlejší
rekonstrukce a opravy jde pak zbývající
část rozpočtu a to, co se nám podaří získat
v rámci různých dotačních programů, které zejména v posledních letech představují

velmi významnou část výdajů na investice
ve městě.
Pokud v tomto článku uvádím ceny investičních akcí, pak jsou jen velmi orientační a vycházejí z předpokladů v době
schvalování rozpočtu, neboť v termínu,
kdy musel být článek předložen redakci
Vratimovských novin, ještě nebyly uzavřeny žádné smlouvy se zhotoviteli, takže
i v případech, že víme, že bude cena odlišná, nemůže být ještě uvedena.
Dle rozhodnutí zastupitelstva města
Vratimova jsou v roce 2018 plánovány
tyto významnější investiční akce a projektová příprava těchto staveb.
Mezi dotované investice patří oprava
a rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Vratimově v předpokládané ceně 21 mil. Kč.
Výši poskytnuté dotace odhadujeme na
cca 15 mil. Kč.
Základní škola na Masarykově náměstí
prochází postupnou opravou a rekonstrukcí, kdy zbývá dokončit zadní trakt s novými šatnami a poté mohou být dokončeny
omítky na celé budově školy. Předpokládaná cena dle projektu je 8 mil. Kč.
V Základní škole na ul. Datyňská chceme rozšířit družinu o prostory ve stávajícím bytě školníka v předpokládané ceně 2
mil. Kč.
V tomto roce se podařilo zařadit do realizace vytvoření nových prostor pro obě
knihovny, vratimovskou i hornodatyňskou. Ve srovnání s okolními obcemi patříme mezi ty, kteří ještě nemají podmínky
pro široké spektrum výchovné, vzdělá-

vací a společenské činnosti knihoven,
které jsou dnes již samozřejmou součástí
moderní funkce knihovny, a snažíme se
to napravit. V prostorách 1 PP v budově
pod nákupním střediskem COOP by podle
vypracovaného projektu měla vzniknout
nová knihovna včetně malé přednáškové
místnosti, koutku pro nejmenší a internetu
na volně přístupných počítačích. Současně
by mělo dojít k dlouho plánované výměně
některých oken v naší části objektu. V rozpočtu na to máme 11 mil. Kč.
V Horních Datyních budou na knihovnu
upraveny prostory v objektu „Datyňky“,
kdy pro tyto účely je v rozpočtu vyhrazeno
3 mil. 200 tisíc Kč.
V roce 2017 byla provedena rozsáhlá
oprava střechy Společenského domu ve
Vratimově a v tomto roce počítáme s novou omítkou.
Na podzim chceme zahájit odstranění budovy tvořící zázemí pro koupaliště
a fotbalové a víceúčelové hřiště a zahájit
práce na výstavbě nové budovy. Budova
dle posudku statika je v havarijním stavu,
museli jsme ji zajistit provizorními podpěrami a z těchto důvodů se snažíme v co
nejkratším termínu vyhotovit projektovou
dokumentaci a získat potřebná povolení
stavebního úřadu, abychom nevyhovující
stavbu nahradili novou. Projektová dokumentace, ze které budeme moci alespoň
orientačně určit cenu stavby, bude hotova
na jaře t. r. a pro tento rok jsme vyčlenili v rozpočtu částku na demolici budovy
pokračování na str. 2

Město Vratimov
přijme do pracovního poměru

úředníka na odbor investic a údržby obecního majetku
- referent na úseku údržby a oprav budov v majetku města
Plat je stanoven dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě v rozpětí 17.100 Kč až 25.740 Kč měsíčně podle započitatelné
praxe, možnost přiznání osobního příplatku. Bližší informace naleznete na www.vratimov.cz.
Ing. Renáta Mičulková
tajemnice

informace občanům
pokračování ze str. 1
a část nové stavby potřebnou k zabezpečení podloží pod stavbou přes zimní období.
Na opravu plynové kotelny včetně nových kotlů pro vytápění kulturního domu
a tělocvičny v Horních Datyních máme
v rozpočtu 1 mil. 620 tisíc Kč.
Rozšíření vratimovského hřbitova jsme
již 2x odložili, protože velmi přísné podmínky na úseku ochrany vod a hygieny
prodlužovaly práce na přípravě této akce.
Nyní vybíráme ve veřejné soutěži zhotovitele a věříme, že tato velmi důležitá stavba bude konečně v tomto roce provedena.
V rozpočtu je na ni včetně nákladů souvisících vyčleněno 12 mil. 900 tisíc Kč
Součástí rozpočtu je nový chodník na
ul. Vratimovská v Horních Datyních, a to
v části od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici. Rozpočtová cena činí cca 8 mil. Kč.
Požádali jsme o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Její
přiznání by znamenalo podstatnou úsporu
pro město.
Za finanční spoluúčasti společnosti KES
- kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o.
(KES) bude opravena část ul. Popinecké.
Opraven bude úsek navazující na areál
společnosti KES, který je v nejhorším stavebně technickém stavu. Rozpočet počítá
s částkou 9 mil.Kč.
Na podzim by měla být zahájena asi
největší investiční akce v našem městě za
posledních třicet let. Jedná se o II. etapu
kanalizace Vratimov, Horní Datyně a na
ni navazující rekonstrukce ulic Rakovecká
a K Hájence a oprava stavbou kanalizace
dotčených dalších komunikací. Odhadované rozpočtové náklady těchto investičních
prací, které by měly proběhnout v letech
2018 až 2020 činí cca 140 000 000,- Kč
a budou hrazeny částečně z dotací EU,
z úvěru Státního fondu životního prostředí
a vlastních prostředků města.
Bez kvalitně připravených projektů a absolvování povolovacího řízení na
příslušných stavebních úřadech bychom
nic nepostavili ani neopravili. Město proto věnuje velkou pozornost projektové
a právní přípravě jak nových staveb, tak

opravovaných a rekonstruovaných staveb, kdy taková příprava je často časově
mnohem náročnější, než vlastní realizace
a zabere nejen měsíce, ale někdy i dlouhé roky, zejména v případech, kdy musíme řešit v rámci stavby využití pozemků
cizích vlastníků. Jedná se např. o stavbu
kanalizací, kdy II. etapu kanalizace Vratimov, Horní Datyně, kterou chceme zahájit na podzim, připravujeme nejméně
6 roků. Obdobné je to u stavby a opravy
chodníků v Horních Datyních na ul. Vratimovská, kde jsme třeba zjistili, že jako
vlastníci pozemků, které potřebujeme pro
stavbu a se kterými musíme mít uzavřeny
příslušné smlouvy, jsou v katastru nemovitostí zapsáni ještě majitelé, kteří již dávno
nežijí. Proto jsme museli podávat podněty
k novým vypořádáním dědictví, pomáhali
zjišťovat potomky zemřelých v rámci dědického řízení apod., což přípravu stavby
zdrželo o několik let.
V tomto roce zahájíme nebo budou pokračovat práce na projektu opravy a rekonstrukce ul. Družstevní, na projektu výstavby nového chodníku od ul. Velčovského
po ul. K Hájence, opravy chodníku od
restaurace Nimrod po ulici Adámkova podél ulice Frýdecká. Dále zahájíme opravu
a rekonstrukci komunikací včetně chodníků ulic U Mateřské Školky, Na Vyhlídce
a části Okružní.
Rozšířením automobilové dopravy se
podstatně změnily nároky na úpravu veřejného prostranství a vedení města se snaží
rozšiřovat místa, kde je možné zaparkovat
auta tak, aby nebránila provozu a nepoškozovala veřejnou zeleň, což je problém
např. u bytových domů u ulice Na Hermaně. Zde vzniká nový projekt úpravy této
plochy, kdy chceme nejdříve vytvořit dvě
studie a dopracovat tu, která bude vybrána
po projednání s občany bydlícími v této
lokalitě.
Po rekonstrukci Základní školy na ul.
Datyňská přijde na řadu úprava prostor
v okolí této školy. Zde musíme začít
nejdříve vypracováním studie, posoudit,
zda vedle školy chceme sportovní halu,
která by sloužila jak škole, tak veřejnosti

a podle toho postupně dopracovat vše, co
je nutné pro zabezpečení chodu školy. Jedná se o sportoviště, parkoviště, přístupové
chodníky, zeleň apod. Bez toho, abychom
věděli, jak má okolí školy vypadat, nemůžeme začít s jeho úpravami, neboť bychom
postupovali riziko, že prostředky vynaložíme bezúčelně a zbytečně.
Zastupitelé rozhodli, že budeme pokračovat v pracích na projektové dokumentaci
pro stavbu domu pro seniory a to v místě
mezi ulicemi Popinecká, Husova a Úzká.
Domov pro seniory s celodenní péčí je
plánován řadu let a kvalitní projekt odpovídající standardům Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva práce
a sociálních věcí nám umožní ucházet se
v blízké budoucnosti o dotace na tuto stavbu.
Pokročili jsme v přípravě projektové dokumentace kanalizace v části obce „Zaryjská“, kdy koncem minulého roku se nám
podařilo dohodnout s posledními vlastníky
pozemků a můžeme pokračovat v podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Bude-li ještě do
konce dotačního období 2014-2020 vyhlášen další dotační program na stavbu
kanalizací a bude-li to prioritou i nového
vedení města, mohli bychom výstavbu této
kanalizace ještě v tomto dotačním období
dotačních programů EU stihnout.
Zastupitelstvo vyčlenilo také prostředky na přípravu projektu odkanalizování
části Vratimova v oblasti ulic Adámkova
a Okrajová. Zde bohužel musíme začít od
počátku, protože původní záměr, který
vzniknul asi před 10 lety, je nutno změnit
způsobem, jak vzešlo ze studie, kterou si
město nechalo vypracovat odbornou projekční kanceláří.
V tomto článku jsou vyjmenovány jen
významnější investice v tomto roce. Další
milionové částky město vynaloží na opravu a údržbu sportovišť, bytových domů,
školek, škol, hasičských zbrojnic, kulturních domů, koupaliště, správní budovy,
veřejného prostranství, komunikací apod.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Oznámení o změně ceny vodného
a stočného od 1. ledna 2018
Oznámení o změně ceny stočného od 1. ledna 2018, stanovené na základě modelu OPŽP pro vodu odvedenou kanalizací
ve vlastnictví města Vratimov (lokalita Podlesí, tzn. ul. Na Podlesí, U Březinek a K. Velčovského a lokalita Horní Datyně).
Rada města vzala na vědomí usnesením č. 63.18 ze dne 20. 12. 2017 kalkulaci ceny pro stočné pro rok 2018 v rámci projektů Odkanalizování části Vratimov a Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, I. etapa, která činí 36,82 Kč za m3 bez DPH, tj. 42,34 Kč
vč. DPH.
Ing. Alena Kašparová
vedoucí odboru INV
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Dne 13. prosince 2017 Zastupitelstvo města mimo jiné:
• schválilo Rozpočet města Vratimova na rok 2018
• vzalo na vědomí zhodnocení procesu sloučení Mateřské školy Vratimov a Zařízení
školního stravování Vratimov, v jednu příspěvkovou organizaci
• schválilo upravený Operační plán zimní údržby místních komunikací ve Vratimově a Horních Datyních na sezónu 2017/2018
• schválilo upravené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova
v roce 2018
• vzalo na vědomí zprávu o ověřovací studii zpracované společností CHVÁLEK
ATELIER, spol. s r. o. pro možnost realizace domova pro seniory ve Vratimově
a rozhodlo o zpracování dalších stupňů projektové dokumentace
• vzalo na vědomí odpověď na petici Prodej pozemků a stavbu dalšího supermarketu
ve Vratimově si nepřejeme
Celý zápis ze zasedání najdete na webových stránkách města – www.vratimov.cz

Ze sc
chůzze rad
dy městta
Dne 20. prosince 2017 Rada města mimo jiné:
• udělila souhlas s převodem nájmu prostor sloužících k podnikání nacházejících
se v Kulturním domě v Horních Datyních v souvislosti s prodejem obchodního
závodu
• schválila Smlouvu o dílo, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem
Oprava MK ul. Popinecká, část A
• vzala na vědomí kalkulaci ceny stočného pro rok 2018 stanovené na základě
Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací č. SML1039/2015/Inv v rámci projektů Odkanalizování části Vratimov a Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, I.
etapa, která činí 36,82 Kč za m3 bez DPH, tj. 42,34 Kč včetně DPH, předložené
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
• schválila Příkazní smlouvu, k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa – TDI (technický dozor investora)
a BOZP
• schválila Příkazní smlouvu, na vyhodnocení provozní situace ve vodohospodářské
infrastruktuře (kanalizace) ve vlastnictví města Vratimova
• schválila Smlouvu o dílo, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem
Hasičská zbrojnice Vratimov – rekonstrukce a dostavba objektu
• schválila Rámcovou dohodu o dílo na stavební práce k veřejné zakázce malého
rozsahu Provádění oprav a údržby budov a majetku ve vlastnictví města Vratimova
pro rok 2018

Dne 15. ledna 2018 pak také:
• schválila výroční zprávu o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
• schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
určené k úhradě uznatelných nákladů spojených se zabezpečením výkonu regionálních funkcí knihoven pro rok 2018
• schválila plné znění Přílohy č. 12 ke smlouvám o dodávce tepla a teplé užitkové vody uzavřené mezi městem Vratimov a společností TEPLO Vratimov. Cena
dodávaného tepla ze společnosti TEPLO Vratimov pro byty, nebytové prostory
a městské koupaliště zůstává pro rok 2018 na stejné úrovni jako v roce 2017
Bc. Martin Čech
místostarosta

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“, schválena Radou města
Vratimova dne 4. 09. 2001, č. j. 52.5.9.,
byla doplněna (RM dne 27. 05. 2003,
č. j. 11.05.14) o vyřazování neaktualizovaných žádostí po dvou letech od její
první aktualizace.
Žadatel je povinen osobně nebo písemně potvrdit trvání své žádosti každoročně na počátku kalendářního roku,
nejpozději však do 31. 03. 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 investic a údržby obecního majetku

Informace občanům
Město Vratimov vydalo aktualizovanou mapu našeho města s vyznačením
nových ulic včetně čísel popisných
a firem působících na našem území.
Zájemci si ji mohou bezplatně vyzvednout na sekretariátu starostky nebo
podatelně (do vyčerpání zásob).
Bc. Martin Čech
místostarosta

Hledají se kamarádi pro
babičky a dědečky.
Značka: Spěchá!
Rádi pomáháte druhým a máte trochu
volného času, který můžete věnovat?
Právě Vás hledáme. Udělejte radost
svojí přítomností seniorům, kteří žijí
sami a občas by potřebovali společníka,
který by s nimi trávil volný čas v podobě procházek, hraním her, tvořením
nebo čímkoliv, co si společně vymyslíte.
Pro více informací prosím kontaktujte paní Ivetu Kaňákovou, DiS., tel.:
607 225 927.
Mgr.Erika Herzová
odbor sociálně-správní

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. 02. 2018.
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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Jaký dýcháme vzduch v našem městě nyní zjistíme
na portálech SZÚ a ČHMÚ
Město Vratimov obdrželo žádost Státního zdravotního ústavu o umístění mobilní měřicí stanice imisí v našem městě u
Základní školy na Datyňské ulici. Žádosti
jsme samozřejmě rádi vyhověli a od ledna tohoto roku je zde měřeno množství
znečisťujících látek v ovzduší, a to prachových částic PM10, SO2, NO2 a CO.
Koncentraci těchto znečisťujících látek se
dozvíme na portálu Českého hydrometeorologického ústavu ( ČHMÚ), kde se nově
objevila i stanice ve Vratimově. Okamžitý
stav znečistění ovzduší prachovými částicemi PM10 zjistíme na stránkách Státního
zdravotního ústavu (SZÚ) http://air.zuova.cz/imise/. Portál se v současné době
modernizuje a v nové verzi se již mají objevit okamžité hodnoty všech na této stanici měřených imisních látek.
Samozřejmě nás zajímalo, jaký je důvod umístění měřicího zařízení v našem
katastru a zda souhrnná data z těchto měření mohou získat i naši občané. Obrátili
jsme se proto s tímto dotazem na Státní

foto KS Vratimov
zdravotní ústav, pracoviště Ostrava a obdrželi jsme tyto informace.
Stanice je součástí takzvaného regionálního imisního monitoringu, který
ústav provádí ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Českým hydrometeorologickým ústavem již od roku 2011.
V letech 2011-2014 putovaly mobilní vozíky po 36 předem vytipovaných místech
v týdenních cyklech, od roku 2015 měří
kvalitu ovzduší v ročním intervalu vždy

jen na 3 místech různě v našem kraji. Zaměřují se na proměření lokalit, kde nejsou
standardně umístěny stanice stacionárního
imisního monitoringu. Tímto se upřesňují
data o kvalitě ovzduší i na místech, které
nejsou pokryty sítí celostátního imisního
monitoringu. Stanice bude na místě celý
rok a výsledky se předávají po ukončení
celoročního monitoringu na KÚ MSK.
V praxi to bude znamenat, že výsledky
za tento rok budou odevzdány na krajský
úřad do 31. března 2019 a o výsledky si
budeme moci zažádat tam.
První lednové dny si vedeme docela
dobře a v tabulce ČHMÚ uváděné naměřené hodnoty imisí nepřekračují povolené limity. Zatím ale nebyla inverze, kdy
nás špatný vzduch trápí nejvíce. Věřím,
že s výsledky ročního měření budeme seznámeni a uděláme si objektivní obrázek
o tom, co dýcháme a v jakém prostředí žijeme a pracujeme.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Vítání občánků v roce 2018
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 2017 jsme přivítali celkem 41 malých občánků (26 chlapců a 15 děvčátek), z toho
ve Vratimově 32 dětí a v Horních Datyních 9 dětí.
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 2018:
Vratimov:

24. března 2018
16. června 2018
22. září 2018
15. prosince 2018

Horní Datyně:

16. června 2018
8. prosince 2018

Telefonické objednávky: 595 705 925 – matrika
Osobně:
MěÚ Vratimov, 1. patro, dveře. č. 1 - matrika
Objednávky e-mailem:
vecerova.meu@vratimov.cz
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 informování 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 e-mailové adrese: vecerova.meu@vratimov.cz

Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů před konáním obřadu!
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Drahomíra Večeřová
Jaromíra Maulerová
Barbora Emma Franková, DiS.
odbor sociálně-správní
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Česko-polská spolupráce našich hasičů
V pátek 5. ledna 2018 se uskutečnila ve
velkém sále Kulturního domu v Horních
Datyních Výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Horní Datyně. Během ní byla vyhodnocena činnost sboru,
jednotky, oddílu mládeže a hospodaření
za uplynulý rok.
SDH Horní Datyně má velmi bohatou
činnost. V rámci sboru se stará o kulturně-společenské vyžití všech našich občanů,
dále o sportovní aktivity mládeže, spolupořádá letní dětský tábor a víkendové
pobyty pro děti. Výjezdová jednotka je
pak připravena pomoci občanům v případě požárů, či jiných krizových stavů.
Hasiči v roce 2016 navázali spolupráci
s OSP Bąków, což jsou dobrovolní hasiči z části města Strumień, se kterou má

město Vratimov uzavřenou partnerskou
smlouvu o spolupráci. Představitelé obou
sborů provedli několik výměnných setkání. Během nich se dohodli potvrdit spolupráci oficiálně, podepsáním družební
smlouvy, kde se oba sbory zavázaly spolupracovat při výměně zkušeností v rámci
požární ochrany a ochrany obyvatelstva,
zorganizovat společné akce mladých hasičů a navštěvovat se během pořádaných
společenských akcí. Smlouva byla slavnostně podepsána během výroční valné
hromady 5. ledna 2018 za SDH Horní Datyně starostou sboru Davidem Přidalem,
DiS. a velitelem jednotky Bc. Martinem
Čechem. Za OSP Bąków pak podepsali
prezes OSP (starosta SDH) Marian Hus
a naczelnik (velitel) Marcin Kajstura.

foto JDH Horní Datyně
Věřím, že spolupráce našich sborů bude
přínosná pro obě města. Vždyť již teď se
společně setkáváme při různých společenských akcích, jako jsou například Velikonoční stoly, smažení vaječiny, dožínky, či
různá sportovní klání.
Bc. Martin Čech
velitel JSDH Horní Datyň

Šťastné a veselé Vánoce ve škole
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce.
Přípravy na ně v ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí začaly již v období prvních
podzimních plískanic. Celý listopad děti
v hodinách výtvarné výchovy a pracovních
činností pilně vyráběly výrobky, kterými se
pak pochlubili na již tradičním vánočním
jarmarku. O jejich kvalitě svědčí skutečnost,
že letošní výdělek z jarmarku byl historicky
nejvyšší. Všem štědrým návštěvníkům jarmarku děkujeme.
V hodinách dějepisu se žáci postupně seznámili se všemi tradičními svátky a s nimi
spjatými zvyky a tradicemi. Takže si postupně prožili svátek svatého Martina, svaté
Kateřiny, svatého Ondřeje, svaté Barbory,
svatého Mikuláše i svaté Lucie. Největší
očekávání samozřejmě ovládlo naši školu
5. prosince, kdy ji navštívil svatý Mikuláš
s nádhernými anděly a skupinkou rozdováděných čertů. Naštěstí i letos se jejich nadělování obešlo beze ztrát a žádný z našich
žáků do pekla odnesen nebyl. Všichni žáci
školy naopak dostali od Mikuláše sladkost,
kterou zakoupil Klub rodičů a přátel školy.
Přidanou hodnotou předvánoční atmosféry
byl živý vánoční stromek, který každoročně
zdobí vestibul naší školy.
V průběhu adventu se děti zúčastňovaly
nejrůznějších akcí. Naši žáci prožili neza-

pomenutelný program ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
s názvem Vánoce na dědině, navštívili Planetárium Ostrava, pekli perníčky v Ostravském muzeu, prohlídli si výrobnu tolik oblíbené Marlenky ve Frýdku-Místku, soutěžili
na Vánočním master chefu na SŠSS na ulici
Krakovské v Ostravě-Hrabůvce.
Nejvíce zábavy přinesl poslední adventní
týden. Celý týden žáci ve vyučovacích hodinách plnili různé vánoční úkoly a předváděli vánoční zvyky a tradice. V úterý jsme
zhlédli krásný koncert ZUŠ Vratimov. Ve
středu navštívilo naši školu oblíbené Divadélko pro školy z Hradce Králové. Při
jeho představení se děti nejen dozvěděly
mnoho nového z dějin literatury, ale opět
se naše tělocvična otřásala smíchem a nadšeným potleskem. Žáci 1. stupně se skvěle

bavili u programu Pohádky z našeho statku
a žáci 2. stupně u Divadelní učebnice. Poslední den patřil třídním projektům. V jeho
úvodu si osmáci připravili školní hlášení
o vánočních zvycích a tradicích ve Vratimově. Celé jejich vystoupení doprovodila krásnou hrou na trumpetu Markéta Hrmelová.
Pak už se žáci 2. stupně vrhli do soutěžení
a ve svých třídách uspořádali soutěže v oblíbených disciplínách – v Dobble, v piškvorkách a v pingpongu. Mistry ve svých třídách
se v Dobble stali: Matěj Cander (6. třída),
Antonín Hynčica (7. tř.), Bořek Čuda (8.
třída) a Ondřej Botur (9. tř.). V piškvorkách zvítězili: Filip Křivánek (6. tř.), Matěj
Šindler (7. tř.), Matěj Janák (8. tř.) a Kristýna Kaločová (9. tř.). V pingpongu všechny
své spolužáky porazili: Filip Hrabal (6. tř.),
Denis Willert (7. tř.), Matěj Janák (8. tř.)
a Jakub Batfalský (9. tř.).
Závěr celého dne i celého kalendářního
roku u nás ve škole patřil třídnickým hodinám, ve kterých si děti navzájem nadělovaly
dárky, zpívaly koledy, hrály hry, vylsovovaly přání pro školní kolektivy, pro paní
učitelky i pro celou naši školu. Nezbývá
než jim popřát, aby se všechna jejich přání
v průběhu roku 2018 splnila.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Když se řekne Základní škola Datyňská
Vybaví se nám krásná, moderní, nová
škola. Tak ji ocenili 8. prosince 2017
účastníci setkání u příležitosti výročí 60
let od zahájení vyučování na této škole.
Bývalí učitelé děkují vedení školy, současným učitelům a zaměstnancům za

umožnění její prohlídky. Vážíme si úsilí,
které jste vynaložili na zkrášlení a funkční
zdokonalení školy. Renomé školy vytváří
budova, zařízení, ale hlavně pedagogický
sbor. Přejeme Vám, aby se všichni žáci,
kolegové bývalí, současní i budoucí rádi
5

i po letech vraceli do naší školy stejně,
jako my. Ještě jednou děkujeme za pozvání a přejeme do dalších let mnoho úspěchů a sil při realizaci nových projektů.
za bývalé učitele
Anna Klasová
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Pozvánka na akce Domu dětí a mládeže Vratimov
Pololetky v Aquaparku
Bohumín
V pátek 2. února budou mít děti pololetní prázdniny. Na tento den připravujeme
akci nazvanou Aquapark. Pouze pro předem přihlášené děti.
Kontakt: Věra Pacíková, 734 443
694, v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Badmintonový turnaj

V sobotu 24. února pořádáme pro děti od
8 do 17 let badmintonový turnaj v kategoriích A a B. Sejdeme se v tělocvičně v Řepištích. Registrace do 22. února.
Kontakt: Marcela Grácová, 739 201 077,
m.gracova@ddmvratimov.cz.

Městská knihovna Vratimov
Ohlédnutí za rokem 2017
 5 obsluhovaných knihoven
 641 registrovaných uživatelů
(z toho 210 do 15 let)
 28.257 výpůjček
 8.113 fyzických návštěvníků půjčujících si knihy
 95 kulturních a vzdělávacích akcí
pro 5.455 návštěvníků

Připravujeme
Ve středu 21. února navštíví knihovnu komiksový scénárista Daniel Vydra
a představí žákům 5. tříd Základní
školy Masarykovo náměstí, komiksový
workshop.
Srdečně zveme rodiče s dětmi na akci
Čteme s nečtenáři, kterou jsme nazvaly
Za zvířátky do Afriky. Těšíme se na vás
v úterý 27. února 2018 od 16:30 hodin.
Do 26. února 2018 můžete zhlédnout
v chodbičce knihovny výstavu s názvem

Kameny zmizelých - Stolpersteine.
Opět se z pátku 23. na soboru 24. března 2018 uskuteční naše vyhlášená a dětmi oblíbená akce Noc s Andersenem. Nazvali jsme ji Letem pohádkovým světem.
Upozorňujeme všechny rodiče, že akce
se může zúčastnit pouze 20 dětí a přednost mají registrovaní čtenáři knihovny.
Přihlášky si můžete vyzvednout
v knihovně od 5. února. Další informace
k této akci uveřejníme v březnovém vydání Vratimovských novin.
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 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.

Výročí KČT
Zkratka běžně známá a dlužno poznamenat vyhlášená – Klub českých turistů. Dvě významná výročí se sešla v roce
2018, 100 let republiky a 130 let KČT. Je
dobře, že společné logo dobře propaguje
spojitost jubileí 100 a 130. 100 let republiky a 130 let v pohybu.
KČT byl založen roku 1888.
Jeho historickými předsedy
byly věhlasné osobnosti své
doby. Vzpomeňme alespoň
Vojtu Náprstka a Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, zakladatele českého olympismu. Klub se
zázračně propletl celým složitým 20.
stoletím, charakterizované rozpadem starých pořádků, vznikem republiky, změnami společenských systémů a zejména dvěma světovými válkami. Vždy s úspěchem
usiloval o kvalitu života svých členů a příznivců, ale i pouhých konzumentů svých

aktivit. Zejména využíváním turistických
chat a značení v terénu (všeobecně považované za samozřejmost).
A co u nás? Tělovýchovná jednota byla
v Horních Datyních založena v roce 1919.
Uplatňovala mnoho forem činnosti.
Vlastní cvičení, vystupování (například divadlo), výlety s turistickým charakterem, ale také
budování materiálního zázemí.
Blízké Beskydy přece lákaly.
Při hledání dalších možností rozvíjení tělovýchovy v obci
bylo rozhodnuto o výstavbě turistické chaty v Beskydech na Morávce.
Ruku v ruce šlo i založení odboru turistiky při TJ. Stalo se tak před více než 50
lety, v letech 1962 - 1965. Vybudováním
chaty vzniklo dílo, které podpořilo činnost
turistů a okolo jejího zvelebování, správy
a údržby se tvořil dělný kolektiv turistů.
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Ples bez kravat

V sobotu 24. února bude pro žáky 6. – 9.
tříd ZŠ připraven společenský večer pod
názvem Ples bez kravat. Sledujte naše
webové stránky, facebook DDM nebo
vyhledejte členy Dětského zastupitelstva
města Vratimov, kteří vám podají bližší
informace.

Místní knihovna
Horní Datyně
informuje
Zveme Vás na novou výstavu s názvem Židovské hřbitovy, která potrvá
do 26. února 2018.
Můžete ji zhlédnout v půjčovní době
v pondělí od 14 do17 hodin.
Kontakt:

Místní knihovna Horní Datyně,
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info
Mgr. Hana Pščolková
Marika Zajíčková
MěK Vratimov

Městská

knihovna
VRATIMOV

Vlastní turistická činnost se rozběhla naplno. Beskydy se s možností využívání
chaty ještě přiblížily.
A datyňští turisté začali vyjíždět dále do
okolí i cizích zemí. Všechny druhy turistiky našly uplatnění - pěší, vysokohorská,
cyklo, vodní, lyžařská, auto, mototuristika
i jeskyňářství. V Evropě není země, kterou
nenavštívili, málo řek v Česku a na Slovensku, které nesjeli. Kola a lyže rovněž
nezahálely. Valná hromada v listopadu
2017 konstatovala dnešní stav 120 členů.
Od dětí, přes dorost, aktivní věk, po seniory. Neoficiální součást názvu odboru KČT
Horní Datyně je Slezská brána. Logicky
proto, že členové jsou i občané sousedních
obcí, Václavovic, Šenova, Řepišť a dalších.
A bonbónky dnešních dnů a let? Jsou obsaženy v Plánu hlavních akcí KČT Horních Datyň 2018. Najdete je na www.
tjhornidatyne.cz. Co připomenout? Plán
obsahuje 6 akcí pro nejširší veřejnost a desítky dalších pro členy.
Mgr. Jan Sládek
KČT Horní Datyně

informace občanům

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem
mistrovských utkání. Mladší žáci U13
odehráli v podzimní části jedenáct zápasů
a kluci si vedli velmi dobře. V listopadu
a prosinci trenéři přípravek organizovali
dva halové turnaje, a to 25. listopadu Vratimov Cup 2017 v Bohumíně a 2. prosince 2017 již tradiční Mikulášský
turnaj v tělocvičně školy v Paskově. V krásné bohumínské hale
se odehrál turnaj na dvou hřištích
za účasti 7 týmů, který se našim
klukům podařilo vyhrát. V Mikulášském turnaji se v konkurenci
5 týmů umístili naši mladíci na
pěkném třetím místě.
Vratimovská mužská kopaná
měla velmi úspěšnou uplynulou sezonu; A týmu se povedlo
postoupit do krajského přeboru
a nově vybudované B mužstvo,
foto FC Vratimov z.s. které postoupilo do přeboru
okresního, se po počátečních nesezóny se nám podařilo nastartovat fotbalovou školičku pro děti od 5 let, do které vydařených utkáních postupně zlepšovalo
se nám přihlásilo a neustále hlásí nejmenší a nakonec se dokázalo po podzimní části
fotbalové naděje, což nás velice těší. Pod dostat na 6. místo. Naopak prvnímu týmu
vedením obětavých trenérů se všechny děti se vstup do vyšší soutěže vůbec nepoveučí novým pohybovým dovednostem a spe- dl. Ačkoliv se mužstvo dokázalo vyrovnat
cifickým fotbalovým cvičením, které je, dle herně téměř všem soupeřům, nedokázanázorů rodičů i dětí samotných, velmi baví. li vratimovští vydolovat více než 9 bodů
Od září se nám naplno rozběhly i soutěže a po podzimní části jsou na chvostu tabulpřípravek a mladších žáků. Nejmladší pří- ky. Pevně věříme, že se v zimní přestávce
pravka U9 odehrála ve své skupině celkem dobře připraví a výsledky se v jarní části
devět utkání a starší přípravka U11 sedm zlepší. K tomuto by měl přispět dnes již třeV tomto období se fotbal již uložil k zimnímu spánku, a proto můžeme uplynulý
půlrok krátce zrekapitulovat. Díky finanční
podpoře města Vratimova se již náš klub
nepotýká v existenčních problémech a pozvolna probíhá jeho revitalizace. Od nové

TJ Sokol informuje
Nový rok přišel nedávno a s ním
vratimovský Sokol svým příznivcům
i všem ostatním přeje rok dobrý, zdravý
a radostný.
Přijďte se s námi veselit na maškarní
ples Šibřinky v sobotu 3. února 2018 od
19:30 hodin do naší sokolovny. Téma
tohoto 21. ročníku je Blízká setkání
třetího druhu aneb mimozemšťané mezi
námi.
V neděli 4. února 2018 od 16 hodin se
těšíme na naše nejmenší, kterým maškarák přinese tančení a zábavu a v Sokole samozřejmě cvičení. Přijďte si
udělat radost.
Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov
tí ročník zimního turnaj o Pohár starostky,
který má mezi zúčastněnými kluby hodně
pozitivní ohlasy. Turnaj začal 20. ledna
a potrvá do 3. března 2018, hraje se v soboty. O měsíc později začíná další paralelně
pořádaný zimní turnaj, v němž se představí
naše B mužstvo; hracím dnem bude vždy
neděle. Zveme tímto všechny fanoušky fotbalu na stadion ve Vratimově i v roce 2018.
Městu Vratimov a jeho zastupitelstvu
bychom rádi touto cestou poděkovali za
podporu v uplynulém roce a věříme v další
dobrou spolupráci.
Tomáš Klejnot
předseda FC Vratimov z.s.

Časopis Těšínsko nejen o gutském,
ale i o vratimovském dřevěném kostele
Před Vánocemi vydalo Muzeum Těšínska druhé číslo jubilejního 60. ročníku
časopisu Těšínsko. Přípravu jeho obsahu
zásadně ovlivnila naprosto bezprecedentní událost v novodobých dějinách našeho
regionu. Tou se stal cílený žhářský útok na
dřevěný kostel Božího Těla v třinecké části
Guty v noci z 1. na 2. srpna loňského roku.
Výsledkem trestného činu je zánik ikony
symbolizující po staletí Těšínsko a jedné
z nejstarších a nebývale hodnotných dřevěných sakrálních staveb na území České republiky. Proto bylo připraveno číslo
s mimořádně zařazenou sekcí článků věnovaných problematice tragicky zaniklého
dřevěného kostela. Dohledu orgánů státní
památkové péče nad spáleništěm a okolnostem přípravy vědecké rekonstrukce
obnovy stavby v širším kontextu (včetně
pojednání o podobné situaci v Hrabové)
se věnovala památkářka Romana Rosová. Kampanologicky zaměřený příspěvek
Tomáše Foldyny sumarizuje základní
údaje o třech zvonech, které byly zničeny
zhoubným požárem. Plamenům bohužel

neunikl ani zvon z roku 1565, jenž se řadil a německým učitelským organizacím půk nejstarším na Těšínsku. Jeho fotografie sobícím ve Frýdku a okolí před rokem
zdobí i obálku tohoto čísla časopisu. Pře- 1918. Autorka sleduje nejen boj učitelů
hled epigrafických artefaktů
o jejich pozice ve škole a modernizující se společnosti, ale
s vazbou na mimořádně ceni o prosazení práv svého nároný mobiliář kostela předkládá
historik David Pindur. Jejich
da, ať již vládnoucího němecztráta je z hlediska stáří, typokého, či českého.
logické pestrosti i množství siObsahově pestré číslo čatuovaného na malém prostoru
sopisu však kromě toho obsaobzvlášť bolestivá.
huje jedenáct dalších článků
Aktuální číslo časopisu však
a studií, nechybí rovněž sedm
věnuje mj. pozornost také hisrecenzí a zpráv o nejnovějtorii dřevěného kostela sv.
ší české a polské literatuře se
Jana Křtitele ve Vratimově,
vztahem k našemu regionu.
jehož úlohu převzal na začát- foto Muzeum Těšínska Časopis Těšínsko je možno
ku 19. století současný zděný
zakoupit na všech pobočkách
chrám (stavba dokončena v roce 1806). Muzea Těšínska, prostřednictvím e-shopu
Právě před 210 lety, v roce 1808, byl ro- na adrese www.muzeumct.cz/eshop/ či na
zebrán dřevěný kostel, nalézající se upro- ředitelství v Českém Těšíně u Michaely
střed vratimovského hřbitova. Autorem Piechové (+420 558 761 225, michaela.
této studie je Martin Slepička. K minulosti piechova@muzeumct.cz). Cena výtisku
školství našeho regionu (včetně vratimov- činí 100 Kč.
ského a hornodatyňského) se vztahuje
PhDr. David Pindur, Ph.D.
studie Marzeny Bogus, věnovaná českým
Muzeum Těšínska
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kulturní okénko
informace
občanům
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.

Fascinující obraz Františka Tichého
K vynikajícím položkám nákupů Galerie výtvarného umění v Ostravě, k jakým
v rané historii rozšiřování sbírek instituce
docházelo jen zřídka, patří Tichého plátno Hráči kulečníku. Obraz, který vznikl
během autorovy studijní cesty do Paříže,
potvrzuje malířův zájem o svět vypjatého
soustředění, který se u Tichého zpravidla
prosazuje v prostředí cirkusů a varieté.
Známe ho ale například i díky démonickému cyklu „Paganini“, nebo díky
zvláštním, metafyzicky působícím zátiším. Nad kuželem světla, vykreslujícím
na kulečníkovém sukně ostře ohraničený
kruh, se sklánějí dva hráči. Prsty, svírající extrémně tenká tága, jsou expresivně zkroucené, jejich linie se opakují na
obličejích obou mužů. Uzavřený hráčský
svět je zde charakterizován prostředky
tak jednoduchými, jak je jenom možné.
Fokus, daný neobvyklým úhlem pohledu
na jádro scény, soustřeďuje naši pozornost na několik základních obrazových
prvků a přesto je celý výjev natolik sugestivní, jakoby se odehrával přímo před
našima očima. Příběh získání tohoto
obrazu je pro Tichého typický. Tehdejšímu řediteli ostravské galerie ho prodal
rok před svou smrtí, obraz tedy vlastnil
téměř třicet let. Zprvu váhal - obraz měla

foto archiv GVUO
Hráči kulečníku, olej na plátně, Paříž
1932, získáno 1960
zamluvený Národní galerie: Nakonec se
slovy „ale co, měli si ho už dávno koupit - tak ho prodám vám“ vše vyřešil ve
prospěch Ostravy. Příhoda svědčí o tom,
jaký význam obrazu sám autor přikládal.
František Tichý (24. 3.1896, Praha,
+7.10.1961, Praha), přední osobnost české výtvarné scény 40. let, byl významný
český malíř, grafik, jevištní výtvarník
a návrhář kostýmů. Studoval na pražské
Akademii výtvarných umění u profesorů
Obrovského a Krattnera (1917 – 1923).
Stal se profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1945 – 1951).

V roce 1961 obdržel titul „zasloužilý
umělec“, v roce 1996 byl vyznamenán
in memoriam medailí Za zásluhy. I když
byl členem Devětsilu, Umělecké besedy
a SVU Mánes, nikdy nepodlehl dojmu,
že by se příslušnost k tvůrčímu uskupení
měla promítat i do osobního výtvarného
stylu. Jeho výbušný naturel jej přivedl do
kontroverzních situací. Je uměleckým solitérem, jehož autorský rukopis je natolik
osobitý, že jej rozpozná i laik. Tematický
i výrazový rejstřík Františka Tichého je
velice bohatý – zátiší, portréty a figury
defilují jak v jeho tvorbě malířské, tak i
v grafice, kresbě i knižní ilustraci. Autor
se vrací nejčastěji ke světu cirkusových
a varietních manéží v nejrůznějších variantách. První litografie na toto téma
„Mávající clown“, pochází už z roku
1926. Již v roce 1920 provedl na žádost
režiséra Bora výpravu pro Molière Školu
žen. Následně v letech 1924-28 navrhl
pro Švandovo divadlo dalších 50 výprav.
Živil se i jako knižní grafik či výtvarný
redaktor v Melantrichu. V roce 1929 odcestoval do Francie s cílem pokračovat
do Ameriky, ale o pár let později (1935)
se vrátil do Prahy. Výhradně se pak věnoval malířství.
-ptb-

Kronika města Vratimova, část 74, rok 1943-1944
23. prosince zemřel Jan Žemla, utýrán
vězením a měl 25. prosince ve Vratimově
pohřeb za obrovské účasti občanstva. Byl
vězněn od 3. června 1941 pro účast na odboji. Bylo mu 30 let, zanechal ženu a jedno
dítě.
Obyvatelstva bylo v obci 3 302 duší.
V tomto roce byl život v obci velmi stísněný. Občanstvo s tajnými nadějemi hledělo
vstříc porážce Německa, která se již rýsovala a tím pádem konec hrůzostrašné tyranie.
Lidé naslouchali téměř ve všech chalupách
v noci uzamčeni londýnskému československému rozhlasu a z něho čerpali posily
a naděje. Ani trest smrti, vyvraždění celé
rodiny a zabavení všeho majetku, stanovený
za poslech tohoto rozhlasu neodstrašil občanstvo. Na rozhlasových přístrojích dala
poštovní správa, pod jejíž právomoc rozhlas
náležel v každé domácnosti umístiti tabulku
s nápisem: Pamatuj, pamatuj, za poslech nepřátelského rozhlasu je trest smrti!
Lidé v obci vyjma Němců a několika
málo jich přisluhovačů se měli rádi a vzájemně k sobě lnuli a se posilovali. Měli

v sebe neochvějnou důvěru a nikdo nezradil. Kéž by tak zůstalo i za lepších časů,
které očekáváme a v jejichž příchod pevně
věříme!

Rok 1944
V tomto roce konala se jen jedna schůze
obecního zastupitelstva, dvě schůze obecní
rady a jedna schůze dozorčí rady. Jiná léta
bývalo schůzí 1 – 12 do roka.
Zájem občanstva o věci veřejné úplně
ochabl, čekalo se na německou porážku,
která již byla téměř každému jasná. V létě
začaly hromadné letecké útoky amerických
bombardovacích letadel na naše území.
V domě měl každý protiletecký kryt, ale
pokud nespadly bomby a letadla jen přelétávala nad naší obcí, nechodili lidé vůbec
do krytů po vyhlášení poplachu, ale dívali
se na tato letadla. S letadel byly shazovány
ve velikém množství staniolové proužky,
aby zmátly míření protiletadlových děl. Po
přeletu letadel bylo těchto proužků všude
na zemi, jako lehkého poprašku sněhu.
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Také letáky s protiněmeckým obsahem
byly shazovány, a ač byly německy tištěné, byly středem velikého zájmu. Později
byly shazovány letáky v české řeči tištěné.
Za čtení a rozšiřování těchto letáků byl stanoven trest smrti a ztráta všeho majetku.
Přesto lidé letáky pečlivě uchovávali a jiným ukazovali a dali číst.
U Dominika Vychodila na Podlesí č. 69
bylo středisko partyzánské skupiny. Mezi
ně vetřeli se konfidenti gestapa bratři Horymír a Oldřich Reclík a M. Štefan, všichni
tři z Ostravy, kteří skupinu zradili. Ze 7. na
8. července obstoupilo gestapo a německé
vojsko hřbitov, kde se měla konati schůzka
partyzánů. V nastálé přestřelce byl jeden
gestapák zastřelen, jeden těžce zraněn. Partyzánům podařilo se prchnouti. Nato obklíčilo gestapo a vojsko s místním četnictvem,
vedeným německým velitelem (vrchním)
domek Dominika Vychodila (domek patřil
K. Prymusovi, který však bydlel v Praze
a Vychodil měl od něho domek pronajatý)
a pak obyvatele domku přepadlo.
pokračování příště

společenská
informacerubrika
občanům

VZPOMÍNÁME
Dne 18. února vzpomeneme
6. výročí úmrtí pana

Dne 12. února si připomeneme
10. smutné výročí úmrtí paní

Jaroslava Heřmana.

Danuše Kuboňové.

S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn Radek s rodinou.

Dne 10. února 2018 tomu bude 15 let,
co nás opustil pan

Dne 23. ledna jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí pana

Štěpán Slíva.

Ing. Oldřicha Slívy.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera a snacha s rodinami.

S láskou vzpomínají manželka Majka
a děti s rodinami.

Čas plyne rychle, ale bolest v srdci stále přetrvává.

Dne 8. února si připomeneme
6. výročí úmrtí pana

Dne 12. února 2018 si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí naší milované
maminky a babičky paní

Jána Malíka.

Marty Sumíkové.

S úctou vzpomínají dcery Jana,
Milena, Marie.

S láskou a úctou vzpomíná manžel,
dcera a syn s rodinami.

Dne 25. února vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana

Dne 21. února si připomeneme
1. výročí úmrtí pana

Jaromíra Killingera.

Jiřího Králíka.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

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

Dne 18. února 2018 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
paní

Dne 13. února si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana

Ivana Tomise.

Zdeňka Jalovičiárová.

S láskou vzpomíná manželka Jarmila,
syn Rosťa s manželkou Jarčou
a syn Aleš.

S bolestí a láskou vzpomíná
celá rodina.

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí.

Příspěvky do březnového čísla
Vratimovských novin
zasílejte do 12. 02. 2018.

Dne 28. února 2018 si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí paní

Anny Svobodové.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manžel Antonín,
syn Jiří a bratr Václav.
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v kulturním
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středisku

ÚNOR V KULTURNÍM STŘEDISKU
Program ve Společenském
domě ve Vratimově
1. února
5. února
6. února
7. února
8. února
8. února
10. února
11. února

15:00
15:30
17:00
16:00
15:00
16:00
20:00
15:00

12. února
13. února
14. února
15. února
15. února
16. února
17. února
19. února
21. února
21. února

15:30
17:00
16:00
15:00
16:00
20:00
20.00
15:30
16:00
18:00

22. února
22. února
22. února
23. února
25. února
26. února
28. února

15:00
16:00
16:00
20:00
10:00
15:30
16:00

Program v Kulturním domě
Horní Datyně
1. února
10. února
16. února
23. ledna
24. února

učebna č. 11
kinosál
galerie
galerie
učebna č. 11
galerie
velký sál
velký sál

autoškola
zkouška ZUŠ
vernisáž: Eda Riedl: Obrazy!
výstava: Eda Riedl: Obrazy!
autoškola
výstava: Eda Riedl: Obrazy!
ples ZŠ Masarykovo náměstí
karneval ZŠ Masarykovo
náměstí
kinosál
zkouška ZUŠ
učebna č. 11 schůze vlastníků domů
galerie
výstava: Eda Riedl: Obrazy!
učebna č. 11 autoškola
galerie
výstava: Eda Riedl: Obrazy!
velký sál
ples klubu Stonožka Ostrava
velký sál
ples SDH Vratimov
kinosál
zkouška ZUŠ
galerie
výstava: Eda Riedl: Obrazy!
galerie
přednáška: Léčivé byliny
a jejich použití.
učebna č. 11 autoškola
velký sál
schůze spolku seniorů
galerie
výstava: Eda Riedl: Obrazy!
velký sál
ples TJ Hrabová
kinosál
NP – O mlsné opičce
kinosál
zkouška ZUŠ
galerie
výstava: Eda Riedl: Obrazy!

16:00
20:00
20:00
18:40
20:00

malý sál
velký sál
velký sál
klubovna
velký sál

ZO ČZS
ples mysliveckého spolku Hubert
ples ZŠ Datyňská
ZO ČSV
pochování basy SDH

Kurzy ve Společenském
domě Vratimov
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

Čtvrtek

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

cvičení seniorů
AJ 1. skupina
bosu
AJ 2. skupina
aerobic mix
relax a jóga

e
c
č
i
p
o
é
n
s
l
m
O


hodin
0
1
v
a
r
o
25. ún

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

Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48
739 32 Vratimov

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

Nedělní divadelní pohádka pro děti. Hraje Divadélko
délko Šamšula.

informace občanům
.,12+9ċ='$VRATIMOV - PROGRAM V ÚNORU

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

Vstupné 30 Kč

Vstupné jednotlivec 80 Kč, členové FK 70 Kč

Sobotní promítání pro děti
O Kanafáskovi
3. února v 10 hodin

Filmový klub
Na konci světa
21. února v 19 hodin

ČR, 2014, 60´, pásmo animovaných pohádek,
přístupné bez omezení.
Vypráví: Jaroslav Dušek

VB, 2017, 104,´drama,
nepřístupné pro děti do 15 let, v původním znění s titulky
Hrají: Josh O´Connor, Elec Secareanu, Gemma Jones a další.

Vstupné 80 Kč

Rodinné vstupné (1+1) 100 Kč, jednotlivec 80 Kč

Zahradnictví: Dezertér
7. února v 19 hodin

Rodinný film
Letíme !
28. února v 17 hodin

ČR/SR/Polsko, 2017, 115´, tragikomedie,
přístupné bez omezení.
Hrají: Jiří Macháček, Klára Melíšková, Anna Geislerová, Martin Finger, Vendula Svobodová, Lenka Krobotová a další.

Lucembursko/Norsko/Německo/Belgie/USA, 2017, 84´,
animovaná komedie,
v českém znění, přístupné bez omezení
V českém znění: Matěj Havelka, Sabina Laurinová, Martin Zahálka , Matěj Rupert, David Gránský a další.

Vstupenky v předprodej v pokladně kulturního střediska.
Rezervace a informace na tel.: 595 700 751
Úhrada vstupenek možná i převodem.

Rodinné vstupné (1+1) 100 Kč, jednotlivec 80 Kč

Rodinný film
Emoji ve filmu
14. února v 17 hodin
USA, 2017, 91´, animovaná komedie,

Provozní doba kulturního střediska:
PO - ČT od 8 hodin do 17 hodin
PÁ od 8 hodin do 14 hodin

přístupné bez omezení, v českém znění.
V českém znění: Matouš Ruml, Jan Dolanský, Vendula Příhodová, Tereza Bebarová, Václav Vydra, Dara Rolins a další.

Pokladna kina je otevřena hodinu před promítáním.
11

akce v kulturním středisku
informace občanům

LÉČIVÁ SÍLA BYLINEK

Eda Riedl

Přednáší: Radomír Wojnar

OBRAZY!

léčitel a bylinkář

21. února 2018 v 18 hodin

VERNISÁŽ VÝSTAVY 6. ÚNORA V 17 HODIN

Vratimovská galerie
vstupné 70 Kč

Výstava bude otevřena do 28. března 2018
každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin,
nebo po domluvě na tel.: 595 700 751

Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a info na tel.: 595 700 751

9UDWLPRYVNiJDOHULH
6SROHĀHQVNìGĪP9UDWLPRY
)UìGHFNi

Muzikál Vratislava Blažka, Zdeňka Podskalského, Evžena Illína
a Vlastimila Hály v podání Divadelní společnosti Háta.

i
c
á
t
Svě
14. března 2018
Vstupné 390 Kč
Režie:
Lumír Olšovský
Účinkují: Jan Přeučil, Martin Zounar, Filip Tomsa, Zdeněk
Zd ěk P
Pantůček,
ůč k M
Mahulena
h l
Bočanová,
B č
á
Ivana Andrlová, Olga Želenská a Miriam Kantorková

Vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska. Rezervace a info na tel.: 595 700 751.
13

akce v kulturním středisku
informace občanům

Výpravy do polárních
oblastí

9ROQpNXU]\
YHVSROHĀHQVNpPGRPď
Aerobic mix 5. 2.- 11. 6.

SRQGČOtRGKRGLQGRKRGLQFYLþHEQtViO
.þOHNFt
,QWHQ]LYQtSRVLORYiQt]DPČĜHQRSĜHGHYãtPQDERN\
EĜLFKRD]DGHN

-yJDSURPDPLQN\VGďWPL
8. 2. - 14. 6.
Vyprávění s promítáním
o polárních oblastech

þWYUWHNRGKRGLQGRKRGLQVDOyQHN
.þOHNFt

EĢH]QDYKRGLQ
Společenský dům Vratimov

&YLþHQtMyJ\SURVStYiYãHPYČNRYêPNDWHJRULtPDKODYQČ
XPRåQtPDPLQNiPVPDOêPLGČWPLDE\VHXYROQLO\D
SURWiKOLWČODSRQiURþQpPGQL

60V\VWpP $E\]iGDQHEROHOD
8. 2. - 14. 6.

Ing. Miroslav Jakeš, první Čech, který došel na lyžích
na severní pól a podnikl první sólový přechod Grónska
bez jakékoliv cizí pomoci a spojení.

þWYUWHNRGKRGLQGRKRGLQFYLþHEQtViO
.þOHNFt

vstupné 70 Kč

.XU]YKRGQêSURYãHFKQ\]iMHPFHNWHĜtPDMtSRWtåH
VEROHVWPL]DGDOHWDNpSURW\NWHĜtFKWČMtWČPWR
SUREOpPĤPSĜHGHMtW

9VWXSHQN\YSURGHMLRGÕQRUDYSRNODGQö.XOWXUQÈKRVWĵHGLVND9UDWLPRY
µKUDGDYVWXSHQHNPRŗQ¼LSĵHYRGHPUH]HUYDFHDLQIRUPDFHQDWHO

VRATIMOV

2QOLQHSĜLKOiãN\QDZZZNVYUDWLPRYQHERRVREQČ
YSRNODGQČNXOWXUQtKRVWĜHGLVND
9tFHLQIRUPDFtQDWHO

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

&KXCFNQ7.ÇR[

ROK 2018
Z POHLEDU
NUMEROEMPATIE

WX»FÇJTW2CXNÇP[fQUVÃ

4CPFôPÇRQVĂKEÇVEG

5RNEXGHSRGPLPRĜiGQRXPLVWURYVNRX
URþQtYLEUDFtþtVOD
'R]YtWHVHFR9iPSĜLQHVHGR9DãLFKåLYRWĤ
$WDNpMDN9iVRYOLYQtNG\åVHGRNiåHWHYFtWLW
GRYLEUDFtþtVHODåtWQD]iNODGČMHMLFKHQHUJLH

EĜH]QDYKRGLQ

ažd
Ne k

9UDWLPRYVNiJDOHULH)UêGHFNi

é ra

n

d
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d
í
s
u
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..
bře.

YVWXSQp.þ

Kulturní dům Horní Datyně

QXPHURORJLFNiSĜHGQiãNDV%F'DJPDU+DORWRYRX

6. dubna v 19 hodin
vstupné 70 Kč

9VWXSHQN\YSĜHGSURGHMLYSRNODGQČNXOWXUQtKRVWĜHGLVNDRG~QRUD
ÒKUDGDYVWXSHQHNPRåQiLSĜHYRGHPUH]HUYDFHQDWHO

Vstupenkyvpředprodejivpokladněkulturníhostřediskaod5.února.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a info na tel.: 595 700 751.

VRATIMOV

VRATIMOV

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

)UêGHFNiWHO wwwNVYUDWLPRYF]IDFHERRNFRPNVYUDWLPRY
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BŘEZEN
2018

Ze schůze rady města

Péče srdcem

Životní podmínky 2018

Bydlíte v bytových domech na ulicích Na Hermaně a Frýdecká?

Pomozte nám navrhnout nejvhodnější úpravu
veřejného prostranství v této lokalitě
Vratimov se začal intenzivně rozvíjet
zejména v 60. letech minulého století
a v krátkém čase se z vesnice stalo město. Úprava veřejného prostranství u nově
vzniklých větších sídelních celků odpovídala požadavkům této doby a prakticky nedoznala žádnou změnu, ani neprošla zásadní údržbou. Uplynulo půl století
a změněný způsob života, zejména rozvoj
automobilové dopravy, mění nároky na
využívání veřejného prostranství. Vyhovět
těmto novým potřebám není ani jednoduché, ani levné. Vytipovali jsme několik lokalit, v nichž je situace nejhorší a začínáme
je postupně řešit. Od studie, přes projekt,
po realizaci.
První vlaštovkou byla menší lokalita
u ulice Strmé, kde máme hotový projekt
úprav, tzn. příjezd k domům, odstavné plochy, zeleň a mobiliář a bude na zastupitelích v dalších volebních obdobích, zda najdou v rozpočtu peníze a k realizaci dojde.
Další lokalitou, která by měla být nově
řešena a upravena, jsou bytové domy

u ulic Frýdecká a Na Hermaně. Přístupové
cesty i zeleň jsou zde zastaveny odstavenými vozy, příjezd hasičů v případě požárů
k domům je velmi komplikovaný, přístupové chodníky a cesty poničené. V rámci
schváleného rozpočtu jsme zadali vypracování návrhů na nové uspořádání této
části města, v první fázi bez zeleně a mobiliáře. To přijde jako následný krok poté,
když budeme znát umístění cest, chodníků,
parkovacích a odstavných ploch. V rámci
zadání byly vypracovány tři návrhy, město vybralo jeden, který byl dopracován do
studie.
Protože bychom nechtěli dělat něco bez
těch, kteří v daném místě žijí a nejlépe ho
znají, přivítáme, když s námi na výsledném uspořádání budete spolupracovat.
Ve zmenšeném měřítku je studie otištěna
ve Vratimovských novinách, zveřejněna na našich webových stránkách a kdo
má zájem, může se s ní seznámit v úředních hodinách na odboru investic a údržby obecního majetku, nejlépe po dohodě

s vedoucí odboru Ing. Alenou Kašparovou,
tel.: 724 179 167.
V březnu očekáváme Vaše náměty a připomínky, které případně do studie zapracujeme. V dubnu a květnu bychom návrh
projednali ve veřejném zasedání s těmi,
kteří v této lokalitě bydlí nebo vlastní byty,
za účasti zhotovitele studie, abychom případně ještě mohli přihlédnout k Vašim
námětům a připomínkám a zapracovat je
do výsledného projektu, který bude dokončen na podzim t. r. V příštím roce,
bude-li tomu nově zvolené zastupitelstvo
nakloněno, necháme vyhotovit projekt zeleně a mobiliáře, na kterém rovněž přivítáme Vaši spolupráci. Bohužel ne všechny
pozemky, kterých se projekt a plánovaná
úprava týká, jsou ve vlastnictví města. Realizace hotového projektu by proto mohla
začít zhruba od roku 2020 za podmínky,
že majitelé dotčených pozemků k tomuto
dají souhlas.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

informace občanům

UPOZORNĚNÍ

Český červený kříž uděluje

Záležitosti týkající se hrobových míst
na hřbitově ve Vratimově a urnovém
háji v Horních Datyních vyřídí občané
komplexně na Pohřební službě Vratimovských služeb, spol. s r. o., na ulici
Frýdecká 104 ve Vratimově (v blízkosti
římskokatolického kostela). To znamená, že oproti minulým letům zde občané
vyřídí i nové smlouvy na hrobová místa
a změny smluv stávajících.
Ing. Renáta Mičulková
tajemnice MěÚ Vratimov

Nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. Jánského Lukáši Sklepkovi, Ireně
Thomasové a Bc. Davidu Bömovi za dovršení 40 bezpříspěvkových odběrů krve.

Péče srdcem

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často záchranu života je projevem
jejich humánního vztahu ke společnosti. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli
vrátit zdraví, ale celé naší společnosti.

Péče srdcem je domácí terénní péče
poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se
poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při
činnostech, které osoba potřebuje.
Pro další informace můžete navštívit
webové stránky www.pecesrdcem.cz.
Kontakt: Jana Vávrová, ředitelka, tel.
777 147 587.
Kontaktní adresa:
Péče srdcem, z. ú, Mírová 98/18,
Ostrava-Vítkovice.
Bc. Jitka Langrová
odbor sociálně-správní

Životní podmínky
2018
Český statistický úřad organizuje
v roce 2018 v souladu se zákonem č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice
pod názvem Životní podmínky 2018.
Vlastní šetření probíhá v době od
3. února do 27. května prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Terénní
pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením,
které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření a které jim vydává Krajská správa
ČSÚ, popř. průkazem zaměstnance
ČSÚ. Případné dotazy směrujte na
pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2018, Mgr. Zlatuši Gazdovou,
tel.: 595 131 172.
Krajská správa ČSÚ Ostrava

 Zlatý kříž I. třídy Rastislavu Čechovi za dovršení 160 bezpříspěvkových
odběrů krve.
 Zlatý kříž II. třídy Šárce Lukasikové za dovršení 120 bezpříspěvkových
odběrů krve.
 Zlatý kříž III. třídy Mgr. Ludvíku Krausovi, Davidu Rolečkovi a René
Špačkovi za dovršení 80 bezpříspěvkových odběrů krve.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Tříkrálová sbírka 2018
Začátkem ledna 2018 proběhla
tradiční celorepubliková Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou
Česká republika. Také v našem
městě koledníci v převleku tří
králů navštěvovali obydlí, zpěvem koled
přinášeli lidem zvěst o narození Krista,
předávali jeho pokoj a požehnání a žádali
o příspěvek na pomoc sociálně potřebným
lidem. Setkali se převážně s radostným
přijetím občanů a ochotou pomoci lidem
v nouzi. Naopak ve Vratimovských novinách předem oznámené koledování 6. ledna 2018 při vchodu do budovy Městského
úřadu ve Vratimově se nesetkalo s kladným
ohlasem, s příspěvkem do sbírky se dostavila pouze jedna rodina a jeden starší občan
našeho města. Převážnou měrou na sbírku
přispěli farníci římskokatolické církve při
nedělní bohoslužbě dne 7. ledna 2018.

foto JUDr. Šárka Vrchlabská

Výsledná částka Tříkrálové sbírky ve Vratimově v roce 2018 činí 33 065 Kč
a bude použita na tyto projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra:







Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě
sv. Kryštofa: 150 000 Kč.
Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu
sv. Benedikta Labre: 300 000 Kč.
Podpora lidí bez domova - provoz Šatníku Charity Ostrava: 60 000 Kč.
Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše - pořízení průmyslové pračky:
200 000 Kč.
Podpora ohrožených dětí a mládeže v Charitním středisku M. Magone –
rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny: 290 000 Kč.
Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity
sv. Alexandra: 12 000 Kč.
Všem zdejším lidem dobré vůle náleží ocenění a poděkování.
JUDr. Šárka Vrchlabská
dobrovolná spolupracovnice Charity Ostrava
2
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Datlíci a Ježečci soutěžili na téma
Co víme a nevíme o jídle
V lednu proběhlo setkání
dětí z ekologických kroužků
Datlíci (MŠ Vratimov) a Ježečci (ZŠ Datyňská), kteří se
ve školním roce 2017/2018
podílejí na projektu Skutečně
zdravá škola a mezinárodním
programu Ekoškola, jehož koordinátorem je sdružení Tereza.
Tentokrát se děti sešly, aby
si společně zasoutěžily a tímto zábavným způsobem rozvinuly a upevnily své nabité
znalosti o tom, jak zdravě jíst.
Školáci Ježečci vytvořili skupinky s Datlíky a soutěžení
mohlo začít.
Na velkém plakátu bylo
nakresleno dětské tělo, které
pomáhalo dětem k pochopení vlivu určitých potravin na
funkci orgánů v našem těle.
Prvním úkolem bylo sestavit
potravinovou pyramidu a poté
z vylosovaných žetonků s obrázky zdravých a nezdravých
potravin, sestavit jednotlivá

foto MŠ Vratimov
Děti podle pokynů paní učitelky vyhledávaly žetonky s potravinami, např. ovoce, sladkosti nebo zkoušely vyhledat
suroviny na přípravu zeleninového salátu. Tyto aktivity

patra pyramidy. Děti pracovaly samostatně a snažily se
vlastní úvahou žetonky s potravinami správně zařadit.
Další úkol probíhal formou
štafety jednotlivých družstev.

děti plnily s velkým zaujetím
a společné soutěžení je opravdu nadchlo. Nás pedagogy velmi těší tento zájem a nadšení
dětí a také skutečnost, že děti,
které se ekologickým aktivitám začaly věnovat v předškolním věku v mateřské škole, v této činnosti pokračují
jako školáci na základní škole.
Cílem ekologických programů je podpořit a rozvinout
u dětí znalosti a dovednosti
potřebné k tomu, aby dokázaly kriticky myslet, samostatně
jednat a měly zodpovědnost
vůči životnímu prostředí. Výběr toho, co a odkud jíme, významně ovlivňuje nejen naše
zdraví. Věříme, že i další setkání s ekologickými aktivitami bude přínosné a zároveň
zábavné.
Ing. Lenka Kičmerová
ZŠ Datyňská
Bc. Simona Gajdová,
Petra Sýkorová
MŠ Vratimov

Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov při DDM Vratimov
se staly mistryněmi republiky
V sobotu 27. ledna 2018
se v Karlových Varech
konalo MČR v mažoretkovém sportu. Naše
děvčata ze skupiny ZIK-ZAK Vratimov vybojovala se skladbou
Harry Potter 1. místo ve své kategorii
senior, skupinová choreografie pom pon.
Zároveň tým získal nominaci na Mistrovství světa, konaném o Velikonocích v norském Lillehammeru. Děvčatům i trenérkám Andrei a Hance Mindekovým patří
velká gratulace a stejné úspěchy na MS.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov
foto DDM Vratimov
Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. března 2018.
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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informace občanům

Pozvánka na akce Domu dětí a mládeže Vratimov
JARŇÁKY S DOMEČKEM

MINECRAFT

V době ostravských jarních prázdnin jsme
připravili Jarňáky s Domečkem. Akce
proběhne formou příměstského tábora
ve dnech 12. - 15. 3. 2018. Společně si
zadovádíme v Jump centru, navštívíme
ZOO s výukovým program, nebude chybět ani oblíbený Laser game a Svět techniky. V ceně jsou zahrnuty veškeré vstupy, jízdné i oběd. Vyplněnou přihlášku
i s platbou odevzdejte nejpozději do 5. 3.
2018 v recepci DDM Vratimov.
Kontakt: Věra Pacíková
tel.: 734 443 694
e-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz

Minecraft vládne světem a my se naučíme, jak se s ním dá vzdělávat, nejen
hrát hry. Březnový termín je zaučovací,
vysvětlíme si základní pravidla hry a naučíme děti, jak technicky a logicky při
hře přemýšlet. Z dětí se na chvíli stanou
stavaři, projektanti a návrháři. Maximální počet zakoupených licencí pro děti
v DDM Vratimov je 10, proto je omezený
počet účastníků na max. 10 osob. Vyplněnou přihlášku i s platbou odevzdejte nejpozději do 20. 3. 2018, nebo do zaplnění
kapacity PC míst, v recepci DDM Vratimov.
Kontakt: Marcela Grácová,
tel.: 739 201 077
e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz

BADATEL VÍKEND
Badatel víkend v termínu 2.–4. 3. 2018
je určen pro holky a kluky (i nečleny
kroužků) ve věku 6 - 15 let. V pátek a v
neděli nás čekají hry, soutěže a malé pokusy. V sobotu vyrazíme do Olomouce na
akci Pevnost poznání s návštěvou planetária. V ceně jsou zahrnuty veškeré vstupy, jízdné, strava, pitný režim.
Vyplněnou přihlášku i s platbou odevzdejte v recepci DDM Vratimov.
Kontakt: Renáta Míčková
tel.: 739 201 078
e-mail: r.mickova@ddmvratimov.cz.

VELIKONOČNÍ PRAHA
Pro děti jsme připravili tradiční výlet
do Prahy, tentokrát na 3 dny během velikonočních prázdnin. Ubytováni budeme
v prostorách DDM Praha 2. Ve čtvrtek
se vydáme s průvodcem do Barrandova;
uvidíme ateliéry, rekvizity, kostýmy a zastavíme se i ve foto koutku. V pátek ráno
se pojedeme podívat do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, a svezeme se i na
převozníkovém prámu. Po obědě máme

v plánu Pražský hrad a Zlatou uličku.
V rámci výukového programu poznáme
Prahu trochu jinak. V sobotu dopoledne
stihneme drobné nákupy a rozloučit se
s velikonoční Prahou.
Vyplněnou přihlášku i s platbou odevzdejte nejpozději do 23. 3. 2018 v recepci DDM Vratimov.
Kontakt: Renáta Míčková
tel.: 739 201 078
e-mail: r.mickova@ddmvratimov.cz.

VELIKONOCE V DOMEČKU
Přijďte s námi prožít velikonoční prázdniny v Domečku. Ve čtvrtek 29. 3. 2018
bude v sále připravená spousta her a soutěží s velikonoční tématikou.
V ceně je zahrnutý materiál k programu
a oběd. Vyplněnou přihlášku i s platbou
odevzdejte nejpozději do 23. 3. 2018 v recepci DDM Vratimov.
Kontakt: Věra Pacíková
tel.: 734 443 694
e-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz
Bližší informace k akcím naleznete na
stránkách: www.ddmvratimov.cz nebo
https://www.facebook.com/DDMVratimov/

INFORMAČNÍ SCHŮZKY K TÁBORŮM
06. 03. 2018 od 17:00 hod. – LDT Veselé zimní olympijské hry
12. 03. 2018 od 16:00 hod. – LDT příměstský Krok za krokem I. a II.
16. 03. 2018 od 16:00 hod. – LDT Badatel – Výtvarník aneb Země v nebezpečí

Pozvání TC BIOCEL Vratimov na malou návštěvu

Tenisový klub byl založen někdy před
druhou světovou válkou, ale přesné datum se nám nepodařilo i přes snahu zjistit.
Nejdříve se hrálo na kurtu u Sokolovny
a později po výstavbě stadionu a koupaliště v prostorách dnešních kurtů. Nejdříve to
byl kurt jeden, později dva a nyní je kurtů
sedm s kompletním klubovým a sociálním
zázemím. Rovněž provozujeme zimní tenisovou halu, která je umístěná pod nákupním střediskem COOP. Díky velmi dobré
spolupráci s firmou BIOCEL Paskov, a.s.,
se nám daří klub provozovat za poměrně
slušných podmínek a využívá ho cca 120
našich klubových členů. V poslední době
jsme našli společnou řeč i s Městským úřadem Vratimova, což by mělo být pro nás
rovněž přínosem.
Jsme zaměření jak na tenis výkonnostní,
tak i rekreační. Do výkonnostního tenisu je
zapojeno asi 50 hráčů a z toho cca 40 dětí od
6 let do 18 let. V soutěžích je šest družstev.

Dvě družstva malých baby tenistů, družstva
mladších a starších žáků, dorost a družstvo
dospělých. Dorost a dospělí hrají v současné době krajský přebor a ostatní družstva
oblastní soutěž. V letošním roce obě družstva těch nejmladších své soutěže suverénně vyhrála, ostatní skončili z 8 družstev na
druhých a třetích místech.
V klubu působí tři trenéři, kteří se věnují
především dětem, a to pravidelně denně po
celý rok. Před deseti lety jsme byli po dobu
tří let spolupořadateli mistrovství Evropy
žáků do 14 let a jsme přesvědčeni, že to
byla akce, která neměla ve Vratimově obdoby. Bohužel, vedení ČTS rozhodlo akci
přemístit z Ostravy do Plzně či Prostějova,
takže nyní už organizujeme pouze mládežnické turnaje na úrovní celorepublikové
a krajské. Chceme nadále a intenzívněji
rozvíjet práci s mládeží, proto pořádáme
pravidelné nábory dětí od 6 let a zapojujeme je do aktivního sportování.
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Jsme klub na okraji města Ostravy,takže
se k nám nehrnou bohatí podnikatelé a super vlivné osobnosti, které by naše aktivity byly schopny zaštítit. Musíme se starat
o každou korunu, abychom mohli klub na
určité úrovni provozovat, a to jak pro výkonnostní, tak i rekreační sport. Byla by
škoda, kdyby stále se zvelebující sportovní
stánek pod ZŠ Datyňská byl narušen nečinnosti našeho či jiného klubu působícího na
stadiónu.
Závěrem bych Vás rád pozval k návštěvě
našich tenisových kurtů.
Veškeré potřebné informace i rezervační
systém pro hru najdete na našich webových
stránkách tenisovekurtyvratimov.cz.
Přeji všem čtenářům Vratimovských novin, ať se Vám v roce 2018 daří a najdete
cestu ke sportování obecně nebo na našich
kurtech.
Ing. Václav Kupka
předseda klubu TC Biocel Vratimov

informace občanům

Městská knihovna Vratimov
Březen – měsíc čtenářů
V tomto měsíci dále nabízíme:

Oblíbená akce Noc s Andersenem se uskuteční z pátku 23.
na sobotu 24. března 2018. Nazvali jsme ji Letem pohádkovým
světem. Upozorňujeme všechny rodiče, že akce se může zúčastnit pouze 20 dětí a přednost mají registrovaní čtenáři knihovny.
Sraz je v pátek v 16:45 hodin. Děti by měly mít na sobě kostým
pohádkových postav. Budeme soutěžit, vyrábět ve výtvarné dílně a také si číst těsně před spaním. V sobotu 24. března bude akce
ukončena v 8:30 hodin. Těšíme se na všechny zúčastněné děti.
Upozorňujeme čtenáře, že v pátek 23. března 2018 bude knihovna uzavřena z důvodu příprav na tuto akci.
Podařilo se nám zapojit do celostátního projektu připraveného sdružením knihovníků a informačních pracovníků nazvaného S knížkou do života. Projekt je zaměřený na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to
ve spolupráci s rodiči. Ve světě je projekt známý pod názvem
Bookstart a úspěšně ho realizuje 20 zemí napříč kontinenty. Při
příležitosti vítání občánků získají rodiče s novorozenci set dárků
(tašku projektu, malé leporelo a další drobné dárky) včetně členské legitimace do knihovny. K legitimaci dostanou také informační letáčky o službách knihovny pro rodiny s malými dětmi.










besedy pro žáky 6. - 9. tříd s názvem Dobrodružné výpravy
pana J. V.
pro školní družinu Výpravu za polárníky
pro mateřskou školu Poledníčka a Vodnické čtení s vodníkem Žblabuňkou
soutěž pro dětské čtenáře Pejsek a kočička slaví narozeniny
Anketu Dětský knihomol
výstavu v chodbičce knihovny Humor & knihy
Knihobudku – knihy z projektu Druhý život knih
Vyhlášení NEJ čtenáře roku 2017

POZOR! Na webovém prohlížeči Google při vyhledání
Knihovny Vratimov se vpravo ukazuje špatná půjčovní doba.
Správná 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.

Cílem projektu je:

Kontakt:
Městská knihovna Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz
facebook: www.1url.cz/mt9zk

 podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace
a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace
 dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností
pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od
nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním)
 nabídnout jim podpůrné služby knihoven i prostor pro sdílení zkušeností s ostatními rodiči.

Městská

knihovna
VRATIMOV

Místní knihovna Horní Datyně informuje
Nabídka knihovny v Březnu – měsíci čtenářů
• nově přihlášení čtenáři mají registraci v tomto měsíci
zdarma
• výstava Velikonoční kalendář v chodbičce knihovny
(potrvá od 5. 3. do 30. 4. 2018)
• nové knihy z edice Kouzelné čtení s Albi tužkou
• pro dětské čtenáře soutěž Pejsek a kočička slaví narozeniny
• Čtenáři čtenářům – může proběhnout mezi čtenáři výměna
starších a přečtených knih

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

Kronika města Vratimova, část 75, rok 1944
Dominik Vychodil byl zastřelen a na to
gestapo domek a kůlnu vypálilo. Manželka Vychodilova byla z domku vyvlečena
a uvázána u stromu a surově týrána. Syn
Vychodilův Oldřich nebyl v tu dobu doma.
Ráno cestou z práce dověděl se, co se stalo,
a uprchl do Staré Bělé. Tam byl gestapem
vypátrán (měl tam děvče, konfidenti o tom
věděli) a postřílena byla s ním celá rodina,
u níž byl. To stalo se 11. července rodině
Mutinové ve St. Bělé.
V roce 1944 jsou zápisy o obecních schůzích psány jen česky, důkaz to sebevědomí

českých lidí v důsledku německých porážek. Předtím psala zápisy úřednice, v. r.
1944 psal sám starosta Jan Šimík.
Dne 29. srpna bylo v obci velmi rušno.
O půl 12. hodině před polednem svrhla
americká letadla do naší obce 85 bomb, těžších i lehčích, které rozryly půdu a nadělaly
hlubokých kráterů. Několik domů na Podlesí a na Zadkách bylo poškozeno. Těžce poškozeny byly domky Teofila Válka, Oldřicha Tomise a K. Pastora na Podlesí. Bomby
spadly do polí a jen ty způsobily škody na
domech, které dopadly a vybuchly blízko
5

těchto. Větší škody způsobeny nebyly. Zabit
byl jeden občan z Kunčiček, který sbíral podél lesa na Zadkách ostružiny (jeho jméno
se nepodařilo zjistit) a malý chlapec rolníka
Břetislava Kaloče z č. 11. Stanislav Kaloč,
4 roky starý. Nesl na pole svačinu a na cestě
byl bombou zabit. Druhému chlapci, který
šel s ním, se nic nestalo. Američtí letci tento den (29. srpna) podnikli těžký nálet na
Ostravu a zbylé bomby, které pro prudkou
protileteckou palbu děl nemohli svrhnout na
město, odlehčili nad polem ve Vratimově.
pokračování příště

akce v kulturním středisku
informace občanům

Muzikál Vratislava Blažka, Zdeňka Podskalského, Evžena Illína
a Vlastimila Hály v podání Divadelní společnosti Háta.
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Poslední volné vstupenky
Vstupné 390 Kč
Režie:
Lumír Olšovský
Účinkují: Jan Přeučil, Martin Zounar, Filip Tomsa, Zdeněk Pantůček, Mahulena Bočanová,
Ivana Andrlová, Olga Želenská a Miriam Kantorková

Vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska. Rezervace a info na tel.: 595 700 751.
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Vodníčk
o
Divadelní agentura Křesadlo

hodiin

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

v 10
25. března

vratimovská galerie
informace občanům

Vernisáž Edy Riedla
ve vratimovské galerii

foto Dušan Stračánek

foto Dušan Stračánek

Pavel Skorkovský: Živé dříví
Pavel Skorkovský se narodil 26. dubna 1967 v Ostravě. Absolvoval LŠU v Havířově v roce 1982 u prof. Jařabáčové. Absolvent
SPŠ Železniční v Letohradě v letech 1982-1986, po ukončení vojenské služby pracoval u Českých drah a soukromých stavebních
firem. Od roku 1996 působí v Divadle Loutek Ostrava jako řezbář. Deset let pracoval jako OSVČ a zabýval se tvorbou a výrobou loutek, rekvizit, masek a scén pro různá divadla v České
republice a zahraničí.
Významnějšími projekty byla spolupráce na realizaci soch
před Divadlem Loutek Ostrava a Ostravského orloje. Je zařazen
v databázi Ostravských sochařů. V současné době je zaměstnán
v Divadle Loutek Ostrava, věnuje se volné tvorbě, realizací loutek, masek a rekvizit na zakázku.

foto archiv Pavla Skorkovského
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foto archiv Pavla Skorkovského

společenská
rubrika
informace
občanům

VZPOMÍNÁME

Dne 14. března 2018 by se dožila 100 let
paní

Dne 25. března tomu bude 13 let,
co nás opustil
pan

Eliška Přívarová

Miroslav Zajac.

a zároveň v květnu vzpomeneme
13. leté výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Čím jsi pro nás byl, ví jen ten, kdo ztratil.
Dne 29. března 2018 vzpomeneme
8. výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka
pana

Kdo žije v srdci těch, které opustil,
ten nikdy neodešel.
Dne 5. března si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí
paní

Oldřicha Plevy.

Marie Vlčkové.
S láskou vzpomínají dcery Radka a Soňa.

S láskou vzpomínáme.
Manželka a dcery s rodinami.

Dne 28. března vzpomeneme
4. výročí úmrtí
paní

Dne 28. března 2018 si vzpomeneme
3. výročí úmrtí
pana

Magdaleny Špokové.

Antonína Bednáře.

Vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

S láskou vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami.

Dne 24. března si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana

Dne 3. března, před 20 lety nás navždy
opustila naše milovaná manželka,
maminka, tchyně a babička,
paní

Vladislava Chobota.

Anna Lerová.

S láskou vzpomíná maminka Jarmila,
sestra Miroslava s Romanem,
synovci Marek a Karel s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy
nezapomenou, manžel a dcera s rodinou.
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občanům

VZPOMÍNÁME

Dne 3. března vzpomeneme
nedožitých 78. let
pana

Dne 22. března a 20. dubna
uplyne 6 let, kdy nás navždy opustili
manželé

Milana Genšerovského.

Libuše a Pavel Kupčovi.
S láskou vzpomínají
Hana a Petr s rodinami.

Zároveň 12. března si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní

Jany Genšerovské.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 4. března uplynou dva roky,
co nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička a prababička
paní

Dne 31. ledna 2018 nás opustil
pan

JUDr. Bohuslav Pavlas.

Ludmila Fajkusová.

S bolestí a láskou
vzpomíná celá rodina.

S láskou vzpomínají dcera
a syn s rodinami.
Děkujme všem za tichou vzpomínku.

Dotlouklo srdce otcovo. Uhasl oka svit.
Budiž Ti, tatínku, za všechno vřelý dík.
V hlubokém zármutku oznamujeme
všem příbuzným a známým, že nás
31. ledna 2018 ve věku 78 let navždy
opustil náš drahý a milovaný tatínek, pan

Dne 20. března 2018 uplynou 2 roky,
kdy nám odešel milovaný manžel a otec
pan

Antonín Slíva

z Horní1ch Datyň.
Věnujte mu vzpomínku.
Za rodinu manželka.

Jiří Krejčíček.
S tatínkem jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu.
Za tichou vzpomínku všem děkujeme. Vzpomínají synové
Tomáš a Rostislav a dcera Jitřenka s rodinami.

Dne 5. března vzpomeneme
20. výročí úmrtí
paní

Příspěvky do dubnového čísla
Vratimovských novin
zasílejte do 13. března 2018.

Libuše Hemerlové,
bývalé zaměstnankyně jeslí
a učitelky hudby. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.
Manžel, dcery a syn s rodinami.
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kulturní okénko
informace
občanům
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.

Erató nebo Úrániá?

Z pěti grafických listů vynikajícího
holandského grafika Hendrika Goltziuse
(1558-1617), které se nalézají ve sbírce
ostravské galerie, si dnes představíme
jednu z jeho múz. Je ze série devíti listů
z roku 1592, zobrazujících múzy Kalliopé, Euterpé, Erató, Thaleiu, Melpomené,
Terpsichoré, Cleió, Úránii a Polyhymnii.
Alegorická postava sedící ženy držící
v levé ruce kouli (globus?), v pravé kružidlo. Její výraz vyjadřuje zasnění, hodné
uměleckého vytržení. Snad proto přisoudil
Goltzius list Erató, múze milostné poezie,
zobrazované spíše se strunným nástrojem
a doprovázenou šibalským Erótem. Goltzius obdařil Erató takřka stejnou tváří, jakou má Úránie, využívá stejnou figurální
kompozici, jen signování je odlišné. Úránie dole uprostřed H Goltzius Inventor,
Erató vlevo dole monogramem HG fecit.
Je více než zřejmé, že ikonograficky
Erató neodpovídá vyobrazení. Jenže!
Sbírky amsterodamského Rijksmusea
i staré soupisy grafických prací říkají
jasně: je to Erató. A teď se v tom vyznej.
Terpsichóré má loutnu místo lyry, Úrániá má také globus, jenže větší, Kalliopé nemá očekávané tabulky a rydlo, ale
knihy. Jiné múzy jsou poslušnější a atributy jim sedí. Nemůžeme proto tedy říci
jednoznačně, že Erató je vlastně Úrániá můza astronomie, s globem a měřickými
nástroji. A tak se raději přidržíme tradice
a spolu s holandskými historiky umění
přijmeme Erató jako tu správnou.

foto archiv GVUO
Hendrik Goltzius: Erató, 1592, rytina, 252x167mm, signováno vlevo dole v desce
monogramem: H G fecit

foto archiv GVUO

Jako všechny múzy byly i Erató
a Úrániá dcerami stejných rodičů. Pána
řeckých bohů Dia a bohyně paměti Mnemosyné. Goltzius jako mistrný grafik
dokládá výběrem svých témat (mimo
jiné k nim patří i osudy Faëthonovy či
Neptunova říše), jak zásadní byl pro renesanci klasický odkaz antiky. Zasněný
výraz obou múz zajisté postačí zdůvod10

nit sněním o lásce u jedné a o toulkách
mezi hvězdami u té druhé. S bájným Perseem, Andromedou, Plejádami, Pegasem, Kasiopeiou, Héraklem, Kentaury či
Orionem se ostatně mohly setkávat obě.
I my známe z řeckých bájí personifikaci
těchto souhvězdí. A zmatek v múzách?
Malou nepřesnost snad autorovi můžeme
prominout.
ptb

informace občanům
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akce ve městě
1. 3.

informace občanům

Rok z pohledu numeroempatie
ČT

18:00

Společenský dům Vratimov

Přednáška s Dagmar Halotovou.

Vratimovská galerie

Výstava obrazů.

DDM Vratimov

Akce pro děti ve věku 6 až 15 let.

Kulturní dům Horní Datyně

Pořádá SDH Horní Datyně.

Vratimovská galerie

Výstava obrazů.

Kino Hvězda

Kriminální drama.

Vratimovská galerie

Výstava obrazů.

Kulturní dům Horní Datyně

Pro členy a návštěvníky sportovních hodin
v sokolovně.

Eda Riedl: Obrazy!
ČT
2.–3. 3.

16:00

Badatel víkend
PÁ - SO

3. 3.

Karneval
SO

7. 3.

15.00

Eda Riedl: Obrazy!
ST

16:00

Vražda v Orient expresu
ST
8. 3.

Eda Riedl: Obrazy!
ČT

9. 3.

16:00

Valná hromada
PÁ

9.–12. 3.

19:00

17:00

Prázdninový pobyt na chatě Morávka pro rodiny s dětmi
PÁ - PO

10. 3.

Morávka

Pořádá klub českých turistů Horní Datyně.

Kino Hvězda

Pásmo pohádek pro nejmenší.

DDM Vratimov

Příměstský tábor pro děti od 6 do 12 let.

Společenský dům Vratimov

Divadelní představení pražské Divadelní společnosti Háta.

Vratimovská galerie

Výstava obrazů.

Vratimovská galerie

Výstava obrazů.

Společenský dům Vratimov

Schůze svazu tělesně postižených Vratimov.

Kulturní dům Horní Datyně

Pořádá Klub českých turistů Horní Datyně.

TJ Sokol Vratimov

Určeno členům a návštěvníkům sportovních hodin
v sokolovně.

O kocouru Mikešovi
SO

10.00

12.–15. 3. Jarňáky s domečkem
PO - ČT
14. 3.

Světáci
ST

19:00

Eda Riedl: Obrazy!
ST
15. 3.

ČT
16. 3.

16:00

Eda Riedl: Obrazy!
16:00

Výroční schůze STP
PÁ

14:00

Výroční valná hromada
PÁ
20. 3.

ÚT
21. 3.

17:00

Valná hromada
18:00

Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
ST

17:00

Kino Hvězda

Rodinný film.

Vratimovská galerie

Výstava obrazů.

Společenský dům Vratimov

Talk show Evy Holubové a Boba Klepla.

Vratimovská galerie

Výstava obrazů.

Eda Riedl: Obrazy!
ST
22. 3.

16:00

Zůstane to mezi námi
ČT

19:00

Eda Riedl: Obrazy!
ČT
23. 3.

16:00

Schůze seniorklubu Biocel Paskov
PÁ

14:30

Společenský dům Vratimov

Pořádá senior klub Biocel Paskov.

Městská knihovna Vratimov

Tentokrát s názvem Letem světem.

23.–24. 3. Noc s Andersenem
PÁ - SO
24. 3.

Krajský přebor muži Vratimov A: Krnov
SO

PŘEDNÁŠKY

15:00

Fotbalový stadion Vratimov

VÝSTAVY

DIVADLO
13

Fotbalové utkání FC Vatimov.
KINO

OSTATNÍ

akce ve městě
informace občanům

25. 3.

Vodníčkovo jaro
NE

10:00

Společenský dům Vratimov

Divadelní pohádka pro děti v podání Divadelní
agentuy Křesadlo.

9:00

DDM Vratimov

Akce je určena dětem od 7 do 15 let.

Minecraft
NE

Krajský přebor muži Vratimov B: Rychvald
NE
28. 3.

15:00

Fotbalový stadion Vratimov

Fotbalové utkání FC Vatimov.

Výpravy do polárních oblastí
ST

18:00

Společenský dům Vratimov

Přednáška polárníka Miroslava Jakeše.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava obrazů.

17:00

Kino Hvězda

Rodinný film.

Vratimovská galerie

Výstava obrazů.

Společenský dům Vratimov

Pořádá spolek seniorů města Vratimova.

DDM Vratimov

Akce je určena pro děti ve věku 6 až 15 let.

DDM Vratimov

Pro děti ve věku 7 až 15 let.

Kulturní dům Horní Datyně

Pořádá Český svaz včelařů Horní Datyně.

Eda Riedl: Obrazy!
ST
29. 3.

Esa z pralesa
ČT

Eda Riedl: Obrazy!
ČT

16:00

Večírek spolku seniorů
ČT

16:00

Velikonoce s domečkem
ČT

8:00

29.–31. 3. Velikonoční Praha
ČT - SO
30. 3.

Schůze ZOČSV
PÁ

PŘEDNÁŠKY

18:40

VÝSTAVY

DIVADLO

Výpravy do polárních
oblastí

KINO

OSTATNÍ

&KXCFNQ7.ÇR[
WX»FÇJTW2CXNÇP[fQUVÃ

4CPFôPÇRQVĂKEÇVEG

Vyprávění s promítáním
o polárních oblastech

EĢH]QDYKRGLQ
Společenský dům Vratimov

ažd
Ne k

Ing. Miroslav Jakeš, první Čech, který došel na lyžích
na severní pól a podnikl první sólový přechod Grónska
bez jakékoliv cizí pomoci a spojení.
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Kulturní dům Horní Datyně
6. dubna v 19 hodin
vstupné 70 Kč

vstupné 70 Kč
9VWXSHQN\YSURGHMLRGÕQRUDYSRNODGQö.XOWXUQÈKRVWĵHGLVND9UDWLPRY
µKUDGDYVWXSHQHNPRŗQ¼LSĵHYRGHPUH]HUYDFHDLQIRUPDFHQDWHO

Vstupenkyvpředprodejivpokladněkulturníhostřediskaod5.února.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a info na tel.: 595 700 751.

VRATIMOV

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
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Ze schůze rady města

Zápis do MŠ

Výstupy z měření rychlosti

BILLA, LIDL apod. ANO či NE v našem městě
Ve druhé polovině minulého roku jsme
někdy až velmi emotivně diskutovali na
téma BILLA v našem městě ano či ne
a v širším kontextu ANO či NE nějaký
nový obchod v lokalitě mezi místní komunikací Na Příčnici, silnicí II. třídy Datyňská a zahradou Základní školy na ul.
Datyňská.
Zastupitelé města na svém loňském
červnovém zasedání souhlasili s tím, že
část těchto pozemků může být prodána za
účelem výstavby menšího marketu řetězce BILLA. Zároveň zastupitelé stanovili
vyšší cenu pozemků, než jaká byla nabídnuta, aby odpovídala tržní ceně dle znaleckého posudku. Protože druhá strana na
náš protinávrh nepřistoupila, zastupitelé
své rozhodnutí zrušili a prodejna BILLA
v našem městě nebude.
Nicméně červnové rozhodnutí zastupitelstva, které umožňovalo v budoucnu
v této lokalitě obchod BILLA postavit,
vyvolalo docela bouřlivou diskusi mezi
občany a zastupitel pan Mgr. Radek Nitka
inicioval petici proti výstavbě nákupního
střediska v této lokalitě „Prodej pozemků
a stavbu dalšího supermarketu ve Vratimově si nepřejeme“. Pod peticí se podepsalo 989 občanů z Vratimova, 167 občanů z Horních Datyň a 69 občanů z jiných
obcí a vyvolala širokou diskusi na toto
téma. Dá se říct, že postoj našich občanů je takový, že někteří zde nechtějí žádný obchod, někteří jen určitý, konkrétní,
podle toho, kde rádi nakupují, některým
je to jedno a na věc nemají žádný názor.
Podle petice by zde měl vzniknout domov
důchodců, startovací byty pro mladé rodiny s dětmi nebo část pozemků by měla
být využita jako park nebo oddychová
zóna. Reálnost těchto projektů zde je však
minimální.
Domov důchodců na tomto místě jistě
nikdy nebude. Výstavbu městského domova pro seniory plánujeme a projektujeme u ul. Popinecká a zahájili jsme již
práce na projektové dokumentaci. Pro
tyto účely jsme již dříve pozemky v této
lokalitě nabídli dvěma soukromým subjektům, které ji vyhodnotily jako nevhodnou pro tento záměr. Město má na svoji
velikost dostatek bytů, a to i sociálních

pro seniory a další výstavbu neplánuje.
S ohledem na plánované investice zejména do kanalizace, oprav komunikací,
možná domu pro seniory či sportovní
haly, která ve Vratimově chybí, nelze
předpokládat, že by město našlo peníze
na výstavbu dalších bytů. Stát v současné době poskytuje vysoké dotace na tzv.
sociální byty, a to i soukromým, nepodnikajícím subjektům. Tyto byty jsou určeny
jak mladým, tak seniorům, ale také mohou sloužit pro ubytování tzv. nepřizpůsobivých občanů se všemi důsledky s tím
spojenými. Je otázkou, zda tímto směrem
chceme jít a pozemky za tímto účelem
prodávat.
Zřízení parku a oddechové zóny fakticky na konci města, když pár metrů odsud
jsou pole, městský les Důlňák a volná

Ilustrační foto
příroda, by právem mnozí považovali za
zbytečné vyhazování veřejných prostředků. Nehledě na to, že lavičky v parku navíc umístěné v okrajové části města lákají
ty, kteří tráví svůj volný čas požíváním
alkoholu, drog apod. Máme s tím bohaté
zkušenosti a je to téměř neřešitelný problém. Mým záměrem není nikoho od jeho
představ zrazovat, chci pouze poukázat
na to, že vše má svá pro a proti, a to i nápady, které vypadají na první pohled výhodně, přijatelně pro všechny a zdánlivě
bez jakéhokoliv rizika.
Na prosincové zasedání zastupitelstva
se dostavilo asi osm občanů, kteří nám
rozhodnutí umožnit stavbu prodejny BILLA velmi důrazně vytýkali a poukazovali

na to, že jsme o této záležitosti nediskutovali s občany a neseznámili je včas
s tímto záměrem. O tom, zda a jak zapojit občany do rozhodování o veřejných
záležitostech, se právě nyní vede široká
diskuse a jako hlavní nebo alespoň jeden
z hlavních pilířů svého programu to mají
např. Piráti, ale i jiné politické strany. Na
základě vzniklé diskuze v našem městě
o tom, zda nový obchod ano či ne a možná také pod vlivem celostátní diskuse na
téma rozhodování občanů v referendu,
jsem toho k názoru, že právě o této otázce
a právě v současné době bychom mohli
v referendu rozhodnout.
Referendum je za určitých zákonem
splněných podmínek závazné a zastupitelé by tak měli do budoucna určitý návod.
Zda všechny nabídky na stavbu nového
obchodu od počátku odmítat nebo o nich
dále jednat a dle vlastního uvážení a na
základě vzniklých podmínek ať už kladně či záporně rozhodnout. Kladné rozhodnutí v referendu, tedy že obchod zde
být může, ještě nezavazuje zastupitelstvo
k tomu, aby za tímto účelem pozemky
prodalo. Jen mu tuto možnost nezakazuje. Naopak záporné znamená, že nebu
de-li rozhodnuto v dalším referendu jinak, zastupitelé nemohou pozemky k výstavbě obchodu prodat. V tisku proběhla
zpráva, že např. řetězec LIDL se chce
zaměřit na menší provozovny v bytových
centrech nebo bytové zástavbě. Podle výsledku referenda pak zastupitelé buď případného zájemce přímo odmítnou, nebo
začnou jednat o podmínkách prodeje.
Předejdeme tím opakování situace, která
nastala u záměru vystavět u nás prodejnu
BILLA a naši budoucí obchodní partneři
nebudou v nejistotě, co platí a co si naši
občané opravdu přejí.
Zastupitelům jsem proto navrhla, aby
o této otázce bylo rozhodnuto referendem,
které by proběhlo v době voleb do zastupitelstva města. Zastupitelé se většinou
k této myšlence přiklonili a o tom, zda se
bude referendum skutečně konat, rozhodnou na svém dalším zasedání v červnu
nebo nejpozději v září tohoto roku.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

informace občanům

Výstupy z měření rychlosti
Městskou policií Ostrava
v městě Vratimov v roce 2017
Město Vratimov
požádalo v loňském roce o 49
měření
Městskou policii Ostrava. Realizováno bylo pouze
Ilustrační foto
dvacet tři, dvacet
šest měření se neuskutečnilo z důvodu
potřeb výkonu služby, kalibrace měřidel radaru, či s ohledem na povětrnostní
podmínky. Během měření bylo odhaleno 54 přestupků, z nichž 50 bylo za
překročení rychlosti do 20 km/h a 4 nad
20 km/h.
Město Vratimov tuto službu domlouvá s Městskou policií Ostrava na základě požadavku na zvýšení bezpečnosti
občanů a hlavně dětí našeho města,
nikoliv za účelem vydělávání peněz na
pokutách hříšníků. Z toho důvodu jsou
nasmlouvána měření hlavně na silnicích
před školskými zařízeními, a to hlavně
v době, kdy je na těchto cestách velký
pohyb dětí.
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 26. dubna 2018 v 10:00 hodin
u Pomníku padlých před kinem Hvězda u příležitosti
73. 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

Ze zasedání zastupitelstva města

Ze schůze rady města

Dne 7. března 2018 zastupitelstvo města mimo jiné:
• stanovilo v souladu se zákonem o obcích 17 členů Zastupitelstva města Vratimova a 5 členů Rady města Vratimova pro volební období 2018-2022
• nesouhlasilo s prodejem pozemků parc. č. 1197/1, 1198,
1199, 1192 a části parcel 1193 a 1194, vše v k. ú. Vratimov, společnosti JTH Holding, a. s.
• pověřilo vedení města přípravou referenda o otázce, zda
pozemky v lokalitě mezi místní komunikací Na Příčnici, silnicí 2. třídy Datyňská a zahradou vedle Základní
školy na ulici Datyňská, k. ú. Vratimov, může město
prodat k využití pro výstavbu menší prodejny či nákupního centra, kdy referendum o této otázce by se konalo
společně s volbami do zastupitelstva města
• schválilo, aby v rámci prací na studiích a projektu řešení
lokality kolem Základní školy na ulici Datyňská byla do
studie (projektu) zahrnuta výstavba nové sportovní haly
• schválilo přidělení účelové dotace z rozpočtu města
spolkům
• schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vratimov v rámci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – II. výzva, mezi městem Vratimov a Moravskoslezským krajem
• schválilo finanční dotaci na zajištění poštovních služeb
v části obce Horní Datyně v roce 2018

Dne 20. února 2018 rada města mimo jiné:
• schválila Smlouvu o dílo na dodání městského mobiliáře – nádoby
na květiny na zrekonstruovanou plochu Radničního náměstí ve Vratimově
• jmenovala kronikářku města
• rozhodla o zahájení veřejné zakázky před případným rozhodnutím
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro rok 2018 na realizaci akce Vratimov –
Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici s tím, že
akce bude realizována zcela z vlastních prostředků města i v případě,
že nebude poskytnut finanční příspěvek (dotace) ze SFDI
• schválila objednávku na výměnu uličních vpustí na MK ulice Na
Hermaně
• schválila zadání zpracování návrhu dopravního řešení a příslušného
dopravního značení pro MK ulic Adámkova a Okrajová
• schválila Smlouvu o dílo k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce s názvem Rozšíření stávajícího hřbitova ve Vratimově – 1. etapa
• jmenovala členy Školské rady při Základní škole Vratimov, Datyňská 690 a Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192
• rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ky příspěvkové organizace
• Základní umělecká škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, Vratimov
• Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, Vratimov
• Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, Vratimov
• schválila Smlouvu o dílo na stavební práce k veřejné zakázce malého
rozsahu Oprava chodníku MK ul. Na Hermaně
Bc. Martin Čech
místostarosta

Celý zápis ze zasedání najdete na webových stránkách
města – www.vratimov.cz
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Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Výhody a dávky pro osoby se zdravotním postižením stanovuje zákon č. 329/2011 Sb., od 1. ledna 2018 došlo k několika změnám.

Příspěvek na mobilitu

Průkaz pro osoby se zdravotním postižením
(s označením TP, ZTP, ZTP/P)

Nárok má osoba starší 1 roku.
Osoba musí být držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ve II. nebo III. stupni (ZTP, ZTP/P).
 Osoba se musí opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci
dopravovat nebo je dopravována.
 Osobě nejsou poskytovány pobytové sociální služby (pouze
v případech hodných zvláštního zřetele je možné si podat
žádost o příspěvek, i když využívá pobytové sociální služby).
Výše příspěvku je 550 Kč měsíčně.











Příspěvek na zvláštní pomůcku












Nárok má osoba starší 1 roku, v případě příspěvku na úpravu bytu a u vozidla osoba starší 3 let.
Osoba musí mít některou z tzv. těžkých vad nosného a pohybového ústrojí, těžké zrakové či sluchové postižení, a to
v charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
Dávka se poskytuje na nezdravotnické pomůcky, které nejsou ani částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou ani nejdou
zapůjčit.
Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí
za 60 kalendářních měsíců (5 let) přesáhnout částku 800 000
Kč nebo 850 000 Kč v případech, pokud byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení zdvihací plošiny.
Příspěvek se poskytuje na pomůcku v základním provedení,
které osobě vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti.
O příspěvek lze žádat až 12 měsíců zpětně.
Výčet pomůcek pro jednotlivé zdravotní handicapy určuje
vyhláška 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Výhody pro držitele jednotlivých průkazů
TP









Vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění
vázáno na zakoupení místenky.
Přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání (za osobní
projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech
ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve
zdravotnických zařízeních).

ZTP
 Bezplatná doprava pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy,
metrem).
 Sleva 75 % z jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku
a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a sleva 75 % z jízdného
v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Výše příspěvku


Nárok má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo
duševním postižením a to v charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který podstatně omezuje schopnost osoby v pohybu nebo orientaci.
Konkrétní zdravotní indikace z oblasti pohybového, smyslového i duševního omezení naleznete ve vyhlášce 388/2011
Sb., příloha č. 4.
Osoby, které mají přiznaný průkaz ZTP a ZTP/P a jsou přepravováni po zpoplatněné dálnici, nemusí platit dálniční
poplatek v ČR.
Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP a ZTP/P si
může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě svého
bydliště.

ZTP/P
 Bezplatná doprava průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě.
 Bezplatná doprava vodicího psa, je-li osoba úplně nebo
prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Cena pořizované pomůcky je nižší než 10 000 Kč: poskytne se pouze, pokud společně posuzované osoby nedosahují
osminásobku životního minima.
Cena pořizované pomůcky je vyšší než 10 000 Kč: je stanovena spoluúčast žadatele 10 % z předpokládané ceny (minimum 1 000 Kč).
Maximální výše příspěvku nesmí překročit 350 000 Kč
(u zdvihací plošiny 400 000 Kč).
Na pořízení motorového vozidla se nově již neposuzuje četnost ani důvody dopravy ani sociální a majetkové poměry
žadatele a jeho rodiny a příspěvek bude poskytnut na 84
kalendářních měsíců (7 let).

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a průvodce
držitele průkazu ZTP/P může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní
a sportovní akce.
Iveta Kaňáková, DiS.
odbor sociálně-správní

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. dubna 2018.
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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Seni box
Společnost Bella Bohemia, s. r. o., která je na našem trhu již 15 let, poskytla
pečovatelské službě města Vratimova
pro obyvatele našeho města seni boxy.
Obsahem jsou produkty napomáhající
řešení situací související s únikem moči,
tedy inkontinencí a vzorky
specializované kosmetiky
Seni
Care,
určené zejméIlustrační foto na pro čištění
a ochranu pokožky v intimních partiích. Kosmetika
je dermatologicky testována. Seni boxy
jsou zdarma (pouze omezený počet).
V případě zájmu kontaktujte paní Kaňákovou na adrese:
Dům s pečovatelskou službou,
Frýdecká 205/41, Vratimov.
Tel. kontakt: 607 225 927
Iveta Kaňáková, DiS.
odbor sociálně-správní

Zápis do Mateřské školy
ve Vratimově
Zápis do MŠ ve Vratimově proběhne dne 15. května 2018, zápis do MŠ v Horních
Datyních proběhne dne 16. května 2018, a to vždy od 8 do 16 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 4/2018 na stránkách www.msvratimov.cz, sekce Úřední
deska.
K zápisu do MŠ se, prosím, dostavte společně s Vaším dítětem.
Organizace zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
(platí pro děti, které dosáhnou v období od 1. září 2018 – do 31. července 2019 věku
6 let):
Děti, které navštěvují ve školním roce 2017/2018 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.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ Vratimov

Mlýnek v Horních Datyních
Z iniciativy Jana Sládka a členů Klubu
českých turistů se uskutečnilo v roce 2013
několik setkání příznivců větrných mlýnků z Horních Datyň se záměrem postavit
také na našem území, po vzoru okolních
obcí, funkční mlýnek. Záměr vycházel
z již zpracované historie větrných mlýnků
v naší obci i významu zdejší výrobny pro
okolí. Na doporučení pana Karla Mlýnka
byl vybrán k odkoupení mlýnek v Rychvaldě. Konstrukční řešení s vrtulí na věži
bylo podobné těm, která sloužila k pohonu
zařízení kovárny stojící dříve na křížení
ulic Vratimovské a J. Tomise.
Zbytky mlýnku byly odkoupeny v roce
2014 také díky podpoře tehdejšího místostarosty pana Ivo Kičmera městem
Vratimovem od majitelky žijící v Rychvaldu. Mlýnek dříve stával na návrší poblíž stodoly a byl postaven po roce 1920
tehdejším majitelem usedlosti. Jak uvádí
kniha Historie Rychvaldu, do elektrifikace obce se využívaly mlýnky s tímto konstrukčním řešením i k pohonu menších
hospodářských strojů. V roce 2014 pracovníci Vratimovských služeb věž s vrtulí
demontovali a včetně mlýnských kamenů
a zbytků části mlecího zařízení převezli
k opravě a renovaci firmě pana Lumíra
Jasioka do Šenova.
Po roce 2014 nově zvolené vedení města
pokračovalo v započatém záměru stavby

foto Martin Čech
mlýnku a zastupitelstvo města schválilo
také realizaci projektu Ing. Šárky Stolaříkové na úpravu okolí mlýnku. Bylo rozhodnuto mlýnek postavit poblíž původní
kovárny a současný „parčík“ upravit na
místo relaxace, odpočinku a posezení.
V roce 2016 byly zahájeny práce na stavbě mlýnku přivedením přípojky vody
a stavba samotného mlýnku byla započata koncem srpna 2017 vyhloubením přes
1 m hlubokého základu. V září pan Lumír
Jasiok vztyčil věž a později na ni připevnil i opravenou vrtuli. V říjnu a listopadu
4

ve stavbě mlýnku pokračovala firma Pavla
Tvardka z Václavovic postavením nové
dřevěné boudy, do které umístila obnovené mlecí zařízení. Podle schváleného projektu začaly poté terénní úpravy se stavbou
chodníčků a drobných stavebních prvků.
Celý parčík bude upraven do finální podoby v jarních měsících.
Spolky působící v části města Horní
Datyně (Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota, Klub českých turistů,
Český zahrádkářský svaz a Český svaz
včelařů) se rozhodly využít této příležitosti a připravit na podzim tohoto roku
slavnostní otevření mlýnku, v rámci oslav
výročí 100 let od vzniku Československé
republiky. Oslavy jsou plánovány na sobotu 15. září 2018, kdy po celý den zároveň
proběhne v Horních Datyních mnoho doprovodných akcí. O tom budeme všechny
občany ještě včas informovat.
S mlýnkem nás pojí jedna prosba. Pokud
by někdo doma našel jakékoli materiály
ohledně těchto staveb, ať už informace, fotografie, listiny, či hmotné věci, jako jsou
části kování, součásti mlýnku, mlýnské
kameny a byl by ochoten je zapůjčit nebo
darovat, kontaktujte, prosím, pana Vladimíra Kuchaře (mail: randy.vk@seznam.
cz), který k dané akci připravuje výstavu.
Vladimír Kuchař a Martin Čech
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Návštěva Městského
úřadu Vratimov

Důlňák plný běžců
Podle ohlasů z minulých ročníků a každoroční vysoké účasti
se dá předpokládat, že i v letošním již 36. ročníku Jakubáku, jak
závod vytrvalci důvěrně nazývají, les Důlňák v úterý 17. dubna
opravdu opět plný běžců bude.
Ač je Běžecký klub Vratimov nejmenším sportovním klubem
republiky, patří náš závod po celou dobu své existence k nejhezčím a nejoblíbenějším v kraji a neohroženě konkuruje akcím
daleko větších oddílů. Na oblíbenou pestrou trať se opakovaně
vrací běžci nejen z okolí, ale i ze značně vzdálených míst. Mistrovskými tituly se pyšnící juniorky a junioři i další ženy i muži,
reprezentanti a mistři republiky, ale také vytrvalci ze Slovenska,
Polska i Británie a zejména i množství kondičních a rekreačních
běžců a běžkyň. Mnozí z nich dnes vzpomínají, že některý z našich závodů, buď právě dubnový Důlňák, nebo říjnová silniční
desítka Zlatý podzim, kterou pořádáme ve spolupráci s Kulturním
střediskem, byl jejich vůbec prvním závodem. A přišli na další
a běhají dodnes. V posledních dvou ročnících potěšila i početná
účast startujících z Vratimova a okolí a rozhodně se ve startovním
poli se svými výkony neztratili.
Závod startuje v úterý 17. dubna v 17.30 hodin u vjezdu do lesa
ze strany od Horní Datyně z komunikace K Hájence a je dlouhý
necelých 8 km. Je tradičně součástí Frýdecko-místeckého běžeckého poháru a může se ho zúčastnit každý, tedy i vy, kteří si dosud
ostýchavě běháte jenom pro sebe. Přijďte změřit síly s nejlepšími,
přijďte otestovat sami sebe, není čeho se bát.
A vy ostatní, přijďte se podívat, přijďte povzbudit ty odvážnější.
Prezentace je od 16.30 hodin, startovné 80 Kč. Střípky z minulých
ročníků, video a foto najdete na webech www.beskydskatelevize.
cz, www.fotozajic.rajce.idnes.cz či ve fotogalerii na www.mkseitl.cz. Bližší informace na zdefe@seznam.cz nebo tel. 777 073
953 nebo na běžeckých webech, např. bezvabeh.cz, behej.com,
ceskybeh.cz, mkseitl.cz, sport.cz/ behani.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

V úterý 20. února
jsme poslední hodinu občanské výchovy místo sezení
ve školních lavicích
navštívili Městský
úřad ve Vratimově.
Úřadem nás provedl pan místostarosta Martin Čech.
Vysvětlil nám, jak
to na úřadě vlastně
funguje. Odpověděl nám na všechny naše zvídavé otázky a provedl nás i kanceláří paní starostky. Nakonec jsme si prohlédli
obřadní síň, ve které byly pro nás připraveny kroniky, v nichž je
napsáno, kdo se kdy narodil. Někteří z nás se tam i našli.
Stejně jako jsme s úsměvem do úřadu přicházeli, s úsměvem
jsme z něj i odcházeli. Taková hodina občanské výchovy se
nám moc líbila.
Kateřina Horkelová, 6. B
ZŠ Vratimov, Datyňská
foto ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

Lyžařský výcvik 2018
Jako každý rok, i letos se mohli sedmáci a osmáci ZŠ Datyňská
těšit na lyžařský výcvik. Opět byla naším cílem horská oblast
Pradědu v Jeseníkách s nejvýše položeným lyžařský areálem
v ČR. K dispozici nám bylo šest vleků a 4, 5 km sjezdovek různé náročnosti. Znovu jsme zvolili ubytování v horském hotelu
Sporthotel Kurzovní, který se nachází v bezprostřední blízkosti
svahů. Využili jsme i uprafoto ZŠ Vratimov, Datyňská
vených běžkařských tras
a všechna družstva se postupně vydala na výlet na
běžkách na chatu Švýcárna.
Sněhové podmínky byly
vynikající, počasí bylo proměnlivé, ale Praděd nás
přivítal a také se s námi
rozloučil sluníčkem.
Všichni lyžaři i snowboardisté, začátečníci i ti zkušení se každým dnem zlepšovali a na závěr zvládli i závody ve slalomu.
Všichni jsme si lyžák užili a příští rok úspěšnou akci rozhodně
zopakujeme. Za spokojený instruktorský tým
Mgr. Zdeněk Oršulík
ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská
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Zimní sportování na Datyňské
Sportování si žáci ZŠ Datyňská užili i v zimě. V únoru se 39
žáků 4. a 5. tříd zúčastnilo každoroční akce na Bílé Lyžování
se Sluníčkem. Pět dnů se žáci zdokonalovali v lyžování, někteří
z nich zvládli i základy na snowboardu. V pátek všechny čekal
závod ve slalomu, na který se přijelo podívat i mnoho rodičů.

V březnu děti 1. – 5. tříd využily možnosti zabruslit si v tělesné
výchově nebo si zahrát hokej na vratimovském kluzišti. Bylo to
prima, zimu máme rádi, ale už se těšíme na jaro.
Mgr. Věra Jonášová
ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

Basketbalový úspěch
Zpravidla Vás informuji o úspěších našich žáků ve sportech jako je atletika, florbal, fotbal. Chlapci naší školy ale také ukázali, že
„jsou dobří“ v basketbalu. V oblastním kole, kterého se zúčastnilo 5 škol, předvedli bojovný a týmový výkon, ani jednou neprohráli
a postoupili do okresního kola. Oporami týmu byli Matěj Rotrekl ze 7. B, Matěj Ugvic z 9. třídy a Viktor Valenčin z 6. B. Výborně
je doplnili Tomáš Dámek z 8. B, Marek Mžik z 8. A, Adam Hurtík z 8. A, Lukáš Filip z 8. A, Marek Heralecký z 8. B a Jakub Gajda
z 8. B. Na 2. místě skončila ZŠ Gen. Píky a na 3. místě ZŠ Gen. Janka.
Chlapcům děkuji za vynikající reprezentaci naší školy.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská
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Žili jsme olympiádou
Olympiáda je již dávno za námi, většina z nás ji prožívala hlavně u televizních obrazovek, ale někteří žáci naší školy mohli být
blíže zimnímu olympijskému dění, fandit našim olympionikům
a zároveň si vyzkoušet sporty na vlastní kůži. Jak je to možné?
Naše škola se v prosinci zúčastnila soutěže Olympijský víceboj, kterou vyhlásila Sazka. Úkolem bylo kreativně ztvárnit zimní
olympijský úspěch vybraného českého sportovce. Výtvory žáků
ze tříd 4. A, 4. B, 5. A, 5. B a 6. B se líbily, a tak jsme byli jednou z 16 škol z Moravskoslezského kraje, která byla pozvána na
Olympijský festival do Ostravy.
Sportovní program byl různorodý; děti si za doprovodu hostesek vyzkoušely pumptrackovou dráhu, daly do pohybu curlingové
kameny, sedly si do sáňkařského trenažéru, závodily na běžkách,
řádily ve snowparku, soutěžily o ceny a na závěr ovládly celé kluziště.
Byl to krásný sportovní den a děti si naplno vychutnaly atmosféru sportovních her.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Vratimov, Datyňská

Eva Samková
Eva Samková je snowboarďačka,
jako moje spolužačka.
foto ZŠ Vratimov, Datyňská

Já bych se taky chtěla projet na snowboardu,
sportovat a v plném proudu !
Co si myslí lyžařky?
Vyhněte se ze srážky!
Vesele si knírek kreslí,
aby měla více štěstí.
Vždy se vyhne ze srážky,
skvěle skáče překážky.
Když na můstku vyskočí,
všem se hlava zatočí.
Fanděme jí bez přestávky,
ať má štěstí plné dávky!
Veronika Slaná, 5. A
ZŠ Vratimov, Datyňská
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Městská knihovna Vratimov informuje

Městská

knihovna
VRATIMOV

Ještě stále je na Googlu špatná informace o půjčovní době.
Přes naše další urgence nedošlo k nápravě.

Víte, co jsou Pohádkovníky? Pohádkovníky jsou pohádkové
stromy, které ožívají při mezinárodní akci Noc s Andersenem.
Náš ve Vratimově byl pokřtěn nocležníky v roce 2005, v roce,
kdy jsme slavili 200 let od narození Hanse Christiana Andersena.
Jedná se o strom Platan javorolistý (Platanus acerifolia), který
se nám za těch 13 let krásně rozrostl. Už se těšíme, jak ho děti
v dubnu zase krásně ozdobí.
Velmi nás těší, že Knihobudka je stále navštěvovaná. Knihy,
které doplňujeme, si nacházejí své další čtenáře. Velkou výměnu
nabízených knih připravujeme v dubnu.
Mateřská škola nám opět knihovnu vyzdobí řadou výtvarných
prací svých žáčků. Výstavu s názvem Příroda očima dětí můžete
zhlédnout od 5. dubna do 4. května 2018.

Kontakt:

Městská knihovna Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz
facebook: www.1url.cz/mt9zk
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 Velikonoční kalendář v chodbičce
knihovny, která potrvá do 30. dubna 2018 v půjčovní době.
Připravujeme na květen: Večerníčky na živo – akce pro děti
z MŠ.
Zvídaví návštěvníci knihovny už určitě dávno zjistili, že máme
facebook. Můžete se stát také jeho uživatelem. Stačí si vyhledat
adresu www.1url.cz/zt54U.

Kontakt:
Místní knihovna Horní Datyně,
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info, facebook:www.1url.cz/zt54U
Půjčovní doba:
pondělí 14:00–17:00 hod.

Marika Zajíčková
Mgr. Hana Pščolková
Městská knihovna Vratimov

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
City games

Den Země

První aprílová sobota, 7. dubna 2018, je jako stvořená něco
podniknout. Není třeba jezdit daleko, připravili jsme pro vás druhý ročník soutěže City games. Vyzkoušíte si netradiční disciplíny, které prověří vaši zručnost, sílu a týmovost. Zároveň poznáte zákoutí a zajímavosti Vratimova, které třeba vůbec neznáte.
Soutěžit mohou dvojice rozdělené do dvou kategorií. I. dvojice
dospělý + dítě (např. rodič + dítě, sourozenci, apod.), II. dvojice
ve věku 10 - 17 let (sourozenci, kamarádi). Pro první tři v obou
kategoriích máme připraveny zajímavé ceny.
Za deště se akce nekoná!
Kontakt: Věra Pacíková, tel.: 734 443 694,
e-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Víte, kdy má svátek naše Země? Odpověď na tuto i spoustu
dalších otázek najdete v pátek 20. dubna 2018 na akci s názvem
Den Země. Mimo to, že se zábavnou formou něco nového dozvíte, budete mít možnost vyzkoušet si, jak jste šikovní. Přijďte s námi oslavit svátek Země. Budeme na vás čekat od 16 do
18 hod. na prostranství před Kulturním střediskem ve Vratimově.
Za deště se akce nekoná!
Kontakt: Věra Pacíková, tel.: 734 443 694,
e-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Galapřehlídka DDM
V neděli 20. května 2018 si udělejte čas na děti, které navštěvují zájmové kroužky v Domě dětí a mládeže ve Vratimově. V odpoledních hodinách proběhne Galapřehlídka naší činnosti v Kulturním středisku Vratimov a představí se nám zájmové útvary se
svým vystoupením. Podrobnější program i rozpis jednotlivých
vystoupení bude zveřejněn na stránkách www.ddmvratimov.cz
nejpozději do 10. května 2018.
Kontaktní osoba: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077,
e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz

Minecraft
Pro velký zájem nabízíme další termín akce Minecraft. Stejně
jako březnový, tak i dubnový termín 8. dubna 2018 od 9 – 15 hodin je zaučovací. Vysvětlíme si základní pravidla hry a naučíme
děti, jak technicky a logicky při hře přemýšlet. Z dětí se na chvíli
stanou stavaři, projektanti a návrháři. Maximální počet zakoupených licencí pro děti v DDM Vratimov je 10, proto je omezený
počet účastníků na maximálně 10 osob. Všichni se musí předem
přihlásit do 4. dubna 2018 nebo do zaplnění kapacity PC míst.
Kontakt: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077,
e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz.

Bližší informace k akcím naleznete na webových stránkách: www.ddmvratimov.cz nebo https://www.facebook.com/
DDMVratimov/

Informační schůzky k táborům
6. dubna 2018 od 17:00 hod. – LDT Poznej své limity s Avengers
24. dubna 2018 od 17:00 hod. – LDT příměstský Badminton a míčové hry
8
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Kronika města Vratimova, část 76, 1944
Byl to pro obec hrozný den, ale ve skrytu srdcí se občanstvo
radovalo (mimo rodičů postižených smrtí hocha), že konečně přicházejí osvoboditelé v letadlech a ničí německé okupanty. Letadla
Američanů, ač působila škodu na našem majetku a mohla pobíti
i mnoho lidí (a v Ostravě bylo obětí dost) byla přesto občanstvem
radostně (v duši) vítána a čekalo se vždy s radostným vzrušením
na nový nálet. Čím větší byla škoda a těžší nálet, tím větší byla
skrytá radost lidí.
Po náletu na Ostravu 29. srpna byl přemístěn z Ostravy vojenský lazaret do zdejší školy a do Sokolovny. Pobyl tu však jen 14
dnů od 29. srpna do 10. září.
Po tomto náletu byl opraven ve škole veřejný protiletecký kryt.
Tyto nálety se opakovaly zejména 14. října, kdy spadly bomby na
Podlesí, ale mimo rozbití několika oken nenadělaly škody, a na
podzim byl poplach téměř každý den. Americká letadla létala
z Itálie do Horního Slezska, kde ničila průmysl. U nás již bomby
neshazovala, jen na Ostravu opakovala několik útoků. Naši obec
jen přelétala a to bylo téměř denně. Jak hlásilo rádio, že Američané jsou nad Vídní a letí na sever, byl u nás vyhlášen poplach a za
několik minut blížil se již zlověstný hukot motorů.
Mnozí lidé se již po nabytých zkušenostech (a jak viděli rozbitou část Ostravy po vybombardování) uchylovali po poplachu
do úkrytů a sklepů, ale velká část jich pozorovala letadla venku.
Bylo to zpravidla ve dne, kolem poledne a za slunného počasí.
Letadla se leskla jako stříbrné rybky na obloze. Za večera a noci,
když byla spouštěna spousta světelných raket a osvětlené výbuchy
bomb v duhových barvách, to poskytovalo krásnou a jedinečnou
podívanou. Byl to tak půvabný ohňostroj, jaký nikdy a nikde za
mírových dob nelze vidět. Za hoření světelných raket chrlila protiletadlová děla světelné paprsky střel v různých barvách, které
se mísily se svědky vybuchujících bomb, jež vydávaly strašlivý
rachot a oslepující záblesky.
pokračování příště

Kulturní dům Horní Datyně
6. dubna v 19 hodin
vstupné 70 Kč
Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska od 5. února.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a info na tel.: 595 700 751.
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Divadelní Smíšek



15. dubna
v 10 hodin

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
10

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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VZPOMÍNÁME
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo ji
miloval, vzpomíná dál.
Dne 14. dubna 2018 vzpomeneme
4. smutné výročí, kdy nás opustila paní

Dne 20. dubna si tichou vzpomínkou
připomeneme 1. výročí úmrtí
paní

Aleny Šebestíkové

Dagmar Šnajdrová.

a 17. dubna 3. výročí úmrtí
pana

Ta bolest v srdci stále bolí
a nikdy se nezahojí.
Dne 22. dubna 2018 si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí paní

S láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

Ferdinanda Šebestíka.

Jarmily Šnajdrové.

S láskou vzpomínají dcery Alena
a Irena s rodinami.

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

Dne 9. dubna 2018 vzpomeneme
12. výročí úmrtí
a zároveň dne 15. června 2018
nedožitých 59. narozenin pana

Dne 14. února 2018 nás opustil
pan

Jozef Poláček.

Zdeňka Chuděje.

S bolestí a láskou vzpomíná
sestra s rodinou.

S láskou vzpomíná sestra s rodinou.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy
předobré srdce.
Dne 22. dubna si připomeneme nedožité
65. narozeniny našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka pana

Dne 23. dubna 2018 bude tomu
10 smutných let, kdy nás opustil
pan

Václav Suchý.

Emila Polocha.

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Nikdy nezapomene manželka,
dcera a syn s rodinami.

BLAHOPŘEJEME
Dne 14. dubna tomu budou tři roky,
kdy nás opustila naše milovaná dcera

Dne 21. dubna oslaví naše drahá
maminka, babička a prababička paní

Eva Fajkusová.
S bolestí a láskou vzpomínají rodiče
a rodina.

Zdeňka Kowalová
90. narozeniny.
Pevné zdraví a rodinnou pohodu přejí
Dušan a Pavla s rodinami.

Příspěvky do květnového čísla Vratimovských novin
zasílejte do 12. dubna 2018
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9:00

Hřiště u KD Horní Dytaně

Cyklojízda na úvod cyklosezóny. Organizuje KČT Horní Datyně.

17:00

Vratimovská galerie

Vernisáž výstavy dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

Živé dříví
ÚT

3.

Večer tříkrálový aneb cokoli chcete
ÚT

18:00

Společenský dům Vratimov

Divadelní představení Těšínského divadla.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

Živé dříví
ST

4.

Zahradnictví: Nápadník
ST

19:00

Kino Hvězda

Romantická komedie.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

19:00

KD Horní Datyně

Divadelní představení Divadla u Lípy.

13:30

DDM Vratimov - start

Sportovní soutěž s poznáváním Vratimova.

Živé dříví

5.

ČT

Randění po třicítce

6.

PÁ
City Game
SO

7.

Krajský přebor muži Vratimov A: Orlová
SO

15:30

Fotbalový stadion Vratimov

Fotbalové utkání FC Vratimov.

9:00

Kulturní dům Horní Datyně

Pořádá Český svaz včelařů Horní Datyně.

9:00

DDM Vratimov

Výuka PC hry Minecraft pro nové zájemce.

Schůze ZOČSV
NE
Minecraft I.

8.

NE

Krajský přebor muži Vratimov B: Michálkovice
NE

10:30

Fotbalový stadion Vratimov

Fotbalové utkání FC Vratimov.

19:00

Kino Hvězda

Dokument.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

DDM Vratimov

Setkání mládeže s představiteli města.

DDM Vratimov

Akce ZÚ Kreativ.

DDM Vratimov

Akce ZÚ Debrujáři.

Filmový klub: Mečiar
ST

11.

Živé dříví
ST
Živé dříví

12.

ČT

Dětské slyšení

13.

PÁ

13.-14.
13.-15.

10:00

Čarodějnický večírek
PÁ-SO

14:30

Jarní víkendovka
PÁ-NE

17:00

Městská soutěž mladší žáci Vratimov: Třebovice

14.

SO

10:00

Fotbalový stadion Vratimov

Fotbalové utkání FC Vratimov.

10:00

Společenský dům Vratimov

Divadelní pohádka pro děti v podání Divadélka Šamšula.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

17:00

Kino Hvězda

Rodinný film.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

16:00

Společenský dům Vratimov

Vzdělávaci akce pro veřejnost.

Zvířátka a loupežníci

15.

NE
Živé dříví
ST

18.

Můj život Cuketky
ST

19.

Živé dříví
ČT

20.

Den Země
PÁ

20.-22.

Víkendovka LDT Míče, míčky, košíky II
PÁ-NE

21.-22.

17:00

Budišovice

Akce DDM je určena pro účastníky LDT Míče, míčky, košíky.

DDM Vratimov

Akce ZÚ DDM Půldivadlo.

ZÚ Půldivadlo
SO-NE

VÝSTAVY

9:00

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO
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21.

Žofka ředitelkou ZOO
SO

10:00

Kino Hvězda

Pásmo pohádek pro děti.

Krajský přebor muži Vratimov A: Český Těšín
SO
22.

16:00
10:30

Fotbalový stadion Vratimov

Fotbalové utkání FC Vratimov.

Velké tajnosti: Arnošt Vašíček
ÚT

25.

Fotbalové utkání FC Vratimov.

Městský přebor muži Vratimov B: Hlubina B
NE

24.

Fotbalový stadion Vratimov

18:00

Společenský dům Vratimov

Přednáška známého záhadologa PhDr. Arnošta Vašíčka.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

19:00

Kino Hvězda

Letní komedie ve stylu Snowborďáků a Rafťáků.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

Živé dříví
ST
Bajkeři
ST

26.

Živé dříví

27.

Vědomostní soutěž Slezské brány

ČT
PÁ

8:00

Společenský dům Vratimov

28.

Brigáda , příprava Májky

30.

Stavění Májky

SO

Hřiště TJ Sokol Horní Datyně Klub českých turistů Horní Datyně.

PO
30.

Vědomostní soutěž pro školy a seniory RSB.

Hřiště TJ Sokol Horní Datyně Klub českých turistů Horní Datyně.

Den Země pro ZŠ
PO

VÝSTAVY

8:30
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VELKÉ TAJNOSTI
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální
jevy, utajené skutečnosti, přísně tajné konspirace......

Jogurtové pohlazení

Do mixéru vložíme půl hrnku
čerstvých borůvek, 400 g řeckého
jogurtu, 2 lžíce tekutého medu a
rozmixujeme dohladka.
Dáme do mísy, vmícháme část
zbylých borůvek a 200 g zakysané
smetany. Směsí naplníme misky a
zdobíme borůvkami.

Učíme se správně stravovat. Co je optimální výživa?
Proč jíst skutečné potraviny?
Jak si vybíráme co jíme, proč a jak to změnit.
Přednáší výživová poradkyně Ing. Barbora Hudáková Janšová.

Společenský dům Vratimov

24. dubna v 18 hodin

Společenský dům Vratimov
16. května v 18 hodin

vstupné 70 Kč
Vstupenky v předprodeji od 5. března v pokladně kulturního
střediska. Úhrada vstupenek možná i převodem.

vstupné 60 Kč

Rezervace a info na tel.: 595 700 751

Vstupenky v předprodeji od 3. dubna v pokladně kulturního střediska.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a info na tel.: 595 700 751
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Ze schůze rady města

Upozornění stavebníkům

Hovory s občany

ZIK-ZAK Vratimov na mistrovství světa
V lednu se konalo v Karlových Varech
Mistrovství České republiky v twirlingu
(práce s hůlkou) a skupinové choreografii s pompony. Naše starší děvčata si přivezla 1. místo se skupinovou choreografií
s pompony Harry Potter a zároveň nominaci na Mistrovství světa v norském Lillehammeru v březnu 2018. Byla to pro nás
velká výzva. Začalo se intenzivně trénovat, zdobit kostýmy, přemýšlet nad novým
líčením a účesem, zařizovat vše, co bude
třeba k odjezdu, ubytování apod.
V úterý 27. března ve 4 hodiny ráno naše
sestava 22 děvčat, 2 trenérky a 4 rodiče nasedli do autobusu vstříc norskému Lillehammeru. I když byla cesta velmi dlouhá,
uběhla s našimi super řidiči hladce. Ve
středu jsme absolvovali trénink a prostorové zkoušky v Hakons hale a večer jsme se
zúčastnili slavnostního zahájení samotného mistrovství světa, kterého se zúčastnilo
18 zemí z celého světa.
Ve čtvrtek jsme podnikli výlet na skokanské můstky s nádherným výhledem na
celý Lillehammer a v pátek jsme si s děvčaty udělali celodenní výlet do Osla, hlavního města Norska. Navštívili jsme Muzeum Fram, můstky Holmenkolen, radnici
a operu.
Den „D“, den soutěže, nadešel, byla sobota 31. března. Ráno ještě nezbytný trénink a pak odchod do haly, kde se 6 hodin
češeme a líčíme. Nervozita a napětí stoupají, ale v týmu je úžasná atmosféra a nálada. Ve sportovní hale by se napětí dalo krájet a každá skupina se snaží, co může. Je to
tady, jdeme na to!!!! Celá česká výprava
fandí a naše holky podávají skvělý výkon.
Spát pak jdeme plny zážitků a dojmů. Ne-

foto DDM Vratimov
děle, poslední focení pro rodiče, kamarády
a sponzory. Slavnostní nástup a vyhlášení
výsledků. ZIK-ZAK Vratimov 5. místo!!!
Je nádherný pocit vědět, že naše děvčata
jsou pátá na celém světě.
Cestou domů jsme ještě stihli navštívit
Kodaň, hlavní město Dánska.
Chtěly bychom poděkovat všem sponzorům a hlavně pedagogům a dalším pracovníkům DDM Vratimov, bez kterých by
se tato akce neuskutečnila. Samozřejmě
i rodičům, kteří nám pomáhali v Norsku
s děvčaty - Lucii Svobodové, Sylvě Dunatové, Nadi a Petrovi Bergerovým.

Děkujeme sponzorům:
Moravskoslezský kraj
Město Vratimov
Biotech Aditiva s.r.o.
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Lenzing Biocel Paskov a. s.
Manželé Lucie a Martin Sedmíkovi
Shape Steel a.s.
GYNLED s.r.o.
Mobal s.r.o.
KES - kabelové a elektrické systémy,
spol. s r.o.

Holky díky, byly jste super!!!
Hana a Andrea Mindekovy
trenérky ZIK-ZAK Vratimov

Poděkování ředitelky DDM Vratimov
Blahopřeji mažoretkám a roztleskávačkám ZIK-ZAK při DDM Vratimov ke
krásnému umístění, kterého dosáhly na
Mistrovství světa v norském Lillehammeru. Páté na světě! To je velký úspěch, kterým reprezentovaly svůj klub, Dům dětí
a mládeže Vratimov, město Vratimov,

Moravskoslezský kraj a celou Českou
republiku. Děvčata, blahopřeji! Velké
poděkování patří trenérkám Hance a Andrejce Mindekovým.
Účast děvčat na této finančně náročné
akci nám pomohli zajistit sponzoři. Tato
akce se konala za velké finanční podpory

Moravskoslezského kraje, který v rámci
individuálních grantů uvolnil 190 000 Kč,
a města Vratimov, které podpořilo mažoretky částkou 100 000 Kč. Všem jim patří
veliké „díky“.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov
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Veřejné projednání

Zastupitelé z Horních Datyň
si Vás dovolují pozvat
na

úpravy lokality sídliště
na ul. Frýdecká a Na Hermaně

HOVORY S OBČANY

Dne 30. května v 17:00 hodin se koná ve velkém sále Kulturního domu ve Vratimově veřejné projednání studie úpravy
prostranství malého sídliště mezi ulicemi Frýdecká a Na Hermaně. Na jednání bude přítomen zástupce města, Městského
úřadu Vratimov a projektant Ing. Roman Kotas.
Věříme, že se jednání zúčastní také co nejvíce občanů žijících v této lokalitě. Vy zde bydlíte, vám bude nově upravené
prostranství sloužit a vaše podněty jsou pro nás nejdůležitější.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

v pondělí 28. 5. 2018 v 18:00 hod.
v malém sále kulturního domu Horní Datyně
Na programu:
• Akce a investice, které se podařilo v Horních Datyních
realizovat
• Co nás čeká v nejbližší době
• Diskuze nad tím, co bychom mohli v naší obci zlepšit
a prosadit

Ze schůze rady města
Dne 27. března rada města mimo jiné:
• schválila Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace k dílu
Rekonstrukce plochy před nákupním centrem na ul. Frýdecká ve Vratimově
• schválila souhlas s vjezdem, vstupem a prováděním výkopových prací na pozemcích ve vlastnictví města Vratimov při
rekonstrukci plynovodů, stavba REKO MS Vratimov
• souhlasila s návrhem oprav místních komunikací a zpevněných, manipulačních či odstavných ploch ve vlastnictví města pro akce REKO MS Vratimov
• rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem Vratimov - Horní Datyně, chodník od ul.
Nad Točnou po ul. Na Hranici
• rozhodla o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň,
II. etapa
• schválila Smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu
na služby Projektové práce – Domov pro seniory Vratimov.
Bc. Martin Čech
místostarosta

Srdečně zvou zastupitelé města, zvolení z Horních Datyň

Upozornění
stavebníkům
Upozorňujeme, že dne 28. 5. 2018
bude z technických důvodů stavební
úřad Městského úřadu ve Vratimově
uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Renáta Palacká
vedoucí odboru VaŽP

Dotazník zájmu občanů o kompostéry zdarma
Město Vratimov zvažuje podání žádosti na dotaci z operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 v rámci prioritní osy 3
na zakoupení kompostérů pro občany města Vratimova. Kompostéry by byly hrazeny z dotací a rozpočtu města a pro občany by
byly poskytovány zdarma. Pravděpodobně by se jednalo o kompostéry typu JRK. Rádi bychom od Vás občanů získali nezávaznou
zpětnou vazbu, abychom zjistili, jak velký by byl o kompostéry zájem. Vyplněný dotazník můžete v termínu do 31. května odevzdat
v kanceláři č. 10 Městského úřadu Vratimov, zaslat na adresu Městský úřad Vratimov, odbor VaŽP, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov, anebo vložit do schránky označené nápisem „Náměty a připomínky občanů“, která se nachází v přízemí budovy městského
úřadu, případně naskenované mailem zaslat na adresu: baran.meu@vratimov.cz.



Já, níže podepsaný, bych měl zájem o kompostér zdarma

Jméno příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………...…
Adresa: ……………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….......……………………………………………...……
Tel.: .……………………………………………….......................…..
Datum:……………………………………………………....................

........................................................................................
(vlastnoruční podpis)
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Manuál na záchranu volně žijících živočichů
Občas se nám stane, že i ve městě narazíme na zatoulané nebo zraněné zvíře, které
bychom očekávali spíše ve volné přírodě.
Volně žijící živočichové jsou v tomto případě často dezorientovaní, vysílení a bez
naší pomoci by uhynuli. Málokdo ale ví,
jak se správně zachovat, abychom pomohli a naopak neublížili. Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě
vydala užitečnou příručku, která vtipnou
formou napoví, jak správně v dané situaci při setkání s volně žijícím živočichem
postupovat. Rady jsou natolik cenné, že

jsme se rozhodli je postupně zveřejňovat
na stánkách našich novin.
Záchranná stanice v Bartošovicích byla
vybudována a uvedena do provozu v roce
1983 Okresním vlastivědným muzeem
v Novém Jičíně jako vůbec první zařízení
tohoto charakteru v celé střední Evropě,
které slouží jako nemocnice pro divoká
zvířata. Od roku 1992 stanici vlastní a provozuje ZO ČSOP Nový Jičín. Ve smyslu
platné legislativy je to zařízení akreditované Ministerstvem životního prostředí ČR
a je součástí tzv. Národní sítě záchranných

stanic ČR. Ročně projde stanicí okolo
1 700 fyzicky či jinak handicapovaných
zvířat. Územní působnost stanice zahrnuje
tři kraje a působí i ve správním obvodu našeho města. Kromě pomoci volně žijícím
živočichům se stanice intenzivně zabývá
i ochranářskými aktivitami a ekologickou výchovou a osvětou. Jednou z forem
osvěty je právě vydaná příručka pro řešení
nejčastějších situací s volně žijícími živočichy.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

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
Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 16. května 2018.
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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Zpravodaj CSS
Centrum společných služeb (CSS) je servisní organizací sloužící občanům regionu
a starostům obcí v území Regionu Slezská
brána.

Aktivity centra:
 CSS pomáhá obcím s novou
legislativou
 CSS a veřejné zakázky
 Provoz webových stránek a facebooku
 Den regionů Slezská brána a Olešná
 Sportovní akce pro školy
 Dokončení přeshraničního projektu
měst Paskov a Pszczyna
 CSS je kontaktním místem pro občany
Sídlo: Centrum společných služeb
Nádražní 38, Paskov
Provozní doba: Po 7:00 – 17:00,
Út až Pá 7:00 – 17:30
Kontaktní osoba: Vítězslav Klega, manažer
CSS, 601 333 773, v.klega@seznam.cz
Webové stránky: www.slezskabrana.cz
CSS připravuje v půlroční periodě Zpravodaj CSS, veřejnosti je k dispozici na
webových stránkách v odkaze „Centrum
společných služeb“, pododkaz „Informační zpravodaj“.
Tomáš Řeha
CSS Region Slezská brána

Husův sbor ve Vratimově
Vás všechny srdečně zve na

Chtěli bychom informovat občany našeho města o možnosti využít zdarma
služeb Senior Pointu, který je kontaktním místem přátelské seniorům.

Co nabízí:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

vyškolenou a ochotnou obsluhu, která Vám pomůže najít potřebné údaje,
např. o místních seniorských sdruženích a spolcích
sociálně-právní poradnu (na objednání, zpravidla 1-2× měsíčně)
spotřebitelskou poradnu (pouze vybrané Senior Pointy)
informace z oblasti bezpečnosti, prevence a sociální oblasti
klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si
možnost registrace do slevové sítě Senior Pas (slevy a výhody pro seniory,
registrace zdarma, www.seniorpasy.cz)
posezení s občerstvením (káva, voda, čaj)
přístup k počítači s internetem
nabídku volnočasových aktivit
bezplatné specifické konzultace, např. v oblasti práv (na objednání)

Kde nejblíže tato kontaktní místa najdete:
☛

Křížový podchod Frýdek-Místek, (vedle služebny městské policie),
tel.: 595 170 999
otevřeno: pondělí 09.00 - 15.00
středa
08.00 - 16.00
pátek
09.00 - 15.00

☛

U Tiskárny 1, Ostrava 702 00 (blízko hlavního nádraží), tel.: 596 104 222
otevřeno: čtvrtek
09.00 - 14.00
pátek
08.00 - 16.00

Provozovatel služby: SPOLEČNĚ, o. p. s. Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno
tel.: 543 212 870 pondělí – pátek 08.30 – 16.30
www.seniorpointy.cz, e-mail: info@seniorpoity.cz
Iveta Kaňáková, DiS.
odbor sociálně-správní

Noc kostelů
25. května

Husův sbor bude otevřen
od 18 do 22 hodin
Náboženská obec Církve československé
husitské Vratimov

Noc kostelů
Dne 25. května od 18 do 22 hodin
bude ŘK kostel sv. Jana Křtitele ve
Vratimově v rámci akce Noc kostelů
zpřístupněn veřejnosti.
Náplní této akce bude komentovaná prohlídka interiéru kostela, varhan,
bohoslužebných předmětů a rouch, poslech varhanní hudby a zpěvu, prohlídka zvonice, informace o historii kostela
a ukázka farní kroniky.
Zájemci jsou srdečně zváni,
vstup zdarma!

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

JARNÍ KONCERT
úterý 15. května v 18 hodin
kinosál Hvězda ve Vratimově
V pestrém programu vystoupí nejmenší děti
přípravného studia hudební výchovy a hudební nauky, Smyčcový orchestr a 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. Koncert zakončí vystoupení velkého dechového
orchestru, ve kterém se představí letošní absolventi.

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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Den sportu
v Horních Datyních

Den otevřených dveří na základní
škole v Horních Datyních
Nedílnou součástí „horní“ školy ve Vratimově je její odloučené pracoviště v Horních Datyních. Letos 21. července uplyne
úctyhodných 145 let od položení první cihly. Abychom toto
krásné výročí připomněli, proběhne na této škole 18. 5. 2018
Den otevřených dveří.
Zdejší škola bude
pro veřejnost otevřena od 13 hodin do 19
hodin a nabídne Vám
současnou školu, která prošla za ta léta
mnohými proměnami. Přijďte zavzpomínat na léta, která
foto archiv ZŠ Datyňská
jste prožili právě ve
zdejších školních lavicích. Srdečně Vás zveme.
Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ

Máme tady květen a s ním spojenou úspěšnou akci z minulých let – Den sportu. V pátek 18.5. 2018 odpoledne budete mít
jedinečnou příležitost si zasoutěžit se svými dětmi v atletice
na hřišti TJ Horní Datyně z.s. 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.
Součástí tohoto odpoledne bude také Den otevřených dveří
školy v Horních Datyních, která slaví krásné výročí 145 let.
V letošním roce opět čekáme naše hosty z partnerské základní
školy v polské Drogomyśli. Proto sledujte plakáty a webovky
naší školy, kde se dozvíte mnohem víc. Na Vaši účast se těší
ZŠ Vratimov, Datyňská + KRPŠ při ZŠ a SDH Horní Datyně.
Za pořadatelskou ZŠ
Mgr. Pavlína Koudelková

Pochod kolem Václavovic
Klub českých turistů Horní Datyně a obec Václavovice zvou všechny příznivce turistiky
y a cyklistiky
y
y
na 32. ročník Pochodu kolem Václavovic, který se koná 1. května:
Pěší trasy 5 nebo 15 km – Pohádkový les, Datyňský les, Lískovec, Hájek
Cyklojízdy 20, 40 nebo 60 km – Bruzovice, Nošovice, chata Ropička
Cyklojízda 55 km – Moravskoslezská – Odra, Landek, Ostravice
Běh 15 km – Datyňský les, Lískovec, Hájek
Prezentace 7:30 – 9:00 hodin, školní hřiště Václavovice, start je průběžný.
Bližší informace Aleš Toman, 602 135 092, ales.toman@seznam.cz

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov v květnu
Pohádkový les

na stránkách www.ddmvratimov.cz nejpozději do 10. května.
Představí se vám taneční vystoupení, mažoretky, Taekwon-do,
klub rodičů s dětmi, minisportovky, angličtina apod. V předsálí
Společenského domu Vratimov můžete obdivovat práci velmi
šikovných dětí z kroužků fotografických, výtvarných a rukodělných pod vedením odborných vedoucích. Vstupenky si můžete
zakoupit týden před akcí v recepci DDM Vratimov.
Kontaktní osoba: Marcela Grácová
Tel.: 739 201 077
E-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz.

V sobotu 12. května v rozmezí od 15:00 do 16:00 hodin proběhne start volnočasové a zábavné akce v Obecním lese Důlňák
(U Hájenky - Horní Datyně). Každý, kdo má odvahu, ať přijde
k Hájence a utká se s drakem, vykouzlí čarovný lektvar, vyloví Vodníkovi rybník a podobně. V cíli děti získají drobné ceny
a bude možnost opékání vlastních buřtů. Předpokládaný konec
v 18:00 hodin. Za deště se akce nekoná!
Kontakt: Věra Pacíková
Tel.: 734 443 694
E-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Den dětí Vratimov
Galapřehlídka kroužku DDM Vratimov

Na pátek 1. června chystáme spolu s TJ Sokol Vratimov tradiční oslavu Dne dětí. Zahájení bude v 15:00 hodin před kulturním střediskem. Disciplíny budou probíhat v okolí kulturního
střediska a v zahradě sokolovny. Akce bude za každého počasí!

V neděli 20. května si udělejte čas na děti, které navštěvují zájmové kroužky v Domě dětí a mládeže ve Vratimově. V odpoledních hodinách proběhne Galapřehlídka naší činnosti v Kulturním
středisku Vratimov a představí se nám zájmové útvary se svým
vystoupením. Vystoupení budou rozdělena do dvou bloků. První
část zahájíme v 14:30 hodin a druhou v 16:30 hodin. Podrobnější program i rozpis jednotlivých vystoupení bude zveřejněn

Bližší informace k akcím naleznete na webových stránkách: www.ddmvratimov.cz nebo https://www.facebook.com/
DDMVratimov/

Informační schůzka k táborům
4. května od 17:00 hod. – LDT Poznej své limity s Avengers
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Sedmnáct hodin s Andersenem
Přesně tak dlouho strávili účastníci letošní Noci s Andersenem
ve škole. Příznivci literatury z 6. – 9. tříd se na svou literární noc
sešli v Základní škole na Masarykově náměstí v pátek 23. března
v 16 hodin a rozloučili se ráno 24. března kolem deváté hodiny.
A co všechno se za sedmnáct hodin dá stihnout?
Celou akci již tradičně odstartovala výtvarná dílna. Tentokrát
holky z 9. třídy nakreslily velice zdařilou karikaturu H. Ch. Andersena a ostatní účastníci kreslili obaly jeho slavných knížek.
Z jejich povedených kreseb vznikla na školní chodbě výstavka.
Výtvarná dílna plynule přešla do druhé části, ve které si děti
připomněly, že už je to 90 let od prvního vydání knihy Povídání
o pejskovi a kočičce Josefa Čapka. Děti si vyrobily masky pejska
či kočičky a pak ve skupinách nacvičily malou scénku na téma
Pejsek a kočička v dnešní době. Jednoznačně nejlepší představení
si připravili deváťáci, kteří připravili divadelní etudu na téma Pejsek a kočička u rozvodového soudu. V průběhu nacvičování děti
soutěžily také v online pexesu s obrázky obou postaviček. V této
disciplíně se vítězkou stala Tereza Sedláčková ze 7. B.
A protože se mezitím venku setmělo, nastal čas si připomenout
100. výročí založení Československa. Nejprve si žáci společně
přečetli ukázky z knihy Karla Čapka Hovory s TGM o dětství prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Pak si děti pustily na interaktivní tabuli karaoke prezidentovy nejoblíbenější písně Ach synku, synku. Po krátkém
opakování prezidentovy písně se přemístily
před bustu TGM před
naši školu, společně
ji
zazpívaly a rozžaly
foto Mgr. Lenka Parmová
svíce.

foto Mgr. Lenka Parmová

Ve čtvrtém bloku přišlo na řadu poslední výročí letošní Noci
s Andersenem – 80 let od vydání Rychlých šípů Jaroslava Foglara. Žáci vytvořili týmy Rychlých šípů a v nich soutěžili. Nakonec
zvítězilo družstvo pod vedením Katky Polkové z 6. A třídy. Na
tuto aktivitu navazoval test znalostí o Rychlých šípech. Bohužel
se ukázalo, že dnešní děti je nečtou a že o nich neví skoro nic.
V průběhu testování žáci soutěžili i ve skládání známého hlavolamu ježek v kleci. Nakonec to nejrychleji zvládla Iva Chwistková
z 6. A.
Večer znatelně pokročil a na některých účastnících začala být
znát únava. Byl čas na pohádky na dobrou noc. Již tradičně si je
vytvořili sami žáci a pak jimi ozdobili školní pohádkovník. Tentokrát psali na téma Čerti ve škole.
Po pohádkovém maratonu byla vyhlášena večerka a šlo se spát.
Nejprve to vypadalo, že spát chtějí snad jen paní učitelky, ale postupně usnuly všechny děti. Určitě se jim zdály pohádkově krásné
sny, třeba o příští Noci s Andersenem. Zbývá jim jen popřát, ať se
jim všechny jejich sny vyplní.
Mgr. Lenka Parmová , Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Městská knihovna Vratimov informuje
Nejdříve jsme vyhodnotili nejhezčí kostým a nejlepšího spáče
a pak už mohlo proběhnout vyhodnocování družstev. Vyhráli červení, druzí byli modří a třetí fialoví. Děti si kromě sladkých medailí odnášely drobné dárečky a určitě spoustu zážitků.
Děkujeme Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR a dalším sponzorům
a hlavně kolegyním Hance a Mirce z knihovny v Uherském Hradišti, že jsme mohli takovou pěknou akci pro děti připravit.
Zveme Vás na výstavu Příroda očima dětí,
výtvarné práce dětí z Mateřské školy Vratimov, která trvá do 4. května, a na výstavu
České knihovny, která potrvá od 10. května
do 22. června v půjčovní době.
POZOR! Na webovém prohlížeči Google
při vyhledání knihovny Vratimov se vpravo ukazuje špatná půjčovní doba. I přes upozornění o závadě
k nápravě stále nedošlo.

Oblíbená akce Noc s Andersenem se uskutečnila z pátku 23.
na sobotu 24. března. Statistika: nocovalo 19 dětí a 4 knihovnice.
Celé nocování bylo věnované pohádkám Josefa Čapka a Pejskovi
s Kočičkou. Každý rok začínáme nocování předváděním kostýmů,
ve kterých děti přicházejí. Také letos jsme
ocenili nápaditost dětí a určitě hlavně maminek. Po krátkém povídání o Josefu Čapkovi
se mohlo začít soutěžit. První soutěž byla
inspirovaná pohádkou „Jak si pejsek roztrhl
kaťata“. Děti v roli švadlenek sice nezašívaly
kaťata, ale přišívaly knoflík. Některé dokonce
poprvé držely v ruce jehlu a nit. Dokážete poslepu namalovat hlavu pejska nebo kočičky?
Naši nocležníci to zvládli výborně. Ani hledání ukrytých slov v knihovně jim nedělalo
žádné potíže. Po takové námaze vyhládne.
Ale hned po večeři se děti nenechaly zaskočit výtvarnou dílnou.
Měly za úkol vyzdobit smutnou noční košilku a udělat zajíce, kvůli kterému si pejsek roztrhl kaťata. To byla pro děti „brnkačka“.
Soutěžení už mohlo začít naplno, přepisoval se dopis dětem do
Nymburka, nosily se ingredience do dortu po lžičkách, věšelo se
prádlo, stavěly se z kostek věže poslepu, hádaly se předměty, které
ukradl Lotrando, a odezírala se tajná slova. Závěrečná hra s navlékáním těstovin ústy na špejli všechny tak vyčerpala, že vybalování
karimatek a spacáků proběhlo hodně rychle.
S usínáním dětem pomáhala nová nahrávka pohádek o pejskovi s kočičkou v podání herců z Dejvického divadla, kterou všem
nocležníkům věnovalo vydavatelství One Hot Book. Po snídani
už všichni netrpělivě očekávali vyhodnocení soutěžního večera.

Kontakt:

Městská knihovna Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz
facebook: www.1url.cz/mt9zk
Půjčovní doba:

Městská

knihovna
VRATIMOV

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.
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Bilancování
Dne 22. února se sešli členové Spolku seniorů města Vratimova na výroční členské
schůzi, na níž hodnotili svou činnost za rok 2017 a hovořili o tom, co mohou očekávat
v roce letošním. Přivítali jsme paní starostku města Vratimov JUDr. Dagmar Hrudovou.
Minutou ticha jsme uctili památku zesnulých: Libuše Kolářové, Ludmily Krečmerové
a Miloně Adámka.
Za rok 2017 jsme měli čtyři společenské akce s pohoštěním a s hudbou. V červnu jeden
zájezd a smažení vaječiny. Kroužek vyšívání se zúčastnil výstavy v Lysé nad Labem
s názvem Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení. Celoročně naše členky
navštěvují kondiční cvičení. Spolupracujeme s domem dětí a mládeže, pomáhali jsme
s pečením perníčků, pak jsme ve Společenském domě pomáhali zdobit perníčky a dárkové pytlíčky. Všichni jsme se posilňovali nealkoholickým punčem.
DDM uspořádal dva úžasné zájezdy pro děti a pro nás, seniory, prezentaci jednotlivých
spolků seniorů se slavnostním ukončením projektu v paskovském Komunitním centru.

Poděkování
Výbor Spolku seniorů děkuje všem, kteří nám obětavě pomáhají. Děkujeme Městskému úřadu Vratimov za finanční pomoc a bezplatné zapůjčování klubovny. Děkujeme důvěrnicím, které roznášejí pozvánky na akce. Děkujeme cvičitelkám, které vedou kondiční
cvičení, jsou to paní Nováčková a paní Kopcová. Děkujeme kroužku vyšívání, posílají
krásné výtvory na výstavu do Lysé nad Labem. Děkujeme paní Huppertové, Jarolímové
a Lencové za pravidelnou účast na soutěži Křížem krážem Slezskou bránou. Děkujeme paní Damkové, Matuškové a Nováčkové za ochotu nám pomáhat, nikdy neodmítnou
žádnou práci, když potřebujeme. Děkujeme DDM za uspořádání akcí, na kterých jsme
my, senioři, vždy pozváni. Děkujeme paní Miroslavě Jarolímové za dlouholetou práci ve
výboru a velkou starost o zájezdy. Zároveň oznamujeme, že paní Jarolímová odstupuje
z výboru ze zdravotních důvodů.
Anna Huppertová
Spolek seniorů Vratimov

Z výroční členské schůze STP
Mezi zájmové organizace města
Vratimov patří také organizace Svazu
tělesně postižených. Dne 16. března se
sešlo 74 % členské základny této organizace v sále Společenského domu ve
Vratimově, aby si na výroční členské
schůzi zvolilo na pětileté funkční období nový výbor, který bude připravovat pestrý program pro vyžití volného
času.
Z uplynulého funkčního období uvádím jen několik čísel. Členství ukončilo z nejrůznějších důvodů 30 členů, zemřelo 18 členů, což znamená, že se změnilo 50 %
členské základny, která k 31. prosinci 2017 měla 96 členů.
Zajistili jsme 9 zajímavých přednášek různého zaměření. Uskutečnili jsme 5 zájezdů, na kterých jsme navštívili zajímavá místa, celkem 99 členů se zúčastnilo
ozdravných pobytů. Dále jsme připravili 15 společných setkání, rozdali 91 věcných
dárků u příležitosti životního jubilea a zapojili do všech akcí města. V neposlední řadě
jsme zakoupili permanentní vstupenky do Těšínského divadla, zajistili vstupenky do
ostravských divadel a uskutečnili ještě mnoho dalších aktivit.
Na výroční členské schůzi byl jednomyslně zvolen nový výbor ve složení: funkci
předsedy bude nadále vykonávat Dája Slívová, další členové výboru jsou Vladimíra Červová, Ivona Veselková, Jindřiška Radvanská, Jana Damková, Vlasta Kupková
a úsekoví důvěrníci Anna Heiderová, Miroslava Javorková a Eva Šmajstrlová.
Za práci ve výboru děkuji odcházejícím členkám Renatě Podešvové, Boženě Pospíšilové, Marii Kurzové.
Za finanční podporu děkuji Městskému úřadu Vratimov a sponzorům. Děkuji všem
členům organizace za hojnou účast na našich akcích. Nové založenému výboru a úsekovým důvěrníkům přeji pevné zdraví a hodně sil při zajišťování úkolů, které je čekají.
Dája Slívová
předsedkyně STP
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Místní knihovna
Horní Datyně
Ve středu 30. května od 9:30 hodin
se bude konat pro děti z mateřské školy
zábavné dopoledne s názvem Večerníky
naživo na téma RUMCAJS – MANKA
– CIPÍSEK. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
Zveme Vás na výstavu HUMOR &
KNIHY, kterou budete moci zhlédnout
od 7. května do 25. června v půjčovní
době knihovny.
Kontakt:
Místní knihovna Horní Datyně,
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info,
facebook:www.1url.cz/zt54U
Půjčovní doba:
pondělí 14:00–17:00 hod.
Mgr. Hana Pščolková
Marika Zajíčková
MěK Vratimov

Kola, kolečka
Květnový měsíc bývá ve vratimovské sokolovně bohatý na pořádané akce
a ani letos tomu nebude jinak. V úterý
1. května budeme stavět májku a zároveň proběhne volejbalový turnaj pro
smíšená družstva s minimální účastí
2 žen v každém z nich. Družstva jsou
rozdělena do dvou skupin, jedna je složena z registrovaných hráčů a druhá
má hráče amatérské. Registrace začne
od 9 hodin. Májku pokácíme v sobotu
26. května a opět u ní proběhne volejbalový turnaj za stejných podmínek jako
při stavění. Protože oba turnaje jsou
závislé na příznivém počasí, upozorňujeme, že za deště probíhá pouze turnaj
amatérských družstev v tělocvičně.
Ve středu 23. května pořádá TJ Sokol
Vratimov 22. ročník tradičních závodů
na kolech, koloběžkách, odrážedlech
a 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 Kola, kolečka
nekonají.
Těší se na Vás pořadatelé TJ Sokol
Vratimov!
Irena Heinichová
Sokol Vratimov
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Kronika města Vratimova, část 77, 1944
Tuto podívanou poskytuje jen válka, žel,
která je tak strašná! Lidé se na to dívali
a nedbali nebezpečí. A takových náletů
bylo na podzim a v zimě nespočetně. Tyto
události posilovaly naděje na vysvobození
tyranství a občanstvo, pozorujíc německou sklíčenost, začalo býti sebevědomější
a ve svém odporu k Němcům a jimi ovládaným úřadům smělejší a nebojácnější.
Nevybuchlé bomby, jichž bylo v obci na
různých místech několik, museli odstraňovati trestanci. Byla to práce velmi nebezpečná. Obec poskytla peněžité příspěvky
některým majitelům (zejména vdovám)
pozemků, poškozených bombami na jejich
úpravu.
Ve schůzi 18. prosince bylo přijato obecním zastupitelstvem rozhodnutí německých úřadů, že po zrušení „ Schulvereinu“
jako majitele budovy německé školy má

koupiti tuto budovu obec za K. 30.000,-.
Byla to částka velmi nízká vzhledem k rozsáhlosti a velikosti budovy a obec kup
schválila s uspokojením. To bylo snad za
celou dobu okupace jediné německé nařízení, které přišlo obci vhod.
Konečně došlo k likvidaci „ Schulvereinu“, založeného roku 1880 ve Vídni
na poněmčování českých a slovenských
zemí, který natropil v našem národě i ve
Vratimově mnoho zla. Pokroutil a nalomil
povahy českých dětí, jež byly nuceny školy německého „ Schulvereinu“ navštěvovati a deptal jejich duše. Němci však měli
s likvidací záměry docela jiné, ale jejich
stupidnost, tupost a fanatická stranická
zaslepenost jim bránila viděti skutečnost.
Fanatismus, jak známo z dějin, je vždy slepý, ale v tomto případě byl až chorobný.
Němci totiž, spojivše naše země „na věčné

časy“, jak trvale zdůrazňovali Hitler a jeho
pomahači s Německem, byli přesvědčeni,
že vlastní zemi není třeba školských spolků k vydržování škol a že tuto povinnost
má stát. Budovy pak přejdou do majetku
obcí, aby se jim stály břemeny, protože
udržování školní budovy, otop, světlo, plat
školníka a jiné, převezmou obce. A proto
vnutili školní budovu obci, aby o ni pro
Němce, jejichž byla hrstka, pečovala.
Čeští lidé dobře předvídali, že po skončení války tu již německé školy nebude, že
se její osud naplní a uzavře se její historie. Němci však tyto skutečnosti neviděli,
že Německo dokoná, ale věřili v jeho válečné vítězství. Kdo ještě v roce 1944, ku
konci roku, věřil v hitlerovské vítězství,
byl nevyléčitelný tupec, a to byli všichni
vratimovští Němci, kteří v to věřili až do
zhroucení říše.
pokračování příště

kulturní okénko
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.

Znáte autora sochy před policejní služebnou?
Sochař Jiří Babíček se narodil 24. dubna 1930 v Šardicích na jižní Moravě jako
druhý ze tří bratrů. Vyrůstal ale v nedalekých Miloticích, kde jeho rodiče působili jako učitelé. V šestnácti letech začal
pracovat v keramické továrně v Praze
na Maninách a tajně udělal zkoušky na
střední odbornou školu keramickou.
Krátce před maturitou byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do sochařského ateliéru profesora Jana Laudy,
kde v roce 1956 absolvoval.
Sochař Jiří Babíček zanechal kromě
Prahy nejzřetelnější stopu na severu Moravy, kde prožil deset velmi plodných let.
V šedesátých letech například vytvořil
pro ostravský centrální hřbitov sousoší Smrt, z něhož se dodnes dochovala
v sochařově majetku jen centrální plastika. Pamětníci si připomenou rozměrný
betonový reliéf Střelci na královnu/Boj
v kosmu (zničeno v devadesátých letech), který zdobil boční stěnu bývalého
Tuzexu v Bankovní ulici. V Ostravě zastával různé funkce v komisích a také ve
Svazu českých výtvarných umělců, spolu
s Ovčáčkem, Prokopem, Myszakem a teoretikem Holým, působil v legendární
výtvarné skupině Kontrast. S nástupem
normalizace se mu Ostravsko stává až
příliš těsným, prorežimní sochaři mu zde
tvůrčí podmínky ztrpčují, a tak po roce

foto archiv GVUO
1972 odchází Babíček do Prahy. Avšak
ani zde to není zpočátku se zakázkami
nijak slavné. Zabývá se proto restaurováním; v osmdesátých letech mu například prošly rukama tři sochy na Karlově
mostě, na jejichž záchraně se podílel.
Dnes žije a stále ještě tvoří ve Vestci
u Prahy.
V roce 1967 navštívil ateliér světoznámého sochaře Henryho Moorea a inspirace jeho dílem je pro Babíčka charakte8

ristická po celý zbytek autorova tvůrčího
života. Mezi autorova díla pro náš region nenávratně ztracená patří nejen Smrt
a Střelci, ale i bronzová plastika Vítězství
(1972) ležící bez užitku kdesi ve skladišti v Novém Jičíně. Naštěstí nám zůstala
betonová Rodina (1968) v Ostravě-Hrabůvce, plastika s názvem Ležící v Havířově, dekorativní plastika u základní
školy v Ostravě-Zábřehu a poprsí Jana
Švermy, které vratimovští znají z prostranství před služebnou policie. I na této
portrétní a v zásadě realisticky ztvárněné
plastice je patrná „moorovská" výtvarná
dikce a plastická struktura. Poprsí komunistického poslance a novináře, který se
aktivně účastnil Slovenského národního
povstání, vyjadřuje odhodlání a současně
útrapy a vysílení tohoto politika v mrazivé bouři na hoře Chabenec v Tatrách, kde
v listopadu 1944 zahynul. Po Švermovi
byla pojmenována řada podniků (například dva doly v Ostravě) a také jedna
městská část Kladna. Přestože se s pádem komunistického režimu v roce 1989
vyskytly námitky proti tomuto pojmenování, motivované Švermovou příslušností ke komunistické straně, vžitý název
městské části zůstal beze změny. Po Janu
Švermovi je pojmenována i novinářská
cena, kterou dodnes uděluje Spolek česptb
kých novinářů.

informace občanům
společenská
rubrika

VZPOMÍNÁME
Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich
srdcích však zůstáváš dál.
Dne 31. května si připomeneme první
smutné výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka pana

Dne 25. května 2018 vzpomeneme
10. smutné výročí, kdy nás náhle opustil
pan

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

Emila Polocha.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

informace občanům

Nabídka prázdninových
kurzů 2018

VRATIMOVSKÁ POUŤ
NEDĚLE 24. ČERVNA
9:00 Stánkový prodej s pouťovým zbožím
9:00 Kolotoče
10:00 Kouzlení s nití, výstava paličkované krajky
j y v galerii
g
10:00 Projížďka na koních
10:00 Malování na obličej
10:00 Modelování z balónků
10:30 Klauni s bublinami

Úterý
 Pilates - úterý 03.07.- 14.08.2018
375 Kč/7 lekcí, 18:00 - 19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení
břišních svalů a svalů spodní části zad.

Program:
10:00 Mažoretky ZIK-ZAK
10:15 Děti Základní umělecké školy Vratimov
10:30 Strašfuňákovy pohádky a soutěže pro děti
12:00 Vratimovský koblížek: 8. ročník oblíbené soutěže
v pojídání koblížků
12:20 Taneční skupina Jiřinky
12:30 Rytíři svatého grálu, skupina historického šermu
13:00 The rock band, ostravská kapela

 Bodystyling - úterý 03.07. - 14.08.2018
375 Kč/7 lekcí, 19:00 - 20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků formou
nenáročného aerobního cvičení.

Středa
 Jóga s Luckou - středa 04.07. - 29.08.2018
475 Kč/9 lekcí, 17:30 - 19:00, 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.

Moderátoři: Jiří Basta, DJ Radovan
V případě nepříznivého počasí bude program přesunut
do vnitřních prostor Společenského domu.

u
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Jak čmelá


a
13. květn
v 10 hodin

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

Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov

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

informace
občanům
akce ve městě
1.
2.

Pochod a cyklojízda Slezská brána

7:30

Akce ke 100 letům republiky KČT Horní Datyně

Turnaj v odbíjené a stavění máje

9:00

TJ Sokol Vratimov

Hernička s Kačkou

9:30

DDM Vratimov, akce pro rodiče s dětmi

Živé dříví

16:00

Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

Maxinožka

17:00

Kino Hvězda

3.

Živé dříví

16:00

Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

4.

Fotbal Vratimov: Michálkovice

16:30

Fotbalový stadion Vratimov

5. - 6.

Společný VP Free klubu a cukrářů II

17:00

DDM Vratimov

5.

Oblastní přebor tenisu, dospělí

6.

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

9:00

Fotbal Vratimov: Krásné Pole

10:00

Fotbalový stadion Vratimov

Fotbal Vratimov A: Stará Bělá

16:30

Fotbalový stadion Vratimov

Oblastní přebor, dorost

9:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Oblastní soutěž, Benjamínci B

14:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Fotbal Vratimov B: Krásné Pole

10:30

Fotbalový stadion Vratimov

7.

Ředitelské volno v Domečku

7:30

DDM Vratimov, akce pro přihlášené děti

8.

Oblastní přebor, dorost

9:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Oblastní soutěž, mladší žáci

9:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

14:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Oblastní soutěž, Benjamínci B
9.

10.
12.
13.

Hernička s Kačkou

9:30

DDM Vratimov, akce pro rodiče s dětmi

Živé dříví

16:00

Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

Věčně tvá nevěrná

19:00

Kino Hvězda

Večírek Spolku seniorů

15:30

Společenský dům Vratimov

Živé dříví

16:00

Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

Fotbal Vratimov: Ostrava-Jih

10:00

Fotbalový stadion Vratimov

Pohádkový les

15:00

Les Důlňák

Minecraft 2,0 druhý díl

9:00

DDM Vratimov, výuka PC hry

Jak čmeláčci léčili kytičku

10:00

Společenský dům Vratimov, divadelní pohádka pro děti

15.

Jarní koncert ZUŠ

18:00

Společenský dům Vratimov

16.

Hernička s Kačkou

9:30

DDM Vratimov, akce pro rodiče s dětmi

Živé dříví

16:00

Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

Jíme zdravě s fit recepty

18:00

Společenský dům Vratimov, přednáška

Hora

19:00

Kino Hvězda

17.

Živé dříví

16:00

Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

18.

Den sportu

14:00

Hřiště TJ Horní Datyně, pořádá ZŠ Datyňská

Fotbal Vratimov: Ostrava-Jih

17:00

Fotbalový stadion Vratimov

Fotbal Vratimov: Vítkovice

17:00

Fotbalový stadion Vratimov

Oblastní soutěž, starší žáci

9:00

19.
20.

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Fotbal Vratimov A: Pustá Polom

17:00

Fotbalový stadion Vratimov

Fotbal Vratimov B: Pustkovec

10:30

Fotbalový stadion Vratimov

Oblastní přebor, Benjamínci A

14:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Galapřehlídka DDM

14:30 a 16:30

Společenský dům Vratimov
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informace
akce veobčanům
městě
21.
23.

Divadelní představení

DDM Vratimov, ZÚ Půldivadlo, Dramaťák a Divadélko
za školou

16:30

Hernička s Kačkou

9:30

DDM Vratimov, akce pro rodiče s dětmi

Živé dříví

16:00

Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

Ferdinand

17:00

Kino Hvězda

Kola kolečka, 22. ročník

16:30

TJ Sokol Vratimov

24.

Živé dříví

16:00

Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

25.

Fotbal Vratimov: Petřkovice

17:00

Fotbalový stadion Vratimov

Bouchněte šampaňské

19:00

Kulturní dům Horní Datyně, divadelní představení DIOS
Propadlo

26.

Oblastní přebor tenisu, dospělí

9:00

Povídání o pejskovi a kočičce
27.

10:00

31.

Kino Hvězda, pásmo pohádek pro nejmenší

Turnaj v odbíjené a kácení máje

9:00

TJ Sokol Vratimov

Oblastní přebor, dorost

9:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Oblastní soutěž, mladší žáci

9:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

14:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Oblastní soutěž, Benjamínci B
30.

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Hernička s Kačkou

9:30

DDM Vratimov, akce pro rodiče s dětmi

Živé dříví

16:00

Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

19:00

Kino Hvězda

Živé dříví

16:00

Vratimovská galerie, výstava loutek Pavla Skorkovského

Bouchněte šampaňské

ƻərĵǢħŷǊħŷəǢħɷ

aneb
The Best of Propadlo

ʏÝəv^ǎáəá

vstupné 70 Kč

25. května
v 19 hodin
KD
K
D HORNÍ DATYNĚ
Ě
Propadlo slaví 30 let.
Přijďte slavit spolu s ním. Čeká Vás pásmo skečů,
scének a písniček z repertoáru divadelního souboru.

ɚɸǣǼɚĶŸȖǼsĨ

Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska od 3. dubna.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace na tel: 595 700 751.

əɸǣǼɚEȖ_sŸǼsɚǏsŘ_Ÿˢ˟ʳĨɚ{ǼŘĨʐ_ŸȖǣǼǏs_ȖUǼɚǋǼsĨ
Ÿ_ˠ˥_Ÿˠ˨ÌŸ_ÞŘʰŘsEŸƼŸ_ŸŎĶȖɚ{ŘǼsĶʳUâǣĶsˤ˨ˤ˦˟˟˦ˤˠʳ

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

VRATIMOV
6SROHĀHQVNìGĪP9UDWLPRY
Frýdecká 1000/48

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

Frýdecká 1000/48
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KINO HVĚZDA VRATIMOV - PROGRAM V KVĚTNU
informace občanům
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4; www.ksvratimov.cz, www.facebook.com/ksvratimov

Maxinožka

Rodinný film
2. května v 17 hodin
FR/Belgie, 2017, 91´, pohádka, rodinné vstupné 100 Kč (1+1),
jednotlivec 80 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Ben Slassen, Jeremy Degruson
V českém znění: Jindřich Žampa, Filip Švarc, Tomáš Borůvka,
Bohuslav Kalva, Adéla Kubačáková a další.
Příběh náctiletého Adama, který hledá ztraceného otce.

Věčně tvá nevěrná
9. května v 19 hodin
ČR, 2017, 92´, komedie, vstupné 80 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Lenka Vlasáková, Vilma Cibulková, Saša Rašilov, Sára Sandeva,
Jiří Lábus, Michael Kocáb a další.
Manželskému páru v krizi je naordinována nevěra - jeden druhého musí
přistihnout inflagranti.

Hora

Filmový klub

16. května v 19 hodin
Austrálie, 2017, 74´, dokument, vstupné 80 Kč,
členové klubu 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let,
v původním znění s titulky
Režie: Jennifer Peedomová
Vypráví: Willem Dafoe
Dokument Hora ukazuje okouzlující sílu výšin a jejich věčnou moc.

Ferdinand

Rodinný film

23. května v 17 hodin
USA, 2017, 108´, animovaná pohádka, rodinné vstupné 100 Kč (1+1),
jednotlivec 80 Kč, v českém znění, přístupné bez omezení
Režie: Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath
V českém znění: Ondřej Brzobohatý, Hana Kusnjerová, Roman
Štabrňák, Tomáš Racek, Matouš Ruml a další.
Příběh o nerozlučném přátelství holčičky Niny a býka Ferdinanda.

Povídání o pejskovi a kočičce

Sobotní promítání
pro nejmenší

26. května v 10 hodin
Československo, 1950, 60´, pásmo animovaných pohádek,
vstupné 30 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Eduard Hofman
Vypráví: Karel Höger
Pohádky: Jak pejsek roztrhal kalhoty, Jak pejsek s kočičkou myli
podlahu, O pyšné noční košilce a další pohádky.

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
30. května v 19 hodin
ČR, 2018, 83´, komedie, vstupné 80 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Filip Renč
Hrají: Klára Issová, Matouš Ruml, Pavel Kříž, Lenka Vlasáková,
Aneta Krejčíková a další.
I když se cítíte zoufale, i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát.
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informace občanům
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– Plastová okna a dveře v různých provedeních
– Demontáž, montáž i zednické práce
– Hliníkové vstupní dveře do bytových i rodinných domů za velmi
výhodné ceny
– Zdarma, navíc kromě zaměření a dovozu, teplý meziskelní rámeček a kovové bezpečnostní kliky

e
m
í
z
í
b
a
n

– veškeré sklenářské práce
– fazetování
– gravírování
– pískování

Kontakt:
Pod Břehy 12, 720 00 Ostrava-Hrabová
(u podjezdu k Makru)
tel./fax: 596 789 375
tel.: 596 782 802, tel.: 603 442 357
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ČERVEN
2018

Ze schůze rady města

Zápis do ZUŠ

Upozornění pro spolky

Vratimovské koupaliště
V případě příznivého počasí budou
brány vratimovského koupaliště v letošním roce poprvé otevřeny pro veřejnost
od soboty 2. června. V následujícím období bude koupaliště otevřeno každý den
do konce letních prázdnin, pokud teplota
vzduchu dosáhne 20°C a nebude pršet –
aktuální informace budou denně zveřejňovány na internetových stránkách města
www.vratimov.cz.
Koupaliště můžete navštívit denně od
9:00 do 19:30 hodin, vstup 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 jednu 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 koupaliště si zde mohou zapůjčit slunečníky a pro děti jsou připraveny
k zapůjčení pěnové žížaly. Nebude chybět
občerstvení, které přispěje ke spokojenosti
všech návštěvníků koupaliště. Parkování

Ilustrační foto archiv KS
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).
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

Město Vratimov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst
úředníka na odboru investic a údržby obecního majetku Městského úřadu Vratimov,
konkrétně na pozici referenta na úseku údržby a oprav budov v majetku města a na úseku
silničního hospodářství. Podrobné informace jsou na www.vratimov.cz.

Ing. Renáta Mičulková
tajemnice

Letní kino v Horních Datyních
Kafe Pohádka, sídlící v hornodatyňském kulturním domě, a Kulturní středisko Vratimov si Vás společně dovolují pozvat do letního
kina Hvězdička, které bude promítat v sobotu 9. června na hřišti TJ Horní Datyně.
Akce začne již v15 hodin, kdy na hřišti bude pro děti skákací hrad a malování na obličej. Samotné promítání začne ve 21 hodin
projekcí rodinného filmu Špunti na vodě. Sezení bude zajištěno na lavičkách, v případě jejich obsazení doporučujeme vzít s sebou
deku, či podsedáky k sezení na trávě.
Po celou dobu bude zajištěno občerstvení po děti i dospělé, a to jak na hřišti, tak i v prostorách kavárny. Vstup na promítání je
zdarma. V případě špatného počasí se akce přesune na jiný termín. Další projekce letního kina je plánovaná na sobotu 11. srpna.
Bc. Martin Čech
místostarosta

informace občanům

Ze schůze rady města
Dne 24. dubna rada města mimo jiné:
• pověřila starostku města JUDr. Dagmar Hrudovou a tajemnici Městského úřadu Vratimov Ing. Renátu Mičulkovou
přípravou a organizací referenda, ve kterém by se občané
vyjádřili k tomu, zda souhlasí, či nesouhlasí s prodejem pozemků města v lokalitě mezi místní komunikací Na Příčnici, silnicí 2. třídy Datyňská a zahradou vedle Základní školy
na ulici Datyňská za účelem výstavby menší prodejny
• pověřila místostarostku města Mgr. Ivetu Zechovou a vedoucí odboru sociálně-správního Mgr. Eriku Herzovou
vypracováním plánu rozvoje sportu města Vratimova dle
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
• schválila termín zahájení sezóny na koupališti k 02.06.2018

•

schválila provedení opravy místní komunikace ulice Popinecká, část „A“ asfaltovým krytem ze 3 vrstev

Dne 9. května pak také:
• schválila Smlouvu o dílo k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce s názvem Vratimov-Horní Datyně, chodník
od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici
• schválila zajištění provozu dětského hřiště u Mateřské školy ve Vratimově-Horních Datyních pro využití veřejností
a uzavření dohody o provedení práce se správcem tohoto
hřiště
Bc. Martin Čech
místostarosta

Manuál na záchranu volně žijících živočichů
…pokračování Manuálu na záchranu volně žijících živočichů

…pokračování příště
Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. června 2018.
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: Tisk Agency, s.r.o., Gajdošova 3280/29A, 702 00 Moravská
Ostrava a Přívoz. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Lenka Veliká. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367

2

informace občanům

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 jako přípravný nástroj pro dechové nástroje, všechny dřevěné i žesťové
nástroje, bicí nástroje, perkuse a v poslední
době velmi žádaný lidový nástroj cimbál.
Velké popularitě se těší výuka zpěvu.
Naše ZUŠ 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 stálých hudebních souborů s bohatým
repertoárem. Pravidelně se zúčastňují soutěží, koncertů, prázdninových soustředění
a zájezdů v tuzemsku i v zahraničí.

DECHOVÝ ORCHESTR
ZUŠ VRATIMOV

Pro všechny zájemce o studium hry na dechové a bicí nástroje. V současné době má
téměř 70 aktivních členů.

BIG BAND

Zde najdou uplatnění starší a hudebně vyspělejší žáci dechového orchestru.

RYTMICKÁ SKUPINA
BICÍCH NÁSTROJŮ
Vyučujeme všechny druhy bicích nástrojů
včetně melodických.

SMYČCOVÝ ORCHESTR
Uplatnění najdou žáci, kteří budou studovat hru na housle, violoncello, kontrabas.

VRZUŠKA (Vratimovská
ZUŠKA) – cimbálová muzika
Jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku
hry na cimbál a kontrabas. Hráči na tyto
nástroje najdou uplatnění nejen v cimbálové muzice.

MALINA
Přípravka malých muzikantů pro hru ve
smyčcovém orchestru a později i ve VRZUŠCE.

OZVĚNY
Vokální soubor pro všechny zpěvačky
a zpěváky klasické a populární hudby.

foto archiv ZUŠ
Housle, smyčcové a dechové nástroje můžeme v omezeném množství zapůjčit žákům domů.

VÝTVARNÝ OBOR
Věnujeme se malbě, především nauce výtvarných 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 2018/2019 zřejmě nemůžeme
přijmout všechny nově přihlášené žáky do
výtvarného i do hudebního oboru z důvodů
dlouhodobě naplněné kapacity školy, která je limitována 390 žáky. Nabízíme Vám
možnost přihlásit své děti do výtvarných
a hudebních kroužků, které provozuje
Dům dětí a mládeže ve Vratimově, s nímž
odborně spolupracujeme.

PŘIHLÁŠKY:
Kdykoliv v odpoledních hodinách na ředitelství školy – nejlépe osobně nebo možno stáhnout z našich webových stránek.
Přihlášky jsou zařazovány do pořadníku
dle termínu podání a preferovaného studijního zaměření. Omlouváme se za toto
nutné opatření.
Vyučování v novém školním roce zahájíme v pondělí 3. září 2018 od 13 hodin
a v 16 hodin se uskuteční schůzka s rodiči
nově přijatých žáků, na které budou noví
žáci individuálně přiřazeni k jednotlivým
učitelům a zároveň si domluví rozvrh hodin.
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 18. června 2018.
I VY VSTUPTE DO ŘAD UMĚLCŮ –
MUZIKANTŮ A VÝTVARNÍKŮ!
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Vice informací osobně v ZUŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí 192 (vchod z ulice
Školní), tel: 596 730 883, www.zusvratimov.cz
Petr Hemerle
ředitel ZUŠ

Kolíne, Kolíne,
... tak začíná znělka a téměř hymna
slavného festivalu. Letos se již koná
55. ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb ve dnech 8. - 10. června.
Festival dechové hudby Kmochův
Kolín je jednou z největších kulturních
událostí středočeského regionu. Jde
o mezinárodně uznávaný a respektovaný festival dechové hudby, který si
zakládá na moderním pojetí tohoto hudebního žánru, ale zároveň je odkazem
významné historie spojené se jménem
hudebního skladatele Františka Kmocha,
pro nějž bylo město Kolín celoživotním
působištěm. Počet účinkujících se pohybuje kolem 1500 hudebníků a 250 mažoretek. Loňská návštěvnost činila kolem 8.000 lidí. Dechovému orchestru
Základní umělecké školy Vratimov se
dostalo velkého uznání a byl pozván
k účinkování na tomto festivalu. Předcházela tomu však vynikající umístění
na prestižních soutěžích a festivalech
doma, i v zahraničí: Belgie, 2 x Polsko, doma např. v Hranicích na Moravě.
Festivalu se zúčastníme již podruhé po
sedmi letech, naposledy to bylo v roce
2011, a dodnes náš koncert zůstal v dobré paměti organizátorů festivalu.
Do Kolína jedeme v počtu 66 účinkujících s vědomím, že reprezentujeme
naši ZUŠ, Dechový orchestr a hlavně
město Vratimov.
Petr Hemerle
ředitel ZUŠ Vratimov

informace občanům

Na procházce za vratimovskou historií
Jen málo dní v roce nabízí tolik různých
možností k oslavám jako 1. květen. V Máji
Karla Hynka Máchy se dozvídáme, že
1. máj je lásky čas. O několik let později
právě v tento den začíná série demonstrací dělníků v americkém Chicagu za osmihodinovou pracovní dobu, za niž někteří
z nich položí své životy. V důsledku těchto událostí je právě tento den oslavován
jako Svátek práce, který se slaví od roku
1890 po celém světě. Podle lidových tradic
chlapci staví v předvečer 1. máje májky,
následující den se pak zamilované dvojice
líbají pod rozkvetlou třešní a studenti začínají své majálesy. Obyvatelé Vratimova
mají ještě o jeden důvod více. Právě v tento
den v roce 1945 byl totiž Vratimov osvobozen. Z kronik lze vyčíst, že Rudá armáda přišla do Vratimova dvěma směry. Od
Hrabové přes řeku Ostravici a ruské tanky
přijely od Kunčic. Krátký boj byl sveden
u hřbitova a po něm se Němci stáhli k Ře-

foto ZŠ Masarykovo nám.

Charita Ostrava hledá
zdravotní sestry pro
hospicové služby

foto ZŠ Masarykovo nám.
pištím, někteří ustoupili do Horních Datyň.
Zatímco Vratimov byl osvobozen 1. května, v případě Horních Datyň to bylo až 3.
května 1945.
Také učitelé a žáci v ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí si pravidelně v tuto dobu
připomínají historii města, ve kterém žijí.
V pondělí 30. dubna se žáci 7. a 8. tříd vydali na vycházku k památníku nešťastné
rodiny Vysloužilových na ulici Na Podlesí. Před památníčkem si přečetli popis
tragických událostí souvisejících s vypálením Vychodilova statku. A protože byl
krásný jarní den, vydali se ještě dál, až na
Rakovec, ke kapličce na ulici Lesní, kte-

Charita Ostrava nabízí pracovní místa na plné i zkrácené úvazky pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv.
Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu:
ihned nebo dle dohody. Podrobnější
informace na webu: http://ostrava.
charita.cz/volna-mista/

Upozornění pro
spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace, aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz
termíny akcí pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři na rok 2019 nejpozději do 31. července 2018. Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov

foto ZŠ Masarykovo nám.
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rá je zasvěcená svaté Anežce České. Děti
si přečetly Modlitbu lesa a připomněly si,
že pan inženýr Volný kapličku postavil na
počest Anežčiny kanonizace v roce 1990.
Ke spokojenosti dětí přispěly i fotbalové zápasy mezi chlapci i děvčaty na hřišti
v Rakovci, nebo vanilkovo – kaktusová
zmrzlina, kterou si mohli koupit na benzínové stanici u restaurace Koliba. Byl to
jeden z těch vzácných školních dní, kdy se
toho děti mnoho dozvěděly, i když zrovna
neseděly ve školních lavicích.
Mgr. Pavlína Kožušníková
za třídní učitelky 7. a 8. tříd
ZŠ Masarykovo náměstí
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Připravit, pozor, jeď!
Přesně takové povely se rozléhaly na
kluzišti ve Vratimově v pátek 27. dubna.
Probíhaly tady totiž jízdy zručnosti na kole
dětí ze ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, které se společně s paní učitelkou Nelly Kavalovou a s paní učitelkou Martinou
Pelikánovou rozhodly zapojit do celostátní
akce Dopravní soutěž mladých cyklistů
2018.
V průběhu dubna, „měsíce bezpečnosti“, vyplňovali žáci ve škole testy z pravidel silničního provozu a ze zdravovědy. Ti
nejšikovnější se pak sešli k jízdám zruč-

foto ZŠ Masarykovo nám.

nosti. Nejprve si s přítomnými vyučujícími
prošli celou trasu. V jejím průběhu museli
dokázat, že opravdu dobře ovládají jízdu
na svém kole. Museli zvládnout slalom,
balanční přejezd přes houpající se lavičku,
jízdu v úzkém prostoru mezi překážkami
a nakonec dojezd na přesnost.
Z nejšikovnějších cyklistů vzniklo družstvo, které školu reprezentovalo v oblastním kole 4. května v Ostravě-Přívoze.
Tvořili ho Denisa Füri, Matěj Mikulenka,
Filip Ivan a Vojtěch Konvičný. Protože se
zástupci naší školy účastnili této soutěže

foto ZŠ Masarykovo nám.

Folklor ve Vratimově
Již mnoho let se vždy v červnu koná ve Společenském domě
folklorní koncert pro žáky vratimovských škol, pořádaný v rámci
Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF/IOV Frýdek-Místek.
V letošním, již 24. ročníku festivalu, vystoupí ve čtvrtek 14. června
v 8:30 a 10 hodin soubory Ratelinis z města Kaunas v Litvě a Sanggar Andika Sekolak Bogor Raya
z města Bogor v Indonésii.
foto MFF
Národní umělecký soubou Ratelinis, který přijede z druhého největšího města Litvy Kaunasu, byl založen v roce 1988
a má 40 členů. Pravidelně se účastní litevských slavností a soutěží, v nichž se umisťuje
na předních příčkách, ale rovněž cestuje do zahraničí. Všichni členové souboru mají
vice než desetiletou zkušenost s tancem, hudbou a zpěvem.
Indonéský soubor Sanggar Andika Sekolak Bogor Raya byl založen v roce 2008
v Bogoru v provincii Západní Jáva. Soubor vystupuje v tradičních krojích. Pro ženský
oděv kebaya jsou typické blyštivé ozdoby a ornamenty. Pánská část souboru se předvede v kroji nazvaném beskap, což je kabát nebo bunda jakékoliv barvy (většinou však
černé), volné kalhoty téže barvy, tradiční část oblečení utažená kolem pasu, která se
jmenuje samping, bendo - tradiční
pokrývka hlavy a nazouvací střevíce. Soubor doprovází živá muzika
s typickými nástroji Západní Jávy,
jako je harfa zvaná kecapi, buben
kendang, flétna suling, housle rebab a gongy zvané bonang.
Bc. Táňa Slavíková
vedoucí
kulturního
střediska
foto MFF
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poprvé, byli překvapeni náročností oblastního kola. Teoretickými testy prošli bez
zaváhání, ovšem náročnost praktických
jízd je stála přední umístění. Nakonec si
přivezli mnoho adrenalinových zážitků
z jízd vyžadujících opravdu maximální pozornost a zkušenosti pro ně i jejich
spolužáky do dalších ročníků. Také rodiče se o ně mohou méně bát, když vyjedou
o prázdninách na svých strojích do ulic.
Mgr. Pavlína Kožušníková
za redakci ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí

foto ZŠ Masarykovo nám.

Vystoupení
s flétničkou
Dne 10. května vystoupily děti z Mateřské školy ve Vratimově na akci u příležitosti Dne matek, pořádané Spolkem
seniorů města Vratimova.
Ve velkém sále vratimovského Společenského domu přednesly říkanky, na
flétničky zahrály lidové písně a zatančily taneček Maličká su. Děti seniorkám
zpříjemnily sváteční odpoledne pod vedením paní učitelky Pavly Čelinské.
Pavla Čelinská
MŠ Vratimov

foto MŠ Vratimov

DEN MATEK
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Křížem krážem Slezskou bránou
V pátek 27. dubna se ve Společenském
domě sešli žáci základních škol a spolky
seniorů z Regionu Slezská brána. Konal se
totiž již 9. ročník vědomostní soutěže Křížem krážem Slezskou bránou.
Ve třech kategoriích soutěžili žáci 3. - 5.
tříd, žáci 6. - 9. tříd a členové spolků seniorů. Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, jako pořadatel této soutěže, se v letošním roce inspiroval známou
televizní soutěží Riskuj.
Veškeré informace k soutěžním otázkám
jsme čerpali z oficiálních stránek všech
obcí, které jsou členy spolku Regionu
Slezská brána a z prezentací žáků z loňského kola soutěže. Pro soutěžící tak bylo
připraveno 11 okruhů otázek, které dle
obtížnosti byly ohodnoceny od 1 - 5 bodů.
Naším cílem bylo prohloubit znalosti o regionu a připomenout si snahu dětí při zpracovávání videí o svých obcích. I přesto,
že byly 3 soutěžní kategorie, otázky byly
pro všechny soutěžící stejné. Každé družstvo tvořili 3 členové a každou přihlášenou
obec mohlo reprezentovat jen jedno družstvo. Rovněž tak i spolky seniorů měly naprosto stejné podmínky.

Kategorie C senioři:
Klub seniorů Sedliště
Klub seniorů Oprechtice
Klub seniorů Řepiště
foto DDM
Všichni soutěžící si od pořadatelů, ale
i od zadavatele soutěže, kterým je Region Slezská brána, zaslouží velký obdiv
a uznání, protože, jak podotkl předseda
regionu pan Petr Baďura, tento ročník byl
velice obtížný. Soutěžící se museli naučit
velké množství informací, které následně
zužitkovali.
A zde jsou výsledky jejich snažení:
Kategorie A žáci ZŠ 3. - 5. tříd:
ZŠ Václavovice – Obec Václavovice
ZŠ Sviadnov – Obec Sviadnov
ZŠ Žabeň – Obec Žabeň
ZŠ Řepiště – Obec Řepiště
Kategorie B žáci ZŠ 6. – 7. tříd:
ZŠ Raškovice – Obec Raškovice
ZŠ a MŠ Sedliště – Obec Sedliště
ZŠ Vratimov, Datyňská – Město Vratimov

foto DDM
Chtěli bychom poděkovat členům
poroty, která letos dohlížela na dodržování pravidel a správnosti hodnocení. Konkrétní poděkování patří předsedovi RSB
p. Petru Baďurovi, místopředsedovi RSB
p. Rostislavu Kožušníkovi a projektovému
manažerovi RSB Ing. Miroslavu Lyskovi.
Rovněž díky patří i městu Vratimov, které zajistilo bezplatný pronájem kulturního
střediska.
Již nyní se těšíme na viděnou při jubilejním 10. ročníku této vědomostní soutěže.
Věra Pacíková
pedagog volného času DDM

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
Den dětí Vratimov

uvidíte, že s touto hrou zažijete spoustu zábavy a zároveň zapojíte své mozkové buňky. Všichni si z akce odnesou malý dárek,
účastnický list a úžasný zážitek. V rámci rekordu uspořádáme
od 16:30 hodin regionální kolo v 3iQ s postupem do krajského
kola. Prezentace soutěžících s možností postupu začíná v 16:15
hodin. Připravené pro Vás budou i další novinky v DDM.

Na pátek 1. června chystáme spolu s TJ Sokol Vratimov tradiční
oslavu Dne dětí. Zahájení bude v 15 hodin před Společenským
domem. Disciplíny nejen pro děti budou probíhat v okolí Společenského domu a v zahradě sokolovny. V letošním roce jsme
zvolili téma Úsměvy dětí, a věříme, že každé dítě, které se oslav
MDD zúčastní, bude mít úsměv na tváři po celou dobu. Akce
bude za každého počasí! Když bude pršet, akce proběhne v přísálí Společenského domu a v tělocvičně TJ Sokol.

Dětská novinářská cena
Dům dětí a mládeže Vratimov a Institut komunitního rozvoje Ostrava pořádají 20. ročník Dětské novinářské ceny a Kids
Press Photo na téma Modeling. Záštitu nad DNC 2018 převzal
PaedDr. Ladislav Hrzal - předseda Dětské tiskové agentury
a školský ombudsman. Slavnostní vyhlášení proběhne 22. června v 10 hodin v sále DDM Vratimov. Všichni ocenění autoři
obdrží pozvánku.

Badatel víkend
Badatel víkend, 8. - 10. června, je určen pro holky a kluky
(i nečleny kroužků) ve věku 6 - 15 let. V pátek a v neděli máme
připravené hry, soutěže a malé pokusy. V sobotu vyrazíme do
Ostravy, navštívíme Středisko záchranného systému 112, Vědeckou knihovnu, TyfloCentrum a Cirkulum.V uvedených místech je v rámci akce Ostravská muzejní noc připraven zajímavý
program. V knihovně se zapojíme do interaktivního putování
světem 1. republiky. V TyfloCentru si děti vyzkouší, jak vidí
zrakově postižení a na závěr uvidíme program Mezinárodního
festivalu nového cirkusu a pouličního divadla. Nutno přihlásit
své dítě do 5. června.

Hurá prázdniny
Ve čtvrtek 28. června bude na zahradě Domu dětí a mládeže
Vratimov a v jeho okolí velmi živo. Společně s Českým červeným křížem, BESIPem a Policií ČR připravujeme pro žáky
základních škol ve Vratimově preventivní program, který zajistí vyšší povědomí o bezpečném chování během prázdninových dnů, a to nejen na komunikacích, ale i například na cyklostezkách, na horách, ale i doma a na hřišti. Akce Hurá prázdniny
začne v 8:30 hodin a zúčastnit se může i veřejnost z Vratimova.

Rekord v 3iQ
Ve středu 13. června od 13 do 18 hodin Vás všechny zveme
naučit se hrát netradiční piškvorky vyrobené ze speciální lehčené pěny. Každý účastník se tímto bude podílet na celorepublikovém rekordu hráčů 3iQ. Pravidla vysvětlíme na místě. Sami

Bližší informace k akcím naleznete na webu: www.ddmvratimov.
cz nebo https://www.facebook.com/DDMVratimov/

Informační schůzka k táboru
5. června od 16 hodin – LDT Badatel, Výtvarník aneb Země v nebezpečí
6
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Městská knihovna informuje
SKIP ČR vyhlašuje desátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní
docházky. Do projektu přihlašuje letošní
žáky prvních tříd základních škol veřejná
knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Již 10 let dostávají ve Vratimově žáci zdarma Knížku
pro prvňáčka. U této příležitosti zveme
žáky 1. tříd vratimovských škol na besedu Neposedná písmenka, součástí besedy
bude předávání Knížky pro prvňáčka dne
7. června. V tomto školním roce je to kniha spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové Bráchova bota. V letošním roce se podařilo
zajistit, že prvňáčci ve Vratimově a Horních Datyních budou mít knihu zdarma.
V rámci projektu Celé Česko čte dětem
připravujeme akci Týden čtení, která se
uskuteční v pátek 8. června a zúčastní se jí
žáci Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí. Žáci všech tříd budou soutěžit
ve scénickém čtení. Lovci perel – pozor!
Za své nastřádané moriony (soutěžní peníze) si můžete nakoupit od 11. do 22. června v našem připraveném obchůdku.
Přijďte zhlédnout v půjčovní době výstavu s názvem České knihovny, která
trvá do 22. června.
Ve středu 9. května naši knihovnu navštívil zrakově postižený pracovník Cha-

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.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Městská

knihovna
foto městská knihovna
rity sv. Alexandra z Ostravy-Kunčiček
pan Ladislav Holba se svým vodicím
psem Ami. Pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, a žáky 2. třídy
ZŠ Horní Datyně měl připravenou besedu,
v rámci které děti získaly informace o zrakovém postižení a roli asistenčního psa.
To vše zábavnou formou.
V knihovně si můžete do 22. června
zakoupit textilní výrobky Chráněné dílny
Charity sv. Alexandra.
Kontakt:

Městská knihovna Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz
facebook: www.1url.cz/mt9zk

VRATIMOV

Místní knihovna
Horní Datyně
Zveme Vás na výstavu HUMOR &
KNIHY, která trvá do 25. června
a můžete ji zhlédnout v půjčovní
době v pondělí od 14:00 - 17:00 hod.
Kontakt:
Místní knihovna Horní Datyně,
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info,
facebook:www.1url.cz/zt54U
Půjčovní doba:
pondělí 14:00 - 17:00 hod.

Běh v Důlňáku opět na výbornou
Na startu již 35. ročníku Lesního běhu v Důlňáku se v úterý
17. dubna sešlo 123 závodníků; mimo zvučných jmen mistrů
a mistryň republiky a reprezentantů také množství hobby běžců, včetně místních. Nejvzdálenější účastník byl až z Mělníku,
ale tradičně přijeli i vytrvalci za Slovenska a Polska. Závod
měl docela hvězdné obsazení. Mezi nejlepšími vytrvalci kraje
byla i Petra Pastorová, jednačtyřicetiletá matka tří dětí, která
po úspěších v 50 kilometrových závodech v Číně, Itálii (2. místa) a Dubaji (2. a 1. místo) získala 14 dnů po vítězství u nás na

pražském maratonu již svůj čtvrtý titul mistryně České republiky.
Startovala i Ludmila Šokalová,
jednašedesátiletá hrdinka extrémních beskydských 24 hodinových
závodů LH24 a B7 a v Důlňáku za
sebou nechala množství mnohem
mladších mužů i žen. Neztratili se
ani 73 letý veteránský mistr republiky v maratonu Václav Procházka
a nejmladší běžec, desetiletý vratimovský Filip Kraus. Vítězi se stali Jan Fousek z MK Seitl Ostrava
foto Otto Seitl
a Petra Pastorová (Kilpi Racing
Team). Vratimovští Zuzka Vítková, Marcela Kratochvílová, Martin Janalík, Jiří Kaplan, Radek
Nitka a Luděk Vavrečka zaběhli výborně a obstáli se ctí.
Závod měl opět štěstí na výborné počasí a v lese byla skvělá
běžecká atmosféra. Množství následně došlých SMS zpráv a e-mailů svědčí, že se líbil. Fotodokumentaci Otto Seitla, článek
úspěšného účastníka Marka Škapy i výsledky lze najít na www.
mkseitl.cz.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

foto Otto Seitl
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Co se děje v Sokole

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

Květnový měsíc ve vratimovském
Sokole začal jak jinak než sportovně.
Uspořádali jsme 1. májový volejbalový
turnaj spojený se stavěním máje. Turnaj
je vždy rozdělen na družstva registrovaných hráčů a amatérů. Ve skupině
registrovaných si zahrálo patnáct týmů
a v amatérské osm. Atmosféra byla
skvělá, i když samotné zápolení na kurtech, v tělocvičně či přilehlém hřišti základní školy skončilo až okolo 20. hodiny. Na 1. místě registrovaných týmů
se umístilo družstvo s názvem Špičkoví
hráči s kapitánem Tomášem Jamborem
a na 1. místě amatérských hráčů tým
pod jménem Lumpáči A s kapitánem
Jardou Polkem. Všem vítězným i poraženým gratulujeme!
V červnu nás čeká hned několik akcí.
V pátek 1. června pořádáme pro děti,
společně s DDM Vratimov, oslavu jejich dne. Začíná se u kulturního střediska mezi 15. – 16. hodinou a končí
v zahradě (za deště v tělocvičně) sokolovny. Děti i dospělí absolvují řadu
disciplín a mohou se zúčastnit i doprovodného programu. V sobotu 9. června čeká zdejší Sokol pořádná zkouška
– pořádáme 1. ročník SOKOLVRATU
– jde o přátelský pochod z Ráztoky na
Visalaje, kde zažijete východ slunce
na hřebenech Beskyd, a to proto, že od
sokolovny vyjíždíme už ve 2:45 hodin.
Trasa má mnoho možností, co se týče
její délky. Ta základní bude 47,8 km,
ale mysleli jsme i na ty, které by tato
vzdálenost odradila a připravili pro ně
pochod i kratší. Vše najdete na našem
webu https://sokolvratimov.webnode.
cz/sokolvrat/ nebo facebooku. Stačí se
jen přihlásit.

Na vratimovském stadionu, v herně stolního tenisu, proběhl jako každoročně tradiční
Velikonoční turnaj za účasti dětí ročníků narozených 2004 a mladších. Turnaj probíhal
za řízení výboru oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, přičemž účastníci
hráli systémem každý s každým.
Vítězem turnaje se
stal Filip Zajíc (9 vítězství : 0 porážek)
před druhým Robinem
Parwou (7:2) a třetím
Markem
Konrádem
(7:2). Překvapením turnaje byl Adam Pravda,
který obsadil 4. místo.
Každý účastník obdržel
velikonoční cukrovinky
a vítězové ceny, které
věnoval oddíl stolního
tenisu.
Věříme, že turnaj,
foto Oldřich Vrtal
který úspěšně proběhl,
povzbudí naši mládež
k dalšímu a ještě intenzivnějšímu tréninku. Vždyť jsou to právě naši nejmladší, kteří se
budou na základě výkonnosti včleňovat do jednotlivých družstev našeho oddílu stolního
tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov a budou postupně nahrazovat naši starší úspěšnou
stolní tenisovou generaci.
Radomír Filipec, rozhodčí
Oldřich Vrtal, předseda oddílu

Těšíme se na Vás!
Irena Heinichová
Sokol Vratimov

Divize muži (MS)
tabulka:

Stolní tenisté do ligy?
Stolní tenisté TTC MG Odra GAS Vratimov skončili v divizi na velice pěkném
2. místě a na základě tohoto umístění je
možné, že v sezoně 2018/19 budou hrát
3. ligu! Ale nepředbíhejme, uvidíme, jak
se situace celorepublikově vyvine.
Sezona 2017/18 byla pro oddíl stolního
tenisu vůbec nejúspěšnější v jeho historii,
vždyť i ostatní družstva oddílu (včetně
žáků, tedy družstva E) postoupila vždy
o jednu soutěž výše:
Družstvo B: 1. místo, postup z Krajské
soutěže 1. třídy do Divize
Družstvo C: 2. místo, postup z Městského přeboru 2. třídy do Městského přeboru 1. třídy
Družstvo D: 1. místo, postup z Městského přeboru 3. třídy do Městského přeboru 2. třídy
Družstvo E: 3. místo, postup z Městského přeboru 4. třídy do Městského přeboru
3. třídy
V současné době není v celé České republice oddíl stolního tenisu, který by
měl tak úspěšnou sezonu 2017/18 u všech
družstev, jako právě TTC MG Odra GAS
Vratimov!
O Velikonocích pořádal oddíl tradiční
žákovský Velikonoční turnaj, který vyhrál
Filip Zajíc před Robinem Parwou.
Oddíl stolního tenisu provádí navíc nábor mládeže z Vratimova a okolí a vytvořil
8

foto Oldřich Vrtal
ještě družstvo P, tzv. přípravku, ve které 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 je do této tréninkové přípravky přihlásit (telefon 603 283 558).
Kdoví, třeba zrovna Vaše dítě bude ping-pong bavit a stane se v budoucnu dobrým
hráčem. Kvalitní podmínky pro trénink
včetně trenérů oddíl má, teď už to záleží
na hráči samém.
Oldřich Vrtal
předseda oddílu stolního tenisu

kulturní okénko
informace
občanům

Kouzlení s nití

Kouzlení s nití

Kouzlení s nití, tak se dá nazvat tvorba Jindřišky Radvanské
z Vratimova, která věnuje již 20 let paličkování.
Jindřiška Radvanská se narodila 6. června 1946 v OstravěVítkovicích. Již od mládí se věnovala ručním pracím různého
zaměření, pletení, háčkování či vyšívání. Před čtyřiceti lety
se z Havířova přestěhovala do Vratimova a vychovala zde tři
děti. Když děti opustily rodné hnízdo a nastal důchodový čas,
zatoužila se opět vrátit k ručním pracím,
tentokrát k nové technice zpracování příze. V okamžiku, kdy
viděla na ostravské
výstavě ukázku paličkování, bylo rozhodnuto. Přidala se k ostravskému kolektivu
foto archiv JR
žen, kterému učarovaly nitě a dřevěné kolíčky. Po ukončení činnosti této skupiny
založila s kolegyní novou skupinu ve Středisku volného času
Klíč ve Frýdku-Místku. Po letech sbírání zkušeností, poznatků
a podkladů převzala roli vedoucí kurzu paličkování. Čtyři roky
již sama učí a předává své získané zkušenosti novým zájemkyním o paličkování.
Vytváří stále nové a nové různě velké vzory. K plošným tvarům přibývají tvary plastické, doplněné perličkami, skleněnými
segmenty, kamínky, dřevem a jinými prvky. Široká škála výrobků není určena pouze ke zkrášlení interiéru. Lze je použít i jako
módní doplněk v podobě kabelky, kravaty, klobouku, šerpy či
brože. Tuto mravenčí práci lze vytvářet jen s velkou láskou a trpělivostí, a tu Jindřiška Radvanská určitě má.
Přijďte se sami přesvědčit do Vratimovské galerie, v níž od
5. června vystavuje svou tvorbu.
Danuše Slívová

6ØSTAVAPALIăKOVANÅKRAJKY
*INDĪIÓKY2ADVANSKÅ

vernisáž výstavy 5. června v 17 hodin
Výstava bude otevřena do 29. června
a každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin,
nebo po domluvě na tel. čísle 595 700 751.

František Kupka, Vlna
Kdo by neznal jméno malíře, jenž světového věhlasu dobyl v Paříži, kde většinu života také žil. František Kupka patří
ve světě k jedněm z nejznámějších Čechů. Galerie výtvarného umění v Ostravě
koupila v roce 1966 jeho obraz Vlna, který se postupně proměnil v další z legend
ostravské galerijní sbírky.
Křehká dívka, spíš dítěti podobná víla,
oděná v průsvitný šat, dřepí na pobřežním skalisku. Sleduje s údivem a pokorou dramaticky rozbouřenou hladinu
moře s divokou, zpěněnou vlnou v centru
kompozice. Obraz je definitivním provedením kvašové studie stejného názvu
(v majetku Národní galerie), datované
v signatuře 1902. Vlna je alegorií donkichotského zápasu člověka s osudem, jíž
vévodí mořský živel.
František Kupka vystudoval v letech
1887-1890 pražskou Akademii v ateliéru
rektora Sequense. Ani pozdější studia na

foto archiv GVUO
vídeňské Akademii pro Kupkovu malířskou průpravu neznamenala velký přínos. Přesto byl nejlepším žákem školy.
Osvojil si zde bravurní kresbu, jíž se pak
v Paříži zpočátku živil. V roce, kdy obraz
Vlna vznikl, získal Kupka na Světové výstavě v St. Louis za sugestivně koncipované plátno s erotickým nábojem, nazvané Balada-Radosti života, zlatou medaili.
Nekonvenční symbolistní malba plná významových kontrastů obsahuje prvky,
9

zřetelně směřující k nefigurativnímu projevu. Současně to ale znamená, že ostravský obraz Vlna, spolu s několika dalšími
díly této etapy Kupkovy tvorby (Akt na
mořském pobřeží 1903, Podzimní slunce
1906, Pískaři na Seině 1907 a přelomové Jezero-Klávesy piana z roku 1909),
uvozuje sérii posledních autorových figurativních prací. Následně již sledujeme
Kupkovo vrcholné období, kdy dokořán
otevřel brány abstrakce.
Vlna prošla i v novodobé historii několika významnými výstavami: 1968
- František Kupka (Národní galerie Praha, Galerie výtvarného umění Ostrava),
1975/6 - Symbolismus v Evropě (Museum Rotterdam, Staatliche Kunsthalle
Baden-Baden), 1995 - Wasser und Wein
(Krems), 2001 - Křídla slávy (Rudolfinum Praha) a často je vystavována i v ostravských sbírkových výběrech.
-ptb-
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VZPOMÍNÁME
Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají
víc, než ostatní. O to těžší je naučit se
bez nich žít. Dne 10. června 2018 uplyne
10 smutných let od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan

Čas plyne rychle, ale bolest v srdci
stále přetrvává. Dne 21. června si
připomeneme 3. výročí úmrtí
pana

Jaroslava Urbančíka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Miroslav Holešínský.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Ludmila a dcery Pavlína a Kamila
s rodinami.

Kdo v srdci žije, je stále s námi.
Dne 7. června 2018 vzpomeneme
20. výročí úmrtí
pana

Dne 5. června 2018 vzpomeneme
10. výročí, kdy nás opustila
paní

Jana Šuhaje.
Vzpomínají manželka Dagmar, dcera
Šárka a syn Jan s rodinami.

Radmila Gillová.

BLAHOPŘEJEME
Dne 18. června 2018 vzpomeneme
1. výročí, kdy nás opustil
pan

Krásné 70. narozeniny oslaví dne
23. června manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček

Jaromír Gill.

Ondřej Kováč.

S láskou vzpomínají dcera a syn
s rodinami.

Pevné zdraví a rodinnou pohodu přeje
manželka, syn a dcery s rodinami.

Kronika města Vratimova, část 78, 1944, 1945
Z obce byl odvlečen gestapem obchodník Max Žarnovický se svou manželkou
Malvínou, oba židovského původu a vyznání. Odchod jejich byl velmi těžký, oba
žalostně plakali, tušíce, co se s nimi stane. Zakrátko, po odvezení z Vratimova,
byli v plynových komorách likvidováni.
Žarnovický měl 70 let, jeho manželka 56
let. Byli to pokojní občané, slušně se živili svým obchůdkem a nikomu neškodili.
Hlásili se k české národnosti.
V roce 1944 přeběhl jako člen vládního
vojska v Itálii vratimovský občan Oldřich
Mužík ke spojencům a vstoupil do čsl. zahraniční armády. Na západní frontě padl
jako československý voják 5. května 1945
u Dunkerque ve Francii v hodnosti desátníka. 12. prosince zemřel Ludvík Telecký,
řezník, doživ se 85 let. Byl v létech 1898
až 1901 starostou naší obce a zasloužil se
za dob Rakousko-Uherska o českost obce
a o uhájení národního rázu jejího. Byl
dlouhá léta předsedou společenstva řez-

níků frýdeckého okresu. V době úmrtí byl
majitelem domů č. 165., 125., 143., 43.
a 87. ve Vratimově.
Nejobávanějším úřadem po gestapu byl
úřad práce. Nutil lidi do otrockých prací,
posílal a zavlékal je do Německa, kde byli
hubeni hladem a ohrožování více než doma
leteckým nebezpečím. Občané někdejšího svobodného čsl. státu, zvyklí svobodě
a volnosti, byli nyní sníženi na nevolníky,
nebylo jim dovoleno jíti do práce tam, kde
by si ji svobodně zvolili, nesměli měniti pracovní místo a musili pracovati jako
bezprávní nevolníci. Vtipní občané říkali,
že je třeba příchodu císaře Josefa II., který
by zrušil podruhé nevolnictví. Němci však
svými zákony a terorem tak ducha našeho
občanstva ubili, že se i k těmto opatřením
stal úplně apatickým, jen ve svém nitru
choval naději a neochvějnou víru, že to
jednou, a to brzy, všecko skončí a že český
člověk se stane opět svobodným občanem
ve své svobodné zemi.
10

1945
Poslední schůze obecního zastupitelstva
se konala 12. ledna za účasti 17 členů (z
30). I tu se projevil nezájem v důsledku leteckých útoků. Situace byla již pro Němce
katastrofální, o skončení války co nejdříve
a porážce Německa nebylo pochyb. Naděje a radost Čechů rostly. 21. února byl
ve vězení ve Flosseuburgu zahuben Josef
Kubala, 42. letý ženatý náš občan, zatčený
29. října 1944 pro komunistickou ilegální
činnost. Dnem 23. ledna bylo pro blížící
se frontu zastaveno vyučování ve školách.
Občané byli úřady donucováni kopati zákopy pro vojsko a dělati (stavěti) zábrany
na silnicích proti tankům. Nikdo to dělat
nechtěl, lidé se tomu všemožně vyhýbali
a proto jim bylo hrozeno těžkými tresty.
Některý den muselo pracovati i 30 lidí na
těchto pracích.
pokračování příště

informace občanům

VRATIMOVSKÁ

Nabídka prázdninových
kurzů 2018

POUŤ

Úterý
 Pilates - úterý 03.07.- 14.08.2018
0188
01
375 Kč/7 lekcí, 18:00 - 19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení
břišních svalů a svalů spodní části zad.

NEDĚLE 24. ČERVNA
 6WiQNRYêSURGHMVSRXĢRYêP]ERåtP
 .RORWRþH
 .RX]OHQtVQLWtYêVWDYDSDOLþNRYDQp
 NUDMN\YJDOHULL
 3URMtåćNDQDNRQtFK
 0DORYiQtQDREOLþHM
0RGHU
 0RGHORYiQt]EDOyQNĤ
iWRĜL
-LĜt%D
 .ODXQLVEXEOLQDPL
VW

D'-5

 Bodystyling - úterý 03.07. - 14.08.2018
375 Kč/7 lekcí, 19:00 - 20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků
formou nenáročného aerobního cvičení.

DGRYD

Q

Program:
 0DåRUHWN\=,.=$.
 'ČWL=iNODGQtXPČOHFNpãNRO\9UDWLPRY
 6WUDãIXĖiNRY\SRKiGN\DVRXWČåHSURGČWL
 9
 UDWLPRYVNêNREOtåHNURþQtNREOtEHQp
VRXWČåHYSRMtGiQtNREOtåNĤ
 7DQHþQtVNXSLQD-LĜLQN\
 5\WtĜLVYDWpKRJUiOXVNXSLQDKLVWRULFNpKRãHUPX
 7KHURFNEDQGRVWUDYVNiNDSHOD

Středa
 Jóga s Luckou - středa 04.07. - 29.08.2018
475 Kč/9 lekcí, 17:30 - 19:00, 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.

9SĜtSDGČQHSĜt]QLYpKRSRþDVt
EXGHSURJUDPSĜHVXQXWGRYQLWĜQtFK
SURVWRU6SROHþHQVNpKRGRPX

Divadélko
D
ivad
délk
ko Smíšek



Při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení
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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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Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov



akce ve městě
informace občanům

NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE A KDO POŘÁDÁ

Den dětí

15:30

Společenský dům Vratimov, pořádá DDM Vratimov
a TJ Sokol Vratimov

Kácení máje a smažení vaječiny

17:00

Hřiště TJ Horní Datyně, pořádá TJ a KČT

Městská soutěž, mladší přípravka

17:00

Fotbalový stadion Vratimov

Městská soutěž, mladší žáci

10:00

Fotbalový stadion Vratimov

2.

Den dětí

15:00

Hřiště TJ Horní Datyně, pořádá TJ a SDH HD

Krajský přebor, muži

17:00

Fotbalový stadion Vratimov

3.

Městský přebor, muži

10:30

Fotbalový stadion Vratimov

5.

Kouzlení s nití

17:00

Vratimovská galerie, vernisáž výstavy paličkované krajky
Jindřišky Radvanské

Kouzlení s nití

16:00

Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky
Jindřišky Radvanské

Nico, 1988

19:00

Kino Hvězda

7.

Kouzlení s nití

16:00

Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky
Jindřišky Radvanské

8. - 9.

SokolVrat, zažijte východ slunce
na hřebenech hor

17:00

Sokolovna Vratimov, pořádá TJ Sokol Vratimov

Oblastní soutěž, starší žáci

9:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Městská soutěž, mladší žáci

10:00

Fotbalový stadion Vratimov

Špunti na vodě

21:00

Letní kino Hvězdička, hřiště TJ Horní Datyně

Pirátská pohádka

10:00

Společenský dům Vratimov, divadelní pohádka pro děti

Oblastní přebor, benjamínci A

14:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Rekord 3iO, pokus o rekord ve hře
piškvorky

13:00

DDM Vratimov, akce pro širokou veřejnost

Kouzlení s nití

16:00

Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky Jindřišky
Radvanské

19:00

Kino Hvězda

1.

6.

9.

10.

13.

Hastrman
MFF Frýdek-Místek 2018
14.

16.

8:30 a 10:00

Společenský dům Vratimov, koncert pro školy

Kouzlení s nití

16:00

Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky
Jindřišky Radvanské

Krtkova dobrodružství

10:00

Kino Hvězda, pásmo pohádek pro nejmenší

Krajský přebor, muži

17:00

Fotbalový stadion Vratimov

Oblastní soutěž, mladší žáci

9:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Oblastní přebor, dorost

9:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Městský přebor, muži

10:30

Fotbalový stadion Vratimov

Oblastní soutěž, benjamínci B

14:00

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

Kouzlení s nití

16:00

Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky
Jindřišky Radvanské

Pračlověk

17:00

Kino Hvězda

Kouzlení s nití

16:00

Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky
Jindřišky Radvanské

Kočičí hra

18:00

Společenský dům Vratimov, Těšínské divadlo Český
Těšín

22.

Workshop o kultuře, tradicích
a gastronomii česko-polského pohraničí

18:00

DDM Vratimov, akce pro veřejnost

24.

Vratimovská pouť

9:00

Okolí Společenského domu Vratimov

Kouzlení s nití

16:00

Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky
Jindřišky Radvanské

Čertoviny

17:00

Kino Hvězda

Hurá prázdniny

8:30

DDM Vratimov, akce pro děti ZŠ a veřejnost

Kouzlení s nití

16:00

Vratimovská galerie, výstava paličkované krajky
Jindřišky Radvanské

17.

20.

21.

27.

28.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO
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KINO

OSTATNÍ

KINO HVĚZDA VRATIMOV - PROGRAM V ČERVNU
Frýdecká
1000/48, tel: 595 700 750-4; www.ksvratimov.cz, www.facebook.com/ksvratimov
informace
občanům

Nico, 1988

Filmový klub
6. června v 19 hodin
Itálie/Belgie, 2017, 93´, hudební biografie, vstupné 80 Kč, členové klubu 70 Kč
nepřístupné pro děti do 15 let, v původním znění s českými titulky
Režie: Susanna Nicchiarelliová
Hrají: Trine Dyrholmová, John Gordon Sinclair, Anamaria Marincaová, Sandor
Funtek a další.
Road movie věnovaná posledním letům života zpěvačky Christy Päffgenové,
známé pod uměleckým jménem Nico.

Hastrman

13. června v 19 hodin
ČR, 2018, 100´, romantický thriller, vstupné 80 Kč
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Ondřej Havelka
Hrají: Karel Dobrý, Jiří Lábus, Simona Zmrzlá, Jan Kolařík, Jiří Maryško,
David Novotný, Vladimír Polívka, Norbert Lichý a další.
Romantický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska
k venkovské dívce naplňuje netušeným štěstím a stravující vášní.

Krtkova dobrodružství

Sobotní promítání pro nejmenší
16. června v 10 hodin
ČR, 1963, 73´, animovaný, vstupné 30 Kč
přístupné bez omezení
Režie: Zdeněk Miler
Pohádky: Krtek zahradníkem, Krtek a paraplíčko, Krtek a žvýkačka,
Krtek a lízátko, Krtek a zelená hvězda a další pohádky.

Pračlověk

Rodinný film
20. června v 17 hodin
Francie, 2018, 88´, animovaná komedie, rodinné vstupné 100 Kč (1+1),
jednotlivec 80 Kč
přístupné bez omezení, v českém znění
Režie: Nick Park
V českém znění: Petr Neskusil, Václav Knop, Tomáš Borůvka, Viktorie
Taberyová, Viktor Dvořák, Pavel Tesař a další.
Dokáže doba kamenná překonat dobu bronzovou?

Čertoviny

Rodinný film

27. června v 17 hodin
ČR, 2017, 85´, pohádka, rodinné vstupné 100 Kč (1+1),
jednotlivec 80 Kč. Přístupné bez omezení
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sára Sandeva,
Míra Nosek, David Gránský, Andrea Hoffmanová a další.
Jak to vypadá v pekle, když čerti uklízí…

Letní kino Hvězdička
hraje se na hřišti TJ Horní Datyně

Špunti na vodě

9. června v 21 hodin
ČR, 2017, 83´, letní komedie, vstup zdarma. Přístupné bez omezení
Režie: Jiří Chlumský
Hrají: Hynek Čermák, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Anna Polívková,
Tatiana Vilhelmová, Filip Antonio, Antonín Holoubek a další.
Vodácká letní komedie plná dobrodružství a bláznivých zážitků.
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PODVEČER S POLSKOU KULTUROU
informace občanům

Datum: 22. 6. 2018

Čas: 18:00

Místo: DDM Vratimov

Vydáme se na cestu nejzajímavějšími, ale
nikterak nejpopulárnějšími místy v Polsku.
Zastavíme se v pralese, sjedeme mazurskými řekami na kanoích, podíváme se k moři
a na hory. Budeme se bavit o polské kultuře a zajímavých místech skrývajících se
mimo turistické trasy. Napovíme vám, kam
za zábavou a kam za odpočinkem.
Příjemně, zajímavě a …chutně!
Jste srdečně zvání!
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk
Cieszyński v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polská
republika a také ze státního rozpočtu Polské republiky
inzerce
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ČERVENEC
SRPEN
2018

Výsledky separování za 2017

Úspěchy ZŠ Datyňská

Pozor na omezení dopravy
v Ostravě-Hrabové
V souvislosti s výstavbou I. etapy tzv.
Prodloužené Mostní, se během prázdnin
plánuje také vybudování okružní křižovatky na ulicích Paskovská a Mostní. Z tohoto důvodu bude mezi 1. červencem až
31. srpnem omezen provoz na dané křižovatce. Dle informace vedoucího střediska
Ostrava Správy silnic Moravskoslezského
kraje Ing. Melichárka, v době výstavby

bude umožněn pouze jednosměrný provoz
ve směru od Ostravy do Vratimova. Pro
opačný směr bude nutno zvolit objízdnou
trasu buď z Vratimova přes Paskov a zpět
do Hrabové, nebo po ulici Frýdecká a Rudná. Případné změny, či aktuality zveřejníme na stránkách města www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech
místostarosta

Referendum zda BILLA, LIDL apod. mají být v našem městě

NE rozhodli zastupitelé
s konečnou platností
Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 6. června projednalo přípravu možného referenda k otázce, zda si naši občané přejí, či nikoliv, výstavbu menšího
nákupního centra v lokalitě mezi místní
komunikací Na Příčnici, silnicí 2. třídy
Datyňská a zahradou Základní školy na
ul. Datyňská. Březnové zastupitelstvo
se přiklonilo k tomu, aby se referendum
konalo. Na červnovém zasedání zastupitelstva byli zastupitelé seznámeni s tím,
kolik by referendum pravděpodobně stálo a jak musí být organizačně zajištěno.
Po diskusi na toto téma, kdy opakovaně

zaznělo, že v současné době žádný řetězec neprojevil zájem o stavbu nákupního
střediska, je otázka, zda taková situace
v budoucnu nastane a jaká bude budoucí aktuální potřeba a podmínky možné
výstavby, dospěli zastupitelé k názoru,
že referendum je nyní předčasné. Z časových důvodů rozhodnutí již nelze změnit, a proto je definitivní, že s volbami do
zastupitelstva města konaných ve dnech
5. a 6. října žádné referendum k této otázce neproběhne.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Dobře svačit = lépe se učit?

Výstavba chodníku
a omezení dopravy
v Horních Datyních
Město Vratimov bude cca od poloviny července do konce listopadu tohoto
roku (pokud to počasí dovolí) realizovat
dlouho očekávanou akci dostavby chodníků v Horních Datyních podél ulice
Vratimovská, a to od točny autobusů po
ul. Na Hranici, jedná se o úsek v délce
cca 530 m. Stavbu provede společnost
AWT Rekultivace, a. s. Součástí stavby
je také dešťová kanalizace, která je vedena v místě stávajícího odvodňovacího
příkopu podél komunikace, který bude
zrušen při realizaci chodníku. Výstavba
dešťové kanalizace na ulici Vratimovská byla podmíněna výstavbou nového
chodníku podél komunikace.
Upozorňujeme občany, zejména dotčených sousedních nemovitostí, že
dojde k omezení provozu dopravy po
dobu výstavby (výstavba bude probíhat
v úsecích po cca 50 m a v tomto úseku
bude docházet k zúžení vozovky). Bližší
informace, vč. navrženého dopravního
značení, budou průběžně zveřejněny na
webu města a na facebooku Horních Datyň.
Tímto žádáme občany a řidiče o zvýšenou pozornost, co se týká bezpečnosti
a vzájemnou ohleduplnost po dobu výstavby.
Bc. Daniel Filip
odbor investic a údržby OM

Poděkování našim hasičům

ilustrační foto

Dne 27. dubna v podvečer došlo k požáru tříděného odpadu v areálu firmy FCC Česká republika, s.r.o., na území našeho města. Jednalo se o separovaný odpad, lisovaný do kubíkových
balíků (asi 1x1x1 m). S náročným požárem bojovalo 17 jednotek požární ochrany, z toho 14
jednotek SDH obcí. Celkem se zásahu zúčastnilo cca 100 hasičů. Po nezměrném úsilí se jim
podařilo požár do druhého dne podvečer uhasit. Velmi komplikovaného a náročného zásahu
se zúčastnila i jednotka SDH Vratimov. Dovolte mi touto cestou poděkovat našim hasičům za
vysoce profesionální přístup a enormní nasazení při zdolávání této mimořádné události. Poděkování zaslal brigádní generál Ing. Vladimír Vlček, ředitel Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje a dovolte, abych Vratimovským hasičům, jménem všech obyvatel,
poděkoval i já. Jsme na jejich dobrovolnou práci hrdi.
Bc. Martin Čech
místostarosta

informace občanům

Ze zasedání Zastupitelstva
města Vratimova

Ze schůze Rady
města Vratimova

Dne 6. června Zastupitelstvo města Vratimova mimo jiné:
• schválilo Závěrečný účet města Vratimova za rok 2017
• vydalo Změnu č. 1 územního plánu Vratimov
• rozhodlo, že místní referendum ke stavbě nákupního střediska v lokalitě mezi místní komunikací Na Příčnici, silnicí 2.
třídy Datyňská a zahradou vedle Základní školy na ulici Datyňská se nebude konat
• schválilo rekonstrukci odstavných ploch a zeleně ulice Strmá
u bytových domů č. p. 535-537 a 600-602
• uložilo odboru investic a údržby obecního majetku zadat zahájení výběrového řízení na provozovatele kanalizace v majetku města Vratimova, a to i budoucího kanalizačního řadu,
tzn. pro kanalizace vybudované v rámci projektů Odkanalizování části Vratimov, Odkanalizování Vratimova-Horních
Datyň, I. etapa a Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň,
II. etapa poté, co bude zahájena stavba Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa

Dne 22. května Rada města Vratimova mimo jiné:
• schválila Smlouvu o dílo na dodání a instalaci městského
mobiliáře - urnový háj v Horních Datyních
• Rada města Vratimova jmenovala Davida Schreibera na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecké školy Vratimov
• Rada města Vratimova jmenovala Lenku Sivákovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Vratimov
Dne 13. června Rada města Vratimova pak také:
• souhlasila s organizací dopravy, vedením objízdných tras
a umístěním dopravního značení při uzavírce křižovatky ulic
Mostní a Paskovská
• Rada města Vratimova jmenovala Mgr. Martinu Pelikánovou
na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní
školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192, Vratimov
• schválila Smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690,
Vratimov
Bc. Martin Čech
místostarosta

Celý zápis ze zasedání najdete na webových stránkách města
www.vratimov.cz.

Den matek
Ve čtvrtek 10. května se ve Společenském
domě ve Vratimově konal večírek Spolku
seniorů Vratimov pod názvem Den matek.
Zahrát, zazpívat a zatančit přišly děti z Mateřské školy Vratimov, pod vedením paní
učitelky Pavly Čelinské. Vystoupení bylo
moc pěkné, až dojemné. Děkujeme všem
za účast.
Anna Huppertová
Spolek seniorů Vratimov

Poděkování
V pátek 27. dubna se konala ve Společenském domě ve Vratimově soutěž pod
názvem Křížem krážem Slezskou bránou.
Již tradičně se této akce zúčastnily členky Spolku seniorů města Vratimova paní
Huppertová, Lencová a Jarolímová. Výbor
spolku děkuje za jejich ochotu a hlavně za
jejich poctivou přípravu. Výbor také děkuje
pracovníkům Domu dětí a mládeže Vratimov za výbornou organizaci, veselou atmosféru a pohoštění.
Anna Huppertová
Spolek seniorů Vratimov

Výsledky separování za rok 2017
Rádi bychom Vás informovali o výsledcích v oblasti separovaného sběru.
Dle zveřejněných informací společnosti EKO-KOM, a.s., která eviduje separování plastů, papíru, skla, kovů a nápojových kartónů z obcí, bylo v roce
2017 díky separování a následné recyklaci těchto komodit uspořeno 20,3 mil.
GJ energie, což je zhruba tolik, kolik
v průměru spotřebuje za rok více než
310 tisíc domácností. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování
přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí
o 678 334 t CO2 ekvivalentu. Z toho
naše město se na těchto hodnotách podílelo díky sběru a následné recyklaci
odpadu úsporou 11 988 636 MJ energie, ekvivalent CO2 činil 647,934 t.
Dle výsledků společnosti ASEKOL,
a.s., která zaštiťuje sběr vysloužilých
elektrozařízení, občané našeho města v roce 2017 odevzdali k recyklaci
6 134,66 kg starých spotřebičů. Tím,
že byly spotřebiče předány k recyklaci,

bylo uspořeno 55,46 MWh elektřiny,
2 541,90 l ropy, 273,13 m3 vody, 2,86 t
primárních surovin a emise skleníkových plynů byla snížena o 12,43 t CO2
ekvivalentu. Zde jsou výsledky úspory
možná konkrétněji představitelné, neboť společnost ASEKOL, a.s., má přepočítáno, že recyklací běžných 100 ks
televizorů je uspořena energie pro domácnost až na 4 roky nebo se ušetří přibližně 400 l ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska a recyklací 10
vysloužilých monitorů se ušetří spotřeba energie potřebná pro chod notebooku po dobu necelých pěti let.
Z uvedeného vyplývá, že snaha separovat a recyklovat odpad se vyplácí
a že i naše město přispělo ke snížení
uhlíkové stopy jako ukazatele zatížení
životního prostředí, a tím se podílí na
jeho zlepšení i ochraně. Všem občanům
za příkladné separování odpadu děkujeme.
RNDr. Ivana Hranická
Odbor VaŽP

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. srpna 2018.
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: Tisk Agency, s.r.o., Gajdošova 3280/29A, 702 00 Moravská
Ostrava a Přívoz. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Lenka Veliká. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Manuál na záchranu volně žijících živočichů
…pokračování Manuálu na záchranu volně žijících živočichů

…pokračování příště

Akce ve městě o prázdninách
NÁZEV AKCE

ČAS

1. 7.

Dobrodružství Ferdy mravence

10:00

4. - 6. 7.

Oblastní turnaj, mladší žáci a žákyně

8. 8.

Československé legie 1914-1920

7. - 9. 8.

Oblastní turnaj, dorost

11. 8.

Bajkeři

12. 8.

Celostátní turnaj, benjamínci

15. 8.

Československé legie 1914-1920

17:00

Vratimovská galerie, výstava k 100.výročí založení republiky

22. 8.

Československé legie 1914-1920

17:00

Vratimovská galerie, výstava k 100.výročí založení republiky

22. - 24. 8.

Oblastní turnaj, starší žáci a žákyně

29. 8.

Československé legie 1914-1920

VÝSTAVY

MÍSTO AKCE A KDO POŘÁDÁ
Společenský dům Vratimov, divadelní pohádka pro děti

8:30

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

17:00

Vratimovská galerie, výstava k 100.výročí založení republiky

8:30

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

21:00

PŘEDNÁŠKY

Letní kino Hvězdička, hřiště TJ Horní Datyně

8:30

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

8:30

Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

17:00

Vratimovská galerie, výstava k 100.výročí založení republiky

DIVADLO
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Atletické závody Regionu Slezská brána
V letošním ročníku atletických závodů
pro žáky 2. stupně došlo k jedné velké
změně - závod se přesunul po devíti letech
z Vratimova na stadion TJ Slezan FrýdekMístek, který se tak stal se ZŠ Vratimov,
Datyňská, spoluorganizátorem této jedné
z nejdéle trvajících soutěží v rámci Olympiády Slezské brány. Jedinou svou tradicí
srovnatelnou soutěží je pouze turnaj ve vybíjené žáků 1. stupně, který probíhá také
nepřetržitě od začátku již zmíněné „olympiády“ a pořádá jej ZŠ Václavovice.
Díky umělohmotné dráze a lepšímu
zázemí se v letošním ročníku lehkoatletických závodů zvedla sportovní úroveň.
Na druhou stranu zde chyběli fanoušci
z řad současných i bývalých žáků a rodičů, kteří dávali závodu ten správný náboj.
Kromě pořadatelské školy, tj. ZŠ Vratimov, Datyňská, se jí zúčastnily ZŠ Paskov, ZŠ Sedliště, ZŠ Šenov, ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí, ZŠ Raškovice a poprvé také ZŠ Morávka. Děti 6. - 9. ročníku závodily v pěti disciplínách: běhu na
60/100 m, běhu na 800 m/1500 m, skoku
dalekém, hodu kriketovým míčkem a štafetě 4 x 400 m. Umístění jednotlivců bylo
ohodnoceno od 7 do 0 bodů.
Závody zahájil projektový manažer Regionu Slezská brána Ing. Miroslav Lysek,
který krátce připomenul historii závodů,
které právě v letošním roce dospěly již
k desátému ročníku. Zástupce TJ Slezan
F-M a hlavní rozhodčí závodů Ing. Josef Nejezchleba pak seznámil závodníky
s vlastním průběhem.
Největším favoritem byla ZŠ Šenov,
která už po první disciplíně - sprintech,
dala jasně najevo, že jí letošní vítězství
nikdo nevezme. Dominovala ve všech
atletických disciplínách a s výsledkem

231 bodů právem získala vítězný pohár. Na
2. místě skončila ZŠ Vratimov, Datyňská
(181 bodů), o jednu příčku si oproti loňskému roku polepšila ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí (130 bodů) i ZŠ Paskov

(127 bodů), které skončily na 3. a 4. místě.
Příliš se nedařilo atletům ze ZŠ Raškovice,
kteří skončili na 5. místě (123 bodů). Šesté

místo obsadila ZŠ Sedliště (44 bodů) a na
sedmém místě se umístil nováček ZŠ Morávka (35 bodů).
Před závěrečným ceremoniálem vyhlášení vítězů poděkoval projektový manažer
Regionu Slezská brána
za desetiletou spolupráci
při organizování lehkoatletických soutěží žáků
2. stupně z území regionu
Slezská brána ZŠ Vratimov, Datyňská. Osobního
ocenění formou pamětní
plakety se pak dostalo ze
stejného důvodu organizátorce všech deseti ročníků Mgr. Janě Biolkové,
které potleskem doprovodili všichni zúčastnění
soutěžící, organizátoři i zástupci obcí a samotného Regionu Slezská brána. Předávání medailí úspěšným žákům se pak ujali
místopředseda Regionu Slezská brána
a zároveň starosta Obce Řepiště Rostislav
Kožušník, starostka Města Vratimov
JUDr. Dagmar Hrudová a místostarosta
Města Šenov Ing. Antonín Ševčík.
Během závodů byly vidět výborné atletické výkony, děti si sahaly na dno svých
fyzických i psychických sil. Odměnou jim
byl kromě medaile jistě také pocit, že překonaly samy sebe, což je nejen ve sportu,
ale i v životě určitě důležité. Atletické závody organizované ZŠ Vratimov, Datyňská, kterých se účastnilo okolo 280 žáků,
se tak staly již tradičním a nejpočetněji obsazeným vyvrcholením celého cyklu školního roku sportovních soutěží.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Vratimov, Datyňská
Ing. Miroslav Lysek
projektový manažer RSB

fota ZŠ Datyňská
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Atletický čtyřboj žáků 1. stupně
V pátek 1. června se 15 žáků naší školy zúfoto ZŠ Datyňská
častnilo atletické soutěže ve Frýdku-Místku.
Každý ročník zastupovalo tříčlenné smíšené
družstvo. Všichni závodníci bojovali za horkého počasí ve čtyřech disciplínách - v běhu
na 60 metrů a na 500 metrů, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. Z rukou paní starostky za velkou snahu dostali
všichni zúčastnění medaili. Vyhlašování výsledků už probíhalo v dešti, ale nikomu tato
maličkost nevadila. A jaké byly výsledky
našich závodníků? Skvělé! Družstvo 1. tříd 3. místo, družstvo 2. tříd - 3. místo, družstvo
3. tříd - 2. místo, družstvo 4. tříd - 2. místo
a družstvo 5. tříd - 2. místo. Celkově získala
naše škola 2. místo ze dvanácti zúčastněných škol a domů jsme odjížděli se šesti poháry.
Všem závodníkům moc gratulujeme!
Mgr. Věra Jonášová
ZŠ Vratimov, Datyňská

Simpsonovi v ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí
V pátek 25. května se některým žákům ZŠ
Vratimov na Masarykově náměstí splnil sen.
Setkali se totiž se svými oblíbenými postavami
z animovaného seriálu Simpsonovi. Jak se to
mohlo stát? Právě v tento den totiž předvedli
své představení členové divadelního kroužku
Divadélko za školou, které právě uzavírá svou
třetí divadelní sezónu. Členové kroužku DDM
Vratimov se na své schůzky schází ve třídě 7.
B. V letošním školním roce v něm hráli Sofie
a Oliver Dočkalovi, Denisa Fürry, Lucka Galiová, Vítek Kanich, Adéla Parmová, Emily
Kate Prokopová, Vilma Španihelová a Eliška
fota ZŠ Masarykovo nám.
Tichá.
Jejich přestavení vzniklo na motivy slavného animovaného seriálu. I když v České republice Simpsonovy sleduje mnoho malých dětí, při přípravě představení se paní učitelky
Lenka Parmová a Pavlína Kožušníková přesvědčily, že žádná
z epizod seriálu není vhodná pro scénář pro děti prvního stupně
základní školy. Proto se paní učitelka Parmová rozhodla vytvořit
zcela novou epizodu z vtipů otištěných v dětských čtenářských
katalozích. Svůj díl nazvala Jak jel Bart pro vši a tvoří ho řada
vtipných dialogů, které s nadsázkou popisují každodenní problémy související s výchovou dětí v rodině.
V pátek 25. května museli herci Divadélka za školou své asi
dvacetiminutové představení hrát hned třikrát za sebou, protože
ho chtěli vidět všichni žáci školy. Odměnou za jejich úsilí jim byl
vždy bouřlivý potlesk a uznání jejich spolužáků i učitelek. Díky
šikovnosti maminek malých herců byly jejich masky opravdu
důvěryhodné, a proto se některé děti chtěly se svými oblíbenými postavičkami také vyfotit. Že si pro své představení vybrali
členové divadélka Simpsonovy sami, bylo znát především na
jejich hereckých výkonech. Doslova se předháněli, kdo zahraje
svou roli lépe, na to spontánně reagovali přihlížející žáci, a tak
se třídou rozléhaly výbuchy smíchu, které byly tou největší vytouženou odměnou všem
hercům, kteří si užili úspěch i na Galapřehlídce DDM Vratimov v neděli 20. května.
Simpsonovi v podání Divadélka za školou budou k vidění i 21. září v restauraci U Máně
v Řepištích v rámci Dne regionů Slezská brána a Olešná.
Lenka Parmová a Pavlína Kožušníková
vedoucí Divadélka za školou
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Den sportu
v Horních Datyních
V pátek 18. května se v areálu hřiště u Kulturního domu
v Horních Datyních a v přilehlé tělocvičně konal Den
sportu. 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 učitelů pořádající
školy.
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, KČT HD, TJ Horní Datyně,
Kynologickému klubu z 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

Úsp
pěchy ZŠ Daty
yňská
Žáci naší školy se každoročně zapojují
do různých projektů a soutěží. V letošním
školním roce se nám velmi dařilo. V krajském kole výtvarné soutěže Malovaná písnička jsme získali čtyři ceny v různých věkových kategoriích. Vyzvednout bychom
chtěli 1. místo ve 3. kategorii, které získala
Tereza Bojdová s ilustrací písně Běží liška
k Táboru.
Mezinárodní projekt Tvoříme vlastní
vydavatelství, kdy děti tvořily knihu s ilustracemi na dané téma, nám přinesl ocenění
v polském městě Bělská Bělá. Z českého
kola postoupily tři knihy z naší školy ze
třídy 4. B a jedna kniha získala 3. místo
v kole mezinárodním. Hodnotné ceny si
převzali Jiří Hradský a Kateřina Rycková.
Mgr. Alena Kabátová
ZŠ Vratimov, Datyňská

obr. ZŠ Datyňská
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Turistický kurz ZŠ Masarykovo náměstí
V letošním školním roce 2017/2018 se
konal první turistický kurz osmého ročníku
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí. Jeho
realizace proběhla od pondělí 28. května
do pátku 1. června v nádherném prostředí
chráněné krajinné oblasti Beskydy. Kurzu se zúčastnilo celkem 24 žáků osmého
ročníku, dále pak organizátorka kurzu
Martina Pelikánová a třídní učitelka Jana
Kotásková.
Program kurzu byl velmi bohatý a rozmanitý. Na začátku jsme si udělali menší
procházku do centra Ostravice a navštívili
Svět dřevěných soch, kde jsme obdivovali, co je možné vytvořit z obyčejného kusu
dřeva. Cestou zpět jsme si vyšlapali cestičku k malému evangelickému kostelíku,
u kterého jsme se mohli potěšit nádhernou
vyhlídkou na celé městečko a okolí, a také
jsme ochutnali místní vyhlášenou zmrzlinu.
Na druhý den byla v plánu návštěva srubu Petra Bezruče. Uvítal nás velmi milý
průvodce, který sám osobně Petra Bezruče znal. Jeho povídání bylo poutavé, a tak

fota ZŠ Masarykovo nám.

jsme odcházeli se spoustou nových poznatků o životě a zvycích tohoto autora.
Po návratu na hotel Hamr, kde jsme byli
ubytovaní, měly děti za úkol napsat báseň
právě o Petru Bezručovi a musím uznat, že
se jim to opravdu povedlo. Po vydatném
obědě jsme vyrazili směr lanové centrum
Opičárna, kde si děti změřily síly s lanovými překážkami, bojovaly se strachem z výšek a otestovaly si svou
fyzickou zdatnost. Některým se
dařilo méně, některým více, ale
odvahu projevili všichni, kteří se
do výšek vypravili. Po cestě zpět
nás zastihla průtrž mračen, ale to,
že jsme promokli téměř do nitky,
skoro nikomu nevadilo.
Ve středu nás čekal výstup na
Lysou horu. Měli jsme svého
průvodce z klubu turistů Martina
Hlaváče, kterého jsme oslovili v rámci projektu Společně na
Lysou. A nelitovali jsme. Byl to
velice příjemný člověk, který děti
zaujal nejen svou osobností, ale
také svými znalostmi o přírodě.
Díky němu jsme se dozvěděli,
jaká fauna a flóra se vyskytuje
v Beskydech, viděli jsme chros-

tíka, kterého Martin vylovil z řeky, obdivovali jsme orchidej nebo rulík zlomocný,
byli jsme poučeni o tom, jak se chovat, pokud v horách potkáme medvěda nebo jsme
měli možnost na vlastní oči spatřit slepýše.
Výstup na Lysou horu se tak stal zajímavým zážitkem pro všechny.
A najednou tady byl poslední den. Dopoledne jsme přichystali dřevo na večerní
táborák a hráli různé hry. Odpoledne jsme
navštívili hotelový komplex Sepetná, kde
jsme měli na celé dvě hodin objednaný krytý bazén. Děti se opravdu vyřádily. Jezdily
na tobogánu, odpočívaly ve vířivce, potily
se v parní lázni. Večer jsme se příjemně
unaveni potkali u táboráku. Opékaly se
nejen tradiční špekáčky, ale také makrely
a kuřecí steaky, které nám přichystal majitel hotelu Hamr pan Radim Pláček. Pátek,
poslední den pobytu, byl věnován balení
věcí a úklidu pokojů. Ze zpětné vazby dětí
bylo znát, že se jim pobyt líbil a že jsou
všichni spokojeni. A to je asi to nejlepší,
co jsme si mohli přát. Prožít spolu pár dnů
v příjemném prostředí Beskyd, poznávat
nové věci, objevovat krásu přírody, ale
také sílu kamarádských vztahů.
Mgr. Martina Pelikánová
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Přežili by
ycho
om alespo
oň je
eden den
n ve sttře
edo
ověku?
Odpověď na tuto otázku se vydali dne
30. května hledat žáci 7. tříd ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, se svými třídními učitelkami do Archeoparku Chotěbuz. V průběhu dopoledne si ověřili své
schopnosti dobýt slovanské hradisko, namlít mouku na žernově, vyrýt do voskových tabulek hlaholicí vzkaz kamarádovi,
v nalezišti odkrýt pozůstatky kostí a keramiky, rozpoznat podle čichu bylinky
a vyzkoušet si lukostřelbu. Také si mohli
prolézt zemnice a polozemnice s vybave-

foto ZŠ Masarykovo nám.
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ním, potěžkat různé typy zbraní a vyzkoušet si obtížnost tkaní látek. Komu nestačily 2,5 hodiny interaktivního programu,
mohl si ještě projít expozici o životě prvních Slovanů na chotěbuzském hradisku.
Někteří sebevědomě prohlásili, že by ve
středověku přežili, jiní jen nerozhodně
krčili rameny.
Po tak náročném programu dětem pořádně vyhládlo, a tak se přemístily do
nedalekého Rybího domu, kde byl pro ně
připraven kuřecí vývar a řízek s vařeným

informace občanům
bramborem. Když byly opět plné energie,
prohlédly si 5 krásných akvárií, která jsou
umístěna přímo v Rybím domě. Největší
pozornost si u žáků vyžádal mohutný sumec albín a roztomilé želvy.
Po všech těch zážitcích si žáci s radostí
šli protáhnout svá těla na hřiště za restaurací. Skákali na trampolíně, houpali se na
houpačkách, zahráli si na honěnou. Nej-

větší atrakcí byl gorolszus - sjezd na laně,
u kterého zájemci tvořili stále frontu.
Plni zážitků se vydali na cestu domů,
aby svým příbuzným mohli vyprávět, co
všechno dnes zažili. Ze spokojených obličejů sedmáků se dalo vyčíst, že sice není
úplně jisté, zda by ve středověku neumřeli
hlady, ale že dnešní výlet stál skutečně za
to.
Mgr. Dana Dalihodová
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

fota ZŠ Masarykovo nám.

Dobře svačit = lépe se učit?
V poslední době se v médiích stále častěji objevují různé diskuze o zdravém jídelníčku našich školáků. Podle odborníků
správně zvolená svačina umožní doplnit
dětem energii, čímž podpoří jejich pozornost, a tak žáci mohou dosáhnout lepších
studijních výsledků. Svačina musí však
dětem především chutnat, aby jí dali přednost před jiným tolik přitažlivým programem, který jim připravují o přestávce jejich spolužáci.
Na pátek 18. května se připravovali žáci
7. B již celý třetí květnový týden. Rozdělili se do skupin, ve kterých si vybrali
pokrm pro páteční vaření. Pak bylo nutné
vypočítat potřebné suroviny na 25 porcí.
Když v pátek ráno vcházeli do obchodu
s potravinami, každá skupinka měla v ruce
nákupní lístek s požadovaným množstvím
zdravých potravin. V jejich nakupování

i při samotné přípravě zdravých pomazánek, salátů, špízů, tortill i sendvičů jim již
tradičně pomáhaly paní knihovnice Městské knihovny Vratimov Pavla Blahutová,
Markéta Bradáčová i třídní učitelka Pavlína Kožušníková.

A jak vypadlo svačinkové
menu 7. B třídy?

fota ZŠ Masarykovo nám.

Špízy:
s mozzarellou a s rajčátky, ovocné
Pomazánky:
ředkvičková, sýrová, česneková, z krabích tyčinek
Plněná cereální kaiserka
Mexická tortilla
Saláty:
těstovinový, melounový
Citronáda
7

K plnému stolu přijaly pozvání také paní
ředitelka Alice Čavojská a paní zástupkyně paní Jana Bawadekji. Každá kuchařská
dvojice představila své jídlo a stručný popis jejich vaření. A pak už všichni přítomní ochutnávali, hodnotili a vymýšleli další
varianty připravených jídel. Nejdříve ze
stolu zmizely oba druhy špízů a melounový salát. Děti byly překvapené, jak dobře
chutnají některé pomazánky a slibovaly,
že zdravé kaiserky si určitě začnou dělat
do školy. Největší úspěch slavily mexické
tortilly. Nezbývá než doufat, že děti nezapomenou, co se v pátek 18. května ve školní kuchyňce naučily a začnou si takové
zdravé svačinky do školy chystat, aby jim
dodaly energii potřebnou k získání hezkých známek na blížícím se vysvědčení.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí
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Malí zahradníci v mateřské škole
Veškeré ekologické aktivity v tomto školním roce v Mateřské škole Vratimov směřovaly především k tomu, aby děti získaly
ucelenou představu o ekologickém pěstitelství a o likvidaci biologického odpadu. Celý
projekt nesl název Malí zahradníci. Děti se
v jednotlivých třídách staraly o své pěstební
záhony, sázely sazenice a keře, okopávaly
je, zalévaly i plely. Sledovaly jejich růst
v průběhu doby, experimentovaly s nimi při
změněných životních podmínkách. Seznámily se také s pojmy zdravé stravy i vitamíny, které nám poskytuje ovoce a zelenina.
Původ potravin hledaly při návštěvě obchodu s potravinami a obchodu zdravé výživy.
Podnikly exkurzi na biofarmu v Třanovicích i návštěvu do místního zahradnictví.

Cílenými aktivitami jsme se
snažili naplnit kritéria programu Skutečně zdravé školy, do
kterého jsme zapojeni.
Děti získaly rovněž praktickou zkušenost s kompostováním. Do zahrad mateřských
škol ve Vratimově a Horních
Datyních jsme pořídili další
kompostéry a nové vermikompostéry. Děti tak mají možnost vidět přínos kompostu
pro půdu a životní prostředí.
Seznamují se nejen s půdními
živočichy, ale také s tím, jak
kompost funguje. Osvojují si
rovněž poznatky o odpadu,
který je možno vkládat do
kompostérů a o odpadu, který
do kompostérů nepatří. Instalací kompostérů jsme se snažili zvýšit i kvalitu ekologického
provozu MŠ. Veškeré pomůcky k projektu Malí zahradníci
byly pořízeny v rámci programu Moravskoslezského kraje
Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
s dotační prioritou Podpora
aktivit na školních zahradách.
Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimov

Den otevřených
dveří
Cílem Dne otevřených dveří je ukázat
dětem a rodičům prostory Domu dětí
a mládeže ve Vratimově, kde mohou
v průběhu školního roku účelně a smysluplně trávit svůj volný čas. V pondělí
3. září v době mezi 10 a 15 hodinou budeme provázet návštěvníky po budově,
ukazovat jednotlivé učebny. Poskytneme
informace a odpovědi na všechny zvídavé otázky.

Křižovatka zájmů
Nabídka kroužků, kurzů a dalších
aktivit DDM Vratimov pro školní rok
2018/2019 proběhne v pondělí 3. září od
15 hodin do 18 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
možnosti trávení volného času v našem
zařízení. Některé kroužky se představí
se svým vystoupením. Pro děti, které nás
navštíví, budou připraveny doplňkové
hry a soutěže. Za jejich splnění čeká na
děti malá odměna.
Bližší informace o všech aktivitách
Domu dětí a mládeže Vratimov, naleznete na www.ddmvratimov.cz nebo
na facebooku www.facebook.com/
DDMVratimov, kde budou k dispozici
od 31. srpna. Přihlásit do kroužků se můžete od 3. září.
Přejeme všem dětem, rodičům a jejich rodinám, krásné a veselé prázdniny. Hodně sluníčka, neopakovatelných
zážitků a pohody. Těšíme se na shledání
v novém školním roce.
Pracovníci DDM Vratimov

fota MŠ Vratimov

Získali jsme grant na mezinárodní projekt
DDM Vratimov získal grant Evropské
komise z programu Erasmus+ ve výši
9 382 euro pro svůj projekt Finanční gramotnost mladých: manažerem vlastní peněženky. V srpnu 2018 se na týden sejde
25 mladých lidí od 16 do 20 let z Česka,
Polska a Slovenska, aby si vyměňovali
zkušenosti týkající se hospodaření s penězi, plánování výdajů a chytrého investování.
Projekt vznikl z podnětu členů zájmového útvaru Baráčníci při DDM Vratimov, jehož členové mají pocit, že se finanční gramotnosti ve vzdělání nevěnuje
náležitá pozornost a oni na prahu dospělosti tápou. Společně jsme ke spolupráci
oslovili zahraniční partnery ze Slovenska
a Polska a vymysleli program pětidenního semináře, na kterém se mladí budou
navzájem učit, jak hospodařit se svými
příjmy, jak plánovat výdaje, do čeho
a kdy se vyplatí investovat a jak neskončit v dluhové pasti. A nemyslete si, že to
8

foto DDM

bude nějaká nuda! O finanční podporu
jsme požádali Evropskou komisi v rámci
programu Erasmus+ a hurá, uspěli jsme.
DDM Vratimov koordinuje a hostí mezinárodní výměnu mládeže z programu
Erasmus+ vůbec poprvé. Začátkem června již proběhla plánovací schůzka zástupců národních týmů a všichni se moc těšíme na srpen.

Renáta Böhmová
DDM Vratimov

informace občanům

Městská knihovna informuje
Již několik let je první týden v měsíci
červnu věnován akci Týden čtení dětem.
Tuto akci vyhlašuje obecně prospěšná
společnost Celé Česko čte dětem, která
v České republice realizuje stejnojmennou osvětovou a mediální kampaň na
podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže. Naše knihovna se do této akce v letošním roce zapojila několika akcemi. Dětem z mateřské školy jsme v jejich amfíku
četly z knihy Emila Ludvíka O líné holce,
na závěr besedy Neposedná písmenka
jsme žáčkům první třídy předaly Knížku
pro prvňáčka a do soutěže ve scénickém
čtení se s námi pustili žáci Základní školy,
Masarykovo náměstí.
Pro nově narozené děti z Vratimova
a Horních Datyní máme připravené sady
dárků (tašku, knížku pro děťátko, audioknihu, drobnou metodickou publikaci pro
počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy
literatury pro nejmenší, členský průkaz
do knihovny, záložky atd.). Tento pilotní
projekt S knížkou do života je v letošním
roce zajištěn Sdružením knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Výstava
K 150. výročí narození významného
architekta Dušana Samo Jurkoviče jsme
připravili výstavu fotografií jeho známých
staveb, kterou můžete zhlédnout od 2. července do 10. září.

Místní knihovna
Horní Datyně
UZAVŘENÍ KNIHOVNY:
od 2. července do 31. srpna

foto Měk

UZAVŘENÍ KNIHOVNY:
od 30. července do 3. srpna
(sanitární týden)

Upozorňujeme čtenáře, že knihovna
bude o letních prázdninách v červenci a srpnu zavřená. Čtenáři mohou v tomto období využívat služeb
Městské knihovny Vratimov.
Knihovna bude otevřena opět v pondělí 3. září od 14:00 do 17:00 hod.
Kontakt:

Kontakt:

Městská knihovna Vratimov
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz
facebook: www.1url.cz/mt9zk
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
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info
facebook:www.1url.cz/zt54U
Půjčovní doba:

pondělí 14:00 - 17:00 hod.
Mgr. Hana Pščolková
Marika Zajíčková
Měk Vratimov

Městská

knihovna
VRATIMOV

Dětský den pro děti z dětských domovů
Dne 3. června pořádal Motoklub Pakynostra již 12. ročník
dětského dne pro dva dětské domovy. Na děti čekalo šest
stanovišť, která prověřila nejen jejich fyzickou zdatnost, ale
také jejich znalosti první pomoci. Za získané body a splnění
úkolů obdržely děti zajímavé odměny. Novinkou letošního
roku byla beseda o první pomoci. Do své show nechala děti
nahlédnout westernová skupina Black & Brown. Třešničkou na dortu byli motorkáři, kteří děti vozili na motorkách.
Parádní atmosféru celého odpoledne doladilo slunečné počasí a výborná ledová tříšť. Spokojené a rozzářené dětské
tváře potvrdily, že si děti svůj den stoprocentně užily.

fota Pakynostra

Děkujeme městu Vratimov, všem sponzorům, účinkujícím a přátelům.
Petr Pliska alias Pakyno
Motoklub Pakynostra
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Co se děje v Sokole
máme zaznamenaný čas nejrychlejší trojice - těch cca 48 km ušli za 10 hodin a 20
minut (oni sami nakonec naměřili 50,2 km)
- tedy první byli Alice Dostálková se svým
čtrnáctiletým synem Štěpánem a jejich kamarád Kamil Naščák. Ne celá cesta byla za
sluníčka, všechny zastihla i pořádná bouřka, která jim putování docela zkomplikovala. Ale nakonec všichni do cíle dorazili,
byť někteří zvolili kratší nabízené trasy
nebo si je sami upravili. Celá akce byla zakončena u táboráku v areálu sokolovny za

Ve středu 23. května se u sokolovny ve
Vratimově uskutečnil 22. ročník tradičních závodů na kolech, koloběžkách či
odrážedlech pro děti pod názvem Kola,
kolečka. Počasí bylo našim závodníkům
v letošním roce příznivě nakloněno, a tak
s velikým nasazením sil zápolilo 45 závodníků, z toho i 10 mladších školáků, ostatní byli v předškolním věku. Děti závodily
v rychlosti a zručnostním slalomu okolo
barevných kuželů. Při vyhlašování výsled-

namalovat obrázky na obličej. Po splnění
všech úkolů získaly drobné dárky. Sokol
se touto akcí zapojil již druhým rokem do
celorepublikového týdne v pohybu tzv.
MOVE Weeku. MOVE Week je součástí
celosvětové kampaně NowWeMove, která

ků si všechny užily ten krásný pocit - stát
na stupních vítězů, dostat diplom za své
umístění i snahu a také balíček se sladkou
odměnou a malými dárky, neboť 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.
V pátek 1. června jsme společně s DDM
Vratimov připravili pro naše děti oslavu jejich svátku - MDD. Děti, ve většině společně s rodiči, začaly své úkoly plnit u kulturního střediska, a pak pokračovaly k nám do
zahrady sokolovny. Tam je čekalo dalších
5 disciplín - běh přes překážkovou dráhu,
hod na koš, kop do brány, chůze na chůdách a chůze na tzv. dětských lyžích. Užily si také skákací hrad a mohly si nechat

fota Sokol Vratimov

propaguje sport a pohyb. Cílem je boj proti
pohybové nečinnosti evropské populace.
Vizí kampaně je 100 milionů Evropanů aktivních ve sportu a pohybových aktivitách
do roku 2020.
V sobotu 9. června v brzkých ranních hodinách, ve 2:45 hodin, vyrazilo obstaranou
dopravou 26 účastníků vzhůru ke zdolání
prvního ročníku Sokolvratu - přátelského
pochodu za východem slunce, který jsme
zaznamenali ve 4:40 hodin. Na trasu dlouhou 47,8 km vyšli účastníci ve 3:40 hodin
z Ráztoky a přes Beskydy mířili do cíle na
Visalajích. Ačkoli se nejednalo o závod,

doprovodu kapely Kaj Hrajem. Účastníci
pochodu měli možnost v tělocvičně přenocovat a po túře si odpočinout před odjezdem domů. Už se těšíme na zorganizování dalšího ročníku a doufáme, že se přidá
i řada z Vás, kteří si o Sokolvratu přečetli.
I když se blíží čas prázdninových měsíců sportovní činnost u nás v Sokole nemá
dovolenou. Každé pondělí bude Dance Fitness, ve čtvrtek Dance fitness + posilování,
v neděli Body form s Lenkou, a to vždy od
19 do 20 hodin. V pondělky pod vedením
Ilony pokračuje kruhový a funkční trénink
+ Tabata od 20 do 21 hodin. Cvičení rodičů
a dětí bude opět pokračovat od září.
A nezapomeňte sledovat vrchol sokolské
činnosti, XVI. Všesokolský slet v Praze ve
dnech 5. a 6. července. V televizních přenosech můžete shlédnout přehlídku od dětských skladeb až po věrnou gardu.
Irena Heinichová
Sokol Vratimov

Vaječina

ilustrační foto

Ve čtvrtek 7. června se sešli členové Spolku seniorů města Vratimova na zahradě pana Marenčáka, aby zakončili první půlku roku smažením vaječiny. Bylo to
velmi příjemné posezení s krásným počasím. Každý člen spolku přinesl dvě vajíčka, kousek slaniny a pažitku. Paní Lencová, Kvasajová, Bernatíková, Hanlová
a Huppertová připravily výbornou vaječinu, která všem chutnala. Veselo bylo
i u tomboly, z níž si někteří šťastlivci odnesli výhry. Celkem se zúčastnilo 50 členů spolku. Výbor spolku tímto všem děkuje za obětavou práci a za hojnou účast na
akcích. Přejeme Vám krásné léto, odpočinek a v září na viděnou.
Anna Huppertová
Spolek seniorů Vratimov
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Skalický z TTC MG Odra GAS Vratimov
vyhrál World Mini Pingpong Festival!
V sobotu 9. června proběhl v Ostravě
v Kooperativa aréně 2. ročník World Mini
Pingpong Festival, tedy česky 2. ročník
světového turnaje v mini pingpongu.
Turnaje se zúčastnili rovněž hráči našeho
oddílu stolního tenisu TTC MG Odra
GAS Vratimov. Loňský první ročník
tohoto turnaje vyhrál několikanásobný
český reprezentant Petr Korbel a letos překvapivě vyhrál náš Jiří Skalický
z Vratimova!
A vůbec, ostravský turnaj na malých
stolech hráči TTC MG Odra GAS Vratimov prakticky ovládli, neboť vedle již
zmíněného prvního J. Skalického, obsadil
3. místo ještě D. Unzeitig a čtyřhry, ty už
ovládli naši hráči takřka úplně!
Turnaje se zúčastnilo přes 100 hráčů
všech věkových a výkonnostních kategorií, a to včetně extraligových a ligových
hráčů, a už proto jsou konečné výsledky
snad až neuvěřitelné.
Bohuslav Kaloč
TTC MG Odra GAS

Výsledky jednotlivých soutěží:
Hlavní soutěž:
1. Jiří Skalický (TTC MG Odra GAS Vratimov)
2. František Chaloupka (Ostrava)
3. Daniel Unzeitig (TTC MG Odra GAS Vratimov)
4. Daniel Košťál (SKST Havířov)
Přebory Města Ostravy:
1. František Chaloupka (Ostrava)
2. Oldřich Vrtal (TTC MG Odra GAS Vratimov)
3. Vasil Stempak (Sokol Hrabůvka)
4. Tomáš Martinko (KST Ostrava)
Čtyřhra:
1. J. Skalický, D. Unzeitig (TTC MG Odra GAS Vratimov)
2. O. Vrtal, F. Kavala (TTC MG Odra GAS Vratimov)
3. P. Chvojka, A. Zavadil (VŠB Ostrava)
4. T. Křenek, P. Chlad (KST Ostrava)

fota TTC MG Odra GAS

11

informace občanům

Československé
legie 1914 - 1920
Naše dnešní svoboda byla vykoupena
mnoha oběťmi a předznamenalo ji mnoho bojů, na jejichž počátku stáli českoslovenští legionáři. Objevte s námi jejich
cestu k vítězství!
Výstava Československé legie 1914 1920 provádí diváka poutavým příběhem
československých legií od jejich vzniku
v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce
1920.
Na výstavě se dozvíte nejenom o historii tří nejznámějších legií - ruské, francouzské a italské, ale také o legionářích
v srbském, americkém a britském vojsku. V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za světové války,
boje o hranice nově vzniklé republiky na
Těšínsku a Slovensku. Celá výstava, obsahující několik stovek fotografií, je také
doplněna o souhrn událostí válečných let
1914 - 1918.
Výstava byla zapůjčena Československou obcí legionářskou v rámci projektu
Legie 100, jehož cílem je připomenout
u příležitosti 100. výročí boje za samostatný československý stát rozhodující
zásluhy československých legionářů na
jeho vzniku a navrátit do povědomí české
veřejnosti legionářské tradice.
Výstava bude k vidění ve Vratimovské galerii a vestibulech Společenského
domu od 6. do 30. srpna 2018. Vstup
zdarma.

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

Kulturní středisko Vratimov

Kronika města Vratimova, část 79, 1945
Kopaly se zákopy poblíž hlavní silnice v horní části obce a v Kaločovém dole
tj. na silnici mezi statkem č. 9 a č. 2 byly
zbudovány zábrany ze silných kmenů proti
tankům. Němci očekávali příchod ruských
armád od Frýdku.
V březnu se fronta přiblížila tak, že po
celé dny a noci se otřásala okna duněním
střelby a hřměním děl. Za noci bývala obloha osvětlena raketami a ve směru nad
Rakovcem a Podlesím (fronta přicházela
ze severovýchodu) bylo vidět nesčetné
záblesky vybuchujících bomb. Nálety na
Ostravu a jiná města, při nichž letci létali
nad naší obcí, nebo v její blízkosti, byly
tak časté, že byl vyhlašován poplach několikrát denně.
V březnu a v dubnu přijížděla ruská letadla a bombardovala Ostravu a okolní místa
(i do naší obce svrhla malé bomby) vždy

večer kolem 6. a 7. hodiny po setmění. Ostravané, bojíce se toho, stěhovali se k večeru do okolních obcí i k nám, aby se zde
přes nálet schovali a v noci nebo ráno se
vraceli opět do města. Z náletů, poplachů
a ze střelby byli lidé tak otupělí, že si toho
ani valně nevšímali. Každý si ale připravoval dobrý kryt ve sklepě, kde by prožil
průchod fronty, jež se blížila.
Koncem dubna bylo vidět s vyvýšenin
v obci činnost fronty, letecké útoky na
Opavsku a veliké požáry v Porubě, Hrabyni, Pustkovci, Krásném Poli a jinde. Z kopečku od kaštana nad usedlostí Sedlaříkovou byl dobrý rozhled na slezské dědiny,
výše jmenované a boj o Svinov, vedený ve
dne, byl dobře viditelný.
V té době veškerý život v obci ustal, až
na nejnutnější nákupy potravin. Občanstvo se zdržovalo poblíž svých příbytků,
12

aby se mohlo v čase nebezpečí hned ukrýti. 21. dubna, kdy před Svinovem utrpěli
Němci těžkou porážku a nemohli již své
zraněné ponechati v ohrožené Ostravě, zřídili ve Vratimově, ve škole (od ledna se již
nevyučovalo), vojenský lazaret a tu vozili
těžce raněné ve velkých autobusech a vojenských autech. Celé noci přivážela tato
vozidla raněné, sténající vojáky.
Po celé dny a noci lékaři ve třídách operovali, amputovali a pracovali při elektrickém světle, které si vojáci sami vyráběli
benzinovými motory a dynamy, protože
v celé obci již elektrické světlo nesvítilo;
ostravská elektrárna byla bombardováním
poškozena a nebyla v činnosti a v závodech se nepracovalo.
pokračování příště

kulturní okénko
informace
občanům

Modrá pro Jana Palacha
Jan Palach, nadaný student historie
a politické ekonomie Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy, by se 11. srpna mohl
dožít 70 let. V srpnu 1968 se také naplňuje neblahé výročí 50 let od sovětské
anexe Československa, kdy došlo k pokusu o humanizaci tehdejšího politického
systému. Na strnulost a pasivitu společnosti, která svůj odpor proti okupaci brzy
spolkla jako hořkou pilulku, reagoval Jan
Palach o půl roku později statečným sebeobětováním.
Jeho čin připomíná pomník v dlažbě
před Národním muzeem, kde k tragické oběti došlo. Je dílem Barbory Veselé a architektů Čestmíra Housky a Jiřího
Veselého. Již v roce 1969 však výtvarně
reflektoval tragickou lyriku Palachovy
průzračné osobnosti, duchovní rozměr
a morální nezranitelnost jeho hrdinského
činu malíř Václav Boštík.
Obraz čtvercového formátu vyplňuje
kruhová, modrá a po okrajích rozostřená
skvrna, symbolizující naději. Nezvykle
jemnou abstrakcí, pracující toliko se svě-

foto archiv GVUO
telnou magií, zahájil autor svou dlouhou
sérii prací s naléhavým duchovním obsahem, kterou se nesmazatelně zapsal do
historie českého umění dvacátého století.
Kontemplativní rovina Boštíkovy lyrické
abstrakce je hluboká. Znepokojivá svou
schopností interpretace vesmírné energie
a současně uklidňující čitelným vyjádřením víry a naděje. K dílům nezobra-

zivého charakteru, označovaným často
jako lyrická abstrakce, se Modrá pro Jana
Palacha řadí mezi nejcharakterističtější
reprezentanty tohoto výtvarného názoru.
Pro dobu vzniku obrazu je příznačné, že
už při zařazení do sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě musel být název
z politických důvodů redukován pouze
na Modrá. K původnímu autorskému titulu Boštíkova stěžejního díla se galerie
vrátila až v roce 1989.
Václav Boštík (6. listopadu 1913, Horní Újezd u Litomyšle - 7. května 2005,
Praha) byl od roku 1937 žákem Williho
Novaka na pražské Akademii. Byl členem Umělecké besedy (1942) a skupiny
UB 12 (1960). Jeho rané dílo ovlivnili
Corot a Cézanne. Již v padesátých letech
však zamířil k abstrakci. Jeho humanistické postoje našly výraz i v pomníku
obětem holocaustu v Pinkasově synagoze
(1955-1959). Spolu s Jiřím Johnem zde
ze 77 297 jmen nacistických obětí vytvořili na svou dobu unikátní umělecké dílo.
-ptb-

Koncert ke 100. výročí založení republiky

HvČzdy Emy Destinnové
140. výročí narození
Emy Destinnové

3. ėíjna v 19 hodin

Vstupné 180 Kč

Režie: Petr Hruška

Koncert v dobových
kostýmech

8
na 201
23. říj in
od
v 18 h

Účinkuje
Trio Harmonia

Vstupné 350 KÌ

SpoleÍenský dįm Vratimov, Frýdecká 1000/48
Pęedprodej vstupenek od 13. srpna v pokladnÛ Kulturního stęediska Vratimov.

Rezervace a informace na tel.: 595 700 751.

Společenský dům Vratimov

Úhrada vstupenek možná i pęevodem.

Vstupenky v předprodeji od 3. září v pokladně kulturního
střediska. Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a info na tel. čísle 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

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

informace
občanům
společenská
rubrika

VZPOMÍNÁME
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska
a úcta v srdcích žijí dál.
Dne 15. července 2018 si tichou
vzpomínkou připomeneme
15. výročí úmrtí pana

Dne 7. července 2018 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana

Karla Bubeníčka.

Karla Bochenského.

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

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Natálie a děti Soňa, Rosťa
a Eva s rodinami.

Smutným dnem je pro nás 26. červenec,
kdy nás před šesti lety opustil náš tatínek
pan

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

Jan Vlček.
S láskou vzpomínají dcery Radka a Soňa
s rodinami.

Ludmila Tělecká.
7. října uplyne 14 let, kdy nás opustil
její manžel,
pan

Dne 17. července 2018 by se dožila
95 let naše drahá maminka a babička
paní

František Tělecký.

Vlasta Adámková.

Nikdy nezapomeneme,
Maruška a Eva s rodinami.

Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi.
Milan Adámek s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 7. července uplyne rok, co nás
navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

Zemřel, ale žije v srdcích všech,
kteří jej milovali.
Dne 20. července 2018 vzpomeneme
6. výročí tragického úmrtí pana

Lumír Fajkus.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Ing. Václava Čarneckého.
S láskou manželka Jana
a dcera Šárka Vrchlabská s rodinou.

BLAHOPŘEJEME
Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy
se nezahojí.
Tichou vzpomínkou si připomeneme
1. července 2018 nedožité
74. narozeniny a 22. srpna 2018
5. smutné výročí úmrtí paní

Dne 12. července t. r. má
první starostka města Vratimova paní

Liduška Šeděnková
85 let.

Marie Danišové.

Do dalších let přejeme hodně zdraví.
Bývalé spolupracovnice Lucie Nyklová,
Dita Hlisnikovská s rodinami.

S láskou vzpomíná manžel s dcerami
Zdeňkou a Hankou s rodinami
a bratr František s rodinou.
14
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Nabídka kurzů kulturního střediska od září
Angličtina

Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení
břišních svalů a svalů spodní části zad.

Pondělí 17.09.2018 - 28.01.2019, 2.520 Kč/18 lekcí
časy budou upřesněny, učebna č. 11
lektorka: Mgr. Hana Kolmášová
V pondělí 10. 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.

Power fitness - NOVINKA!
Úterý 18.09.2018 - 15.01.2019, 900 Kč/16 lekcí
19:00-20:00, cvičební sál
lektorka: Mgr. Alisa Tykhonova, absolventka Fitness
akademie ve Lvově.
Posilovací cvičení pro ženy i muže, zaměřené na
všechny partie těla a pomáhající zpevnit problémové
oblasti. Lekce jsou vždy zakončeny strečingem
a poradenstvím lektorky ohledně zdravé výživy.

Bosu
Pondělí 10.09.2018 - 21.01.2019, 1.060 Kč/18 lekcí
17:00 – 18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Velmi oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění
svalů celého těla.

Jóga s Luckou
Středa 19.09.2018 - 16.01.2019, 840 Kč/16 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.

Aerobic mix
Pondělí 10.09.2018 - 21.01.2019, 1.025 Kč/18 lekcí
18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky,
břicho a zadek.

Bodystyling
Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 860 Kč/16 lekcí
17:00-18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků
formou nenáročného aerobního cvičení.

Relax a jóga
Pondělí 10.09.2018 - 21.01.2019, 1.025 Kč/18 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.

Pilates
Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 860 Kč/16 lekcí
18:00-19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení
břišních svalů a svalů spodní části zad.

SM systém (Aby záda nebolela)
Úterý 18.09.2018 - 15.01.2019, 940 Kč/16 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.

SM Systém (Aby záda nebolela)
Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 940 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.

Jóga s Luckou
Úterý 18.09.2018 - 15.01.2019, 840 Kč/16 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.

Power fitness - NOVINKA!
Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 680 Kč/12 lekcí
19:00-20:00, salónek
lektorka: Mgr. Alisa Tykhonova, absolventka Fitness
akademie ve Lvově.
Posilovací cvičení pro ženy i muže, zaměřené na
všechny partie těla a pomáhající zpevnit problémové
oblasti. Lekce jsou vždy zakončeny strečingem
a poradenstvím lektorky ohledně zdravé výživy.

Pilates
Úterý 18.09.2018 - 15.01.2019, 860 Kč/16 lekcí
18:00-19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová

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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akce ve městě
informace občanům
KONCERT

Prázdninové pokladní hodiny
Kulturního střediska Vratimov
od 2. července do 3. srpna:
od 6. srpna do 31. srpna:
pondělí, úterý a středa
čtvrtek
pátek

LUBOMÍR
BRABEC 5

ZAVŘENO
8 až 14 hodin
8 až 16 hodin
zavřeno

Mimo tyto prázdninové pokladní hodiny lze pokladnu otevřít
i po předchozí domluvě na telefonním čísle 595 700 751.

Vstup

né 20

Provozní doba pokladny kina Hvězdy:
Kino Hvězda bude v běžném provozu do středy 27. června,
v červenci a srpnu bude zavřené.
Provoz bude zahájen v pondělí 3. září - u příležitosti začátku
školního roku v kině rádi přivítáme nové školáky (ale i předškoláky a zkušené školáky) a zahrajeme jim pohádku zdarma.

0 Kč

Letní kino Hvězdička – hraje
se na hřišti TJ Horní Datyně
Bajkeři

25. listopadu v 17 hodin

11. srpna v 21 hodin

Kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově

ČR, 2017, 95´, letní komedie,
vstup zdarma
Přístupné bez omezení
Režie: Martin Kopp
Hrají: Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek, Vojtěch
Machuta, Celeste Buckingham, Štěpánka Fingerhutová,
Tomáš Matonoha, Vanda Hybnerová a další.

Nejznámější kytarové skladby světových autorů
v úpravě samotného virtuóza.
Doprovází vokální soubor Ozvěny

ze Základní umělecké školy ve Vratimově.
Předprodej vstupenek od 3. září v pokladně
Kulturního střediska Vratimov.
Rezervace a informace na tel.: 595 700 751.

Letní komedie ve stylu Snowborďáků a Rafťáků přinese
divákům slunce, letní pohodu a okouzlení láskou.

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

í
v
t
s
ž
u
r
Dobrod
e
c
n
e
v
a
r
M
y
d
r
Fe
in


ev
1. čer venc

10 hod

Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48
739 32 Vratimov
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

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


17

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

Při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení

Divadelní agentura
g urra K
Křesadlo
řesadlo

informace občanům

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
a Kulturní středisko Vratimov
Vás zvou na výstavu

V letošním roce si připomínáme sto
let od rozpadu Rakousko-Uherské
monarchie a vzniku Československé
republiky. Výstava přiblíží okolnosti
vzniku nového státu a dobu následující,
nahlédneme také do života, jaký v této
době vedli lidé na Frýdecku a Místecku.

1918

Vratimovská galerie bude otevřena
každou středu a čtvrtek od 16 do
19 hodin a během pořadů, nebo
po domluvě na tel.: 595 700 751,
www.ksvratimov.cz
facebook.com/ksvratimov

100. výročí vzniku
Československé republiky

6. 9. - 8. 11. 2018

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

Máte cukrovku?
•
•
•
•

Hledáte specialistu - diabetologa a podiatra?
Hledáte ambulanci, kde se nečeká?
Hledáte ambulanci, kde pracuje nutriční specialistka?
Hledáte ambulanci, kde Vám poradí vhodnou obuv k prevenci syndromu diabetické nohy?
Diabetologická a podiatrická ambulance přijímá pacienty s cukrovkou 1. a 2. typu a pacientky s těhotenskou cukrovkou.
Ošetřujeme pojištěnce VZP(111), RBP (213), CPZP (205), ZPMV (211) a OZP (207).

Diabetologická a podiatrická ambulance MUDr. Miroslav Koliba s.r.o.,
Zdravotní středisko Vratimov (vedle pošty),
Frýdecká 936/59,739 32 Vratimov, tel.:777 87 44 67, www.diabetologieostrava.cz
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Rozšíření hřbitova

Ze schůze rady

Wendy senior

Veřejné projednání úpravy lokality sídliště
na ul. Frýdecká a Na Hermaně
Dne 12. září v 15:30 hodin se koná ve velkém sále Kulturního
domu ve Vratimově druhé veřejné projednání studie veřejného
prostranství malého sídliště mezi ulicemi Frýdecká a Na Hermaně.
Na jednání bude přítomen zástupce města, Městského úřadu
Vratimov a projektant Ing. Roman Kotas. Zveme především ty,
kteří v této lokalitě bydlí nebo zde vlastní nemovitost.

foto: MěÚ Vratimov

S upravenými studiemi dle požadavků vzešlých z prvního projednání se můžete seznámit v úřední hodiny na odboru investic
a údržby obecního majetku u paní Bc. Venduly Páleníkové. Mimo
úřední hodiny pak po dohodě s Bc. Páleníkovou na telefonním
čísle 595 705 932.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

informace občanům

Rozšíření hřbitova a další stavby v roce 2018
Je konec léta a stavební činnost v našem
městě je v plném proudu, některé stavby
jsou hotové, na jiných se pracuje a zahájení té největší nás na podzim tohoto roku
teprve čeká.
V katastru Vratimov jsme mimo jiné
opravili nejvíce rozbitý úsek ulice Popinecké v okolí areálu společnosti KES kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o.
Stavba v ceně 4 254 000 Kč včetně DPH
je spolufinancována touto společností finančním darem ve výši 1 500 000 Kč.
Opravený je také chodník podél komunikace Na Hermaně. Tady jsme operativně
využili toho, že SmVaK prováděl opravu
kanalizačního řádu, a když už byla cesta
jednou rozkopaná, rychle jsme připravili
a provedli také opravu chodníku v té části,
která byla dotčena opravou kanalizace.
Stavba rozšíření hřbitova ve Vratimově
finišuje právě v letních měsících. Ukončeny jsou stavební práce, na které navazuje
výsadba trávníku a další zeleně. Tuto stavbu, zdánlivě jednoduchou, jsme připravovali zhruba od roku 2012, kdy jsme ze
strany správce hřbitova, Vratimovských
služeb, byli upozorněni na kritickou situaci s místy pro pohřbívání a na to, že reálně

může nastat situace, kdy na našem hřbitově nebudeme moci zesnulé pohřbívat. Vysoká hladina spodní vody, přísné hygienické a vodoprávní podmínky a jílovitá půda
se v průběhu prací na projektu a povolovacího řízení zdály téměř nepřekonatelnou
překážkou a přípravu stavby značně prodlužovaly. Byly chvíle, kdy jsme měli vážné obavy, že hřbitov na tomto místě rozšířit nepůjde. Nakonec se podařilo všechny
překážky úspěšně překonat a firma MRK,
pozemní práce s.r.o., která ve výběrovém
řízení zvítězila s cenou 9 011 000 Kč včetně DPH, by měla stavbu, včetně zeleně, na
podzim t.r. dokončit. Postavit nový hřbitov není vůbec levná záležitost, proto jsme
práce rozdělili na dvě fáze. V té první,
kterou realizujeme nyní, se staví oplocení,
odvodnění celé plochy a ty stavby, které
nelze rozdělit a realizovat v odlišném čase.
Konečné úpravy se vším nezbytným, aby
mohl být hřbitov využíván, se týkají asi
jen poloviny plánované plochy nového
hřbitova. V současné době ušetříme znač-

foto: KS Vratimov

né finanční prostředky, které potřebujeme
jinde, a na mnoho dalších let bude kapacita
takového rozšíření stačit.
Do konce roku by měla být dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice ve
Vratimově. Původní budova bude nejen
opravena, ale také rozšířena a zmodernizována tak, aby sloužila potřebám vratimovských hasičů. Stavbu realizuje firma
Staviastav s.r.o., která nabídla nejnižší
cenu 17 830 000 Kč včetně DPH. Stavba
je spolufinancována z evropských fondů
a po jejím dokončení bychom měli obdržet
dotaci ve výši cca 15 000 000 Kč.
Menší, ale také důležitou investicí je
úprava bytu školníka v Základní škole na
ulici Datyňská na družinu.
V katastru Horní Datyně probíhá jedna
z nejvýznamnějších a dlouho očekávaných investičních akcí. Je to stavba nového chodníku v části od ul. Nad Točnou po
ul. Na Hranici, včetně dešťové kanalizace.
Stavbu realizuje firma AWT Rekultivace
a.s., která zvítězila s nabídkovou cenou
6 825 000 Kč včetně DPH. Stavba je částečně dotována z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace je cca
2 200 000 Kč.
Na podzim tohoto roku by měla být
zahájena stavba kanalizace II. etapy, na
kterou pak navazuje zásadní rekonstrukce
dvou páteřních místních komunikací, a to
Rakovecké a K Hájence. Předpokládaná
cena této stavby je cca 170 000 000 Kč
a měla by být dokončena do konce roku
2020. Jedná se o stavbu spolufinancovanou ze Státního fondu životního prostředí. Jaká bude skutečná výše dotace, bude
záviset na uznatelných nákladech. To jsou
ty, které mohou být z dotačního programu
financovány a komunikace do nich spadají jen v malém rozsahu. Stavbu proto budeme spolufinancovat také z výhodného
úvěru, který státní fond v souvislosti se
stavbou kanalizací obcím poskytuje, a částečně z vlastních prostředků. O konečné
výši úvěru a době jeho splatnosti s fondem
jednáme.
Nezapomínáme ani na přípravu budoucích staveb. Projektová příprava a povolovací řízení staveb, ať už těch nových
nebo oprav a úprav těch stávajících, je
2

stejně důležitá a časově zpravidla trvá déle
než jejich samotná realizace. Bez včasné
a kvalitní přípravy staveb se město nebude
rozvíjet.
Tady mimo jiné dokončujeme majetkoprávní a stavebně správní přípravu opravy
chodníku v Horních Datyních podél ulice
Frýdecká. Komplikované majetkové vztahy a jejich zdlouhavá řešení zahájení této
velmi důležité stavby stále oddalují. Jen
pro vaši představu. Projektová a majetkoprávní příprava a povolovací řízení chodníku v Horních Datyních, který se právě
staví, trvala pět let. Jeho stavba pět měsíců.
Probíhají také práce na projektové dokumentaci chodníku podél silnice Datyňská
od ulice Velčovského po ulici Na Podlesí.
Také zde mohou být překážkou realizace
této stavby majetková práva soukromých
vlastníků.
Máme kompletní projektovou dokumentaci i potřebná povolení na stavbu nových
knihoven ve Vratimově a Horních Datyních. Měli jsme představu, že jejich stavbu
zahájíme ještě v tomto roce. Nedostatek
pracovníků na investičním odboru spolu se
skutečností, že se nám dlouhodobě nedaří tato místa obsadit, posunulo stavby do
příštího roku.
Před dokončením jsou práce na projektové dokumentaci nové stavby, která bude
tvořit zázemí koupaliště a dnes již tří sportovišť v tomto areálu a nahradí stávající,
nevyhovující budovu. Původní plán bylo
provést demolici na podzim tohoto roku
a na jaře začít stavět. Bohužel, se to nepodařilo, ale věřím, že v příštím roce budou
práce zahájeny.
Před dokončením jsou projektové práce
a probíhají povolovací řízení dle staveb-

ního zákona pro stavbu kanalizace „Zaryjská“. Budou-li v příštím období dotace
na kanalizaci, budeme moci o ně požádat
a také tuto kanalizaci postavit.
V tomto roce bude vypracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
a stavební povolení domova pro seniory.
V jednolůžkových pokojích by zde v budoucnu mělo být umístěno 44 osob, které
potřebují stálou péči.
pokračování na str. 2

informace občanům
pokračování ze str. 1
Komunikace, chodníky a veřejná prostranství je to, co nás hodně trápí. I z tohoto důvodu byl zadán projekt pro opravu
a úpravu místních komunikací Na Vyhlídce, U Mateřské školy a části ul. Okružní
včetně vytvoření nových parkovacích
ploch a opravy resp. úpravy chodníků náležejících k těmto komunikacím. Jedná se
o důležité, frekventované páteřní komunikace v centru města, které od doby jejich
stavby zhruba v 60. letech minulého století
neprošly větší opravou, či rekonstrukcí. Je
logické, že jejich zásadní oprava, rekonstrukce, včetně vzniku nových parkovacích míst, je zcela nezbytná.

Dokončen byl projekt úpravy odstavných ploch a zeleně před bytovými domy
na ulici Strmá. Zastupitelé souhlasili s tím,
že úpravy budou bez finanční spoluúčasti
majitelů bytů realizovány před těmi domy,
které již mají opraveny venkovní fasády.
Pro nedostatek pracovníků odboru investic
však s největší pravděpodobností nestihneme práce provést v tomto kalendářním
roce a noví zastupitelé rozhodnou, zda je
do investic příštího roku zahrnou, či zvolí
jiné priority.
Stav veřejného prostranství mezi obytnými domy malého sídliště mezi ulicemi
Na Hermaně a Frýdecká je velmi neutěšený. Úzké příjezdové komunikace a málo
odstavných ploch pro automobily jsou

příčinou toho, že auta parkují téměř všude, zelené plochy nevyjímaje a k některým
domům se jen stěží dostanou hasiči nebo
sanitka. Pracujeme na studii zásadní úpravy této plochy, která by pak byla zapracována do projektové dokumentace a někdy
v budoucnu doufejme i realizována. Nepřekonatelnou překážkou úpravy asi poloviny této plochy mohou být majitelé těchto
pozemků. Jen cca polovina pozemků této
lokality je v majetku města, zbývající parcely vlastní desítky soukromých vlastníků,
a nedojde-li k dohodě s nimi, nebudeme
moci tuto část plochy do plánovaných
úprav zahrnout.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Manuál na záchranu volně žijících živočichů
…pokračování Manuálu na záchranu volně žijících živočichů

…pokračování příště
Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 10. září 2018.
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: Tisk Agency, s.r.o., Gajdošova 3280/29A, 702 00 Moravská
Ostrava a Přívoz. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Lenka Veliká. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Ze schůze Rady
města Vratimova
Dne 26. června rada města
mimo jiné:
• schválila Objednávku na opravu sociálního zařízení v pronajímaných nebytových prostorách restaurace v objektu Datyňka
• vzala na vědomí podání žádosti
o podporu s názvem Nakládání s bioodpady, textilním a oděvním odpadem ve městě Vratimově
• vzala na vědomí architektonickou studii Domov pro seniory ve Vratimově,
zpracovanou společností CHVÁLEK
ATELIÉR, spol. s r. o. v květnu 2018
s tím, že bude následovat zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí
a dokumentace pro stavební povolení
dle této studie

UPOZORNĚNÍ
Opakovaně upozorňujeme občany, že červené kontejnery společnosti Asekol slouží
výhradně pro zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení, jako jsou např. fény,
kulmy, fotoaparáty, mobilní telefony, apod. Velikost drobného elektrozařízení je limitována otvorem pro vkládání do kontejneru, který má rozměr pouze 45 cm x 25 cm
(viz obrázek 1). Vysloužilá elektrozařízení větších rozměrů nelze odkládat vedle kontejneru (viz obrázek 2). Odložením mimo kontejner se občan dopouští dle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přestupku podle § 69 odst. 2
„fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá
odpady mimo vyhrazená místa“, za tento přestupek je možno uložit sankci až do výše
50 000 Kč. Elektrozařízení větších rozměrů, než je velikost otvoru pro vkládání do
červeného kontejneru, je nutno odevzdat v Logistickém centru odpadů (LCO) svozové
firmy FCC na adrese Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová (za čerpací stanicí SHELL),
provozní doba LCO je středa, čtvrtek a pátek od 7 do 18 hodin.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

• schválila Kupní smlouvu k veřejné
zakázce malého rozsahu Dodávka IT
vybavení pro projekt Odborné učebny
Základní školy Vratimov, Datyňská
690
• schválila Smlouvu o dílo na služby
k veřejné zakázce malého rozsahu
Projektové práce - Oprava fasády
a střechy III. etapa, přístavba šaten
ZŠ, Masarykovo náměstí 192, Vratimov
• schválila Smlouvu o dílo na služby
k veřejné zakázce malého rozsahu
Úprava ploch u nákupního střediska
ve Vratimově

Dne 12. července rada města
pak také:
• schválila Kupní smlouvu k veřejné
zakázce malého rozsahu Odborné
učebny Základní školy Vratimov,
Datyňská 690, environmentální pomůcky
• schválila úhradu správních poplatků pro vydání územních souhlasů za
vlastníky budoucích kanalizačních
přípojek v Horních Datyních, kteří
byli zahrnuti do Projektové dokumentace s názvem Odkanalizování
Vratimova - Horních Datyň - II. etapa
- kanalizační přípojky
Bc. Martin Čech
místostarosta

foto MěÚ Vratimov

Koutek pro děti jako součást restaurace

Nový trend, který funguje
také v Horních Datyních
S využitím prostor v přízemí Kulturního domu v Horních Datyních, který patří městu, to nikdy nebylo příliš jednoduché. Co si pamatuji, byla zde restaurace, někdy bylo
v nabídce i teplé jídlo, jiný nájemce podával jenom nápoje. Když se ještě mohlo v restauracích kouřit, první dojem při vstupu do vestibulu kulturního domu byl zápach
kouře a takový ten typický pach restaurace čtvrté kategorie, který si my trochu dřív
narození stále dobře pamatujeme z minulých let. Tak to fungovalo roky. Nový nájemce
svůj přístup změnil a část pronajatých prostor upravil jako hernu pro děti. V hezkém
prostředí si tady mohou rodiče, prarodiče, či kdokoliv jiný objednat nějaké občerstvení
a děti si pohrát v přilehlé herně nebo na dětském hřišti ve sportovním areálu vedle budovy kulturního domu. Já jsem se byla v nové provozovně jen podívat, moc se mi líbila
a určitě tam zajdu i se svými vnučkami. Také od svých známých jsem slyšela jenom
chválu, ale i výtku, že jsme se ve Vratimovských novinách o nové restauraci ještě nezmínili. Ti, kteří tam ještě nebyli,
si ji mohou předtím, než se tam
vydají, prohlédnout alespoň na
fotografii. Díky za dobré podnikatelské záměry, které slouží našim občanům. Věříme, že restaurace v tomto stylu vydrží a bude
prosperovat. Bez nás hostů to ale
nepůjde.
JUDr. Dagmar Hrudová
foto MěÚ Vratimov
starostka
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„Wendy senior“ a poskytování sociálních služeb, mýty a realita
Články v novinách, pořady na různých
televizních kanálech, facebooková diskuze, dopis majitele a jednatele společnosti
Wendy senior s.r.o. adresovaný zastupitelům města. To vše jsme mohli zaregistrovat v měsíci červnu. Předmětem tohoto
zájmu byli tentokrát lidé, kteří využili,
někteří možná i proti vlastní vůli, „sociálních“ služeb, které byly a v době, kdy tento článek v červenci tohoto roku vznikal,
stále ještě jsou poskytovány v tzv. penzionu Wendy senior společnosti Wendy senior s.r.o. v bývalém hotelu na ul. Nádražní
ve Vratimově, nedaleko řeky Ostravice.
Našim občanům dlužíme odpověď,
proč takový zájem o tento penzion, a o co
v tomto smutném příběhu jde. Úsloví „ Za
vším hledej ženu!“ bych trochu pozměnila
na „ Za vším hledej peníze!“. A jsou tací,
kteří se nezastaví ani před tím vydělávat
na těch nejbezmocnějších; těžce nemocných, převážně starších lidech, jimž zdravotní stav často neumožňuje ani běžnou
komunikaci, natož jakoukoliv možnost se
takové „podnikatelské péči“ nějak bránit.
Co se tedy stalo a předcházelo medializaci tohoto problému. Pracovnice sociálního úřadu Městského úřadu ve Vratimově pouze náhodou takové lidi objevily
v hotelu v katastru našeho města, který se
však jako hotel jenom tvářil. Ve skutečnosti do něj byli např. přiváženi lidé, kteří
byli propuštěni ze zdravotních zařízení,
LDN apod. a neměli nikoho, kdo by se
o ně postaral, a jejich zdravotní stav neumožňoval, aby žili sami, bez péče jiných.

Podle informací těch, kteří tam dříve
pracovali, se např. o pacienty nestaral
řádný lékař. Byli zde dopraveni z různých
částí Moravskoslezského a Zlínského
kraje a ošetřujícího lékaře měli, či stále
mají, velmi daleko. Nebyl zde nikdo, kdo
jim mohl odborně podávat léky. Nebyli
schopni samostatně si provádět hygienu
a omývání mělo být prováděno v květi-

foto KS Vratimov

náčích s kousky nastříhaných prostěradel, protože ani na lavory nebyly peníze.
Řada z nich byla zcela imobilních, někteří
psychicky zcela dezorientováni. Zařízení
je otevřeno od dubna t.r. Od té doby, do
poloviny července, zde zemřelo šest lidí.
Bohužel město nemá žádné pravomoci, jak zakročit. Je prakticky v postavení
běžného občana a jediné, co jsme mohli
učinit, bylo věc oznámit příslušným orgánům. Těmi jsou Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Policie České republiky. To jsme bezprostředně po tom,
kdy jsme vše zjistili, učinili. Ani já, ani
pracovnice našeho sociálního odboru, nemáme zdravotní vzdělání. Přestože naše
návštěvy v tomto zařízení byly jen velmi
krátké a nejsme zdravotníky, to, co jsme
zde viděly, nás šokovalo a všichni jsme
měli, nyní se ukazuje, že naprosto oprávněně, obavy o zdraví a životy lidí, kteří
se tam nacházeli. Na krajském úřadě nám
řekli, že mohou maximálně uložit pokutu
a může to trvat i několik let. Takovou činnost údajně zakázat nemohou. To stejné
policie. Tady však nešlo a nejde o uložení pokuty, ale o pomoc těm lidem, které
jsme tu viděly. Možná i o jejich záchranu.
Od naší návštěvy už tři jejich „hoteloví
hosté“, za které jsou vydáváni, zemřeli.
Celkem jich za krátkou dobu provozu zařízení, které o sobě tvrdí, že je hotel, zemřelo šest. Pokuta nikomu z nich nemohla
a nemůže pomoci. Proto jsme s tím, v jakém stavu a za jakých podmínek zde lidé
žijí, seznámili i média ve snaze dosáhnout

toho, aby státní orgány byly v řešení této
záležitosti mnohem důslednější a uvědomily si vážnost celé věci. Nijak jinak jsme
těm lidem pomoci nemohli a neuměli.
V první polovině července se v okolí
penzionu Wendy senior konaly malé policejní manévry. Několik policejních vozidel, hasičské auto. Zaradovali jsme se, že
stát přece jenom našel nějakou zákonnou
možnost lidem ve Wendy senioru rychle
a účinně pomoci. Brzy jsme poznali svůj
omyl. Akce se konala na záchranu ztraceného klokana. Byla úspěšná, klokana
chytili a vrátili majitelce do bezpečí ohrazeného výběhu.
Ale věřím, že se ledy prolomily a věci
pohnuly. Je to stát a k tomu zákonem určené státní orgány, které jsou povinny takové situace řešit a lidi ochránit. Poskytování sociálních služeb společností Wendy
senior s.r.o. v našem městě je nezákonné.
Máme to už stvrzeno i úředně od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Pouhé
uložení pokuty však podle mého názoru
řešením není. Nedostatek jak mobilních
sociálních služeb, tak těch pobytových,
nemůže být důvodem pro to, že stát bude
takovou „podnikatelskou činnost“ tolerovat a nechá lidi napospas těm, kteří chtějí
na lidské bezmoci nezákonně vydělávat.
Lidé přece potřebují nejméně stejně
rychlou a účinnou ochranu jako klokani.
Nebo ne?
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

V souvislosti s volbami do obecního zastupitelstva upozorňujeme politické strany, že v říjnu vyjdou i Volební noviny. Uzávěrka je
10. září. Bližší informace na info@ksvratimov.cz, 595 700 751.
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Datyňské Cross country 2018
TJ Horní Datyně pořádá 15. září 9. ročník dětského závodu
na kolech a odrážedlech pro děti do 12 let. Prezentace je od
9:00 hodin na hřišti v Horních Datyních, vlastní závod začíná v 10:00 hodin. Podmínkou je
cyklistická přilba, kolo a odrážedlo v dobrém
technickém stavu. Prosím rodiče o vyzkoušení
funkcí kola před závodem. Děti na odrážedlech
budou závodit na asfaltovém hřišti, větší děti
pak na travnatém hřišti a v jeho blízkém okolí. Pro všechny
závodníky jsou připraveny ceny a zajištěno občerstvení.
Zdeňka Zemanová
předsedkyně TJ Horní Datyně

Slavnostní otevření větrného mlýnku,
ý u,,
k příležitosti výročí
ý
100 let od vznikuu
Československé republiky
k
ky

Radegast 2018
U příležitosti 100 let republiky
pořádá v sobotu 15. září Klub
českých turistů Slezská brána
Horní Datyně 32. ročník cykloturistické jízdy
Radegast 2018.
Akce se koná
jako součást oslav
otevření větrného
mlýnku a parčíku v Horních
Datyních. Sraz je v 9 hodin na
hřišti TJ Horní Datyně. Bližší
informace podá Aleš Toman
(602 135 092) a Vlastimil Kusák (724 122 356).
Klub českých turistů
Horní Datyně

Výstava zahrádkářů
Dne 15. a 16. září od 9:00 do 18:00 hodin se
v Kulturním domě v Horních Datyních koná
u příležitosti oslav 100 let vzniku Československé republiky a otevření větrného mlýnku
výstava zahrádkářů, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz ZO Horní Datyně.
Tradičně budou k vidění výpěstky ovoce
a zeleniny. V prostorách sálu budou expozice
archivních dokumentů a fotografií, zahradní-

ho nářadí, součástí bude i expozice včelařů,
ukázky výroby doplňků z různých materiálů,
květinové vazby a ukázky rukodělných výrobků Svazu tělesně postižených - organizace
Vratimov.
Srdečně zveme!
Český zahrádkářský svaz
ZO Horní Datyně

Teplo Vratimov spol. s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovní pozice technik společnosti
Nabízíme:
 finanční ohodnocení 18.000 až 22.000 Kč/měsíc
+ osobní příplatky

Požadujeme:
 SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru
 řidičský průkaz skupiny B
 schopnost dobré komunikace
 orientace v oboru teplárenství výhodou

Nástup je možný od 1. listopadu 2018. Více na http://www.vratimov.cz.
Životopis s motivačním dopisem zasílejte na: hejdenec.teplovratimov@seznam.cz.
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Sokolské informace
Prázdniny nám skončily a Sokol začíná
svůj další školní rok cvičení a akcí. Jistě si
vzpomenete na červnový SokolVrat - pěší
putování po Beskydech, na který naváže
zářijový KoloVrat 100 km - cykloputování, a to v sobotu 15. září. Start od sokolovny v 8:00 hodin. Kratší trasu do 50 km
odstartujeme na cyklostezce od Coolárny
Vratimov, kde si můžete zapůjčit tandemové kolo a jet na něm. Výběr dvoukola
a zkušební jízdy od 9:30 hodin. Zapůjčení
dohodněte předem v Coolárně.
V pátek 21. září od 9:30 hodin pořádáme za podpory Městského úřadu Vratimov

a Kulturního střediska Vratimov XI. 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 816 účastníků
a výše jejich příspěvků činila 12.852 Kč,
což byla nejvyšší částka, kterou jsme ode-

slali z našeho Běhu naděje za dobu jeho
pořádání. Podpořte i letos správnou věc!!!
Děkujeme.
Vratimovský Sokol se letos již podruhé
zapojí do celorepublikové akce Noc sokoloven, a to rovněž v pátek 21. září. Přijďte
zažít sokolovnu potmě na stezce odvahy
pro děti i dospělé od 19:30 hodin. Bude
také možnost posedět u táboráku, opéct si
buřty a sdílet čas společně. Bližší informace ke všem akcím najdete na našich plakátech, webu či fb.
Mgr. Irena Heinichová
Sokol Vratimov

Na co se těší děti do školy?
Tuto otázku si kladou učitelé už od dob
Jana Ámose Komenského. Odpovědi jsou
různé, např. na kamarády, na přestávky, na
fotbal. V pátek 8. června se všechny děti
v ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí těšily především na scénické čtení. Právě tímto
způsobem se žáci všech tříd připojují k celostátní akci Celé Česko čte dětem. Letos se
navíc mohly předvést i svým stejně starým
kamarádům. Díky vstřícnosti vedení ZUŠ,
která pro tuto akci zapůjčilo žákům koncertní sál, za což jim patří vřelé díky, se letošní
ročník proměnil spíše v celoškolní přehlídku ve scénickém čtení.

A co všechno si děti pod režisérským vedením svých paní učitelek připravily? Děti
z první třídy nám předvedly jeden z nesmrtelných příběhů O pejskovi a kočičce.
Třída 2. A si připravila moderní pohádku
O koťátku, které zapomnělo mňoukat, 2. B
nás překvapila hned dvěma příběhy: Jacíček
má moc řečí a O Smolíčkovi. Žáci z 3. třídy
předvedli krásné pásmo Otvírání studánek.
Zatímco 4. A bravurně nacvičila klasickou
pohádku Zlatovláska, 4. B nás pobavila
moderním příběhem z knihy Aleny Vostré
U nás ve Švandaluzii. Třída 5. A si s chutí

rana z 9. třídy. Letošní novinkou byla cena
diváků, kterou získali žáci, kteří byli svými
spolužáky zvoleni v celoškolním hlasování.
Z 1. - 3. tříd toto ocenění získala Vilma Španihelová z (2. B), ze 4. - 5. tříd Honza Sedláček (5. A). Ze 6. - 7. tříd Marek Kroviář
(6. A) a z 7. - 8. tříd Daniel Sysala (8. třída).
Hned po slavnostním vyhlášení a předání
drobných cen, které si pro žáky připravily
fota ZŠ, Masarykovo nám.
zahrála akční scény z knihy Vojtěcha Steklače Pekelná třída řádí a 5. B předvedla hned
několik akčních scén z románu Bylo nás pět
od Karla Poláčka. Obě 6. třídy se pochlubily velice zdařilými parodiemi klasických
pohádek; 6. A parodovala Otesánka, 6. B
O perníkové chaloupce. Třída 7. A nás vzala na putování společně s Malým princem
a 7. B předvedla dramatický příběh Bílého
tesáka. Závěr patřil nejstarším žákům, kteří
si vybrali ukázky z repertoáru Divadla Járy
Cimrmana. Osmáci si vysloužili bouřlivý
potlesk za scénku z dílka V chaloupky stínu
a deváťáci zasloužené ovace za vymýšlení
anekdot.
Celá akce proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou Vratimov, jejíž paní knihovnice vytvořily odbornou porotu, která
měla za úkol vybrat a nakonec i ocenit mimořádné herecké výkony žáků.
Ocenění získali: za roli kočičky Adéla
Dražinová (2. A), za Jiříka Lukáš Cielecký
(4. A), za roli krále Tomáš Frydryšek (4. A),
za nezapomenutelného komentátora Honza
Sedláček (5. A), za ztvárnění tatínka z Bylo
nás pět Ondřej Píša (5. B) a za předvedení
Petra Bajzy Jan Černý (5. B), za Otesánka
Marek Kroviář (6. A), za kouzelného Malého prince Václav Mojžíšek. Ocenění také
získalo 5 kluků Cimrmanů z 8. třídy: Dan
Sysala, Matěj Janák, Vitoslav Španihel,
Daniel Svrčina, Filip Neumann a David Fa7

knihovnice Městské knihovny Vratimov, se
děti pustily do diskuzí o tom, co by chtěly
hrát příště. Školní chodby byly plné malých
herců i kritiků, kteří diskutovali o tom, co do
příště zlepší. Z atmosféry na školních chodbách bylo jasné, že scénické čtení je jednou
z těch akcí, na které se žáci do školy opravdu těší.
Všem zúčastněným patří velké poděkování.
Mgr. Pavlína Kožušníková
koordinátorka akce
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí
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Co můžete zažít v Dětském domově
blahoslavené M. A. Kratochvílové v Řepištích?
Je to již rok, kdy do Základní školy
Vratimov na Masarykově náměstí začala
chodit jedna nevšední dívka. Na rozdíl od
svých spolužáků nebydlí totiž doma, ale
v domově, konkrétně v Dětském domově
blahoslavené M. A. Kratochvílové v Řepištích. A protože v tomto domově bývá
zvykem možnost připravit jeden den pro
své spolužáky, dostala pozvání i 7. B, do
které Kristina chodí.
Kristina dostala možnost si celý den vymyslet i zorganizovat. Na začátku naší návštěvy jsme měli možnost pochutnat si na

foto ZŠ, Masarykovo nám.
výborné buchtě i těstovinovém salátu, který pro nás Kristina s pomocí spolužačky
Karolíny připravila. Pak nás pozvala na zahradu. Žáci vyzkoušeli všechny hrací prvky, které mají obyvatelé dětského domova
k dispozici, např. houpací síť, skluzavky,
trampolínu, nejrůznější houpačky. Dalším
bodem programu byla vodní bitva. Žáci
dostali balónky naplněné vodou a jejich
úkolem bylo zasáhnout co nejvíce spolužáků. Protože byl horký letní den, nemohla
být aktivita lépe zvolená. Kromě zábavy se
žáci v jejím průběhu příjemně osvěžili.
V průběhu dovádění žákům pěkně vyhládlo, a proto přišlo na řadu opékání klobás. S plným břichem se všichni přesunuli
do budovy dětského domova, kde je čekalo
opravdové překvapení. Paní ředitelka domova Renata Filatová je zavedla do spe-

ciálně vybavené místnosti k provozování
terapeutické metody Snoezelen. Žáci žasli
nad bublinkovými sloupy, optickými vlákny, hvězdným nebem i nad speciálním pohodlným nábytkem. Děti rády vyzkoušely
pohodlí místnosti a se zájmem si vyslechli
krátké představení metody Snoezelen. Byl
to opravdu kouzelný konec celého neobvyklého dopoledne.
Nezbývá než poděkovat Kristině i všem
zaměstnancům Dětského domova blahoslavené M. A. Kratochvílové v Řepištích
za krásné hravé letní dopoledne, které pro
nás ve středu 20. června připravili. Teď už
všichni víme, co se za zdmi domova skrývá a co všechno se dá v jeho prostorách
zažít.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Letní slunovrat v Planetáriu Ostrava
Když žáci 7. tříd ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, diskutovali, kam se vydají
21. června na svůj školní výlet, rozhodlo
prostě datum. Nejvíce si přece užijete letní
slunovrat v planetáriu!
Počasí jim přálo, takže své putování
mohli začít krásnou procházkou lesem od
areálu VŠB až k Planetáriu Ostrava, kde
pro ně byl připraven kosmický program.
Nejprve v kinosálu zhlédli dokument pod
názvem Vidím, vidíš, vidíme, ve kterém
se dozvěděli, jak vlastně vidíme. Pak přišla na řadu prohlídka expozic planetária,

foto ZŠ, Masarykovo nám.

ké vesmírné video, které pak poslali svým
příbuzným nebo kamarádům e-mailem.
Druhou část dlouhého dne vyplnila
návštěva koupaliště v Ostravě-Porubě.
Příjemně unaveni z plavání, z tobogánů
i dovádění ve vodě se spolužáky se vydali
na cestu do svých domovů. Na tento letní
slunovrat opravdu jen tak nezapomenou.
Protože právě v tento den je den nejdelší
a noc nejkratší, pořádně si ho všichni užili.
Mgr. Dana Dalihodová
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí
které tady nazývají experimentárium. Jak
už název napovídá, jde o řadu interaktivních exponátů, které slouží k poznávání
přírodních zákonů a dějů vlastním experimentováním. V částech Ke hvězdám,
Do hlubin Země, Za světlem, Na oběžnou
dráhu, K planetám žáci získali mnoho velice nevšedních zážitků, např. se pokusili
řídit kosmickou raketu, viděli sami sebe
v infračerveném světle, pohybovali se jako
kosmonauti na Měsíci nebo natočili krát8
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Bylo nás šest
Přesně tolik žáků 9. třídy ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, se
letos probojovalo do finále mezinárodní soutěže Lidice 21. Byli
to: David Farana, Denisa Fitovská, Jakub a Natálie Irglovi, Adéla
Patkolová a Petr Vaněk.
Většina z těchto žáků se pak ve středu 13. června zúčastnila
slavnostního vyhlášení v Lidicích, na které organizátoři kromě
sponzorů pozvali i přeživší lidické děti a známé osobnosti z oblasti vědy, kultury i politiky. Došlo také k představení interaktivního
projektu pro školy Československo 38-39, který se v průběhu následujícího školního roku bude snažit přitáhnout náctileté k výuce
dějepisu. Závěrečné hodnocení soutěže se ujal předseda poroty
známý historik plk. Eduard Stehlík. Po ocenění finalistů si všichni
přítomní v sále vyslechli i texty vítězných literárních prací, které přečetly herečky Máša Málková a Dana Černá. Nejzábavnější
částí slavnostního vyhlášení bylo bezesporu vystoupení skupiny
Mirai.
Program vyvrcholil prohlídkou Památníku Lidice a pietního
území s výkladem. Historii Lidic, o které žáci vyhledávali informace na internetu, viděli řadu dokumentů a psali i své literární
práce v průběhu celé soutěže, mohli najednou zhlédnout na vlastní oči, ocitnout se na území všech těch hrůzostrašných událostí.
Z rozhovorů finalistů cestou domů vyplynulo, že se cítili hrdí, že
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se mohli tohoto slavnostního vyhlášení zúčastnit a že tento den
pro ně znamenal jeden z nejvýznamnějších v jejich dosavadním
životě.
za finalisty David Farana
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Jazykově ozdravný pobyt v Itálii

foto ZŠ Datyňská
Ráda bych poděkovala paní ředitelce,
která nám letos už potřetí umožnila realizovat jazykově ozdravný pobyt v Itálii,
opět v Bibione. Děti měly možnost vychutnat si „přímořskou atmosféru“, která
byla zjevná už od počátku nástupu do autobusu, kde se nemluvilo o ničem jiném
než o moři, pizze, bazénu a večerce.
Jazykově ozdravný pobyt ZŠ Vratimov
se uskutečnil 8. až 17. června v Bibione,
v Itálii. Tohoto pobytu se zúčastnilo celkem 28 dětí. Bydleli jsme v apartmánových bungalovech s plným vybavením
a vlastním sociálním zázemím. V celém
ohrazeném objektu bylo k dispozici ně-

kolik bazénů se sprchami, taktéž na pláži
byl k dispozici plný plážový servis s lehátky, slunečníky a sprchami. Strava pro
děti byla zajištěna 5 krát denně; probíhala formou bufetu, snídaně, svačina, teplý
oběd, svačina a večeře.
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. Do všech aktivit se zapojovaly naplno, velké nadšení u dětí přinesla zejména celopobytová soutěž nazvaná Bibioná9

da, a také konverzační výuka angličtiny,
která probíhala přímo v terénu. Děti měly
možnost každý den komunikovat a používat cizí jazyk v praxi. Vyzkoušely si
angličtinu i základní italské fráze.
Přímořská atmosféra a krásné slunečné
počasí po celou dobu pobytu vše jen podtrhly a na dětech bylo znát nadšení. Kromě inhalování, plavání v moři a dovádění
v bazénu, procházek po pláži spojených
se sběrem mušlí se všichni zúčastnili večerního výletu plavby na lodi. Tentokrát
jsme turistickou lodí vyjeli na poloostrov
Marano. Děti měly možnost prohlédnout
si toto historické město, nasát večerní atmosféru rybářské osady a spořádat kornout zmrzliny. Při cestě zpět zahrál kapitán na kytaru a děti roztančil i rozezpíval
tak, že diskotéka pokračovala celou cestu
až do přístavu.
My, organizátoři akce, jsme měli jediný cíl - a to, aby se děti bavily a byly
spokojené, protože jejich smích a nadšení
znamenaly 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…
Mgr. Markéta Ögeerová
ZŠ Vratimov, Datyňská

informace občanům

Babolat Tour 2018
V neděli 12. srpna se již tradičně konal
na tenisových kurtech ve Vratimově turnaj
v babytenisu, který je součástí již 16. ročníku tenisového okruhu Babolat Tour 2018
pro děti od 8 - 9 let. Turnaje se zúčastnilo
36 malých tenistů nejen z ČR, ale také ze
Slovenska a Polska.
Hráči byli rozděleni do 12 skupin po 3
hráčích. Ve skupinách sehráli utkání každý
s každým do 4 gamů a první dva ze skupiny
postoupili do hlavní soutěže, která se pak
již hrála klasickým „pavoukem“, ostatní
hráli soutěž útěchy. Děti předvedly bojovné výkony a i v tomto mladém věku byl

vidět tenis na velmi dobré úrovni. Vítězem
se stal Štěpán Robenek z TJ MSV Studénka, který ve finále porazil Jakuba Fedora
z TJ Biocel Vratimov, na 3. místě se umístil Adam Němec z TK Agrofert Prostějov.
Zapojilo se i dalších šest vratimovských
tenistů: 19. byla Natálie Furmánková,
20. Rozálie Vrajíková, 23. Barbora Janošová, 25. Jakub Samek, 27. David Spiller
a 35. Nella Kupková.
Všem děkuji za reprezentaci našeho oddílu.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Datyňská

Zleva Š. Robenek, J. Fedor, A. Němec,
T. Kašpárek (4.místo), A. Jányš (6.místo)

Hledáme nové tenisové naděje
Ten
Tenisový
klub Biocel Vratimov pořádá nábor dětí do tenisové přípravky (pro děti narozené v roce 2012, 2013,
2014) ve čtvrtek 13. září v 18 hodin v areálu vratimovských tenisových kurtů. V případě nepříznivého počasí pro201
běh
běhne nábor v klubovně tenisového oddílu.
Trenéři TK Biocel Vratimov

Jiný kraj, jiný mrav?
Realizace projektu Jiný kraj, jiný mrav?
spolu s polským Strumieněm je v plném
proudu.
V rámci tohoto projektu již byly pořádány třídenní fotograficko-filmové workshopy. Poslední květnový víkend mladí fotografové a filmaři z DDM Vratimov vyrazili
do Strumieně, aby se na městečko podívali
nově, z úplně jiného úhlu pohledu. Při objevování potenciálu města jim pomáhali
členové strumienské Fotografické skupiny C-41. Výsledkem společně stráveného
času jsou nejen paměťové karty plné fotografií Strumieně, ale také nová přátelství.
Hned na začátku června na oplátku Strumień přijel do Vratimova, aby namířil objektivy na krásná místa v naší obci.

Výsledek těchto výprav bude k vidění
7. září během zahájení výstavy a 14. září
v rámci akce uzavírající celý projekt. Na
akci bude zajištěna autobusová doprava

foto DDM
do Strumieně. Více informací o projektu
a podrobností k výjezdu Vám poskytne
DDM Vratimov.
Bc. Hana Nevrlá
DDM Vratimov
„Návštěva ve Vratimově byla pro nás
skvělým zážitkem. Díky vřelému přijetí
od místostarosty Vratimova pana Martina Čecha, ředitelky a zaměstnanců DDM
Vratimov jsme získali velkou motivaci
k intenzivní práci. Mladí fotografové ze
Strumieně udělali stovky fotek, které zachycují možná obyčejná místa ve Vratimově, okoukanou architekturu, ale pro nás
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toto byly opravdové perly,” uvedla iniciátorka projektu, Agnieszka Korzeniewská
ze Strumieně.
Agnieszka Korzeniewská
Strumien

informace občanům

Nabídka kroužků pro nový školní rok
Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM) je zařízením zájmového vzdělávání. Naším cílem je
smysluplné naplnění volného času především
dětí a mládeže, ale i dalších zájemců. Jednou
z forem činnosti DDM jsou pravidelné kroužky.
Zájemci si mohou přijít vyzkoušet kroužky, které je zaujmou,
seznámit se s jejich plánem, náplní a vedoucím ve zkušebním
týdnu od 17. září. V týdnu od 24. září již bude probíhat ostrý
provoz kroužků s přihlášením.
Nabídka a rozvrh kroužků, kurzů a dalších aktivit DDM Vratimov pro školní rok 2018/2019 bude zveřejněna od 3. září na
webových stránkách www.ddmvratimov.cz. Od tohoto data
bude možno provést přihlášení buď on-line (pouze pro stávající
účastníky zájmového vzdělávání) nebo telefonicky či mailem.
Všem zájemcům doporučujeme navštívit akce Den otevřených
dveří a Křižovatka zájmů, které proběhnou v pondělí 3. září od
10 hodin do 18 hodin v prostorách Domu dětí a mládeže Vra-

timov na ulici Frýdecká 377/61. Na děti a jejich rodiče budou
čekat kromě zaměstnanců i vedoucí kroužků, kteří budou nabízet
zajímavé možnosti trávení volného času v našem zařízení. Pro
děti budou připraveny doplňkové hry a soutěže. Pro návštěvníky
akce mladších 18 let bude připraven dárek dle výběru.
Mezi kroužky najdete i několik novinek. Jednou z nich je
Kin-ball. Že nevíte, co si pod tím představit? Potom se přijďte
v neděli 16. září od 15 do 17 hodin podívat na ukázku nového
kroužku. Kin-ball je nová míčová hra, která nevyžaduje dlouhý
trénink, aby si člověk užil zábavu. Při hře děti rozvíjejí týmového ducha. Pravidelným tréninkem Kin-ballu se odkrývají další úrovně dovedností odpalu, orientace v prostoru a samozřejmě strategické uvažování. Bližší informace o všech aktivitách
Domu dětí a mládeže Vratimov naleznete na ww.ddmvratimov.
cz, nebo na facebooku www.facebook.com/DDMVratimov.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Ohlédnutí za letními tábory

foto DDM
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal
o letních prázdninách 20 táborů pro děti,
mládež i dospělé účastníky. Táborů se zúčastnilo celkem 600 účastníků. Z toho 5
táborů bylo „příměstských“ - to znamená,

že rodiče ráno děti přivedli na domeček
a odpoledne si děti opět vyzvedli. Pro děti
byl připraven bohatý program, včetně zajímavých výletů. Mezi tábory byla i odborná soustředění například pro mažoretky,
badminton, breake dance, pobyt s bojovým
uměním u moře nebo CRAFTCamp.
Pobytové tábory probíhaly na různých
místech (Horní Žleb, Lukavec, Myšinec,
Horní Bečva, Ostravice…) 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. Tak například
mohli účastníci táborů být Badateli či Výtvarníky, poznat své limity s Avengers, vy-

pravit se na Veselou zimní olympiádu apod.
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 2019.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Z Vratimova do Krakova
Ve dnech 18. - 21. června Malopolská WK
OHP v Krakově hostila delegaci Domu dětí
a mládeže Vratimov. Návštěva se konala
na pozvání zemského velitele Christophera
Świerczka a byla zaměřená na posílení stávající spolupráce mezi organizacemi. Hlavním bodem programu návštěvy byl podpis
dohody o podmínkách další spolupráce.
Návštěvy se za DDM Vratimov zúčastnily
ředitelka Hana Nevrlá, zástupkyně ředitelky Monika Panková a pracovnice, které
mají na starosti mezinárodní výměny mládeže, Renáta Böhmová a Věra Pacíková.
OHP = Dobrovolný sbor práce, jde
o útvar státního rozpočtu pod dohledem
ministerstva práce. OHP je institucí trhu
práce, která plní úkoly uvedené v zákoně
o institucích trhu práce a podpoře zaměstnanosti, které se specializují na činnosti ve
prospěch mladých lidí, zejména mládeže
ohrožené sociálním vyloučením, a nezaměstnaných do 25 let věku.

První den návštěvy jsme
navštívili sídlo Malopolského vedení OHP. Proběhly rozhovory o očekávání
obou stran v souvislosti
s dalšími společnými aktivitami. V centru pro školení a vzdělávání v Lanckoroně jsme se seznámili s činností jednotky
a procesem vzdělávání a socializace účastníků pobývajících v objektu. 19. června na
zasedání v Malopolském Zemském úřadu
jsme v přítomnosti zástupce ředitele úřadu
Moniky Kolasa podepsali dohodu o spolupráci. Hlavním cílem je poznávání kultury,
tradic a historie obou zemí, budování přátelských vztahů mezi národy obou zemí,
posílení mezikulturního a mezinárodního dialogu. Měli jsme možnost obdivovat
krásy staré části Krakova. Ve večerních hodinách jsme se zúčastnili setkání s náměstkem velitele OHP Piotra Modzelewského.
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Byli jsme pozváni na závěrečnou gala
XVIII. Národní papežské soutěže, která se
konala 20. června ve
Wadowicích. Celá návštěva pro nás byla přífoto DDM
ležitostí seznámit se se
vzdělávacími aktivitami OHP, s formami
jejich práce, s možnostmi další spolupráce.
Podařilo se nám navázat osobní kontakty
s milými lidmi, kteří mají podobné zájmy
a především mají zájem o vzájemnou spolupráci.
Na fotografii podpis dohody o spolupráci
mezi OHP zastoupenou zemským velitelem
VLC Christopherem Świerczka a DDM
Vratimov zastoupeným ředitelkou Hanou
Nevrlou za přítomnosti náměstkyně ředitele
úřadu guvernérky Moniky Kolasa.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

informace občanům
Městská

knihovna
VRATIMOV

Městská knihovna informuje

Výstavu k 150. výročí narození významného architekta Dušana Samo Jurkoviče
můžete zhlédnout v půjčovní době do 10.
září. Od 13. září bude připravena výstava
s názvem Český ráj a Jičín - město pohádky, která potrvá do 30. října.

Připravujeme:
Týden knihoven 1. až 7. října
• 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 2018
zdarma
• dospělí čtenáři dostanou nový zalaminovaný průkaz

Akce pro základní školu
• pasování druháků na čtenáře
• besedy Co to šustí v listí?

Výstavy a výstavky
• Český ráj a Jičín - město pohádky
• podzimní výstavka knih

Zábavná soutěž v knihovně Za tajemstvím Ježka v kleci
• po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna

S knížkou do života - setkání maminek
• 3. října od 10:00 hodin

V říjnu ještě připravujeme pro školy
besedy o animovaném filmu s filmařem
Cyrilem Podolským.

Čteme s nečtenáři (pro děti od 4 let)
• 2. října od 16:30 hodin (Za zvířátky do
ZOO)
Akce pro mateřskou školu
• 4. října Poledníček (podzimní čtení)

Pokud Vás během návštěvy knihovny
zastihne déšť, můžete si zdarma vypůjčit
deštník a při výběru knihy ke čtení Vám
pomohou naše dioptrické brýle. Zdarma
si můžete knihy odnést v naší knihovnické tašce, kterou půjčujeme.

Místní knihovna Horní Datyně informuje
Vážení čtenáři, po dvouměsíční přestávce začínáme provoz v pondělí 3. září od
14:00 hodin. Jsme rádi, že jste někteří
z vás využili možnosti půjčování knih během letních prázdnin v Městské knihovně Vratimov. Ve spolupráci s panem
Vladimírem Kuchařem jsme připravili
novou výstavu O mlýncích a kovářství,
která potrvá od 3. září do 17. prosince.

Připravujeme:
Týden knihoven v pondělí 1. října
• všem registrovaným čtenářům bude

prodloužena registrace o dobu uzavření knihovny přes letní prázdniny, tedy
o 2 měsíce
• 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 na 365 dní zdarma

• výstavu O mlýncích a kovářství
Akce pro základní školu
(ve vratimovské knihovně)
• pasování druháků na čtenáře
• besedy Co to šustí v listí?
Zábavná soutěž v knihovně
Za tajemstvím Ježka v kleci
• po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna
Marika Zajíčková
Měk Vratimov

Kronika města Vratimova, část 80, 1945
Německé vojsko ve školní budově zle
řádilo, vykradlo skříně, odcizilo tlampače
rozhlasu a jiné věci, které ve škole byly. Ve
školní nemocnici zemřelo za 4 dny, co tu
nemocnice byla, 29 vojínů a jsou pohřbeni
na zdejším hřbitově v místě poněkud níže
od hrobu Arnošta Rzehy v řadě vedle sebe.
Jejich jména se nepodařilo zjistit, ježto velící důstojník při pohřbívání faráře Rainocha ze hřbitova vyhnal a odepřel mu dáti
jakékoliv informace o mrtvých.
29. dubna přiblížila se fronta do Ostravy a tím se posunula německá vojska i do
Vratimova, kde se ubytovala. Usadili se
v domech a přespali na jednu noc. V noci
z 30. dubna na 1. května narychlo ustoupili a Vratimov opustili. To byly zálohy.
Fronta přešla přes obec tentýž den a následujícího dne. Před těmito událostmi byla

ve Vratimově dvakrát vyhozena trať ostr.-frýdlantské dráhy do povětří partyzány.
Mimo poškození trati nebyla způsobena
škoda. Pachatelé nebyli vypátráni a zatčen
nebyl v této souvislosti nikdo.
Nejtěžší chvíle obci nastala dne 1. května (v úterý) odpoledne a večer. Již od rána
blížila se ruská vojska k naší obci směrem
od Hrabové ze západu a od Kunčic ze severu. Odpoledne ustupovala již německá
frontová vojska Vratimovem. Zmocnila se
jich nervosita a panika. Fronta stála již na
řece Ostravici a v Kunčicích. Po 2. hodině
odpoledne byl Němci vyhozen do povětří
most, spojující Hrabovou s Vratimovem.
Občanstvo v úzkostném očekávání uchýlilo se do sklepů a krytů a život úplně ustal.
Na bojovém úseku podél trati na půdě
naší obce (v továrně) padl v boji s Němci
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civilista dobrovolník Miroslav Gajdošek
z Hrabové. Podrobnosti o tom jsou v knize Albína Dobeše: „Žalujeme!“, která je
této kronice připojena. A tak nastal večer
1. května 1945, kdy obec naše byla po
šestiletém ujařmení od německých tyranů
osvobozena. Zdejší Němci odstěhovali již
dříve své rodiny do západních Čech a oni
sami musili nastoupiti vojenskou službu
koncem dubna u „Volkssturmu“. Až na
několik málo jedinců se ztratili všichni.
Němečtí frontoví vojáci ustupovali kol zdí
domů směrem k Řepištím. Kolem 3. hodiny odpoledne přešli první Rusové Ostravici v místech na kamenci u hotelu „Ostravica“ na vratimovský břeh z Hrabové
za pomocí našich občanů, zejména Karla
Mandoka.
pokračování příště

kulturní okénko
informace
občanům

Mezi Moskvou, Paříží a Ostravou
Chloubou každé galerie je
schopnost vytvořit vedle sbírky českého umění také kolekci
zahraniční. Ostravské galerii se
to podařilo v mnoha ohledech.
Jednou z nověji založených je
i sbírka ruského umění, která
dnes čítá téměř stovku obrazů
a více než sto grafik a kreseb.
Práce Konstantina Korovina patří mezi nimi k nejpřednějším.
Současník peredvižniků Izáka
Levitana a Valentina Serova
studoval v letech 1875-1886 na
Moskevské škole malířství, sochařství a architektury. Na rok
si „odskočil“ na Petersburskou
akademii, ale vrátil se ke svým
učitelům Polenovovi a Perovo- foto archiv GVUO
vi do Moskvy.
Nevelký obraz, Paříž v noci – Rue de Rivoli, zachycující
expresivním malířským rukopisem noční ulici se stromy a rozsvícenými výklady, koupil v Paříži Eduard Šebela začátkem
třicátých let. Věnoval ho Domu umění jako dílo, původně reprezentující umění Francie, protože Korovin v Paříži na přelo-

mu století pobýval. Získal zde
i stužku Čestné legie. Po návratu do Ruska se stal profesorem
a akademikem. V roce 1923 odjíždí do Paříže znovu, aby zde
uvedl svou velkou výstavu. Díla
byla ale ukradena a malíř se jen
těžce protloukal. Dnes se jeho
obrazy cení na miliony.
Nesmírně zajímavá je ale
i postava samotného mecenáše,
ředitele Vítkovických dolů dr.
Ing. Eduarda Šebely. Vzdělaný
filantrop byl k našemu regionu
velmi štědrý. Byl to právě on,
kdo koupil a do Kunčic pod Ondřejníkem převezl karpatoukrajinský dřevěný kostel, zasadil
se o výstavbu Jurkovičových
útulen na Pustevnách, včetně
jejich malířské výzdoby od Alše a Liebschera. Podporoval regionální umělce a byl vůdčí osobností Kuratoria Domu umění.
Představovaný Korovinův obraz zdaleka nebyl jediným darem,
kterým Šebela a jeho rodina obohatili nejvýznamnější veřejnou
-ptbostravskou sbírku.

Koncert ke 100. výročí založení republiky

HvČzdy Emy Destinnové

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek a Kulturní stĜedisko Vratimov
vás zvou na výstavu

140. výročí narození
Emy Destinnové

1918

Vstupné 180 Kč

Koncert v dobových
kostýmech

8
na 201
23. říj in
od
v 18 h

Účinkuje
Trio Harmonia

100. výročí vzniku
Československé
republiky

6. 9. - 8. 11. 2018
V letošním roce si pĜipomínáme sto let od rozpadu
Rakousko-Uherské monarchie a vzniku ýeskoslovenské
republiky. Výstava pĜiblíží okolnosti vzniku nového státu
a dobu následující, nahlédneme také do života,
jaký v této dobČ vedli lidé na Frýdecku a Místecku.
Vratimovská galerie bude otevĜena každou stĜedu a þtvrtek od 16 do 19 hodin
a bČhem poĜadĤ, nebo po domluvČ na tel.: 595 700 751
www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

VRATIMOVSKÁ GALERIE

Společenský dům Vratimov

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

Vstupenky v předprodeji od 3. září v pokladně kulturního
střediska. Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a info na tel. čísle 595 700 751.
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

informace občanům

Ohlédnutí za Vratimovskou poutí
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informace občanům
společenská
rubrika

VZPOMÍNÁME

Dne 2. září 2018 uplyne 15 let od chvíle,
kdy nás opustila naše maminka, babička
a prababička

V srpnu jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí pana

Ľudovíta Mateáše.

Věra Urbancová.

S láskou vzpomínají manželka Justina,
dcera Alena s rodinou, syn Pavel
a dcera Olga.

Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou
vzpomínku. Syn Petr s rodinou.

Dne 29. září 2018 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás opustila
naše maminka, babička a prababička
paní

Dne 16. srpna 2018 jsme si připomněli
9. výročí úmrtí
paní

Mgr. Jiřiny Kičmerové.

Jarmila Pončíková.

S láskou a úctou vzpomínají rodiny
Kičmerova a Svobodova.

Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi.
Dcera Marie a syn Jan s rodinami.

BLAHOPŘEJEME

Příspěvky do říjnového čísla

Dne 24. srpna 2018 oslavila
předsedkyně spolku seniorů paní

Anna Huppertová

Vratimovských novin

životní jubileum. Rádi bychom jí touto
cestou popřáli hodně zdraví a zároveň
poděkovali za obětavou činnost pro
Spolek seniorů města Vratimova.
Srdečně přejí členové spolku.

zasílejte do 10. září 2018.

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
15

akce ve městě

Nabídka kurzů kulturního střediska od září
informace občanům

Angličtina

Bodystyling

Pondělí 17.09.2018 - 28.01.2019, 2.520 Kč/18 lekcí
časy budou upřesněny, učebna č. 11
lektorka: Mgr. Hana Kolmášová
V pondělí 10. 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.

Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 860 Kč/16 lekcí
17:00-18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků
formou nenáročného aerobního cvičení.

SM Systém (Aby záda nebolela)
Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 940 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.

Aerobic mix
Pondělí 10.09.2018 - 21.01.2019, 1.025 Kč/18 lekcí
18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky,
břicho a zadek.

Power fitness - NOVINKA!
Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 680 Kč/12 lekcí
19:00-20:00, salónek
lektorka: Mgr. Alisa Tykhonova, absolventka Fitness
akademie ve Lvově.
Posilovací cvičení pro ženy i muže, zaměřené na
všechny partie těla a pomáhající zpevnit problémové
oblasti. Lekce jsou vždy zakončeny strečingem
a poradenstvím lektorky ohledně zdravé výživy.

Power fitness - NOVINKA!
Úterý 18.09.2018 - 15.01.2019, 900 Kč/16 lekcí
19:00-20:00, cvičební sál
lektorka: Mgr. Alisa Tykhonova, absolventka Fitness
akademie ve Lvově.
Posilovací cvičení pro ženy i muže, zaměřené na
všechny partie těla a pomáhající zpevnit problémové
oblasti. Lekce jsou vždy zakončeny strečingem
a poradenstvím lektorky ohledně zdravé výživy.

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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Divadélko Šamšula

0 hodin

23. září v 1

Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48
739 32 Vratimov

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

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

Při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení



akce ve městě
informace občanům
0JU$QWRQtQ/LåND

TRÉNUJEME
PAMĚŤ

3. ėíjna v 19 hodin
Režie: Petr Hruška

Vstupné 350 KÌ

7UpQRYiQtSDPďWLMHYçG\XçLWHĀQp
PLQLPiOQďSĢLVWXGLXDYSUiFL
9HOLFHGĪOHçLWpMHDOHSURVHQLRU\

úterý 13. listopadu v 18 hodin
vstupné 70 Kč
Přednáška se koná ve velkém sále Společenského domu.

Předprodej vstupenek od 3. září v pokladně
Kulturního střediska Vratimov.

SpoleÍenský dįm Vratimov, Frýdecká 1000/48
Pęedprodej vstupenek od 13. srpna v pokladnÛ Kulturního stęediska Vratimov.

Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Rezervace a informace na tel.: 595 700 751.
Úhrada vstupenek možná i pęevodem.

VRATIMOVSKÁ GALERIE

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www͘ŬƐǀƌĂƟŵŽv͘Đǌ͕ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŬƐǀƌĂƟŵŽǀ

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

KONCERT

LUBOMÍR
BRABEC
Vstu
p

5

né 2

00 K


25. listopadu vɖ17 hodin
Kostel sv. Jana KÝtitele ve Vratimov¢
Nejznám¢jší kytarové skladby sv¢tových autorò
vɖúprav¢ samotného virtuóza.
Doprovází vokální soubor Ozv¢ny
ze Základní um¢lecké školy ve Vratimov¢.
PÝedprodej vstupenek od 3. záÝí v pokladn¢ Kulturního stÝediska Vratimov.
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 ve městě
ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

Den otevřených dveří

10:00

DDM Vratimov

Křižovatka zájmů

15:00

DDM Vratimov

Mach a Šebestová k tabuli

17:00

Kino Hvězda, kino na začátek školního roku zdarma

Dvě nevěsty a jedna svatba
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
Městská soutěž, starší přípravka

19:00

Kino Hvězda

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

16:30

Fotbalový stadion Vratimov

Městská soutěž, mladší žáci

10:00

Fotbalový stadion Vratimov

16:00

Fotbalový stadion Vratimov

16.

Krajský přebor, muži
60. ročník Bezručova výplazu na
Lysou horu
Městský přebor, muži
Informační schůzka pro zájemce
o kurz AJ
2. schůzka s občany - veřejné
projednání úpravy lokality
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
Limonádový Joe aneb koňská
opera
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
Městská soutěž, mladší
přípravka
KoloVrat 100km - cykloputování
Datyňské Cross Country cyklistické závody pro děti
O statečné princezně
32. ročník cykloturistické jízdy
RADEGAST 2018
KoloVrat 50km - cykloputování
Otevření parčíku a větrného
mlýnku v HD
Výstava výpěstků ovoce a
zeleniny
Kin-ball

19.

1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky

DATUM
NÁZEV
AKCE
informace
občanům
3.
5.
6.
7.
8.
8. - 9.
9.
10.

12.

13.
14.

15.

15. - 16.

20.
21.

22.

23.

26.
27.
28.

individuálně

KČT Horní Datyně

10:30

Fotbalový stadion Vratimov

16:00

Společenský dům Vratimov, učebna č. 11

15:30

Společenský dům Vratimov, velký sál

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

19:00

Kino Hvězda

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

16:30

Fotbalový stadion Vratimov

8:00

Sokolovna, TJ Sokol Vratimov

9:00

Hřiště TJ Horní Datyně

10:00

Kino Hvězda, pásmo pohádek pro nejmenší

10:00

Hřiště TJ Horní Datyně, KČT

10:30

Cyklostezka Coolárny Vratimov, TJ Sokol Vratimov

15:00

MěÚ Vratimov, TJ, KČT, SDH a ČZS Horní Datyně

9:00

KDHD, Český zahrádkářský svaz ZO Horní Datyně

15:00

DDM Vratimov

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

Králíček Petr
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
XI. ročník Běh naděje
II. ročník Noc sokoloven - se
stezkou odvahy
Městská soutěž, mladší žáci

17:00

Kino Hvězda

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

Krajský přebor, muži
Missis Models 2018, módní
přehlídka
O kohoutkovi a slepičce
Městský přebor, muži
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
Planeta Česko
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
Městská soutěž, starší přípravka

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

9:30

Start od kina, TJ Sokol Vratimov

19:30

Sokolovna, TJ Sokol Vratimov

10:00

Fotbalový stadion Vratimov

16:00

Fotbalový stadion Vratimov

18:00

Společenský dům Vratimov, kinosál

10:00

Společenský dům Vratimov, divadelní pohádka pro děti

10:30

Fotbalový stadion Vratimov

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

17:00

Kino Hvězda

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

16:30

Fotbalový stadion Vratimov

DIVADLO
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KINO

OSTATNÍ

KINO HVċZDA VR$7,029352*5$09=ÈěË
)UêGHFNiWHO; ZZZNVYUDWLPRYF]ZZZIDFHERRNFRPNVYUDWLPRY
informace občanům

Mach a Šebestová k tabuli!

Rodinný film

3. ]iĢtYKRGLQ
ýHVNRVORYHQVNRDQLPRYDQêILOPYVWXS]GDUPD
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt

5HåLH0LORã0DFRXUHN-DURVODY'RXEUDYD$GROI%RUQ
9þHVNpP]QČQt3HWU1iURåQê
3RVOHGQtQRYČQDWRþHQêGtOMHRMHMLFKGČWHFK0DFKRYLD0DFKRYpNWHĜt
VSRPRFtVOXFKiWND]DåLMtPQRKiGREURGUXåVWYt.RX]HOQpVOXFKiWNR
GRNiåHWRWLåVSOQLWNDåGpSĜiQt

'YďQHYďVW\DMHGQDVYDWED
]iĢtYKRGLQ
ý5URPDQWLFNiNRPHGLHYVWXSQp.þ
QHYKRGQpSURGČWLGROHW
5HåLH7RPiã6YRERGD
+UDMt$QQD3ROtYNRYi-DQ'RODQVNê(VWHU*HLVOHURYi(YD+ROXERYi
%RKXPLO.OHSODGDOãt
-HGQDVYDWEDMHGHQåHQLFKDOHGYČQHYČVW\.WHUi]QLFKMHWDSUDYi"

/LPRQiGRYì-RHDQHENRěVNiRSHUD

Filmový klub

]iĢtYKRGLQ
ýHVNRVORYHQVNRZHVWHUQRYêPX]LNiOYVWXSQp.þ
þOHQRYpNOXEX.þSĜtVWXSQpEH]RPH]HQt

5HåLH2OGĜLFK/LSVNê
+UDMt.DUHO)LDOD0LORã.RSHFNê.YČWD)LDORYi5XGROI'H\OPO

%RKXã=iKRUVNê2OJD6FKREHURYiDGDOãt
6ODYQêZHVWHUQRYêPX]LNiONGHVSUiYQtFKODSLSLMtSRX]H.RODORNRYX
OLKXSURVWRXOLPRQiGX

2VWDWHĀQpSULQFH]Qď

Sobotní promítání pro nejmenší

]iĢtYKRGLQ

ýHVNRVORYHQVNRSiVPRDQLPRYDQêFKSRKiGHNYVWXSQp.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
3iVPRSRKiGHN2VWDWHþQpSULQFH]QČ&tVDĜRY\QRYpãDW\.UDNRQRã
DPLVWU-HKOLþNDýDURYQiU\EtNRVWLþND.RFRXUHN0ĖRXN
-iD%ČORYRXV=U]XQGD

.UiOtĀHN3HWU

Rodinný film
]iĢtYKRGLQ
86$DQLPRYDQêURGLQQêILOPURGLQQpYVWXSQp.þ

 
MHGQRWOLYHF.þSĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH:LOO*OXFN
9þHVNpP]QČQt-DQ'RODQVNê7DWLDQD9LOKHOPRYi,YD3D]GHUNRYi
+DQD9DJQHURYi/DGLVODY+DPSO-LĜt/iEXVDGDOãt
$GDSWDFHNODVLFNpSRKiGN\EULWVNpVSLVRYDWHON\%HDWUL[3RWWHURYpRåLYRWČ
]YtĜiWHNQDIDUPČNWHUêQHQtWDN~SOQČEH]VWDURVWQê

3ODQHWDÿHVNR

Rodinný film

]iĢtYKRGLQ
ý5GRNXPHQWiUQtILOPYVWXSQp.þ  MHGQRWOLYHF.þ
5HåLH0DULiQ3ROiN
.RPHQWiĜNILOPX.U\ãWRI+iGHN
.UiVXDGREURGUXåVWYtYþHVNpSĜtURGČPiPHQDGRVDKUXN\
VWDþtVHMHQGREĜHGtYDW
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2018

100. výročí vzniku ČR

Nebezpečné kaly zmizí

Ze schůze rady

Pozvánka k 100. výročí vzniku
Československé republiky
Vážení občané,
dovolte, abychom Vás pozvali na oslavy 100. výročí
vzniku Československé republiky a oslav státního svátku, které se uskuteční ve středu 24. října v 10 hodin
u Památníku 1. světové války Vratimov naproti Husova sboru k uctění památky padlým vojákům a vzpomenutí vzniku Československé republiky.

Program pietního aktu:
 zahájení
 projev starostky města
 vystoupení žáků ZŠ Masarykovo náměstí,
ZŠ Datyňská a ZUŠ ve Vratimově
 položení květin zástupci spolků, společenských
organizací a politických stran ve městě
 zakončení hymnou

Doprovodný
D
o
program:
 výstava obrázků žáků vratimovských základních
škol v Husově sboru na téma 100. výročí vzniku
republiky
 přednáška historika z Muzea Beskyd FrýdekMístek o historii vzniku republiky, pro žáky
2. stupně vratimovských základních škol
v 11 hodin v kinosále Společenského domu
 promítání dokumentu TGM Osvoboditel, pro
veřejnost v 19 hodin v kinosále Společenského
domu
 výstava 1918, 100. výročí vzniku Československé
republiky ve Vratimovské galerii, zapůjčena
z Muzea Beskyd Frýdek-Místek

informace občanům

Ludkově, co to robitě aneb události 28. října 1918
ve Vratimově a okolí
Poté, co se v dopoledních hodinách
v pondělí 28. října 1918 veřejnost v Praze
dozvěděla o nótě rakouského ministra zahraničí hraběte Gyuly Andrássyho, hovořící o bezpodmínečném přijetí podmínek
příměří, vyložila si ji jako konečnou kapitulaci rakousko-uherské monarchie a v ulicích Prahy byl spontánně vyhlašován samostatný československý stát. Prohlášením
Národního výboru, jehož zástupci se neprodleně postavili do čela převratu, v podvečer
téhož dne vstoupila v život Československá
republika. Rychle se šířící zpráva vedla
u českého obyvatelstva ke spontánním projevům nadšení doprovázeným na mnoha
místech strháváním a ničením výsostných
znaků a dalších symbolů staleté habsburské
monarchie. Ve snaze zamezit násilnostem,
rabování a případnému vyřizování účtů
s dosavadními stoupenci mocnářství byl
oficiálně podporován slavnostní ráz oslav
těchto přelomových událostí novodobých
dějin českého národa. Řada řečníků vysvětlovala obyvatelstvu význam nové situace,
vyhrávaly kapely a konaly se organizované

Josef Klega (1866–1939), sedlák z č. p. 21,
starosta Vratimova v letech 1901–1919 (Město
Vratimov)

pochody. Pořádkovou službu zajišťovali
dobrovolníci především z řad sokolů, junáků, členů matic a dalších vlastenecky orientovaných českých spolků a organizací aj.
Ve slezském Vratimově, nesoucím tehdy ještě oficiální název Ratimov a ležícím v sousedním okrese Frýdek, byly tyto
zprávy po čtyřletých útrapách Velké války
rovněž přijaty s nemalým nadšením. Vždyť

Profesor Tomáš Garrigue Masaryk předčítá deklaraci Samostatného československého státu, Filadelfie, Spojené státy americké, 26. října 1918 (Muzeum Těšínska)

z mnoha zdejších mužů, kteří nastoupili
za světové války vojenskou službu, se jich
domů již nikdy nevrátilo 26. V sousední
obci Horní Datyně pak oplakávali 23 padlých či následkem zranění a onemocnění
zesnulých manželů, otců, synů, bratrů…
Zpráva o vyhlášení republiky dorazila
do Vratimova ještě 28. října v odpoledních
hodinách. Před vratimovskou četnickou stanicí, působící zde od roku 1891, se konala
krátká spontánní manifestace. Podle pozdějších vzpomínek pamětníků se jí mělo
účastnit na 500 osob, nejen z Vratimova.
Zaznívala zde protirakouská hesla či píseň
Hej, Slované. Četníci však z budovy nevyšli
a shromáždění skončilo asi po 20 minutách.
Následujícího dne večer byl uspořádán
společně s občany sousedních Kunčic početný průvod oběma obcemi vypravený
od kunčické školy. Účastníci za vyhrávání
hudby, zpěvu národních písní a provolávání oslavných hesel došli po okresní silnici
do Vratimova. Čelo průvodu tvořily děti
s lampióny, nechyběli čeští učitelé z Kunčic
a Vratimova, členové Sokola a některých
dalších spolků. Řada vratimovských obyvatel nejen německé národnosti, ale i představení obce, osoby spjaté s dosavadním
režimem či někteří rolníci si od této akce i
událostí zachovávali odstup a nepodpořili ji
svou účastí. Dodejme, že podle posledního
rakousko-uherského sčítání lidu prováděného v roce 1910 z celkového počtu 2 335
obyvatel Vratimova uvádělo německou obcovací řeč 112 a polskou dokonce 153 osob.
2

Od roku 1908 zde působila kromě české
také německá škola, jež se měla vedle činnosti některých úřadů a německého úřednictva továrny na celulózu stát převodovou
pákou k urychlení germanizace obce. Vraťme se však k průvodu, který se ve Vratimově zastavil u pošty a četnické stanice
před vchodem do továrny na celulózu. Byly
strženy rakouské státní symboly a následně
vhozeny do blízké mlýnské strouhy. Jistý
německý četnický strážmistr na přítomné
volal z okna kanceláře: Ale ludkově, co to
robitě, dyť budětě za to trestani! Avšak jásající průvod ubírající se dále již jeho varování nebral vážně.
K událostem těchto přelomových dnů
můžeme zařadit ještě pokus o odstavení dosavadního německého velení vratimovské
četnické stanice provedený ve dnech 2. až 3.
listopadu pod taktovkou místního občana,
šikovatele Aloise Lipiny. Ten s doprovodem 12 ozbrojených vojáků a poukazem na
plnou moc udělenou jeho osobě Národním
výborem v Moravské Ostravě zbavil velitelského místa a zároveň odzbrojil strážmistra I. třídy Richarda Waschkeho a jeho
zástupce místostrážmistra Rudolfa Wagnera. Vedením stanice pak pověřil místostrážmistra Richarda Wolfa, jenž musel vykonat
přísahu československému státu. Ačkoliv
bylo přes Lipinův zákrok 3. listopadu 1918
vráceno velitelství stanice úředně zpět do
rukou Richarda Waschkeho, již následujícího dne ho pro nemoc předal Wagnerovi
a o rok později odešel do výslužby.

informace občanům
pokračování ze str. 2
Obdobně probíhala oslava vzniku samostatné republiky v tehdy ještě samostatné obci Horní Datyně. Rovněž touto
vesnicí prošel průvod občanů, děti v čele
nesly lampióny. Slavnost zakončil proslov správce hornodatyňské školy Josefa
Pudloně v obecním hostinci, jenž nastínil
přítomným význam této historické chvíle.
Vystoupení několika dalších řečníků z řad
místních občanů ukončil společný zpěv
hymny Kde domov můj. Někteří hornodatynští, stejně jako vratimovští občané, se
pak zúčastnili dalších manifestačních akcí
ve Frýdku a Ostravě. Hornodatyňský obecní výbor v čele se starostou Josefem Sklářem uspořádal u příležitosti příjezdu prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka do vlasti
dne 20. prosince 1918 slavnostní veřejnou
schůzi za účasti žáků místní školy a široké
veřejnosti. Jak později podotkl první obecní
kronikář, řídící učitel Pudloň: 28. říjen přinesl sice českému národu svobodu, ale nám
ve Slezsku bylo úzko. Poláci činili si nároky na Těšínsko a rčení: „Ostravica granica“
neustále strašilo lid. Po dlouhém jednání
mělo rozhodnouti hlasování lidu - plebiscit.

Pohlednice obce Horní Datyně, kol. r. 1920 (Muzeum Těšínska)

Uskutečnění zmíněného lidového hlasování
však znemožnil zákrok polské strany a slezské Těšínsko, stejně jako slovenská pohraniční území Oravy a Spiše, bylo rozhodnutím pařížské mírové konference rozděleno

mezi Československo a Polsko 28. července 1920. To už je ale jiná historie…
PhDr. David Pindur, Ph.D.
Muzeum Těšínska

Má vlast - zblízka a nahlas vám vezme dech
Dalším počinem u příležitosti stoletých
oslav vzniku republiky je realizace ojedinělé putovní multimediální instalace,
která propojuje překrásnou hudbu, výtvarné umění, design a architekturu, Má
vlast - zblízka a nahlas. Projekt vznikl
ve spolupráci České filharmonie a České
spořitelny.
V šesti krajských městech máte možnost vstoupit do speciální zatemněné
konstrukce a nechat se pohltit 25 minutovou videosmyčkou na devíti velkoformátových plochách v rozlišení K4, kterou
doprovází dvě legendární skladby v mistrovském provedení České filharmonie.
První část v podobě Vltavy Bedřicha
Smetany symbolizuje nevyčerpatelnou
magii české přírody. Ponoříte se do řeky,
která je tu vizuální metaforou plynutí
času. Stanete se součástí nevyzpytatelného živlu, neuhnete ani před gigantickými betonovými stupni říční kaskády.
Navždy změníte zažitou tvář Smetanovy
romantické řeky.
Druhá část projekce před vámi odhalí
velkolepý rozmach českého umění v ob-

dobí od první republiky. Jako ústřední
hudební motiv zazní čtvrtá a pátá věta
Janáčkovy Sinfonietty. Výročí Československa oslavíte za doprovodu řetězce
asociací a fascinujících obrazů. Spatříte
záblesky fenoménů abstraktního malířství, moderního sklářství, ale i detaily
kubistické architektury a designu či funkcionalismu. Nahrávka Smetanovy Vltavy
byla pořízena na zahajovacím koncertě
Pražského jara v roce 2014. Orchestr
vedl Jiří Bělohlávek. Provedení Sinfonietty Leoše Janáčka pochází z února 2017,
opět pod vedením Jiřího Bělohlávka.
Obě nahrávky vyšly u společnosti Decca
Classics.
Výstavu navrhla londýnská agentura

59 Productions, která pravidelně spolupracuje s BBC Proms a Edinburským
hudebním festivalem. Mezi její nejviditelnější práce patří vizuální řešení zahajovacího ceremoniálu olympijských her
v Londýně v roce 2012.
Audiovizuální instalace Má vlast zdolá
od 8. června do 20. listopadu 1 200 km,
setrvá v šesti krajských městech a veřejnosti bude volně přístupná 141 dní. V Ostravě bude k vidění ve Dvojhalí Trojhalí
Karolína ve dnech 25. října až 20. listopadu od 9 do 19 hodin.
Na závěr by vás ještě mohlo zajímat,
že video pro instalaci vznikalo v Londýně a londýnským studiem navržená
konstrukce putovního sálu se zase zrodila v České republice. Ani samotní autoři
tak před otevřením neviděli výstavu jako
celek. Prostorové umístění a rozdělení
projekce na jednotlivé plochy se připravovalo výhradně ve virtuální realitě.
Přijďte poslouchat a žasnout.
Zdroj: https://www.ceskafilharmonie.cz/
mavlast/

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 17. října 2018.
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: Tisk Agency, s.r.o., Gajdošova 3280/29A, 702 00 Moravská
Ostrava a Přívoz. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Lenka Veliká. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Nebezpečné kaly z katastru našeho města po osmi letech zmizí
Je tomu právě osm let, kdy na nás začal
padat černý, smrdutý a na dotek mazlavý
prach. K jeho původu se nikdo nehlásil.
Jak se po nějaké době ukázalo, nezákonně
byl na naše území navážen v rámci miliardové státní zakázky na sanaci lagun
Ostramo Ostrava nebezpečný odpad tvořený sludgemi z kalových lagun, vápnem
a trochou uhelného prachu. Dlouhých
osm let jsme usilovali o odstranění tohoto nebezpečného
odpadu z našeho území. Nikdo
nechtěl za špatně nastavenou
a nedostatečně kontrolovanou
státní zakázku převzít odpovědnost a nebezpečný odpad byl vydáván za neškodný výrobek. Již
v prvních dopisech směřujících
těm, kteří byli za státní zakázku
odpovědni, jsme vyslovili obavy,
že odpad u nás zůstane a náklady s odstraněním navezeného nebezpečného odpadu poneseme z vlastních peněz. Málem
k tomu i došlo. Stát se pod nátlakem sice
rozhodl, že na odstranění asi 7 tisíců tun
sludgí z lagun z našeho území poskytne
dotaci ve výši 20 mil. Kč, ale zbytek měl
uhradit ze svého rozpočtu Vratimov. Ze
strany vedení Moravskoslezského kraje
a Magistrátu města Ostravy na nás byl vyvíjen silný nátlak, abychom se o odvezení
odpadu postarali a částečně ho také financovali. Z našeho rozpočtu bychom tak
museli zaplatit asi 20 mil. korun. Argument byl velmi zvláštní. Odpady jsou na
vašem území a máte vůči vašim občanům
povinnost se o jejich odstranění postarat.
Je to asi stejné, jako by vám soused navezl

plný dvorek odpadů a vám bylo uloženo
je na vlastní náklad odstranit, protože to
vlastně vadí vám. Dvacet milionů korun
je pro město vysoká částka. Představuje
kilometry nových chodníků, opravených
cest, dětských hřišť apod.
Nebezpečný odpad je uskladněn v areálu společnosti DATAFISH OSTRAVA
s.r.o., která si na svůj pozemek nechala

navézt odpad dobrovolně, zcela jistě za
pronájem areálu dostala zaplaceno a z našich prostředků bychom jim měli areál
vyčistit. K zákonem stanovené povinnosti
využívat veřejné prostředky jako řádný
hospodář to má určitě hodně daleko.
Nakonec stát dotaci na odvoz nebezpečného odpadu navýšil na 32 mil. Kč
a odvoz odpadu zaštítil Moravskoslezský
kraj, který také hradí zbývající náklady.
Ve výběrovém řízení zvítězily společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. a AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. Za odstranění cca 6 874 tun odpadů obdrží částku
39 614 190 Kč včetně DPH.
Odvoz odpadů probíhá od srpna tohoto
roku a má být ukončen v říjnu t.r. Odpad
je odvážen po železnici v zabezpečených

vagonech s označením nebezpečný odpad
a bude postupně spalován ve spalovnách
nebezpečného odpadu.
Dlouhých osm let jsme usilovně bojovali za právo na čisté životní prostředí,
požadovali odvoz nebezpečných odpadů
po těch, kteří je k nám navezli, včetně zadavateli této státní zakázky, České republice, státním podniku DIAMO a ministerstvech odpovědných za stát za
dodržování zákonů při realizaci
státní zakázky.
Protože naše zákony nerespektovali, obraceli jsme se na ty, kteří by je k tomu měli přimět. Ať
už to byla policie, Česká inspekce životního prostředí, Krajský
úřad Moravskoslezského kraje
a další. Při čtení korespondence
s některými odpovědnými státními orgány by člověk řekl, že mají v ruce
kouzelný proutek a s hromadou odpadů
provádějí kouzlo náhlé proměny.
V letech 2011 jsme tady měli dle šetření České inspekce životního prostředí
tuny nebezpečného odpadu. Ty se v krátké době zřejmě mávnutím kouzelného
proutku v očích stejného orgánu proměnily ve zcela neškodný, certifikovaný výrobek. A po osmi letech je do hermeticky
uzavřených vagónů nakládán nebezpečný
odpad.
Trvalo to sice dlouho, ale nakonec jsme
zvítězili. Tisíce tun nebezpečného odpadu uprostřed města už nebude naší noční
můrou.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Adaptační kurz 2018/2019
Adaptační kurz 6. tříd ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí proběhl ve dnech
7.- 8. září v hotelu Hamr na Ostravici. Žáci
VI. A a VI. B se jeli seznamovat jednak
mezi sebou navzájem, jednak se svými
třídními učitelkami Lucií Glumbíkovou
a Petrou Mrnuštíkovou. Celé této akci velela paní ředitelka a zároveň organizátorka
kurzu Martina Pelikánová, která vyjednala
ty nejlepší možné podmínky a slibovala
hezké počasí.
Sraz všech účastníků byl v 8 hodin na
vlakovém nádraží ve Vratimově. Po namáhavé cestě provázené jednou výlukou
a jedním zpožděním se celá skupina dostavila kolem 10 hodiny dopolední k cílovému místu, kde ještě dříve, než se stihla
ubytovat, doplnila energii již přichystanou
svačinkou. Poté následovalo rozdělení po-

kojů a hurá na společenské aktivity.
Na úvod byly
vhodně zařazeny
hry seznamovací,
jelikož někteří žáci
zatím ještě neznali všechna jména
svých budoucích
kamarádů. Například aktivita Podpisovka, jejíž podstatou bylo sehnat
autogram jednotfoto ZŠ Masarykovo náměstí
livých žáků k určitým informacím
a charakteristikám, děti zaujala, protože se majitel hotelu a také hostitel, svolával
o ostatních dozvěděly spoustu zajímavých všechny k obědu. Po rajské polévce a kuskutečností. V pravé poledne pan Radim, řeti na paprice se jen zakouřilo. Následova4

informace občanům
pokračování ze str. 4
la chvíle klidu na trávení a pak už nezbývalo nic jiného, než se přesunout k velmi
očekávanému lanovému centru Opičárna.
Žáci prošli řádným poučením o bezpečnosti a nakonec svěřili svůj holý život
kousku lana a dvěma karabinám. I přes počáteční obavy některých účastníků je nutno dodat, že mnozí překonali svůj strach
a celou trasu prošli bez obtíží.
Když už se zdálo, že jsou aktivity vyčerpány, po návratu do areálu hotelu na žáky
čekalo další překvapení v podobě večerního grilování. Pan Radim byl dokonale připraven. Zásoboval své hosty grilovaným

kuřecím masem, sýry, špekáčky a nechyběly ani americké brambory. Odměnou mu
byly prázdné talíře a děti, které se nemohly
ani pohnout.
Další hry musely být už pasivnější, proto měli žáci za úkol přepsat testament nebo
graficky ztvárnit pohádku, kterou měli
ostatní uhodnout.
No a co by to byl za adapťák, kdyby neproběhla tajná párty na pokoji? Samozřejmě že proběhla, ale o tom nemají učitelky
ani tušení. Z nejmenovaných zdrojů uniklo, že po celém dni již stmeleni žáci obou
tříd obsadili jeden prostorný apartmán, kde
si pouštěli písničky a dojídali zbytky svých
zásob.

Ze schůze Rady města Vratimova
Dne 21. července 2018 Rada města mimo jiné:
• schválila Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Celková rekonstrukce přístřešku - zastávky MHD na Masarykově náměstí ve směru na Ostravu a demontáž původního
zděného přístřešku“
• projednala Strategický plán rozvoje sportu ve městě Vratimov na období 2018-2022
• schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce pro rok 2018
• schválila Kupní smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu „Odborné učebny Základní školy Vratimov, Datyňská 690, laboratorní pomůcky“
Dne 05. září 2018 Rada města pak také:
• souhlasila s provedením ohňostroje ve smyslu § 32 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb.,
na pozemku města v souvislosti s pořádáním akce „Velká módní show s volbou
Missis Models 2018“ ve Společenském domě ve Vratimově dne 22.09.2018
• spolu s tajemníkem městského úřadu jmenovala s účinností od 01.10.2018 do funkce
vedoucího odboru investic a údržby obecního majetku Městského úřadu Vratimov
Bc. Daniela Filipa
• schválila Smlouvu o dílo k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem
„Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň, II. etapa, zhotovitel“
• souhlasila se zajištěním správcovství skateparku/bikeparku umístěného ve sportovním areálu města, vedle hřiště s umělým trávníkem 3. generace

Ze zasedání Zastupitelstva města
Dne 05. září Zastupitelstvo města mimo jiné
• schválilo Rozbory hospodaření města za období 1. - 6. měsíc roku 2018
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2022
• schválilo přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pro akci „Vratimov-Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou, po ul. Na Hranici“
• schválilo Plán odpadového hospodářství města Vratimova na období let 2018-2023
• schválilo vzorovou Budoucí kupní smlouvu na odkup pozemků pro realizaci stavby
„Chodník od ul. Velčovského po ul. K Hájence“
• schválilo Strategický plán rozvoje sportu ve městě Vratimov na období 2018-2022
• schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vratimov v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ mezi městem Vratimov
a Moravskoslezským krajem
Bc. Martin Čech
místostarosta
5

Sobotní ráno pak bylo odstartováno snídaní formou švédských stolů. Následovaly činnosti k rozvoji důvěry mezi třídní
učitelkou a její třídou a přesto, že nikdo
nepochyboval o vynikajících kvalitách
a dokonalých organizačních schopnostech
naší paní ředitelky, při odchodu na vlakové
nádraží začal pořádný liják.
Nikomu to ale nevadilo. Noví kamarádi,
společné zážitky, vzpomínky, vzájemná
podpora a překonání strachu, to vše za pár
kapek deště stojí.
Děkujeme.
Mgr. Lucie Glumbíková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Zahájení II. etapy
odkanalizování
VratimovaHorních Datyň
V měsíci březnu t.r. bylo zahájeno zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky
s názvem „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“ Rada města
rozhodla na svém jednání dne 5. září
2018 o výběru zhotovitele. Z deseti nabídek zvítězila společnost Skanska a.s.
s nejnižší cenou 166 258 878,37 Kč bez
DPH.
Při stavbě kanalizace chceme provést
zásadní rekonstrukci některých páteřních komunikací v lokalitě výstavby
kanalizace. Jedná se především o ul.
Rakoveckou a K Hájence. Oprava ul.
K Hájence ještě nebyla do veřejné zakázky zahrnuta v celém svém rozsahu,
protože ke dni zahájení veřejné soutěže
jsme neměli dokončenou projektovou
dokumentaci a vydána příslušná povolení. Do veřejné zakázky je proto zahrnuta jako obce a cena díla se ještě navýší
o náklady za opravu, popřípadě rekonstrukci této komunikace. Již nyní můžeme říct, že se jedná o největší investici
v našem městě po roce 1989. Příprava
trvala od roku 2011 a jako vždy bylo
nejobtížnější dohodnout se s vlastníky
dotčených nemovitostí.
V tomto roce jsme získali dotaci na
její výstavbu ze SFŽP, která pokryje
zhruba třetinu skutečně vynaložených
nákladů. Zbytek budeme hradit z půjčky poskytnuté za výhodných podmínek
SFŽP a z vlastních prostředků.
Výstavba by měla být zahájena v říjnu
t.r. a předpoklad jejího ukončení včetně
opravy všech komunikací je koncem
roku 2020.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

informace občanům

Manuál na záchranu volně žijících živočichů
…pokračování Manuálu na záchranu volně žijících živočichů

…pokračování příště

Aktivity v DDM Vratimov pro všechny generace
Dům dětí a mládeže ve Vratimově se aktivně
zapojuje do dotačních výzev. V tomto čísle
zmíníme tři projekty, které získaly finanční
podporu od Moravskoslezského kraje a jejich
realizace vyvrcholí teď na podzim.
Pro děti od 10 do 14 let, které nebaví trávit víkendy u televize, připravujeme Soboty s netradičními pohybovými aktivitami. Během šesti setkání dostanou děti šanci vyzkoušet si méně
známé, ale o to zábavnější formy pohybu, které jejich generace
označuje výrazem „cool.“ Přijedou k nám lektoři break-dance
a parkouru, děti absolvují například kurz lezení na umělé horolezecké stěně, pod odborným vedením si vyzkouší akrobacii
na trampolínách, otestují své soustředění na laserové střelnici,
zlepší rovnováhu na slack-lině a naučí se třeba korfbal.
Radovat se mohou i frekventanti našich badatelských zájmových útvarů. Pořídili jsme totiž nové vybavení pro výuku.

V kroužcích, na soustředěních i na táborech jim od teď bude
k dispozici například špičková stavebnice, ze které lze sestavit
soběstačnou energetickou síť, solární stavebnice, laboratorní
soupravy a mnoho dalšího.
Zkrátka nepřijdou ani senioři. V projektu Sdílíme svůj život
se mohou s námi naučit pořizovat a zpracovávat fotografie a videa pořízená svým mobilním telefonem, foťákem nebo kamerou
a následně je sdílet na internetu. Ale nebojte se, nezůstane jen
u elektronického sdílení: při honbě za nejlepšími snímky navštívíme i vrstevníky v dalších obcích Regionu Slezská brána.
Těšíte se? My tedy ano! Podrobnosti hledejte na webových
stránkách www.ddmvratimov.cz. Tyto projekty vznikly s finanční podporou Moravskoslezského kraje.
Mgr. Lenka Havrdová
DDM Vratimov
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Akce v domečku
6., 13. a 27. října, sobota s netradičními sportovními aktivitami
Tyto soboty v měsíci říjnu
jsme rezervovali pro všechny zájemce, kteří nechtějí
doma jen lenošit, ale rádi
by si vyzkoušeli různé netradiční sportovní a pohybové aktivity. Díky finanční
podpoře Moravskoslezského kraje můžeme dětem a mládeži připravit bohatý
program. Sledujte www.ddmvratimov.cz
a z bohaté nabídky si jistě vyberete aktivity, které se Vám budou líbit. V plánu
máme horolezeckou stěnu, trampolíny,
break dance, street dance, parkour a další.
Bližší informace: Věra Pacíková,
tel. 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.
20. října Bludičky
Na sobotu 20. října Dům dětí a mládeže
Vratimov ve spolupráci s Mateřskou školou a TJ Sokol Vratimov pořádá již devátý ročník Bludiček. Start akce je v době
od 17:00-17:30 hodin. Bludičkovné je
pro děti stanoveno na 40 Kč a pro dospěláky 20 Kč. Po splnění úkolů v 18:00 ho-

din se seřadíme na prostranství před MŠ
a lampionovým průvodem se přesuneme
na zahradu TJ Sokol, kde bude připraven
táborák a účastníci si mohou opéct vlastní buřty. Občerstvení bude zajištěno prostřednictvím bufetu TJ Sokol. V případě
deště se akce nekoná.
Bližší informace: Věra Pacíková,
tel. 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

nin v termínu neděle 28. října až úterý
30. října. Ubytováni budeme v prostorách DDM Praha 2, kde si necháme spacák, osobní věci a na toulky Prahou budeme vyrážet pouze s batůžkem na zádech.
Během pobytu navštívíme zajímavá místa. Pro děti bude zajištěna strava, pitný
režim. Akce je pouze pro přihlášené děti.
Přihláška a platba je do pátku 19. října.
Bližší info: r.mickova@ddmvratimov.cz.

21. října Minecraft
Všichni naši zájemci o Minecraft již
vědí, že i v letošním školním roce pořádáme pro ně workshopy. Jsme si jisti, že přihlášky už mají nyní vyplněné
a vzorně odevzdané. Jelikož přihlášení
na naše počítačové workshopy jsou kapacitně omezené, doporučujeme kontaktovat kolegyni Marcelu Grácovou, která
Vám ráda poradí, jak se přihlásit třeba na
další Minecraft a to na e-mailové adrese
m.gracova@ddmvratimov.cz.

29.-30. října Podzimky
s Domečkem
A máme tady opět prázdniny, sice jen
dvoudenní, ale pro nás plné zábavy,
legrace, her a soutěží. Všichni zájemci se
musí přihlásit v DDM Vratimov a uhradit
částku 520 Kč. Během těchto prázdnin
navštívíme společně trampolínový svět,
zajistíme obědy a zahrajeme si hry a určitě se najde i čas na malé tvoření. Těší se
na Vás Věrka a Klárka.
Případné dotazy Vám zodpovíme
na e-mailové adrese
v.pacikova@ddmvratimov.cz.
Věra Pacíková
DDM Vratimov

28.-30. října Výlet do Prahy
Pro děti připravujeme tradiční výlet do
Prahy na 3 dny během podzimních prázd-

Oblíbený běh Zlatý podzim je pro všechny
Silniční závod Zlatý podzim, jehož již 26. ročník pořádá Běžecký klub Vratimov spolu s Kulturním střediskem Vratimov,
znají běžci v celé republice, ale i v zahraničí. Pravidelně se ho
zúčastňují také vytrvalci z Polska, Slovenska a Anglie.
Na startu již stáli mnozí naši reprezentanti, muži i ženy, mistři
republiky i olympionici. Závod dlouhý 10 km se letos poběží
v sobotu 6. října na tradiční trati ulicemi a okolím Vratimova
a patří k nejoblíbenějším v kraji. Určitě je dobrou reprezentací
města. Není určen jen pro výkonnostní atlety, ale i všem kondičním a rekreačním běžcům bez rozdílu věku, ženám i mužům.

Potěšitelná zvyšující se účast sportujících občanů Vratimova
a Horní Datyně, kteří si jak na dubnový Jakubův lesní běh Důlňákem, letos v dubnu byl již 35. ročník, tak na Zlatý podzim,
přišli porovnat svůj výkon s těmi nejlepšími, se svými kamarády,
nebo se svým časem v předchozím ročníku.
To může být i výzvou k účasti pro ty, kteří ještě neběželi. Není
se čeho bát. Centrum závodu je v Kulturním domě a start bude
v 10.30 hodin.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

Turnaj babytenisu
„O pohár hejtmana MSK“ v Ostravě
Za krásného počasí se uskutečnil v pátek 24. srpna v příjemném prostředí areálu tenisových
dvorců SC Ostrava turnaj babytenistů. Nominováno bylo 25 chlapců z různých tenisových
klubů, kteří předvedli tenisové dovednosti a výkony a podpořilo je i počasí. Na kurtech vládla
pohoda a radost z pohybu.
Do finále se probojoval Jakub Fedor z TK Biocel Vratimov a David Šipula z TK Deza Val.
Mez. Za stavu 4:0 zvedl vítězně ruce nad hlavu Jakub Fedor a převzal z rukou hejtmana MSK
vítězný pohár.
Blahopřejeme a přejeme úspěch na Mistrovství ČR v Praze.
kamarádi z tenisu
foto archiv SMK
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Informace Regionu
Slezská brána
občanům
Centrum společných služeb CSS je
servisní organizace sloužící občanům
regionu a starostům obcí v území Regionu Slezská brána, která zahájila činnost
1. července 2016 v rámci projektu Svazu měst a obcí „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“.
Projekt bude probíhat do 31. června
2019. Samotný Zpravodaj CSS je možno stáhnout na stránkách DSO Region
Slezská brána v sekci Centrum společných služeb.
Tomáš Řeha
Centrum společných služeb
DSO Region Slezská brán
brána

Městská

knihovna
VRATIMOV

Doma až do konce
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují
však organizace, které Vám v tom pomohou. Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal doma
a nemusel strávit toto období v nemocnici
nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit na mobilní hospice, které
Vám pomohou. Mobilní hospic
Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti a dospělé v jejich domovech, aby
mohli závěr svého života strávit
mezi svými blízkými. „Specializovanou
paliativní péčí ulevujeme pacientům od fyzických i psychických obtíží, které nemoc
přináší. Současně podporujeme rodiny, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc.
Bronislava Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním
týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry,
fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši pacienti
mají k dispozici pohotovostní číslo, na které
mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
„Naši lékaři i sestry vyjíždí každý den za
pacienty domů. Našim cílem je udržet vysokou kvalitu života až do úplného konce.

Není to lehká práce, ale vždy nás povzbudí,
že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto dopisů
je i vzkaz od paní pečující o svého muže:
„Manžel se denně těšil na příchod sestřiček.
Byly milé, veselé a komunikativní. Byla to
jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne. Bez jejich pomoci (morální i odborné) nevím,
jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná
lékaři, který mě na tuto možnost
upozornil. Kéž by tuto možnost měli všichni umírající.“ Ondrášek působí i na území
vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník
kampaně DOMA., do kterého se zapojilo
dalších 11 hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz
nebo www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek,
o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh,
tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.
cz.
Ing. Jana Pastrňáková
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Městská knihovna informuje

V knihovnách se pořád něco děje
- Kamarádka knihovna
Celostátní soutěž o nejlepší dětské oddělení knihovny v České republice probíhá v knihovnách už po sedmé. Soutěž organizuje Svaz knihovníků a informačních
pracovníků pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR.
Mezi hlavní soutěžní kritéria patří totiž
spokojenost dětí s knihovnou. Děti hodnotí knihovnu formou známek na vysvědčení a dávají známky za rozsah půjčovní
doby, počet počítačů přístupných dětem
a připojených k internetu, jaké pro ně
knihovna připravuje besedy a soutěže,
jaký mají výběr knih, společenských her
atd. Důležitým údajem je také procento
registrovaných dětských čtenářů z celkového počtu dětí v místě knihovny. Ve
Vratimově je to 25,3 %. U knihoven, které na základě těchto kritérií postoupí do
užšího kola, se hodnotí ještě další parametry, např. webové stránky knihoven
pro dětské čtenáře, spolupráce se školami
a dalšími partnery a další. Toto hodnocení
probíhá při návštěvě dané knihovny. Za
každé kritérium knihovna dostává body,
které se sčítají a vyhrává ta, která jich získá nejvíce. Hodnotitelská komise má pět

až šest členů, je v ní zástupce za Národní
knihovnu ČR, odborník na dětské webové
stránky, zástupce SKIPu a další.
V posledním 6. ročníku se naše knihovna umístila na krásném 11. místě, a to dětské oddělení nemáme, máme pouze kout
v půjčovně.
Pěkné barevné vysvědčení naleznete
na naší webové stránce, na facebooku
a v knihovně.

Týden knihoven 1. až 7. října
• tomu, kdo se v týdnu od 1. října přihlásí do knihovny jako čtenář, promineme
do konce kalendářního roku registrační
poplatek
• vyhlašujeme amnestii dlužníkům knih.
V tomto týdnu nebudeme odesílat upomínky!
• všichni čtenáři, kteří si půjčují na průkazy rodinných příslušníků, dostanou
průkaz s platností do konce roku 2018
zdarma

Výstavy a výstavky
• výstava v chodbičce knihovny Český
ráj a Jičín - město pohádky
- do 30. října
• podzimní výstavka knih
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S knížkou do života
- setkání maminek
• 3. října od 10:00 hodin

Čteme s nečtenáři (pro děti od 4 let)
• 2. října od 16:30 hodin
(Za zvířátky do ZOO)
Akce pro mateřskou školu
• 4. října Poledníček (podzimní čtení)

Akce pro základní školy
• pasování druháků na čtenáře
• besedy „Co to šustí v listí?“
• besedy s filmařem Cyrilem Podolským
o animovaném filmu

Zábavná soutěž v knihovně:
Za tajemstvím Ježka v kleci
• po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna

UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM:
ve čtvrtek 11. října bude knihovna
otevřena až od 10 hodin z důvodu
konání akce pro žáky ZŠ.
Děkujeme za pochopení.

informace občanům

Místní knihovna Horní Datyně informuje
Ve spolupráci s panem Vladimírem
Kuchařem jsme připravili novou výstavu
O mlýncích a kovářství, která potrvá do
17. prosince v půjčovní době v pondělí od
14 - 17 hodin.

Týden knihoven v pondělí 1. října
• všem registrovaným čtenářům bude
prodloužena registrace o dobu
• uzavření knihovny přes letní prázdniny,
tedy o 2 měsíce

• 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 na 365 dní zdarma
• výstavu O mlýncích a kovářství

Akce pro základní školu
(ve vratimovské knihovně)
• pasování druháků na čtenáře
• besedy Co to šustí v listí?

Zábavná soutěž v knihovně
Za tajemstvím Ježka v kleci
• po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna
Mgr. Hana Pščolková a Marika Zajíčková
Měk Vratimov

kulturní okénko

Horská krajina u Vyššího Brodu
Pokud by chtěl někdo charakterizovat
ostravskou sbírku malířství 19. století,
nemohl by se vyhnout klíčové osobnosti tohoto období dějin českého malířství,
Josefu Matěji Navrátilovi. Stejně tak by
nemohl pominout význam přední osobnosti kulturního a společenského života
Ostravy na počátku 20. století, Františka
Jurečka.
Filantrop a altruista, který výsledek své
celoživotní sběratelské vášně odkázal pro
vytvoření základu veřejné sbírkové instituce. Pokud jde o jeho podíl na zastoupení Josefa Navrátila v ostravské kolekci,
pak z dvaceti obrazů a kreseb je jich šest
z Jurečkova majetku. V čele s obrazem
nejvýznamnějším, který vám dnes představujeme.
Námět Josefu Matěji Navrátilovi poskytla pro romantické malířství charakte-

foto archiv GVUO
ristická ideální (rozuměj vysněná) horská
krajina s vodopádem a chatrčí. V pozadí
v mlze horské velikány, vepředu u potoka rozesety obrovské balvany. Krajina
je podle dobového zvyku doplněna figurální stafáží. A právě dynamický výraz
monumentálních přírodních sil - větru,
horských gigantů, dunícího vodopádu,

v kontrastu s bezejmennou lidskou havětí, jež se bezmocně plouží uprostřed
zuřících živlů, poskytoval romantickým
malířům ten pravý motiv k rozehrání dramatických scén. Zatímco romantikové
francouzští se opírali převážně o dramatický účin figurálních scén, v srdci Evropy námětově vítězila hlavně krajina.
Také proto je náš nevelký obraz vzácnou
ukázkou středoevropského vývoje postklasicistního malířství.
Vzhledem k tomu, že ostravská galerie
pro nedostatek expozičních prostor stále
ještě nemůže představit svou pozoruhodnou sbírku v její celistvosti a s veškerou
pozorností k její vypovídací kulturně
historické hodnotě, přijměte naši ukázku
jako náhradní pohled do jedné z nejvýznamnějších českých sbírkových kolekcí.
-ptb-

Kronika města Vratimova, část 81, 1945
Večer po osmé hodině probojovala se statečná ruská vojska do Vratimova a to z části od Hrabové a hlavně tankový oddíl od
Kunčic. Ve 20:10 hod. dopadly první rány
z tanků na starou školu č. 60. Škola dostala devět zásahů. (Byly tam byty učitelstva)
Zápalnou střelou byla zapálena kůlna u staré školy. Po úplném setmění zahájili Rusové útok na Vratimov. Svedena byla prudká
bitva u vstupu do obce u hřbitova a pak
u křižovatky z Hrabové u náměstí před obchodem Štep. Pavlického. Nebyla dlouhá
a Němci byli v ní poraženi a dali se na útěk
směrem k Řepištím, Datyním a na Podlesí. Hned poté vjely na náměstí před školou
ruské tanky, obyvatelstvo vylezlo ze sklepů a nadšeně ruská vojska vítala a zdravila.
Bylo to radostné uvítání slovanské armády,
která naši obec osvobodila. O půl deváté ho-

dině dosáhly ruské tanky Orlovny (Katolický dům) na kopci a po krátké zastávce dojel
první obrněný vůz do Adamusovy doliny (u
usedlosti č. 77) kde se zastavil, protože byl
ostřelován německými pancéřovými pěstmi. Mírně pršelo. Po příchodu Rusů začínal v naší obci ruch-ruch mladých chlapců,
kteří se k nim připojovali a pronásledovali
prchající Němce. Hlídkovali a snažili se pomáhati ruské armádě. V této činnosti vynikli
zejména Josef Adamus, četař v záloze jako
vedoucí bojové skupiny Rudolf Šodek, Josef
Hrdý, Josef Fajkus, Jaroslav Bezruč, Gabriš
a Zdeněk Klega. Také v části obce „Podlesí“
zabránil občan Vilém Košťál rozstřílení této
části obce. Němci po ústupu z centra obce
ubytovali se 1. května v noci (kdy už ve vnitru obce a na náměstí byli Rusové) v jeho
domě na Podlesí, kde umístili telefonní sta9

nici. Velitel tohoto oddílu dělostřelců byl
u této telefonní stanice. Vilém Košťál využiv kratičké nepřítomnosti velitele, vkradl
se do místnosti k telefonnímu přístroji, vyšrouboval mikrofony ze sluchátek a velitel
po návratu nemohl dostati spojení se svými
oddíly, jimž velel a nemohl se jich dovolati maje spojení ve sluchátkách přerušeno.
Domníval se proto, že Rusové jsou již v posicích a přerušili vedení a proto dal rozkaz
k ústupu do Horních Datyň. Vilém Košťál,
chtěje zabrániti jeho odchodu, ozbrojil se
revolverem a důstojníka odzbrojil, zajistil
a vydal se do Bartovic přes les k Rusům,
aby je přivedl na Podlesí. Když s nimi přišel
(s Rusy) odevzdal jim důstojníka do zajetí. Tak byl znemožněn boj o Podlesí, které
mohlo býti dělostřeleckou palbou postiženo.
pokračování příště

informace
občanům
společenská
rubrika

VZPOMÍNÁME
Dne 9. října 2018 si vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
paní

Dne 26. září 2018 si připomínáme
nedožité 65. narozeniny
pana

Václava Kyšky.

Radmily Gřundělové.

S láskou a úctou vzpomínají rodiny
Čechova a Kyškova.

S láskou vzpomínají manžel, dcery,
maminka a sestra s rodinou.

Dne 10. října 2018 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás opustila naše
maminka, babička a prababička
paní

Dne 15. října 2018 si připomeneme
3. výročí úmrtí
paní

Anna Knoppová.

Věry Štůskové.

S láskou vzpomínají syn Jaroslav
a dcera Anna s rodinami.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 5. října 2018 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní

Dne 4. října vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí
paní

Jozefy Malíkové.

Vlasty Šulcové.
S láskou vzpomínají rodina Sidkova
a rodina Šulcova.

Dne 8. února 2019 si připomeneme
7. výročí úmrtí
pana

Dne 6. října si připomeneme
5. výročí úmrtí
paní

Jána Malíka.
Zavzpomínejte prosím s námi. Dcery
Jana, Milena a Marie s rodinami.

Marie Kašíkové.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Aleš
a dcera Ivana s rodinou.

BLAHOPŘEJEME

Příspěvky do listopadového čísla
Vratimovských novin
zasílejte do 17. října 2018.

V pátek 27. října 2018 oslaví
zlatou svatbu manželé

Lubomíra
a Antonín Pecuchovi.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Srdečně blahopřeje
dcera Dáša s rodinou.

Daruji koňský hnůj. Odběr celoročně. Vratimov.
Tel: 605 306 048.
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informace občanům
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek a Kulturní stĜedisko Vratimov
vás zvou na výstavu

3. ėíjna v 19 hodin

1918

Režie: Petr Hruška

100. výročí vzniku
Československé
republiky

Vstupné 350 KÌ

6. 9. - 8. 11. 2018
V letošním roce si pĜipomínáme sto let od rozpadu
Rakousko-Uherské monarchie a vzniku ýeskoslovenské
republiky. Výstava pĜiblíží okolnosti vzniku nového státu
a dobu následující, nahlédneme také do života,
jaký v této dobČ vedli lidé na Frýdecku a Místecku.
Vratimovská galerie bude otevĜena každou stĜedu a þtvrtek od 16 do 19 hodin
a bČhem poĜadĤ, nebo po domluvČ na tel.: 595 700 751
www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

SpoleÍenský dįm Vratimov, Frýdecká 1000/48
Pęedprodej vstupenek od 13. srpna v pokladnÛ Kulturního stęediska Vratimov.

Rezervace a informace na tel.: 595 700 751.

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

Úhrada vstupenek možná i pęevodem.

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

Koncert ke 100. výročí založení republiky

HvČzdy Emy Destinnové
140. výročí narození
Emy Destinnové
Vstupné 180 Kč

Koncert v dobových
kostýmech

8
na 201
23. říj in
od
v 18 h

Účinkuje
Trio Harmonia

Společenský dům Vratimov
Vstupenky v předprodeji od 3. září v pokladně kulturního
střediska. Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a info na tel. čísle 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 ve městě
informace
občanům
DATUM
NÁZEV
AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

2.

1+1=3
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky

18:00

Společenský dům Vratimov, Těšínské divadlo

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

Chvilková slabost

19:00

Společenský dům Vratimov, divad. představení Divadla
v Rytířské

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

14:00

Společenský dům Vratimov, velký sál

16:30
16:30

Fotbalový stadion Vratimov
Fotbalový stadion Vratimov

3.

21.

1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
Volby do zastupitelstva města
Vratimova
Městská soutěž, mladší přípravka
Městská soutěž, starší přípravka
Volby do zastupitelstva města
Vratimova
Sobota s netradičními
sportovními aktivitami
Městská soutěž, mladší žáci
Běh Zlatý podzim
Krajský přebor, muži
Městský přebor, muži
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
Tátova volha
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
Sobota s netradičními
sportovními aktivitami
Patt a Matt 4
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
V husí kůži
Večírek Loučení s létem
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
Městská soutěž, mladší přípravka
Městská soutěž, starší přípravka
Broučci
Bludičky
Minecraft

23.

Hvězdy Emy Destinnové

4.

5.

6.

7.
10.
11.
13.
14.
17.

18.
19.
20.

24.

25.

27.

28.
28. - 30.
29. - 30.
31.

Pietní akt k 100. výročí vzniku
republiky
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
TGM Osvoboditel
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
Screamers travesti show
Sobota s netradičními
sportovními aktivitami
Zavírání cest s motoklubem
Městská soutěž, mladší žáci
Krajský přebor, muži
Městský přebor, muži
Výlet do Prahy
Podzimky s Domečkem
1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky
Velká oříšková loupež 2

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

8:00

Společenský dům Vratimov, velký sál

8:00

DDM Vratimov

10:00
10:30
15:00
10:30

Fotbalový stadion Vratimov
Společenský dům Vratimov, Běžecký klub Vratimov
Fotbalový stadion Vratimov
Fotbalový stadion Vratimov

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

19:00

Kino Hvězda

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

8:00

DDM Vratimov

10:00

Společenský dům Vratimov, divadelní pohádka pro děti

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

17:00
15:00

Kino Hvězda
Společenský dům Vratimov, velký sál, Spolek seniorů Vratimov

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

16:30
16:30
10:00
17:00
9:00

Fotbalový stadion Vratimov
Fotbalový stadion Vratimov
Kino Hvězda, pásmo pohádek pro nejmenší
DDM Vratimov ve spolupráci s MŠ a TJ Sokol Vratimov
DDM Vratimov
Společenský dům Vratimov, kinosál, koncert k 100. výročí
vzniku republiky
Památník 1. světové války Vratimov, k oslavám 100. výročí
vzniku republiky

18:00
10:00
16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

19:00

Kino Hvězda

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

19:00

Společenský dům Vratimov, kinosál

8:00

DDM Vratimov

9:00
10:00
14:00
10:30
6:00
8:00

Pakynostra, Hřbitovní 1171, Vratimov
Fotbalový stadion Vratimov
Fotbalový stadion Vratimov
Fotbalový stadion Vratimov
DDM Vratimov, sraz Ostrava Svinov vlakové nádraží
DDM Vratimov, dvoudenní příměstský tábor

16:00

Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

17:00

Kino Hvězda

DIVADLO
12

KINO

OSTATNÍ

akce ve městě
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informace občanům

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

0JU$QWRQtQ/LåND

Tátova volha ĢtMQDYKRGLQ

ý5NRPHGLHYVWXSQp.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQtUHåLH-LĜt9HMGČOHN
+UDMt(OLãND%DO]HURYi7DWLDQD9LOKHOPRYi9LOPD
&LEXONRYi(YD+ROXERYi+DQD0DFLXFKRYi
(PtOLD9DãiU\RYi%ROHVODY%ROtYNDDGDOãt

9KXVtNĪçL ĢtMQDYKRGLQ

TRÉNUJEME
PAMĚŤ

Rodinný film

86$ýtQDDQLPRYDQêILOPYþHVNpP]QČQt
URGLQQpYVWXSQp.þ  MHGQRWOLYHF.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQtUHåLH&KULVWRSKHU-HQNLQV
9þHVNpP]QČQt3HWU5\FKOêâiUND9RQGURYi9RMWČFK
'\N(UQHVWRýHNDQ,JRU%DUHã=GHQČN0DKGDODGDOãt

7UpQRYiQtSDPďWLMHYçG\XçLWHĀQp
PLQLPiOQďSĢLVWXGLXDYSUiFL
9HOLFHGĪOHçLWpMHDOHSURVHQLRU\

%URXĀFL ĢtMQDYKRGLQ

Sobotní promítání pro nejmenší
ý5
SiVPRORXWNRYêFKSRKiGHN
YVWXSQp.þSĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH9ODVWD3RVStãLORYi
9\SUiYt0LURVODY'RQXWLO

úterý 13. listopadu v 18 hodin
vstupné 70 Kč

7*02VYRERGLWHO ĢtMQDYKRGLQ
ý5VWĜLKRYêGRNXPHQW
YVWXSQp.þSĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH9ČUD&K\WLORYi
.RPHQWXMH0LURVODY0DFKiþHN

Přednáška se koná ve velkém sále Společenského domu.

Předprodej vstupenek od 3. září v pokladně
Kulturního střediska Vratimov.

9HONiRĢtåNRYiORXSHç ĢtMQDYKRGLQ
Rodinný film
.DQDGD86$-LåQt.RUHD
DQLPRYDQêILOPYþHVNpP]QČQt
URGLQQpYVWXSQp.þ  MHGQRWOLYHF.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQtUHåLH&DO%UXQNHU
9þHVNpP]QČQt=GHQČN+UXãND$QQD%URXVNRYiDGDOãt

Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

VRATIMOVSKÁ GALERIE
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www͘ŬƐǀƌĂƟŵŽv͘Đǌ͕ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŬƐǀƌĂƟŵŽǀ

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

4
t
t
a
M
Patt a
Divadelní agentura Křesadlo

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

hodin
14. října v 10

Společenský
ký dům
dů Vratimov
V ti
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
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LISTOPAD
2018

Rozsvícení vánočního stromu

Větrný mlýnek otevřen

Ze schůze rady

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRATIMOVA
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Celková účast v %

5.870
2.454
41,84

NEZÁVISLÍ – STAN

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍÍ
V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH
okrsek

POŘADÍ
Ř Í KANDIDÁTŮ
PODLE POČTU ZÍSKANÝCH HLASŮ

odevzdané obálky

účast v %

1 – DDM Vratimov

568

46,71

2 – ZUŠ Vratimov

371

41,13

3 – KS Vratimov

395

31,01

4 – ZŠ Datyňská Vratimov

542

44,72

5 – KD Horní Datyně

578

45,84

POŘADÍ PODLE VOLEBNÍCH STRAN
číslo

volební strana

počet hlasů

%

10470

28,32

1.

NEZÁVISLÍ

2.

Nezávislí – STAN

9566

25,87

3.

ANO 2011

8741

23,64

4191

11,33

4007

10,84

4.
5.

Komunistická strana Čech
a Moravy
Česká strana sociálně
demokratická

Pořadí Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mgr. Radek Nitka
Bc. Martin Čech
Mgr. Daniel Kašička
Libor Svoboda
Bc. David Böhm
Ing. Christos Kirkopulos
Kamil Hrabec
Ing. Ivo Kiška
Ing. Lenka Kašičková
MUDr. Dušan Kučera,
Ph.Dr., MBA
Bc. Hynek Daňa
Michal Kocurek
Karel Smuž
JUDr. Dagmar Hrudová
Ivo Kičmer
Mgr. Kateřina Čechová
Aleš Šklář

volební strana
NEZÁVISLÍ
Nezávislí – STAN
Nezávislí – STAN
Nezávislí – STAN
NEZÁVISLÍ
ANO 2011
NEZÁVISLÍ
ANO 2011
ANO 2011

počet
hlasů
974
858
778
736
717
710
695
691
644

ANO 2011

637

Nezávislí – STAN
NEZÁVISLÍ
NEZÁVISLÍ
ČSSD
KSČM
KSČM
ČSSD

585
573
566
415
409
398
362

informace občanům

Nové volební období začalo

Zastupitelstvo města Vratimova:
vyhodnocení volebního období
2014–2018
Zasedání zastupitelstva města

– celkem 22

Přijato usnesení

– celkem 615

Účast zastupitelů města

přítomen/nepřítomen:

JUDr. Dagmar Hrudová

21/1

Bc. Martin Čech

21/1

Mgr. Iveta Zechová

17/5

Bc. David Böhm

22

Mgr. Kateřina Čechová

21/1

MUDr. Alice Dudová

19/3

Zdeněk Gürtler

12/10

Mgr. Daniel Kašička

17/5

Ivo Kičmer

19/3

Ing. Ivo Kiška

17/5

Ing. Tomáš Kupka

10/5

Bc. Hana Nevrlá

20/3

Mgr. Radek Nitka

21/1

Libor Svoboda

19/3

Aleš Šklář

Volby do obecních zastupitelstev odstartovaly čtyřletý mandát
nového vedení města. Chtěla bych při této příležitost poděkovat
všem, kteří mi vyslovili ve volbách důvěru a dali svůj hlas, a zároveň poblahopřát vítězům. Jak jsem již avizovala před volbami,
moje práce starostky končí, ale jako občanovi a člence zastupitelstva mi budoucnost města není lhostejná.
V uplynulých dvou volebních obdobích se nám podařilo ráz
města zásadně proměnit. Centrum shodilo šedivý, zaprášený a nevzhledný háv skanzenu sedmdesátých let minulého století. Nové
chodníky, osvětlené přechody a květinová výzdoba mu daly přívětivější a bezpečnější ráz. K tomu přispěly i nové fasády městských domů od těch s pečovatelskou službou po budovu městského úřadu.
K veřejným prostorám, které nelze zanedbávat, patří také hřbitovy. Protože kapacita toho vratimovského byla „na hraně“, na
ten starý nyní navazuje hřbitov nový, architektonicky velmi hezký, připomínající parčík, který bude ještě na podzim, popřípadě
na jaře osázen zelení.
Základní umělecká škola opustila po dlouhých letech naprosto
nevyhovující prostory bývalého zařízení staveniště, zásadní rekonstrukcí prošly základních školy a opraveny a zatepleny byly
obě školky. Zcela nové jsou zahrady u mateřských školek, otevřené i pro veřejnost. Ta ve Vratimově byla rekonstrukcí proměněna
v jedinečnou a originální environmentální školní zahradu.
Nově zrekonstruované budovy včetně nové přístavby se dočkají také vratimovští hasiči. Stará, nevyhovující prochází zásadní
proměnou a stavba by měla být ukončena do letošních Vánoc.
Pro město velmi významný sportovní areál před osmi léty nepředstavoval, s výjimkou koupaliště a části TC Biocel, něco, na
co bychom měli být příliš hrdí. Škvárové hřiště místo sportovců lákalo bezdomovce a narkomany. Plocha vedle něj zase byla
skládkou všeho nepotřebného a nahromaděného za předchozí desetiletí. Nyní zde máme, i díky dobré spolupráci s FC Vratimov,
nejmodernější víceúčelové hřiště s umělým trávníkem a dětmi
a mládeží hojně využívané skateboardové a workoutové hřiště.
V obci naší velikosti nemají konkurenci. Pro ty nejmenší jsme
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Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.
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Ing. Petr Urbanec
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Ze schůze rady města
Dne 3. října 2018 rada města mimo jiné:
 schválila zápis do kroniky města Vratimova za rok 2017,
 souhlasila s podáním projektu v rámci výzvy nositele ITI
ostravské aglomerace, výzva č. 24 – Základní školy II:
Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech
a rozvoj klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce
s názvem Odborné učebny ZŠ Vratimov, Datyňská 690 –
2. etapa,
 vzala na vědomí výsledky kontroly kanalizačních přípojek
z hlediska odvádění srážkových a balastních vod do kanalizace,
 schválila Smlouvu o dílo na stavební práce k veřejné zakázce malého rozsahu Oprava MK ul. Souběžná a část MK
před hasičárnou na ul. Na Příčnici,
 schválila realizaci opravy napojení účelové komunikace na
místní komunikaci (MK) II. třídy (22b) na ulici Okrajová.
Bc. Martin Čech

Otevření nové oddychové zóny na Radničním náměstí v létě 2017.
Foto: Archiv KS

postavili nová dětská hřiště, která jsme v našem městě do té doby
zcela postrádali.
Kilometry nových nebo opravených chodníků, kdy ten v Horních Datyních podél ulice Vratimovské se právě staví, zlepšily
dopravní bezpečnost v našem městě.
Velkou péči jsme věnovali ekologii. Byly vysázeny stovky
2
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děti si to určitě zaslouží. Bylo jednoznačně prokázáno, že mladí
čtenáři bývají ve studiu mnohem úspěšnější.
Připraven je rovněž projekt nové budovy na koupališti. Ta stará
je naprosto „vybydlená“, statik ji vyhodnotil jako nebezpečnou
a drží se „na nohách“ jen za pomoci podpěr.
Hotovy jsou také projekty oprav místních komunikací a chodníků, a to ulice Družstevní, Popinecké, Okružní, Na Vyhlídce
a U Mateřské školy, a oprava chodníku podél ulice Vratimovské
v Horních Datyních.
Připravena je projektová dokumentace Kanalizace Zaryjská,
kde se nám po dlouhých a obtížných jednáních podařilo vyřešit
i majetkové vztahy s vlastníky nemovitostí pod stavbou.
Před dokončením jsou také práce na projektu Domu pro seniory. Jedná se o domov pro ty, kteří pro svůj věk a zdravotní stav
vyžadují stálou zdravotní péči. Zařízení tohoto druhu je v ČR
obrovský nedostatek a lze předpokládat, že budou podpořeny ze
strany státu výhodnými dotacemi. Byla by škoda této šance nevyužít.
Minulých osm let jsme opravdu nezaháleli a dokázali téměř
nemožné. Věřím, že nejméně ve stejném tempu budou pokračovat i naši nástupci a připravené projekty neskončí na dně skříní
pokryté prachem.

pokračování ze str. 2
stromů a keřů, ale především vybudovány dvě nové kanalizace
v ulici Na Podlesí a I. etapa odkanalizování Vratimova a Horních
Datyň. Přípravě II. etapy odkanalizování Vratimova a Horních
Datyň jsme věnovali dlouhých osm let. Její součástí je celková
rekonstrukce ulic K Hájence a Rakovecké. Se zhotovitelem již
byla podepsána smlouva o dílo. Výběrové řízení ještě podléhá
kontrole Státního fondu životního prostředí a ihned poté můžeme
se stavbou za zhruba 170 mil. Kč začít.
To vše bychom nedokázali bez dotací. Dosáhnout na dotace
a financovat opravy a investice za pomoci dotačních prostředků
je složité a pracné. Díky zaměstnancům městského úřadu jsme
v tom byli velmi úspěšní a částka, kterou jsme pro město a jeho
občany navíc z dotací získali, se blíží 200 mil. Kč.
Vždy jsme si uvědomovali, že rozvoj města musí pokračovat
i po volebním období a není možno se pohybovat jen v jeho mantinelech. Proto jsme vedle práce na projektech a stavbách, které
jsme chtěli realizovat v daném volebním období, připravovali
také projekty pro budoucnost.
Městu chybí knihovna odpovídající 21. století. Naše knihovny
bohužel patří k těm nejhorším z okolních i menších obcí. Byli
jsme si toho vědomi a máme připraveny krásné projekty knihoven ve Vratimově i v Horních Datyních včetně všech povolovacích řízení. Stačí jen začít stavět. Naši občané a především naše

JUDr. Dagmar Hrudová
členka zastupitelstva města

Slavnostní otevření větrného mlýnku u příležitosti 100 let
od vzniku Československé republiky
V sobotu 15. září byl v Horních Datyních
slavnostně otevřen větrný mlýnek. Při této
příležitosti byla v rámci výročí 100 let od
vzniku Československé republiky zasazena i lípa svobody. Na jejím symbolickém
sázení se podílela nejen starostka města
a představitelé místních spolků, ale i široká
veřejnost.
Přestřižení pásky provedla starostka města JUDr. Dagmar Hrudová, spolu s bývalým
místostarostou Ivo Kičmerem a předsedou
Klubu českých turistů Janem Sládkem. Zároveň byla i pokřtěna, stylově hrubou moukou, publikace Vladimíra Kuchaře Mlýnky
z Horních Datyň.
V rámci celé akce si pak všichni mohli prohlédnout samotný interiér mlýnku,
vyzkoušet si mletí šrotu, proběhla ukázka
kovářské techniky kovářského mistra Bundila, ukázka historických vozidel, a také
ochutnávka připravených koláčů. Spolky
z Horních Datyň pak nachystaly bohatý do-

Nově otevřený větrný mlýnek.

Foto: MěÚ

provodný program. Zahrádkáři připravili ve
velkém sále kulturního domu výstavu letošní úrody a předmětů využívaných kdysi při
mlynářské činnosti. Turisté zorganizovali
cyklo okruh po okolních mlýncích, tělovýchovná jednota pro mladší generaci připravila cross country a hasiči otevřeli pro
veřejnost prostory hasičské zbrojnice, kde
pak bylo na večer nachystáno tradiční loučení s létem s country skupinou Caballero.
Dovolte mi v závěru vyslovit poděkování
vedení města Vratimova za pomoc při vybudování tohoto oddechového místa. Dále
děkuji všem datyňským spolkům a patriotům za přípravu a organizaci celého slavnostního otevření. Vladimíru Kuchařovi
pak za přípravu publikace, která mapuje
celou historii daného místa. Věřím, že tento
prostor bude sloužit jak oddechu a odpočinku, tak i k připomenutí naší historie, která
by určitě neměla být zapomenuta.
Martin Čech

Křest publikace o mlýncích z Horních Datyň.

Stříhání symbolické pásky.
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Čtyři roky v zastupitelstvu pohledem nejmladšího zastupitele
[Poznámka autora: Tento článek byl
zaslán do redakce Vratimovských novin
14. 8. 2018. Redakční rada odmítla vydání článku v zářijovém, resp. říjnovém čísle
Vratimovských novin s odůvodněním, že
obsah článku lze považovat za součást volební kampaně. Proto se rozhodla, že článek bude vydán až po volbách do obecního
zastupitelstva v listopadovém čísle.]
Funkční období stávajícího zastupitelstva se pomalu chýlí ke konci. V říjnu,
v komunálních volbách, budeme volit nové
zastupitele pro období 2018–2022.
Konec jedné etapy vybízí ke krátkému
zamyšlení. Cesta do zastupitelstva byla pro
mě trochu nečekaná a neplánovaná. V roce
2014 jsem chtěl aktivně podpořit vznikající
nezávislé hnutí PRO Vratimov. Proto jsem
souhlasil, že budu kandidovat v komunálních volbách. K mému překvapení občané
města rozhodli, že jsem byl zvolen. Přijal
jsem tedy novou výzvu a jako nejmladší ze
zvolených zastupitelů jsem usedl v zastupitelstvu.
Vítěznou koalici vytvořily strany ČSSD,
Nezávislí – STAN a TOP 09. V sedmnáctičlenném zastupitelstvu získala tato koalice většinu (celkem deset zastupitelů).
Ze svých řad poté zvolili pětičlennou radu
města, včetně starostky a dvou místostarostů.
V opozici zůstala KSČM, Nezávislí –
PRO Vratimov a Strana zelených.

Jak přesně vypadá práce a chod zastupitelstva jsem do té doby příliš neměl představu, vše bylo pro mě nové. Překvapilo
mě, kolik procedurálních, nicméně nezbytných věcí se musí řešit a odhlasovat, aby
byl zajištěn běžný chod a hospodaření města.
Až v zastupitelstvu jsem si uvědomil
a docenil práci úředníků v jednotlivých odborech, bez jejichž práce by městský úřad
nebyl schopen efektivně fungovat.
Především odbor investic a údržby obecního majetku považuji za klíčový pro to,
aby se město mohlo i nadále rozvíjet.
Zastupitelé jsou volení zástupci. Pozice
starosty/starostky města je vykonávána na
plný úvazek. Ostatní zastupitelé jsou tzv.
neuvolnění. To znamená, že vykonávají své stávající zaměstnání (příp. jsou již
v důchodu), a navíc se věnují práci v zastupitelstvu.
Svých kolegů zastupitelů si vážím, protože i z vlastní zkušenosti vím, jak je těžké
skloubit pracovní povinnosti s rodinou, koníčky a dalšími aktivitami.
Do zastupitelstva přicházejí lidé s různými představami, jakým způsobem nejlépe
rozvíjet a spravovat obec. Až na základě
výsledku voleb a při sestavení povolební
koalice je možné začít jednotlivé body realizovat. Je nutné říct, že z opozice se to neprovádí snadno. Přesto oceňuji, že při jednání na zastupitelstvu byla vždy možnost

svobodně vyslovit svůj názor a vyjádřit se
k čemukoli. Některá témata a diskuze byly
emotivnější, střetávaly se odlišné názory
a úhly pohledu, ale vždy byla diskuze vedena věcně a v mezích slušnosti.
Hodnocení, co všechno se podařilo nebo
nepodařilo, není předmětem tohoto článku.
To ať každý posoudí podle sebe.
Chci zůstat pozitivní. Myslím si, že můžeme být hrdí na město, kde žijeme.
Vratimov se rozvíjí a má co nabídnout.
Je to atraktivní místo k bydlení. Má velmi
dobrou, strategickou polohu s dojezdovou
vzdáleností do dvaceti minut autem do Ostravy, Frýdku-Místku a Havířova. Do Vratimova je zavedena přímá linka ostravské
městské hromadné dopravy. Je zde mnoho sportovišť a volnočasových zón (např.
koupaliště, workoutové hřiště, les Důlňák,
cyklostezka a okolí řeky Ostravice).
Atraktivitu a zájem žít ve Vratimově
dokazuje pokračující zvýšená výstavba nových rodinných domů a stěhování mladých
rodin s dětmi.
Město by mělo na tento vývoj reagovat.
Proto bych si přál, aby byla v zastupitelstvu nebo ve vedení města zastoupena také
mladá generace, která má energii a chuť
měnit věci k lepšímu, přináší nové úhly pohledu a nové vize. Věřím, že by to bylo pro
město přínosem.
Mgr. Radek Nitka
zastupitel (Nezávislí – PRO Vratimov)

UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského úřadu Vratimov koncem roku 2018:
Pondělí
17.12.2018
08:00–11:30
12:30–16:30
Středa
19.12.2018
08:00–11:30
12:30–15:00
Středa 19.12.2018 bude poslední den, kdy bude pokladna pro občany v roce 2018 otevřena.
Od čtvrtku 20.12.2018 do úterý 01.01.2019 bude pokladna uzavřena.
Začátek provozu pokladny v lednu 2019:
Středa
02.01.2019
10:00–11:30
12:30–16:30
Pondělí a středa
08:00–11:30
12:30–16:30
Úterý a čtvrtek
08:00–11:30
12:30–14:00
Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku za psa bude pokladna od 02.01.2019
do 17.01.2019 otevřena denně kromě pátku.
Od pondělí 21.01.2019 bude běžná provozní doba.
Dne 16.01.2019 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2019
v Horních Datyních v Kulturním domě – v malém sále, a to:
Středa
16.01.2019
08:00–11:30
12:30–16:30
Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor
Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. listopadu 2018.
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, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: Tisk Agency, s.r.o., Gajdošova 3280/29A, 702 00
Moravská Ostrava a Přívoz. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Okresní kolo
v přespolním běhu

Edison ve Vratimově
ovládl kazačok a islamej

Ze setkání studentek s žáky.

Ve středu 26. září se vybraní žáci naší školy zúčastnili
okresního kola v přespolním
běhu, které se konalo na stadionu MK Seitl v Ostravě-Martinově. Přihlásilo se šest
škol, které závodily ve čtyřech
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 kategorií
mladší žákyně, mladší žáci,
starší žáci a dosáhla výborných výsledků. Mladší žákyně
a starší žáci svou kategorii vyhráli a postoupili do krajského
kola, které se bude konat v Krnově. Mladší žáci skončili na
třetím místě. Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci
naši školy.

Foto: ZŠ Masarykovo nám.

Projekt Edison spojuje mladé lidi odlišných kultur
a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi
a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která
prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
Dvě zahraniční studentky, Liubov Isakovovou z Ruska a Lile
Meshveliani z Gruzie, přivítali v neděli 8. října zástupci ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí. Jejich první odpoledne mělo jasný
program – ubytovat se ve svých hostitelských rodinách: Liubov
u rodiny Tichopádových, Lile u učitelky Mrnuštíkové.
V pondělí vzácné hosty již nadšeně očekávali žáci naší školy
a těšili se, co zajímavého se o Rusku a Gruzii dozví. A bylo toho
opravdu hodně. Žáci shlédli poutavé prezentace a vstřebali spoustu zajímavostí. Naprosto největším překvapením pro ně ale byly
ukázky národních tanců – kazačka i islameje. Ve středu studentky
připravily pro žáky ve školní kuchyňce praktické představení svých
zemí formou prezentace národních jídel. Děti se ale také naučily
pozdravit rusky a gruzínsky, Gruzínka Lile se žáky zpívala i tančila, Ruska Liubov jim ukázala ruské mince – rubly i kopějky, naučila
je skládat matrjošku a dívkám umožnila vyzkoušet si „kokošnik“,
ozdobu do vlasů, kterou známe z u nás velmi populární pohádky
Mrazík. Žáci byli překvapeni, že tato pohádka není v Rusku zdaleka tak oblíbená jako u nás.
Ve čtvrtek se naše nové kamarádky vydaly v doprovodu vybraných žáků na výlet do ostravského planetária, kde společně zhlédli
pořad Spanilá jízda sluneční soustavou. Jelikož Liubov studuje geodezii, zaujala ji i expozice v prostorách planetária.
V průběhu týdne se naši žáci postupně osmělovali a brzy se studentkami bez zábran konverzovali, takže máme informace, že Lile
si oblíbila český guláš a vegetariánka Liubov si ráda pochutná na
špenátu. V době svého šestitýdenního pobytu v České republice
obě dívky navštívily Prahu, Olomouc, Brno a další místa. Nejvíce
je zaujala Praha. Stáž na vratimovské škole byla pro ně poslední
zkušeností s projektem Edison v naší zemi. V sobotu je jejich hostitelské rodiny odvezly na letiště a ony se šťastně vydaly ke svým
rodinám, do míst, která nám v průběhu celého týdne představovaly.
Naši žáci měli v tomto projektu možnost nejen poznat dvě zajímavé
země, ale vyzkoušet si i své schopnosti porozumět, položit otázku,
nebo si prostě jen tak povídat v anglickém jazyce. A proto se už teď
těší, do kterých zemí se s projektem Edison podívají příště.
Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Tichopádové a Mrnuštíkové, které studentkám poskytly nejen střechu nad hlavou, ale
postaraly se také o jejich stravování. Jsme si vědomi, že pobyt studentek u nich doma byl velkým zásahem do rodinného života, tím
spíš, že komunikace musela probíhat v cizím jazyce.
Lenka Parmová, ZŠ Vratimov
Masarykovo náměstí

Umístění našich
žáků:
Mladší žákyně (21 běžkyň):
2. A. Valenčinová (7. B),
5. T. Tribulová (7. A), 7. K.
Veselá (6. A), 8. E. Grünbergerová (6. B), 12. C. Lapčáková (6. B), 15. E. Sikorová
(6. A).
Mladší žáci (27 běžců): 5. V.
Valenčin (7. B), 7. A. Matušek (7. B), 9. J. Rohel (6. B),
20. D. Garel (7. B), 23.
J. Pončík (6. A).
Starší žáci (28 běžců): 1. T.
Dámek (9. B), 2. O. Nojzer
(8. B), 5. M. Nojzer (8. B),
7. J. Kordek (8. A).
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Vratimov, Datyňská

Členové datyňských týmů na společném snímku.

Foto: ZŠ Datyňská

Tým starších chlapců.

Tým mladších žákyň.
Tým mladších chlapců.
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Evropský den jazyků na Obchodní akademii Ostrava
Ve středu 3. října se žáci 9. ročníku ZŠ
Vratimov, Masarykovo náměstí 192 zúčastnili akce Evropský den jazyků, která
se konala na Obchodní akademii Ostrava
– Mariánské Hory. Tato akce byla vítanou
příležitostí pro žáky ověřit si své znalosti,
poznat prostředí Obchodní akademie, ale
také seznámit se s novými lidmi a nabýt
nové zkušenosti.
Víte, jaká řeka protéká Volgogradem?
Jak se jmenuje pohádkový hrad v Bavorsku? Kde žije tasmánský čert? Jaké jídlo
z francouzského jídelního lístku označuje
slovo „crêpe“? A kolika jazyky se mluví
ve Španělsku? Žákyně 9. třídy Anna Moravcová na všechny tyto, a dvacet dalších
otázek, znala správnou odpověď a umístila
se tak na prvním místě ve vědomostním
kvízu o pěti evropských zemích. Kvíz pro
nás připravili studenti Obchodní akademie
se svými učiteli v rámci Evropského dne
jazyků. A že tam zvídavých mladých lidí
nebylo málo! Na tuto akci přijelo celkem
devět ostravských škol a každou z nich zastupoval jeden tým složený z deseti žáků.
Nejprve se družstva jednotlivých škol
sešla v aule školy, kde je přivítala ředitelka
Obchodní akademie spolu s jejími učiteli.
Přivítání nebylo jen tak obyčejné, proběhlo totiž v pěti evropských jazycích. Po vědomostním kvízu si jednotlivé týmy převzali studenti školy, kteří je provázeli po
jednotlivých stanovištích. Připojila jsem se
ke skupince našich děvčat, což se ukázalo

Vratimovské družstvo při Evropském dni jazyků
na Obchodní akademii v Ostravě – Mariánských Horách. Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

jako dobrá volba, neboť na prvním stanovišti čekala děvčata ochutnávka specialit
z jednotlivých zemí – francouzské palačinky, španělské nachos s rajčatovou salsou,
německý apfelstrudel, anglické brownies
a ruské pirožky. Vše bylo vynikající, a tak
jsem se děvčatům ani nedivila, že se jim
nechtělo odejít na jiná stanoviště za dalšími úkoly.
Na dalším stanovišti podle pozdravu
„Hola!“ většina poznala, že zde bude řeč
o španělštině. Na interaktivní tabuli děvčata poznávala známé osobnosti mluvící
španělsky, seznámila se s některými španělskými slovíčky a zkusila si také krátký
rozhovor. Jak jinak než ve španělštině.
Naše další kroky vedly do německy mluvících zemí. Němčina není našim žákům
úplně cizí, avšak německé jazykolamy

jim daly pěkně zabrat. Jen si jeden zkuste:
„Hühner haben müde Flügel sitzen lieber
auf dem Hügel bei dem übrigen Geflügel“.
Poté nás čekala angličtina. Jelikož se
žáci naší školy učí anglicky již od první
třídy, všichni čekali, že to bude „a piece
of cake“ – tedy úplná hračka. Ale chyba
lávky! Žáky čekala slovíčka z oblasti finančnictví, což byl tak trochu oříšek, ale
díky názornému videu nakonec vše zvládli
a i z této lekce si pár nových poznatků odnesli.
Po celou dobu akce dělala příjemnou
společnost všem učitelům základních škol
ředitelka Ing. Eva Kazdová. Jednak měla
pro všechny připravené pohoštění, jednak
nás seznámila s jednotlivými aktivitami
školy. Překvapením pro všechny bylo, že
samozřejmostí na škole je praxe studentů
v zahraničí, zájezdy po Evropě, různé taneční a divadelní počiny. Škola má rovněž
vlastní botanickou zahradu, fitness posilovnu a také vydává svůj školní časopis.
Při přátelském povídání čas rychle ubíhal
a bylo třeba se vrátit do auly na závěrečné vyhodnocení. Zde všichni žáci obdrželi
účastnické listy a ti nejlepší získali na jednotlivých stanovištích hezké ceny. Jsme
rádi, že jsme Obchodní akademii mohli
navštívit a možná právě tato návštěva některému z našich žáků napomohla v rozhodování o jeho budoucím studiu.
Mgr. Lenka Parmová
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Skvělý Zlatý podzim
Již po 26. se sešli vytrvalci na startovní čáře běhu Zlatý podzim, jednoho z nejoblíbenějších běžeckých závodů kraje, pořádaného Běžeckým klubem Vratimov. Nejmladší běžec ještě ne
čtrnáctiletý, nejstarší třiasedmdesátiletý, a mezi 125 účastníky byly i dvě ženy a patnáct mužů z Vratimova. Všechna čest
všem, kteří se s pestrou, ale těžkou tratí s mnoha kopci úspěšně
popasovali, každý podle svých možností a trénovanosti. Běželi
mnozí výborní vytrvalci, ale hlavně běžci a běžkyně jen kondiční
či rekreační. Skvěle vyšlo počasí a sluníčko dokonce pálilo víc,
než běžci pro závod mají rádi. V cíli byla ale zjevná spokojenost
a úsměvy všech. I absolutní vítěz Aleš Miko z SSK Vítkovice,

Start závodu Zlatý podzim.

jeden z nejlepších vytrvalců regionu, v cíli prohlásil: „No, mákl
jsem si pořádně!“
Vítězná žena Petra Pastorová z MK Seitl Ostrava je loňskou
i letošní mistryní republiky v maratonu a vítězkou Kilpi Run Fest
maratonu v Ostravě z konce září, je také veteránskou mistryní
Evropy na 10 km (v kategorii nad 40 let). Do Vratimova jezdí
často a ráda – vyhrávat. Loni i letos úspěšně startovala v mnoha
významných vytrvalostních závodech ve světě, zdobí ji vítězství
v Itálii, Rakousku, Francii, v Dubaji, Izraeli, Emirátech i Číně.
Tam všude už je pořadateli zvána jako běžecká celebrita.
Tak s takovými borci se vratimovští Janalík, Družba, Kaplan,
Hlíva, Nitka, Batfalský, Janota, Vandrol, Halčarz, Mikeska, Kroviář a Kroviářová, Wirth a Wirthová, Kolpaková a Grunon měli
možnost utkat. A všichni obstáli se ctí, ostudu sobě ani Vratimovu rozhodně neudělali! Ohlas tradičně měla zelňačka po závodu
i výborné zázemí zajištěné pracovnicemi Kulturního střediska.
Další závod pořádáme v úterý 16. dubna v Důlňáku. Jde o již
36. ročník tradičního a oblíbeného Jakubáku – lesního běhu Důlňákem – na který zveme všechny sportující ženy i muže, i ty,
kteří ještě odvahu běžet na našich závodech nenašli.
Fotografie Mirka Kravčíka jsou k vidění na webu BK SAK
Karviná, tři krátká videa na www.uloz.to pod názvem Zlatý podzim.
Zdeněk Fejgl
BK Vratimov

Foto: BK Vratimov
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Pomník T. G. Masaryka ve Vratimově
Vznik a existence samostatného československého státu byly
v meziválečném období oslavovány nejrůznějšími formami, mezi
které patřila také výstavba pomníků československé státnosti. I ta
nejmenší města a obce budovaly na náměstích, v parcích či před
školami kamenné památníky na počest osob, které se zasloužily o vznik nové republiky, z nichž můžeme jmenovat především
„prezidenta Osvoboditele“ Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda
Beneše či legionáře a padlé v první světové válce, nebo významných postav našich dějin odkazujících na národní tradice.
Ani Vratimov nezůstal v tomto směru pozadu. Při příležitosti
oslav 10. výročí vzniku Československa v roce 1928 byl odhalen pomník legionářům a padlým v první světové válce. Obec se
připojila rovněž k zástupům gratulantů, které vzdávaly hold k 80.
narozeninám Tomáše Garrigua Masaryka. Na počest našeho prv-

sem. Na zasedání obecního zastupitelstva bylo uděleno čestné občanství několika osobám, které se zasloužily o rozvoj obce, a to
jmenovitě prezidentům Tomáši Garriguu Masarykovi a Edvardu
Benešovi, dlouholetým starostům Josefu Klegovi a Ludvíku Teleckému, řídícímu učiteli Josefu Vašíčkovi, řediteli školy Karlu
Vavříkovi, dále také Janu Šimíkovi a historiku a archiváři Aloisi
Adamusovi. V odpoledních hodinách se konalo vlastní odhalení
pomníku za přítomnosti žactva a obecenstva z řad široké veřejnosti. Čestnou stráž drželi členové Orla, Sokola, místní hasiči
a místecká posádka. Po úvodní písni v provedení mužského sboru
následoval proslov státního zástupce z Moravské Ostravy, proslovy zástupců úřadů a recitace básní žáky místních škol. Nezbytnou
součástí bylo vztyčení státní vlajky a poslech státní hymny. Nezvyklou podívanou poskytlo letadlo vyslané ostravským aeroklubem, které při odhalení pomníku zakroužilo nad hlavami obecenstva a shodilo kytici se stuhami v barvách republiky. Slavnostní
nálada vyvrcholila osvícením pomníku po setmění a závěrečným
ohňostrojem.
Na čestném místě před školní budovou stál Masarykův pomník
pouze čtyři roky. Nejen pro Vratimov, ale pro celý československý stát nastaly po mnichovské dohodě krušná léta, provázená
strachem, nejistotou a jinými válečnými útrapami. Symboly odkazující na historii a národní vědomí se staly nežádoucími a byly
postupně z nařízení okupačních úřadů, případně kolaborantskými
skupinami ničeny. Tento osud potkal i Masarykův pomník ve Vratimově. Jeho kamenný podstavec byl rozbit, bronzová busta byla
14. listopadu 1940 odeslána do Prahy, aby mohla být roztavena
a kov využit pro válečné potřeby Říše. Zachoval se pouze pamětní
spis vložený do základu pomníku.
Krátce po ukončení druhé světové války se místní národní výbor a osvětová rada rozhodli vybudovat nový pomník T. G. Masaryka a zároveň připomínku všem vratimovským obětem války.
Pomník byl zhotoven podle původního návrhu akademického sochaře Augustina Handzla, bronzovou bustu opět odlila firma Vulkania z Prostějova. Pouze podstavec byl vytesán ze slezské žuly

Výbor pro postavení pomníku ve Vratimově na fotografii z 28. října
1936. Snímky: Archiv Muzeum Těšínska

ního prezidenta nechala od okresní silnice kolem školy k Husovu
sboru vysázet Masarykovo stromořadí, místní školní děti dostaly
vkladní knížky se základním kapitálem 10 Kč, obdarováni byli
taktéž nezaměstnaní a chudí a v neposlední řadě zakoupila obec
pro školy spisy pojednávající o „velikém našem muži“.
Obec se rozhodla důstojně oslavit také 85. narozeniny prvního
československého prezidenta. Dne 7. března 1935, tedy přesně na
Masarykovo půlkulaté výročí, pořádala místní osvětová komise
oslavu, na které se občané jednomyslně usnesli na vystavění pomníku, jenž by projevil úctu, oddanost a věrnost Masarykovi. Na
schůzi pořádané opět místní osvětovou komisí 28. března 1935
za účasti zástupců veškerých místních spolků, politických stran
a korporací byl ustanoven Výbor pro postavení pomníku prezidentu Masarykovi ve Vratimově, do jehož čela stanul řídící učitel
a starosta obce Jan Šimík. Výbor si dal za cíl nashromáždit finanční prostředky potřebné na výstavbu, a proto oslovil nejen místní
občany, ale i okolní obce a všechny, jež měli k Vratimovu nějaký
vztah. Během roku se nashromáždily od dárců menší či větší peněžní částky, které dovolily započít realizaci pomníku.
Návrh pomníku prezidenta Masaryka vytvořil akademický sochař Augustin Handzel, absolvent pražské AMPRUM a student
profesorů Stanislava Suchardy a Josefa Drahoňovského. Bronzovou bustu dle jeho plánů odlila továrna Vulkania v Prostějově za
17 000 Kč. Betonový podstavec pod sochu nechala zhotovit na svůj
náklad obec a zdejší továrna na celulózu. Celkové výdaje na pořízení pomníku, včetně okolních úprav, se vyšplhaly na 20 000 Kč.
Slavnostní odhalení Masarykova pomníku se uskutečnilo
28. října 1936. V tento den byl ještě jeden důvod k oslavám, neboť
v první polovině října se usnesením vlády stal Vratimov městy-

Znovuodhalení Masarykova pomníku 28. října 1946.

ve Frýdberku (dnes Žulová). Celkové náklady za znovupostavení
pomníku se vyšplhaly do výše 95 000 Kčs. Slavnostní odhalení
proběhlo 28. října 1946, tedy přesně deset let od představení původního pomníku veřejnosti. Krátce nato, již za dva roky, ovšem
nastal další přelomový okamžik v dějinách Československa…
Mgr. et Bc. Lenka Nováková, Ph.D.
Muzeum Těšínska
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Manuál na záchranu volně žijících živočichů
… závěrečná část Manuálu na záchranu volně žijících živočichů

Výstava zahrádkářů v Horních Datyních
Výbor organizace děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu výstavy, která
proběhla ve dnech 15. a 16. září v Kulturním domě v Horních Datyních u příležitosti výročí 100 let republiky a otevření větrného mlýnku. Svou ochotou pomoci spolu
všichni, kdo se zapojili, vytvořili krásný kulturní zážitek pro širokou veřejnost.
Vladimíra Červová
předsedkyně ČZS

Kulturní středisko Vratimov
hledá veselého a srdečného
člověka se vztahem k dětem
pro roli Pana Květinky.
Bližší informace
na tel. č. 595 700 750.

Práce pro děti přináší radost.
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Akce Domu dětí a mládeže
Výpravy za poznáním
Výpravy za poznáním plánujeme na 2.–4.
listopadu a jsou určeny pro holky a kluky
ve věku 7–12 let. Čekají nás hry, pokusy
a soutěže. V sobotu navštívíme kopřivnické Technické muzeum Tatra.
Více informací: Bc. Renáta Míčková,
r.mickova@ddmvratimov.cz,
tel.: 739 201 078.

Parkourový trénink

svatý Martin? připravuje Dům dětí a mládeže na sobotu 10. listopadu. Od 16.30
do 17 hodin obdrží účastníci na startu pokyny k trase a dáreček, který budou potřebovat k plnění úkolů. Následně budou
na zahradě DDM připravené doprovodné
disciplíny, pokusy se světlem a zábavné
focení účastníků.
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz,
tel.: 734 443 694.

zkouší experimenty
samy a domů se vrátí
s poznámkami k jednotlivým pokusům.
A co budeme zkoumat? Vodu, která je všude kolem nás a je
samozřejmostí každodenního života.
Informace: Bc. Renáta Míčková,
r.mickova@ddmvratimov.cz,
tel.: 739 201 078.

Badmintonový turnaj

Výlet na Ostravici

A máme zde další akci z projektu Soboty
s netradičními pohybovými aktivitami,
kterou můžeme uskutečnit díky finanční
podpoře Moravskoslezského kraje. V sobotu 3. listopadu máme v plánu parkour
s instruktory v UM Parkour parku. Další
aktivita, které dnešní mladí říkají „cool“.
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz,
tel.: 734 443 694.

Badmintonový turnaj pro děti ve věku od
8 do 17 let se koná v sobotu 17. listopadu v tělocvičně Řepiště. Budeme soutěžit
v kategoriích B a C.
Více informací: Bc. Marcela Grácová,
m.gracova@ddmvratimov.cz,
tel.: 739 201 077.

Hra světel aneb kde je
svatý Martin

Chemickou laboratoř vytvoříme od pátku 23. do soboty 24. listopadu. Přihlášení
„chemici“ se seznámí s pravidly laboratoře a plánovanými pokusy. Děti si vy-

Akci s názvem Hra světel aneb kde je

Městská

knihovna
VRATIMOV

Tajemství přírody

Na neděli 25. listopadu chystáme pro děti
z turistického kroužku a jejich kamarády
výlet na Ostravici. Na programu je exkurze do Ráje dřevěných soch, procházka
lesem a návštěva bazénu na Sepetné.
Více informací: Klára Pastorková,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz,
tel.: 607 516 187.
Bližší informace k akcím DDM naleznete
na webových stránkách: www.ddmvratimov.cz nebo https://www.facebook.com/
DDMVratimov/

Městská knihovna informuje

V září jsme připravovali 5. ročník KnihOlympiády, která se uskutečnila v areálu paskovského zámeckého parku. V
loňském roce ji vyhrálo družstvo Místní
knihovny Paskov, proto se ta letošní odehrála právě tam. Na deseti stanovištích se
sešlo 19. září celkem třináct pětičlenných
družstev z přihlášených knihoven Moravskoslezského a Olomouckého kraje, včetně družstev z Žabně a Paskova. Vyhrálo
družstvo z Klimkovic.
Týden knihoven byl v naší knihovně
jako každoročně opět pestrý. Přihlásilo
se celkem 20 nových čtenářů, z toho 15
dětí. Úterní odpoledne 2. října od 16:30
hodin patřilo rodičům, dětem a společné
akci Čteme s nečtenáři (pro děti od 4 let),
kterou jsme nazvaly Za zvířátky do ZOO.
Při středečním dopoledni jsme se sešly s maminkami a jejich malými dětmi
a představily jim projekt S knížkou do
života.
Ve čtvrtek 4. října jsme četly před spaním předškoláčkům v Mateřské škole
Vratimov z knih Lenky Rožnovské Tatínku, nezlob! Tato akce se jmenuje Poledníček.
V dalším týdnu byli slavnostně pasováni na čtenáře druháci. Pasoval je sám král
Knihomil I.
Žáci 3. tříd základních škol ve Vratimo-

vě se dozvěděli ve dnech 10. a 11. října
mnoho zajímavého při besedách s filmařem, režisérem a animátorem Cyrilem Podolským. Cyril Podolský se jako animátor
podílel na seriálech Králíci z klobouku,
Pat a Mat a Tlučhořovi. Jeho nejširší autorskou prací je seriál večerníčků Krysáci.
Výstavy a výstavky v listopadu
• Výstava v chodbičce knihovny k 95. výročí narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové; potrvá od 1. do 27. listopadu,
• podzimní výstavka knih.
Akce pro děti
• Den pro dětskou knihu na téma Advent
s knihou se uskuteční v sobotu 1. prosince od 8:30 do 11:00 hodin. Zveme
všechny hravé děti! Budeme si povídat
a číst o předvánočním čase, vyrobíme si
drobnost v adventní dílničce a budeme
i soutěžit. S sebou si vezměte přezůvky
a pohodlné domácí oblečení.

Místní knihovna
Horní Datyně
informuje
Ve spolupráci s Vladimírem Kuchařem
jsme připravili novou výstavu O mlýncích a kovářství, která potrvá do 17. prosince v půjčovní době v pondělí od 14 do
17 hodin.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

V knihovně si můžete půjčit společenské deskové hry. Mezi nové patří např.
Moje 1. kvízy. Svět kolem nás nebo Únikovka – Zkáza Londýna.
Novinka: stali jsme se kontaktním místem soutěže České televize Skautská pošta.
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Cyril Podolský při setkání v Městské knihovně
Vratimov.
Foto: MěK

informace občanům

Město Vratimov má ligu
Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov se po letech zase podařilo získat ligovou soutěž a postupem z Divize tak
bude reprezentovat naše město ve 3. lize stolního tenisu v rámci
České asociace stolního tenisu (ČAST). Stolní tenis se tak stává
jediným ligovým sportem v našem městě.
Dlouhodobé soutěže stolních tenistů začaly v říjnu a skončí
v dubnu 2019. Aktuální rozehraná ligová tabulka po čtyřech říjnových odehraných kolech vypadá takto:
1. SK Přerov A

4

3

0

1

33:23

10

2. TTC Frýdlant

4

3

0

1

34:26

10

3. TJ Sokol Šarovy

4

2

1

1

36:23

9

4. TTC Bolatice

4

2

1

1

35:25

9

5. KST Vsetín

4

1

3

0

37:28

9

6. TJ Ostrava KST

4

2

1

1

37:31

9

7. TJ Chropyně

4

2

1

1

34:29

9

8. TJ Sokol Olomouc

4

2

0

2

32:34

8

9. TTC Ostrava-Poruba

4

1

1

2

30:33

7

4

1

0

3

26:31

6

11. Orel Zlín

4

1

0

3

16:34

6

12. SK Přerov B

4

0

0

4

7:40

4

10.

TTC MG Odra GAS
Vratimov

Turnaj stolních tenistů v Ostravě. Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Pro stolní tenisty TTC MG Odra GAS Vratimov je to samozřejmě velká výzva, hrát prestižní ligovou soutěž, a tak už od léta
pilně trénovali a zúčastnili se řady turnajů u nás i v zahraničí.
Zároveň i družstvu TTC MG Odra GAS Vratimov B se podařilo
postoupit, a to z Krajského přeboru do Divize, takže vratimovský
oddíl stolního tenisu je skutečně postaven na kvalitním základě
a dle aktuální výkonnosti může využít pro „Áčko“ i tyto stále lepšící se hráče „Béčka“. Úkol bude jediný, ale velice těžký: Ligu ve
Vratimově se pokusit udržet…
Oldřich Vrtal
předseda oddílu stolního tenisu

Dvojnásobný mistr
Slovenska je z Vratimova

Byli jsme na Lysé hoře
Od jara do zimy zdolávají stovky turistů královnu Beskyd –
Lysou horu. Výbor Svazu tělesně postižených ve Vratimově ve
spolupráci s Dagmar Hrudovou a Petrem Chvostkem umožnili
20. září členům organizace splnit si tajné přání a na tuto magickou horu vysokou 1324 metrů nad mořem se podívat. Výstup
vzhledem ke zdravotnímu stavu účastníků bychom nezvládli,
proto jsme se tam nechali vyvézt autobusem. Slunečné počasí
nám poskytlo strhující podívanou na celé panorama Beskyd.
Vychutnávali jsme si nádherné výhledy na Smrk, Travný, Bílý
kříž, přehradu Šance a další krásy. Po malém občerstvení jsme
se vrátili domů. Byl to nezapomenutelný výlet, který příjemně
pohladil na duši.
Daja Slívová
předsedkyně organizace STP

Jiří Nespěšný na okruhu Grobnik nedaleko chorvatské Rijeky při
závodech série Alpe Adria 2018.

Začátkem školního roku skončila okruhová motocyklová sezóna pro žáka ZŠ Datyňská Jiřího Nespěšného. Byla to sezóna
úspěšná, neboť se mu podařilo zopakovat na motocyklu Kawasaki zisk titulu Mistra Slovenské republiky ve třídě Supersport
300. Jiří Nespěšný se zúčastnil také silničních závodů na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Rakousku v rámci série Alpe
Adria a Evropského poháru 300 Supersport. V těchto sériích
obsadil v nabité konkurenci závodníku z celého světa 9. místo.
Plánem do příští sezóny je zúčastnit se na motocyklu KTM
RC390 ADAC junior cupu, který je vypsán jako součást vybraných závodu MotoGP a WSBK.
L. Nespěšný

Členky vratimovské organizace Svazu tělesně postižených na nejvyšší
hoře Beskyd.
Foto: STP
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Příběh portrétu Armadine Babanin, 1880
monumentální hrobce. Pařížané ji
Jedná se patrně o jedinou malířčimilovali. Je až neskutečné, jak je
nu práci v Čechách a na Slovensku.
dílo této šestadvacetileté, všestranně
Vznikla roku 1880 ve Francii, kde se
nadané autorky rozsáhlé a vyzrálé.
Maria Konstantinovna Baškircevová
K všeobecné lítosti jeho velkou část
jako mladá dívka usadila po dlouhém
posléze zničili nacisté. Francouzi
putování Evropou se zbytkem své
je nicméně obdivovali a poměrně
rusko-ukrajinské rodiny. Obraz v hovysoce cenili. Slavná jsou její plátnosném historizujícím rámu předstana Setkání, 1884 (Musée d’Orsay
vuje poprsí poněkud melancholické
v Paříži), zobrazující pařížské děti
tmavovlasé dívky v šátku. Na krku
bez domova, a Ateliér Julian, 1881
má drobný zlatý závěsek na tmavé
(Muzeum v Dněpropetrovsku), kde
stužce. Podle francouzské společnosvedle dalších adeptek malířství zobti přátel Cercle des Amis de Marie
razila i sama sebe. Dochovalo se
Baskirtseff se jedná o Dinu Babanii několik autoportrétů. Rok po její
novou, Mariinu sestřenici. Později,
smrti vyšel francouzsky katalog díla
v roce 1883, svou příbuznou Marie
Baškircevové a roku 1891 byla pubmalovala ještě jednou, tentokrát už
likována její korespondence se slavjako komtesu Dine Toulouse Lautreným francouzským spisovatelem
ac. Vzala si o 19 let staršího Alexe
Guy de Maupassantem. Dvoudílný
a přivdala se tak do známé šlechtické
deník Marie Baškircevové (v česrodiny. Poněkud nezdárný syn jiné
kém překladu vyšel v nakladatelství
větve tohoto rodu, Henri, byl vyniJ. Otto, Praha, v roce 1908) obdivokajícím představitelem malířského
Maria Konstantinovna Baškircevová: Portrét Armadine
val i G. B. Shaw. Jako spisovatelka
postimpresionismu.
používala pseudonym Pauline Orrel.
Realistickým malířským před- Babanin, 1880, olej na plátně, 58x45cm, původní rám.
Foto: Archiv GVUO
Její umělecké školení je sice výnesem se Baškircevová přihlásila
lučně francouzské, její původ i nák odkazu francouzských velikánů
Courbeta i Corota (srovnej s jeho obra- ké rodině. Od jejího narození tedy letos rodní uvědomění ji ovšem dovoluje zmizem Dívka s perlou). Současně je silně v listopadu uplyne 160 let. Pocházela ňovat mezi umělci ukrajinskými, resp.
ovlivněna vrcholícím obdobím impresi- ze zámožné, umělecky založené rodiny. ruskými. Náš obraz byl od výstavy v Náonismu, o čemž svědčí bravurní lehký Rodiště opustila již jako dítě a svůj krát- rodní galerii v Praze roku 1953 nesčetštětcový rukopis i autorčino pochopení ký život prožila od roku 1870 v Paříži. někrát publikován doma i v zahraničí záZemřela v ulici Apére na tuberkulózu sluhou znalců Vladimíra Fialy a Viléma
malířské úlohy světla.
Malířka, sochařka, pěvkyně, spiso- 31. 10. 1884, jen několik týdnů před sko- Jůzy. Pro ostravskou galerii jej posledně
vatelka a feministka se narodila 24. 11. nem svého pětatřicetiletého přítele, ma- jmenovaný získal v roce 1967 ze soukro1858 v Gavronzi poblíž známé Děkanky líře Julese Bastiena-Lepage. Je pohřbena mé sbírky z Prahy.
-ptbna ukrajinské Poltavě, v ruské šlechtic- na pařížském hřbitově Passy, v okázalé

Kronika města Vratimova, část 82, 1945
Tento německý důstojník měl u sebe
vyplněný leták svým jménem (které shazovali Rusové z letadel), že chce přejíti
na ruskou stranu a ten odevzdal ruskému
důstojníkovi. Byl pak odveden do zajetí.
Celou noc z 1. května na středu 2. května
se v obci střílelo a bojovalo. Hřměla děla
a domy se otřásaly. Četné domy byly značně střelbami poškozeny, okna rozbita, střechy proděravělé, zdi probourány. Ráno,
ještě za střelby (2. května) kdy byl nepřítel
vyháněn z polí a lesů z obce okolo šesté
hodiny stála skupina občanů před hostincem Paskovského č. 36. Egon Paskovský,
vykloněn z okna světnice a pod oknem u
domu na cestě stáli mezi jinými Karel Bardoň a František Sabela a rozmlouvali. Najednou přiletěl granát, narazil do země pod
oknem a zabil všecky tři jmenované.

2. května ráno opustili Němci domky
podél cesty a ze vzdálenosti asi 100 m
ostřelovali Rusy, pochodující po silnici,
bez bočního zajištění směrem ku Frýdku.
Zde se naskytla příležitost bojové skupině
četaře Josefa Adamuse účinně pomoci. Za
hasičským skladištěm za pomocí rolníků
Viléma Cholevy, Emila Bezruče a Šodka
zajali dva Němce. Nejsilněji pálili Němci
z Kuchařovy chalupy na „Příčnici“. Rusové proto obrátili dělo a třemi zásahy
rozbili štít domku a skupina Adamusova
převzala úkol domku dobýti a obsaditi
jej. Němci hájili domku dobře ukrytými
kulomety na lipkách při kříži p. Teleckého. Domku bylo dobyto hlavní zásluhou
četaře Rudolfa Šodka a Albína Kusáka,
kteří do domku vnikli oknem. Němci
opustili kulomet a utekli. Rusové pak za
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naší ochranné palby přemístili na dvůr
domku lehké polní dělo a vyřídili tak další
německá kulometná hnízda. Jedna dlouhá
rána šla až na křižovatku na Podlesí, kde
způsobila mezi Němci paniku, neboť zasáhla německou baterii, takže se stáhli na
„Zadky“.
V Kuchařově domku zřídila bojová skupina pozorovatelnu. Dne 2. května večer
byla zřízena strážnice v domku Josefa
Adamuse a ku službě se přihlásili: četař
Rudolf Šodek, Albín Kusák, Jaroslav
Bezruč, Boh. Kroček, Boh. Bednář, Boh.
Valčák, Josef Fajkus, Karel Frydrych, Oldřich Šodek, Mirek Blahut, Rudolf Lenert
se synem, Adolf Budín, Josef Hrdý, Zdeněk Klega a Alois Adamus.
pokračování příště

informace občanům
společenská
rubrika

VZPOMÍNÁME
Dne 1. listopadu vzpomeneme
5. smutné výročí, kdy nás opustil
pan

Dne 12. listopadu 2018 si připomeneme
nedožité 100. narozeniny
pana

Arnošt Holešinský.

Oldřicha Goněce.

S láskou manželka Jarmila,
dcery Iveta a Sylva s rodinami.

Dcera a syn s rodinami.

Kdo byl milován, nebude zapomenut.
Dne 11. listopadu si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní

Dne 11. listopadu 2018 vzpomeneme
na 2. výročí úmrtí
pana

Karla Prokůpka.

Vladimíry Kotalové.

S láskou vzpomínají manželka
s rodinami.

S láskou vzpomíná manžel František.

Dne 28. listopadu 2018 vzpomeneme
již 4. smutné výročí úmrtí a zároveň dne
24. listopadu 2018 nedožitých
83. narozenin
pana

Dne 14. listopadu 2018 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana

Dušana Procháčka.

Františka Chuděje.

S láskou vzpomíná
zarmoucená rodina.

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 28. října 2018 si připomeneme
nedožité 70. narozeniny pana

5 let uplyne dne 25. listopadu,
kdy nás opustila
paní

Miroslava Borového.

Boženka Kubáňová.

Opustil nás 26. září 2004, ale v našich
srdcích zůstane navždy. Hodně nám
schází. S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcery a syn s rodinami.

S láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

Vratimovský kalendář
na rok 2019
v prodeji v pokladně
kulturního střediska
Cena 60 Kč
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Daruji koňský hnůj.
Odběr celoročně.
Vratimov.
Tel: 605 306 048
Příspěvky do prosincového
čísla Vratimovských novin
zasílejte do 15. listopadu.

.,12+9ċ='$ VRATIMOV – PROGRAM V LISTOPADU

informace
občanům
Frýdecká
1000/48 z tel. 595 700 750-4 z www.ksvratimov.cz z www.facebook.com/ksvratimov

Chata na prodej

Komediální drama

7. listopadu v 19 hodin
ý5NRPHGLHGUDPDYVWXSQp.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH7RPiã3DYOtþHN
+UDMt,YDQD&KêONRYi'DYLG9iYUD7HUH]D9RĜtãNRYi-XGLW%iUGRV-DQD6\QNRYi
-DQ.DþHU=X]DQD.URQHURYiDGDOãt
.RPHGLiOQtGUDPDRVORåLWêFKURGLQQêFKY]WD]tFK

Pat a Mat znovu v akci

5RGLQQê¿OP

14. listopadu v 17 hodin
ý5ORXWNRYêDQLPRYDQê¿OP
URGLQQpYVWXSQp.þ  MHGQRWOLYHF.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
YþHVNpP]QČQt
5HåLH0DUHN%HQHã
$MHWRRSČWWDG\QDãLGYD]QiPtãLNXORYp3DWD0DWMVRX]QRYXYDNFL

1D&KHVLOVNpSOiçL

)LOPRYêNOXE

21. listopadu v 19 hodin
9%PHORGUDPD
YVWXSQp.þþOHQRYpNOXEX.þ
QHSĜtVWXSQpSURGČWLGROHWYSĤYRGQtP]QČQtVWLWXON\
5HåLH'RPLQLF&RRNH
+UDMt6DRLUVH5RQDQ%LOO\+RZOH$QQH0DULH'Xႇ$GULDQ6FDUERURXJK
%ROHVWQiURPDQFHRQHQDSOQČQpOiVFHSRGOHVODYQpQRYHO\,DQD0F(ZDQD

0DOiĀDURGďMQLFH

6RERWQtSURPtWiQtSURQHMPHQãt

24. listopadu v 10 hodin
ý51ČPHFNRDQLPRYDQiSRKiGNDYVWXSQp.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH=GHQČN6PHWDQD
9\SUiYt-LĜLQD%RKGDORYi
$QLPRYDQiSRKiGNDRGREURVUGHþQpþDURGČMQLFL]DþiWHþQLFLDMHMtPYČUQpPSĜtWHOL
KDYUDQRYL

Hledá se princezna

5RGLQQê¿OP

28. listopadu v 17 hodin
8NUDMLQDDQLPRYDQê¿OPURGLQQpYVWXSQp.þ  MHGQRWOLYHF.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH2OHK0DODPXå
9þHVNpP]QČQt=GHQČN+UXãND$QQD%URXVNRYi)LOLS-DQþtN-DURPtU0HGXQD
0DUWLQ=DKiOND$OHã3URFKi]NDDGDOãt
.RX]HOQêSĜtEČK5XVODQDD0LO\RGHKUiYDMtFtVH]DGREVWDWHþQêFKU\WtĜĤNUiVQêFK
SULQFH]HQD]OêFKþDURGČMĤ

ÿHUWRYLQ\

.LQR]GDUPD5R]VYtFHQtYiQRþQtKRVWURPX

30. listopadu v 18:30 hodin
ý5SRKiGNDYVWXS]GDUPD
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH=GHQČN7URãND
+UDMt-DNXE3UDFKDĜ'RPLQLFN%HQHGLNW.DUHO'REUê6iUD6DQGHYD0tUD1RVHN
'DYLG*UiQVNê$QGUHD+RႇPDQRYiDGDOãt
-DNWRY\SDGiYSHNOHNG\åþHUWLXNOt]t«
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informace občanům

DOTEK ANDĚLŮ
13. 11. 2018 - 17. 1. 2019

Výstava obrazĤ a keramiky
Atelier AMi

Vratimovská galerie bude otevřena každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin a během pořadů, nebo po domluvě na tel: 595 700 751.
http://www.ksvratimov.cz/ https://www.facebook.com/ksvratimov/

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

MIIK
KU

ÁN
NA
ADÍLKA
Í

M

2. prosince
v 16:30 hodin

vstupné
.þ
YFHQČYVWXSHQN\MHSURGČWL
SĜLSUDYHQGiUNRYêEDOtþHN

Společenský dům Vratimov
Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska od 1. listopadu.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a info 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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kam ve městě
informace
občanům
DATUM
NÁZEV
AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1.

1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky

16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

2.

Helloween party

19:00 Kulturní dům Horní Datyně, ZŠ Datyňská

3.

Městská soutěž, mladší žáci

10:00 Fotbalový stadion Vratimov

4.

Městský přebor, muži

10:30 Fotbalový stadion Vratimov

Chata na prodej

19:00 Kino Hvězda

1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky

16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

1918, 100. výročí vzniku
Československé republiky

16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

Michal na hraní

8:30

Michal na hraní

10:00 Společenský dům Vratimov

10.

Hra světel aneb kde je svatý Martin?

16:30 DDM Vratimov

11.

Pekelná rohatá pohádka

10:00 Společenský dům Vratimov, divadelní poohádka pro děti

13.

Trénujeme paměť

18:00 Společenský dům Vratimov

Dotek andělů

16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a keramiky, Atelier Ami

Pat a Mat znovu v akci

17:00 Kino Hvězda

15.

Dotek andělů

16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a keramiky, Atelier Ami

16.

(Ne)prodejné ženy

19:00 Kulturní dům Horní Datyně. Divadlo Devítka

Setkání představitelů města se seniory

14:00 Kulturní dům Horní Datyně

Jízdní hlídka

18:00 Společenský dům Vratimov, Těšínské divadlo

Setkání představitelů města se seniory

14:00 Společenský dům Vratimov

Dotek andělů

16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a keramiky, Atelier Ami

Na Chesilské pláži

19:00 Kino Hvězda, filmový klub

Setkání představitelů města se seniory

14:00 Společenský dům Vratimov

Dotek andělů

16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a keramiky, Atelier Ami

24.

Malá čarodějnice

10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší

25.

Lubomír Brabec 65

17:00 Kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově, koncert

27.

Přednáška o bylinkách

15:00 Společenský dům Vratimov, učebna č. 11, firma Egens

Dotek andělů

16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a keramiky, Atelier Ami

Hledá se princezna

17:00 Kino Hvězda

Dotek andělů

16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a keramiky, Atelier Ami

7.

8.

Společenský dům Vratimov

9.

14.

20.

21.

22.

28.
29.

Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem 10:00 Společenský dům Vratimov a okolí
30.
Čertoviny
VÝSTAVY

18:30 Kino Hvězda, promítání zdarma
PŘEDNÁŠKY

DIVADLO
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občanům
Mgr. Antonín informace
Liška
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TRÉNUJEME
PAMĚŤ
úterý 13. listopadu v 18 hodin
vstupné 70 Kč

Přednáška se koná ve velkém sále Společenského domu.
Předprodej vstupenek v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

25. listopadu vɖ17 hodin

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

Nejznám¢jší kytarové skladby sv¢tových autorò
vɖúprav¢ samotného virtuóza.
Doprovází vokální soubor Ozv¢ny
ze Základní um¢lecké školy ve Vratimov¢.
PÝedprodej vstupenek v pokladn¢ Kulturního stÝediska Vratimov.
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

odin
11. listopadu v 10 h

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



Nově otevřená

PEDIKÚRA

ve Vratimově na ulici Frýdecké 199/22 v Salonu DAISY
Objednávky na tel. 607 933 447
17

při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení

Kostel sv. Jana KÝtitele ve Vratimov¢

PROSINEC
2018

Rozhovor se starostou

Kaly nás trápit nebudou

Z jednání orgánů města

Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova

Zvolena rada města a starosta
V návaznosti na výsledky voleb do obecních zastupitelstev, které proběhly ve dnech 5. a 6. října 2018, se ve Vratimově dne 30. října
2018 uskutečnilo 1. ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Vratimova.
Hlavním programem byla volba starosty, místostarosty a členů rady města. Nově zvolení zastupitelé města, kteří na začátku zasedání složili slib a stvrdili ho svým podpisem, zvolili nadpoloviční většinou hlasů všech zastupitelů Bc. Martina Čecha starostou města,
Bc. Davida Böhma místostarostou města, Mgr. Daniela Kašičku, Ing. Ivo Kišku a Mgr. Radka Nitku členy rady města.
Další zasedání Zastupitelstva města Vratimova se uskuteční 12. prosince 2018 od 9:00 hodin v Kulturním domě v Horních Datyních,
na které jsou srdečně zváni všichni občané města.
Ing. Renáta Mičulková
tajemnice MěÚ

Zastupitelstvo města Vratimova. Zleva nahoře: Karel Smuž, Michal Kocurek, Aleš Šklář, Libor Svoboda, Kamil Hrabec, Bc. Hynek Daňa, MUDr.
Dušan Kučera, Ph.D., MBA, Ing. Christos Kirkopulos. Zleva dole: Mgr. Radek Nitka, Bc. David Böhm, Mgr. Kateřina Čechová, Bc. Martin Čech,
Ing. Lenka Kašičková, Ing. Ivo Kiška, Mgr. Daniel Kašička. (Nepřítomni JUDr. Dagmar Hrudová, Ivo Kičmer).
Foto: Šlachta

informace
rozhovor občanům
Při řešení praktických problémů je třeba myslet i na věci, které život zkrášlují a zpříjemňují, říká Martin Čech

Vratimov má po osmi letech nového starostu
Po osmi letech má Vratimov nového starostu. Jeho osobu není třeba
nijak zvlášť představovat. Devětačtyřicetiletý Martin Čech působí ve
vratimovském zastupitelstvu od roku 2010, poslední čtyři roky zastával
funkci místostarosty.
Nyní jste byl zvolen starostou. Co to pro
vás znamená?
Popravdě je to pro mě obrovská změna. Už od dětství jsem chtěl být hasičem
z povolání a to se mi splnilo. Nyní jsem
musel toto povolání opustit, takže to bylo
pro mne těžké rozhodnutí. Pravdou ale je,
že mám rád výzvy a není mi lhostejné, jak
se v tomto městě žije. Myslím si, že mám
jasnou představu, kam by mělo toto město směřovat, a je správné se na tom přímo
podílet.
Jak hodnotíte výsledky voleb a jak jste
spokojen s dojednanou koalicí?
V první řadě bych chtěl poděkovat občanům, kteří šli volit a dali tak najevo zájem o dění ve městě. Co se týče výsledků
voleb… Nepovažuji se za profesionálního
politika, kandidoval jsem jako nezávislý,
a plně respektuji vůli voličů. Vznik koalice, kterou utvořily tři nejúspěšnější volební uskupení v mandátu 13 zastupitelů, je
výsledkem jejich vůle. Nejsem příznivcem
politikaření a nechtěli jsme nikoho obcházet. Při jednání o konkrétních věcných tématech jsme našli shodu.
Přejděme k problematice města. Jaké
jsou jeho nejnaléhavější problémy?
Opět musím poděkovat, a to mé předchůdkyni doktorce Dagmar Hrudové, která odvedla pro město opravdu obrovský

kus práce a my tak máme na co navazovat.
Myslím si, že Vratimov je dobré místo pro
život. Jsme příměstskou oblastí Ostravy,
která si zachovává částečně venkovský ráz,
je klidnější, zároveň má ale vyspělé zázemí jak z hlediska kulturního či sportovního
vyžití, možností oddechu a odpočinku, tak
pokud jde o práci spolků a zájmových organizací. To, co nás na druhou stranu trápí,
je poměrně hustá doprava, nedořešená kanalizace, odpadové hospodářství, nedostatek sběrných dvorů a další. Víme také, že
nemáme nejlepší životní prostředí, pokud
jde o čistotu ovzduší, ale to je problém celé
ostravsko-karvinské aglomerace a jeho řešení je během na dlouhou trať.
Máte před sebou čtyři roky v čele města.
Na které projekty se chcete soustředit?
Úkolů, které před námi stojí, je opravdu
hodně. V tomto volebním období nás čeká
například zahájení II. etapy výstavby kanalizace v Horních Datyních, rekonstrukce, popřípadě výstavba nových objektů na
koupališti, musíme vyřešit otázku zázemí
hřiště s umělým povrchem, podívat se na
oba kulturní domy, které stárnou. Myslíme
také na naše seniory a zabýváme se otázkou výstavby domova pro seniory, který
ve městě citelně chybí. V dlouhodobějším
horizontu je mým velkým cílem vytěsnit
z celého města těžkou nákladní dopravu. Nejde samozřejmě o zásobování, ale

o tranzitní dopravu, která může využívat
komunikací první třídy nebo dálničních,
které vedou podél města. Podařilo se to už
na úseku mezi Datyněmi a Vratimovem
a věřím, že se to povede i ve Vratimově.
Ve výhledu je stavba nové sportovní haly,
která by rozšířila možnosti sportovního
vyžití zejména v zimním období.
Tyto plány už ale vykročují za aktuální
volební období. Řekněte, jaká je vaše vize
rozvoje města do budoucna?
Myslím si, že je důležité zachovat takový
ten příměstský ráz Vratimova. To znamená, aby to pořád bylo místo, kde lidé rádi
bydlí, žijí, baví se. Abychom se dokázali
postarat o své seniory, aby se tady pořád
rozvíjela kultura a sport, aby lidé nemuseli
dojíždět za těmito věcmi do Ostravy nebo
jinam. Při řešení praktických problémů
musíme prosazovat také věci, které život
ve městě zkrášlují a zpříjemňují. Velký význam má spolková činnost, bez které si neumím město ani představit. Spolky, ať už
jsou to hasiči, sportovci, zahrádkáři, senioři a další, jsou spojením občana s městem,
proto je jejich podpora ve velkém zájmu
města.
Dovolte mi závěrem jednu osobní otázku.
Jaký je váš vztah k Vratimovu a jak se
vám tady žije?
Nejsem sice rodilý Vratimovák, ale od
doby, co tady žiji, to znamená od 90. let
minulého století, jsem si Vratimov zamiloval a cítím se být jeho velkým patriotem.
Jsem tu opravdu hodně spokojen.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Bc. Marrtin
n Čech
h (4
49 le
et)
se narodil v Ostravě, do Vratimova – Horních Datyň se přestěhoval
v roce 1996 za manželkou. Vystudoval Fakultu bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor havarijní plánování a krizové řízení. Dosud pracoval jako profesionální hasič
na operačním středisku. Na komunální politiku se dal jako aktivní člen
Sboru dobrovolných hasičů. „Hodně času proto trávím ve spolkové činnosti a jako každému občanovi mi není lhostejné, co se děje ve městě, ve
kterém žiji. A když jsem chtěl některé věci ovlivnit, nešlo to jinak, než se
zapojit do komunální politiky,“ vysvětlil starosta.
Foto: KS

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. prosince 2018.
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, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: Tisk Agency, s.r.o., Gajdošova 3280/29A, 702 00
Moravská Ostrava a Přívoz. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Ze schůze rady města

Vratimov uctil výročí republiky

Dne 26. října 2018 rada města mimo jiné schválila:
 c eník za úhradu a likvidaci komunálního odpadu na rok
2019,
 s mlouvu o dílo na služby k veřejné zakázce malého rozsahu
Projektová dokumentace interiéru – Nová budova koupaliště
ve Vratimově,
 s mlouvu o bezúplatné opravě místní komunikace ulice Mourové.

100. výročí samostatného československého státu uctili obyvatelé Vratimova ve středu 24. října. Kytice květů u pomníku obětem první světové války položili představitelé města,
zástupci společenských organizací, škol, občané. S projevem
vystoupila Dagmar Hrudová, bývalá starostka města. Zahrál
dechový orchestr ZUŠ, slavnostní program připravili žáci obou
škol. Ti také vytvořili výtvarná díla inspirovaná výročím republiky, která byla k vidění na výstavce v Husově sboru. Obloha, která ráno hrozila deštěm, se během pietního aktu vyjasnila
a vysvitlo sluníčko.
(red)

Dne 13. listopadu 2018 rada města pak také:
 p ověřila, mimo starosty města, také místostarostu města Bc.
Davida Böhma a člena zastupitelstva města Ing. Lenku Kašičkovou k přijetí prohlášení o uzavření manželství,
 z řídila s účinností od 01.12.2018 komise rady města: Komisi
pro občanské záležitosti, Komisi stavební a dopravní, Komisi bytovou a sociální a Komisi zájmovou a sportovní,
 s chválila Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní
období 2019,
 s chválila složení Redakční rady Vratimovských novin pro
volební období 2018–2022,
 v yhlásila záměr pronajmout 12 ks informačních vývěsních
skříněk v zastávce MHD – Vratimov náměstí.

Ze zasedání zastupitelstva města
Dne 30. října zastupitelstvo města mimo jiné
 v zalo na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva
města,
 u rčilo, že pro funkci starosty a místostarosty města bude člen
zastupitelstva města uvolněný,
 z volilo do funkce starosty města pro volební období 2018–
2022 Bc. Martina Čecha,
 z volilo do funkce místostarosty města pro volební období
2018–2022 Bc. Davida Böhma,
 z volilo do funkce člena rady města pro volební období 2018–
2022 Mgr. Radka Nitku, Mgr. Daniela Kašičku a Ing. Ivo
Kišku.
Celý zápis je na stránkách města – www.vratimov.cz
Bc. Martin Čech, starosta

Účastníci pietního aktu.

Foto: KS

UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského úřadu Vratimov koncem roku 2018:
Pondělí
17.12.2018
08:00–11:30
12:30–16:30
Středa
19.12.2018
08:00–11:30
12:30–15:00
Středa 19.12.2018 bude poslední den, kdy bude pokladna pro občany v roce 2018 otevřena.
Od čtvrtku 20.12.2018 do úterý 01.01.2019 bude pokladna uzavřena.
Začátek provozu pokladny v lednu 2019:
Středa
02.01.2019
10:00–11:30
12:30–16:30
Pondělí a středa
08:00–11:30
12:30–16:30
Úterý a čtvrtek
08:00–11:30
12:30–14:00
Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku za psa bude pokladna od 02.01.2019
do 17.01.2019 otevřena denně kromě pátku.
Od pondělí 21.01.2019 bude běžná provozní doba.
Dne 16.01.2019 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2019
v Horních Datyních v Kulturním domě – v malém sále, a to:
Středa
16.01.2019
08:00–11:30
12:30–16:30
Mgr. Ing. Pavel Janků
Dne 31. prosince 2018 bude Městský úřad Vratimov uzavřen.
finanční odbor
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Kaly nás už trápit nebudou
Město Vratimov se zbavilo své největší ekologické zátěže. Ke konci října
zmizelo z areálu bývalých papíren všech
sedm tisíc tun tzv. alternativního paliva,

které vzniklo z kalů po bývalé ostravské
chemičce Ostramo smícháním s vápnem
a černouhelným prachem. Část paliva
byla odvezena do tlakové plynárny Vře-

Likvidace tzv. alternativního paliva ze skládky v areálu bývalých papíren trvala tři měsíce a stála
40 milionů korun.
Foto: MS kraj

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých
turistů Slezská brána
Horní Datyně v prosinci 2018:
 7.–9. 12. – 52. ročník zimního táboření Klondyke, Beskydy, Morávka,
vrch Lipí. Pro účastníky bude přistaven
v pátek 7. 12. v 9 hod a v sobotu 8. 12.
v 8 hod. autobus u Kulturního domu
Horní Datyně, návrat v 16 hod. od obchodu Morávka. Bez přihlašování, platba u autobusu (50/60 Kč za jednu jízdu).
 27. 12. – Vánoční autobusový zájezd, Beskydy, Bílá, Mezivodí. Sjezdaři: areál Bílá, běžkaři: stopy Mezivodí
– Bílá, pěší dle vlastní volby. Odjezd
v 8:30 hod. od KD Horní Datyně. Přihlášky předem v restauraci Kulturní
dům Hor. Datyně, cena 100/150 Kč.
 1. 1. 2019 – Novoroční čtyřlístek,
první kroky nového roku. Start ve 14
hod. od Kulturního domu v Horních Datyních nebo po vlastní trase z domova,
sraz od 15 hod. v hornodatyňské hospůdce U Brbloně
Informace: kct.sladek@quick.cz.
Mgr. Jan Sládek
KČT SB Horní Datyně

sová na Sokolovsku, část do spalovny
průmyslových odpadů v Ostravě. Likvidace skládky, která začala v srpnu tohoto roku, stála 40 milionů korun. Celkem
32 milionů uhradí Státní fond životního
prostředí, zbylých osm milionů Moravskoslezský kraj. Odborníci nyní zjišťují,
zda a nakolik je kontaminována zemina,
na které bylo palivo uloženo. Výsledky
odběrů, které se uskutečnily při kontrolním dni 1. listopadu, měly být známy po
uzávěrce tohoto vydání Vratimovských
novin.
Zhruba 70 tisíc tun alternativního paliva navozila do areálu bývalých papíren
v letech 2010 a 2011 společnost Baltom,
která se zabývala likvidací ostravských lagun. Většinu ho prodala do Polska k energetickému využití. Poté ale ukončila činnost a asi 7 tisíc tun materiálu zůstalo na
skládce. Ten vzhledem k nevyjasněnému
vlastnictví prohlásil kraj před dvěma lety
za odpad a zahájil kroky k jeho odstranění.
(red)

Úhrada za svoz a likvidaci komunálního
odpadu na rok 2019
Cena na rok 2019

Typ odpadové nádoby

občané

Igelitové pytle
Svoz 12x ročně
Popelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny
Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
Svoz 1x týdně
Biopopelnice svoz 1x za 2 týdny (18 svozů)
Kontejnery 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x týdně
Svoz 2x týdně
Svoz 3x týdně
Označení svozu barevnými známkami:
Svoz 1x za 4 týdny
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
Svoz 1x týdně

organizace

552,1 452,-

1 524,-

1 188,1 824,2 364,2 904,984,-

1 236,1 896,2 472,3 036,-

6 864,10 968,19 440,27 840,-

7 200,11 508,20 400,29 304,-

zelená
modrá
žlutá
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 víc jak 100 m k místu svozu, mají
slevu z ceny.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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10. ročník Dýňování se povedl
Senioři z regionu
se setkali ve Vratimově
Skvěle připravená akce, dobré občerstvení a úžasná výstavka
ručních prací a vyšívání. Tak vypadalo setkání seniorů z Regionu Slezská brána, které se uskutečnilo 7. listopadu v Kulturním
středisku ve Vratimově. Setkání připravily vratimovské seniorky v čele s Annou Huppertovou. Akce, při níž se účastníci dozvěděli hodně o našem městě a na kterou si udělali čas i starosta
Vratimova Martin Čech a místostarosta David Böhm, se konala
v rámci projektu Sdílím svůj život, spolufinancovaného z Programu pro podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji.
(kp)

Výrobky hornodatyňských dětí a jejich rodičů.

Foto: ZŠ

ZŠ Horní Datyně měla opět výročí ve své činnosti. Letos
jsme slavili 145 let od založení základní školy a také 10 let
v dlabání dýní. Tato tradice, doufáme, baví jak děti, tak i dospělé. Spočívá v tom, že si děti společně s rodiči doma vydlabají
svou dýni, či třeba jen dýněčku, a přinesou ji do školy, kde jsou
pod odbornou porotou vybrány ty nejzajímavější, nejvtipnější,
nejkrásnější... Pro porotu je to každoročně nelehký úkol. Rok
od roku jsou dýně vtipnější a originálnější, o tom se můžete přesvědčit sami. Veškeré ručně vydlabané dýně zdobí každoročně
Halloween party v Horních Datyních. Tímto chci poděkovat
vám, rodičům, že si najdete čas a dýně s „vašimi – našimi“ dětmi krášlíte. Díky vám je to tradice, na kterou se nezapomíná.
Simona Konvičná
vychovatelka ZŠ Horní Datyně

Skupina hostů z Paskova na setkání seniorů z Regionu Slezská brána
v Kulturním středisku ve Vratimově.
Foto: KS

Základní umělecká škola Vratimov a Spolek POSPOLU při ZUŠ Vratimov

Vás srdečně zvou na

T
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v úterý 18. prosince v 18 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

Vánoční náladu Vám navodí nejmenší děti přípravného studia
a žáci hudební nauky, 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. Nenechte si ujít předvánoční koncertní
atmosféru!
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.
5
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Odborné učebny zkvalitňují vzdělávání
V posledních letech naše
škola prodělala několik změn
především v oblasti stavebních úprav. Velkým úspěchem
bylo přistavení dalšího patra,
které umožnilo získat škole
nové odborné učebny. Samotné místnosti však pro zajištění výchovně vzdělávacího
procesu nestačí. Proto město
Vratimov za účelem zvýšení
kvality vzdělávání ve vazbě na
budoucí uplatnění žáků na trhu
práce zažádalo o získání dotace z projektu Odborné učebny
Základní školy Vratimov, Datyňská 690.
Předmětem projektu je pořízení vybavení do odborných
učeben, dílen, šaten k dílnám,
nových kabinetů a školního
poradenského pracoviště spolu
s ostatními potřebnými pomůc-

krásné školy. Děkuji za pomoc
při vytváření kvalitního provozního zázemí, za aktivní přístup při řešení dalších prostor
pro stále narůstající počet žáků
a za vstřícnou spolupráci. Dě-

kami, které žákům pomohou
rozvíjet nezbytné kompetence
a zvýšit kvalitu a dostupnost
infrastruktury pro vzdělávání.
V rámci projektu je také řešena
vnitřní konektivita školy a její
připojení k internetu.
Z projektu je vybavena počítačová učebna pro práci s digitálními technologiemi, pro výuku informatiky a mnoho dalších
předmětů, ve kterých žáci získávají kompetence v oblasti
technických a řemeslných oborů. S pomůckami v laboratorní
a environmentální učebně se
žáci seznamují s různorodými
procesy probíhající v přírodě,
v dílnách si osvojují základní
pracovní dovednosti s nástroji
a nářadím.
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří jsou spjati s životem naší

Zvládat příliv
žáků pomáhá
rekonstrukce
Aktuální školní rok je pro Základní
školu, Datyňská 690 výjimečný. Od
jejího otevření v roce 1957 má škola
největší počet žáků i tříd. K tomuto rozšíření a zvýšení počtu žáků by nemohlo
dojít bez spolupráce s městem Vratimov.
K možnosti přijímat nové žáky přispěla rekonstrukce školy a realizace
nového patra. Aby však škola mohla
zajistit svým žákům vhodné prostory,
bylo potřeba dalších modernizací a stavebních úprav. V letošním školním roce
se těšíme z dalších nově opravených
a rekonstruovaných prostor rozšířených
o zázemí pro školní družinu. Obložená
a renovovaná tělocvična i její přilehlé
prostory jsou k dispozici také pro ostatní zájemce a organizace města.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
jsou spjati s životem naší školy. Děkuji
za pomoc při vytváření kvalitního provozního zázemí, aktivní přístup a spolupráci. Děkuji bývalému vedení města
a zastupitelstvu. Kladný přístup města
přispívá k nezbytnému rozvoji vzdělávání a modernizaci školy.
Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ Datyňská

kuji bývalému vedení města,
zastupitelům a Městskému úřadu Vratimov za vedení projektu
a organizaci výběrových řízení.
Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ Datyňská

Inspirující setkání s uměním
Inspirující setkání s výtvarným umě- mezi jejich grafikou a estetikou dnešních
ním i netradiční zábavu zažili žáci 6. roč- bilboardů. Poslední zastavení patřilo saníků ZŠ Masarykovo náměstí ve dnech mostatné tvorbě žáků. Pod jejich rukama
24. a 25. října v Galerii výtvarného umění se začaly proměňovat fotografie všedv Ostravě, kde se v rámci hodin výtvarné ních staveb, parků, budov a ploch Ostravýchovy zúčastnili edukačního programu vy. Jinak fádní zákoutí krajského města
Rozsviťme si. Nejdříve se seznámili s re- se za pomoci barevného překreslování,
gionálním uměním v letech 1918
až 1938 a poté si připomněli 100.
výročí založení Československa.
Bylo zajímavé dotknout se proměn, kterými region v tomto období prošel, a zjistit, co již zcela
vymizelo a co zde naopak zůstává. Podnětný byl okamžik, kdy se
děti společně pokusily „rozsvítit
tvář černé země“, jak se tomuto
regionu dříve říkávalo.
V první výstavní síni zazněla jména umělců, která byla pro
většinu žáků zcela neznámá:
Kubišta, Huf, Polášek, Salicho- Vratimovští žáci kreslí novou Ostravu.
vá, Kremlička. Kromě pláten výFoto: Nelly Kavalová
znamných autorů si děti prohlédly
rozmanité plastiky nebo sochu prezidenta dokreslování na průklepový papír a vrstT. G. Masaryka. Mohly se také dozvědět, veného prosvícení lampou měnily v 3D
kde se nachází originál sochy pohanské- obrázky, které působily jako zajímavý
ho boha Radegasta, kterou mnozí z nás shluk originálních nápadů pro oživení
viděli během svých výletů do Beskyd. vzhledu moravskoslezské metropole.
Na závěr bylo milé slyšet pochvalu urJejí originál lze najít na radnici Frenštátu
čenou třídě VI. A za příkladné chování
pod Radhoštěm.
Ve druhé výstavní síni mohli žáci žáků a za samostatnou tvůrčí práci.
Mgr. Nelly Kavalová
zhlédnout propagační plakáty a reklamy
ZŠ Masarykovo náměstí
z let minulých. Patrný byl zejména rozdíl
6
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Mateřská škola si hledí ekologie
Hned několik ocenění získala v letošním roce Mateřská škola Vratimov. V prvé
řadě si velmi vážíme obhájeného mezinárodního titulu Ekoškola, který nám byl
předán 20. června v Praze. Mezinárodní
titul Ekoškola nám byl udělen na základě
ekologického auditu konaného 26. března.
Byla tak oceněna kvalitní práce ekotýmu,
zejména Mgr. Moniky Chylinské, Bc.
Simony Gajdové a Kateřiny Božoňové.
Nenechaly se zahanbit ani děti z ekologických kroužků, které zodpovídaly všetečné
otázky komise z auditu.
Mateřská škola Vratimov za školní
rok 2017/18 získala opakovaně certifikát
v rámci celokrajské soutěže Ekologická
škola v Moravskoslezském kraji.
Tento certifikát nám byl udělen za podporu aktivit na školních zahradách v rámci
projektu Malí zahradníci. Děti tak získávaly ucelenou představu o ekologickém
pěstitelství a likvidaci biologického odpadu. Bylinky, o které se staraly, využily kuchařky k dochucení pokrmů. Na zahradu
jsme pořídili další tři kompostéry a nově
tři vermikompostéry.
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 24. října na Krajském úřadě v Ostravě.
V kategorii mateřských škol jsme získali
1. místo. Za finanční poukázku v hodnotě
35 000 korun si můžeme zakoupit knihy,
didaktické pomůcky a materiál k přírodovědným činnostem.
Dalším oceněním je certifikát Skutečně
zdravá škola. Získali jsme ho za splnění
bronzových kritérií programu, což zname-

Ředitelka Lenka Siváková a Kateřina Božoňová přebírají certifikát Ekologická škola v Moravskoslezském kraji.
Foto: MŠ Vratimov

ná, že více než 95 % zeleniny a ovoce je
u nás čerstvých a zpracováváme si je sami;
přibližně 70% masa odebíráme pouze
chlazeného; používáme ryby jako je africký sumeček, losos, pstruh lososovitý nebo
tilapie.
Děti dostávají ve školce ke svačinám
čerstvé mléko, které má vyšší výživovou
hodnotu. Pečivo objednáváme bez konzervantů. Ocenění převzala za MŠ 10. listo-

padu v Praze Bc. Simona Gajdová. Abychom zjistili stav ovzduší v blízkosti MŠ,
zúčastnili jsme se také projektu Čistá školka. Dozvěděli jsme se, že ovzduší v bezprostřední blízkosti budovy zhoršují i auta
rodičů, kteří přivážejí děti. Získali jsme tak
čističku vzduchu, která nám byla předána
20. listopadu.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ Vratimov

Dvě stříbra v soutěži Oxford Illustrator
Dva stříbrné úspěchy vybojovaly v anglicko-výtvarné soutěži Oxford Illustrator
žákyně Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí.
Sedmý ročník akce, nad nímž
převzalo záštitu nakladatelství Oxford University Press,
se konal 18. října již tradičně
v ZŠ Karla Pokorného v Ostravě-Porubě. Celkem se ho
zúčastnilo 48 žáků z 16 škol
z Ostravy a okolí. Každý ze
soutěžících měl za úkol přečíst
anglický text z knižní řady Oxford Graded Readers, porozumět mu a následně jej výtvarně
ztvárnit. Soutěžící měli k dispozici slovníky a výtvarné potřeby dle své volby.
Zástupce naší školy, kteří

Sofie Nguyenová a Zuzana Faranová se soutěžními pracemi a diplomy.
Foto: Lenka Parmová
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ji reprezentovali celkem ve
třech kategoriích, vybrala na
základě školního kola učitelka
Jana Kotásková. Její důvěru
získaly Sofie Nguyenová z V.
A, Zuzana Faranová z VI.
A a Vendula Kochová z IX.
třídy. Sofie ztvárnila během
soutěže indickou dívku a její
milovaný strom. Zuzka vystihla krále Jindřicha VIII. a Vendula se se ctí popasovala s náročnou kresbou z knihy Bílý
tesák. Bylo vidět, že učitelka
Kotásková své žákyně zná. Jak
Sofie Nguyenová, tak Zuzana
Faranová získaly ve svých kategoriích druhá místa! Uznání
patří i Vendule Kochové.
Mgr. Lenka Parmová
ZŠ Masarykovo náměstí
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Kurzy sebeobrany pro děti
Podařilo se nám získat skvělého trenéra bojových umění na kurzy sebeobrany
pro děti. Je jím Jan Paldus – trenér 1. třídy sambo, combat sambo, akreditovaný
instruktor sebeobrany MŠMT, 23 let tréninku bojových umění, 7 let trenér sebeobrany na Bezpečnostně právní akademii
v Ostravě. Na otázku „Proč se věnovat
sebeobraně?“ odpovídá:
„Protože většina lidí zcivilizovala, bohužel, ne všichni. Co znamená zcivilizovat? Lidé přestali vnímat nebezpečí, být
pozorní a začali být lhostejní k ostatním.
I když to v obchodních domech a centrech měst vypadá, že je kolem všude

plno lidí, takže se nic nemůže stát, opak
je pravdou. Ne nadarmo se říká, že pod
svícnem je tma. Této situace využívá ta
menší skupina lidí, kteří nezcivilizovali.
Přepadají ve skupinách, vybírají si nepozorné oběti, lidi, kteří nabyli dojmu, že
se jim nemůže nic stát. Pak stačí málo,
aby přišel nějaký „milý“ člověk s nabídkou parfému a opovažte se ho nekoupit.
A přesně to je ten důvod, proč se zajímat
o sebeobranu. Sebeobrana není jen fyzické zvládnutí konfliktu. Začíná vnímáním
situace, předvídáním, snahou nedostat se
do konfliktu. Až když vše zklame, přichází na řadu fyzická obrana. Spousta lidí má

s pojmem sebeobrana spojené věci jako:
budou mě tam bít a já to stejně nikdy nezvládnu. To je mýtus. Instruktor nebude
učit 50 kg ženu, jak házet 100 kg protivníkem, vítěz je předem jasný. Proto je třeba
se naučit, jak protivníka překvapit, jak se
vyhýbat konfliktům, jak reagovat.“
Kurzy sebeobrany proběhnou v DDM
Vratimov v těchto termínech: 2. prosince
2018, 8. prosince 2018 a 12. ledna 2019
vždy v době od 9 hod. do 12 hod. Jsou určené pro děti ve věku 7–14 let. Rezervujte si místo včas, na kurzech je omezený
počet míst. Bližší informace na webových
stránkách www.ddmvratimov.cz. (ddm)

Akce Domu dětí a mládeže
Deskofest III.

Netradiční soboty

V sobotu 1. prosince 2018 připravujeme od 15 hodin akci
pro celou rodinu.
V domě dětí a mládeže budou probíhat turnaje v deskovkách,
ukázky a prodej nových deskových her
a střelba v laserové střelnici.
Více informací: Renáta Böhmová,
r.bohmova@ddmvratimov.cz
tel.: 734 312 763.

Nabízíme další akce z projektu Soboty
s netradičními pohybovými aktivitami,
které můžeme uskutečnit díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.
V sobotu 8. prosince 2018 máme v plánu
parkour a drumben. V sobotu 15. prosince 2018 pojedeme na trampolíny a laser
game.
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz
tel.: 734 443 694.

Mikuláš pro nejmenší

Sportovní den

V neděli 2. prosince 2018 zavítá za všemi hodnými dětmi Mikuláš se svou družinou. Od 16 hodin pro děti připravíme
tvoření, tanečky, hry a soutěže. Rodiče
můžou při příchodu na recepci odevzdat
balíček s řádně označeným jménem dítěte, který jim od 17 hodin předá Mikuláš.
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz,
tel.: 734 443 694.

Zentangle
Začínáme vyrábět dárky pro své nejbližší
a nabízíme workshop s výtvarnicí Pavlou
Hečkovou, který jsme připravili na pátek
7. prosince 2018, kdy si můžete vyrobit
obrázek zajímavou technikou Zentangle.
Jednoduché a efektní kreslení s názvem
„zentangle“ vypadá jako „čmárání bez
nějakého ladu a skladu“, je to úžasná relaxační technika. Jednoduchá a geniální,
která vede k vytvoření krásných a poutavých děl, a navíc k relaxačnímu odpočinku. Vhodné pro děti od 12 let a dospělé.
Více informací: Bc. Marcela Grácová,
m.gracova@ddmvratimov.cz,
tel.: 739 201 077.

Sportovní den pro děti od 8 do 18 let se
koná v sobotu 8. prosince 2018 v tělocvičně v Řepištích. Od 9 hodin budeme
hodnotit mladé fotbalisty při jejich výkonech v družstvech s rodiči – kop na branku, hlavičky apod. Poté následuje turnaj
v badmintonu. Prezence začíná v 10:30
hodin a hraje se čtyřhry mírně pokročilých a pokročilých hráčů.
Více informací: Bc. Marcela Grácová,
m.gracova@ddmvratimov.cz,
tel.: 739 201 077.

Výlet na haldu Emu
V neděli 9. prosince 2018 chystáme výlet pro děti z turistického kroužku a jejich kamarády a další dětské turisty. Na
programu je výšlap na ostravskou haldu
Emu a návštěva vánočních trhů.
Více informací: Klára Pastorková,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz,
tel.: 607 516 187.

Vánoční setkání
V úterý 12. prosince 2018 od 17 hodin
pořádáme Vánoční setkání pro širokou
veřejnost. Na setkání chceme využít
toho, že se sejdou různé generace a bu8

dou si povídat o vánočních tradicích, jejich vývoji v čase, trendech, slavení Vánoc v naší obci v minulosti a nyní. Sdílení
zkušeností mezi lidmi různého věku bude
obohacením celé akce. Aby nám povídání lépe ubíhalo, zabalíme si pod vedením
odborníka na výtvarné techniky vánoční
dárky.
Více informací: Renáta Böhmová,
r.bohmova@ddmvratimov.cz,
tel.: 734 312 763.

Výpravy za poznáním
Víkendový pobyt 14.–16. 12. je určený
pro holky a kluky ve věku 6–12 let. Čekají nás hry, workshopy (výroba přírodního mýdla), v sobotu pak výlet do Olomouce na akci Pevnost poznání.
Více informací: Bc. Renáta Míčková,
r.mickova@ddmvratimov.cz,
tel.: 739 201 078.

Galashow mažoretek
V pátek 14. prosince 2018 od 17 hodin
vás srdečně zveme na prezentaci všech
mažoretek ZIK-ZAK při DDM Vratimov. Akce se koná v areálu TJ Ostrava
na Varenské ulici v Ostravě Fifejdách.

Nedělní setkání
V neděli 16. prosince 2018 od 17 hodin
pořádáme nedělní setkání pro širokou
veřejnost. Poklidná adventní neděle bude
ve znamení řemesel a ručních prací. Součástí setkání je workshop háčkování pro
začátečníky.
Více informací: Klára Pastorková,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz,
tel.: 607 516 187.
Bližší informace na webových stránkách
www.ddmvratimov.cz.
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Budou se záložky do knih líbit v Bratislavě?
Již poněkolikáté se žáci ze ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí, zapojili do česko-slovenského projektu pro základní školy
a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spo-

juje školy. Letošní 9. ročník projektu měl
téma Pohádky, bajky, pověsti a příběhy
neznají hranice a jeho cílem bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými

Vratimovští prvňáčci s učitelkou Nelly Kavalovou ukazují záložky pro slovenské děti.
Foto: Pavlína Kožušníková

základními školami a podpora čtenářství
prostřednictvím výměny záložek do knih.
Celý měsíc říjen všichni žáci ze ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, kreslili, stříhali, lepili a laminovali a vyráběli záložky
do knih, z nichž vznikla krásná výstavka
ve školní knihovně, kterou zhlédly všechny děti ze školy. Na konci října si pak
žáci záložky vyměnili se žáky ze Základní školy M. R. Štefánika v Grösslingové
ulici v Bratislavě. Kromě záložek poslali
na Slovensko i dopisy pro žáky partnerské
školy, ve kterých se představili a napsali
do nich své kontakty.
Kromě vyrábění záložek a psaní dopisů
měli vratimovští žáci v hodinách literatury
možnost seznámit se i se slovenským jazykem. V mnoha třídách se ukázalo, že děti
umí daleko více než jen přečíst slovenský
text, protože mají Slováky mezi svými rodinnými příslušníky. Nakonec se hodiny
literatury změnily v zábavné žákovské besedy.
Letos v říjnu jsme slavili 100. výročí
Československa. Projekt Záložka do knihy
spojuje školy se stal součástí těchto oslav,
protože dokázal, že Češi a Slováci sice už
nežijí ve společném státě, ale stále umí
zorganizovat pěkné společné projekty.
Mgr. Pavlína Kožušníková
vedoucí školní knihovny
ZŠ Masarykovo náměstí

Prosinec zahájí Čertikiáda a Čertovský volejbal
Úctyhodnou částku 16 658
korun se podařilo shromáždit
při XI. ročníku Běhu naděje, který uspořádala v pátek
21. září Tělovýchovná jednota Sokol Vratimov. Běh
naděje je humanitární akce,
jejíž finanční výtěžek putuje
na konto pro výzkum a léčbu
rakoviny. V našem městě ho
podpořilo 942 účastníků. Počasí přálo a tak trasu prošli
nebo proběhli žáci a pedagogický doprovod místních
základních škol Masarykovo
náměstí a Horní Datyně, mateřské školy, a také ZŠ Řepiště. Děkujeme všem, kteří
přispěli, stejně jako zástup- Běh naděje si užily i děti z místních škol, školek a ZŠ Řepiště. Foto: TJ Sokol
cům Městského úřadu, Kulturního střediska a Sboru dobrovolných tečnila celorepubliková akce Noc sokohasičů Vratimov za spolupráci. Poděko- loven, v jejímž průběhu bylo možné zavání patří také studentům SZŠ a VOŠ žít vratimovskou sokolovnu jinak. Děti
z Ostravy – Mariánských Hor, kteří zde i dospělí se prošli temnou budovou od
každoročně zabezpečují zdravotnický suterénu až po půdu za svitu svíček a na
a organizační dozor na trati.
pěti stanovištích plnili různé úkoly. JedVe stejný den jako Běh naděje se usku- no ze stanovišť připomnělo také 100 let
9

od založení Československa.
Sokolovnu navštívila během
akce i strašidla, venku se pak
opékaly párky a do noci se
sedělo u ohně.
Prosinec nabídne pro děti
hned první sobotu 1. prosince od 16 hodin tradiční
Čertikiádu. Nezapomeňte,
že v Sokole se odpolední čekání na Mikuláše s Čertem
a Andělem neobejde bez cvičení, a tak nezapomeňte přezutí a cvičební úbor. V neděli na tuto akci navazuje
Čertovský volejbal. Těšíme
se na Vás, přijďte si s dětmi
udělat radost.
Tyto informace o dění
v Sokole jsou již poslední v tomto roce, děkujeme
vám proto za přízeň a přejeme
j
všem klidné Vánoce
a do nového roku 2019 radostný vstup.
Mgr. Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov

informace občanům

Ligová soutěž stolních tenistů
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).
Dlouhodobé soutěže stolních tenistů začaly v říjnu a skončí
v dubnu 2019. Aktuální ligová tabulka po osmi odehraných kolech
je nyní nahoře i dole velice vyrovnaná a vypadá takto:
1. TJ Ostrava KST D

8

6

1

1

77:44

21

2. TTC Frýdlant

8

6

1

1

73:43

21

3. KST Vsetín

8

5

3

0

77:46

21

4. TJ Sokol Šarovy

8

5

2

1

75:41

20

5. TTC Ostrava-Poruba

8

5

1

2

70:49

19

6. TTC Bolatice

8

3

1

4

55:62

15

7. TJ Chropyně

8

2

2

4

59:68

14

8. SK Přerov A

8

3

0

5

49:63

14

9. TT Sokol Olomouc

8

3

0

5

48:69

14

10. TTC MG Odra GAS
Vratimov

8

2

1

5

56:62

13

11. Orel Zlín

8

2

0

6

40:69

12

12. SK Přerov B

8

0

0

8

17 :80

8

Družstva „A“ a „B“ Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

10:2; TJ Sokol Šarovy 9:9; TTC Ostrava-Poruba 4:10; TJ Ostrava
KST D 7:10.
Vedle „Áčka“ mají vratimovští silné i družstvo „B“, které hraje
Moravskoslezskou divizi a nachází se momentálně uprostřed tabulky. Družstva „C“ a „D“ jsou ve svých ostravských městských
soutěžích první, respektive druhé, a mládežnické TTC MG Odra
GAS Vratimov „E“ je stejně jako naše „Béčko“ uprostřed tabulky.
Tréninky, mistrovské zápasy a jejich výsledky, ale i rekreační
stolní tenis je možno sledovat či přímo provozovat v herně stolního tenisu v ulici U Stadionu 838, která se nachází hned vedle
městského koupaliště. Pro veřejnost je hracím dnem pondělí, děti
a mládež mají tréninky každé úterý a čtvrtek od 15 do 17 hod.
Máte-li dítě narozené v roce 2006 a mladší, přihlaste jej do tohoto krásného sportu (tel.: 603 283 558). Vždyť stolní tenis má ve
Vratimově dlouholetou tradici a v současné době je, jak již bylo
zmíněno, jediným ligovým sportem v našem městě.
V prosinci pořádá oddíl tradiční Vánoční turnaj pro děti a mládež (rok narození 2004 a mladší), poté se utkají jako každoročně
muži v prestižním Vánočním turnaji o putovní pohár.
Oldřich Vrtal
předseda oddílu stolního tenisu

Vzhledem k tomu, že Vratimovské noviny vychází jednou za
měsíc, proběhnou mezi jednotlivými čísly 2 až 4 ligová kola a tabulka se může změnit. Výsledky stolních tenistů uvádíme samozřejmě v každém novém čísle, takže zde jsou poslední čtyři odehraná ligová kola: TTC MG Odra GAS Vratimov – Orel Zlín
Městská

knihovna
VRATIMOV

Městská knihovna informuje

V prosinci se můžete těšit na:
Advent s knihou (Den pro dětskou
knihu). V sobotu 1. prosince od 8:30 do
11 hodin zveme všechny hravé děti. Budeme si číst a povídat o předvánočním
čase, hledat ducha Vánoc, soutěžit a hrát
si. Součástí bude malá předvánoční dílnička. S sebou si vezměte přezůvky a pohodlné domácí oblečení.
S knížkou do života (Bookstart).
2. Setkání s knížkou. Srdečně zveme do
knihovny ve středu 5. prosince od 10 hodin maminky s dětmi do 3 let. Budeme
si číst, hrát, povídat a s Krtkem čekat na
zimu.
Výstavu novoročních knihovnických
přání PF, která potrvá od 30. listopadu
do 11. ledna. Zhlédnout ji budete moci
v půjčovní době v pondělí a čtvrtek od 9
do 12 a od 13 do 18 hodin, v úterý od 9 do
12 a v pátek od 13 do 16 hodin.
Upozorňujeme všechny soutěžící čtenáře (Lovce perel) na bazárek, který bude
probíhat od 10. do 21. prosince v půjčov-

Všem, kteří nám darovali knihy,
děkujeme.

Místní knihovna
Horní Datyně
informuje

První setkání s knížkou do života. Foto: MěK

ní době. Za naspořené soutěžní peníze
moriony si můžete nakoupit v našem bazárku. Od ledna 2019 budeme v této soutěži pokračovat.
Vánoční půjčovní doba
Knihovna bude zavřena od pondělí 24.
do pondělí 31. prosince, otevřeno bude ve
čtvrtek 3. ledna 2019.
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Výstavu v chodbičce knihovny s názvem O mlýncích a kovářství budete
moci zhlédnout do 17. prosince v půjčovní době v pondělí od 14 do 17 hodin.
Vánoční půjčovní doba
Knihovna bude zavřena od pondělí 24.
do pondělí 31. prosince. Na viděnou se
těšíme 7. ledna 2019.
Všem vratimovským a datyňským čtenářům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

informace občanům

Vánoční a novoroční přání
niorů
spolku seniorů

Manželé Pecuchovi
oslavili zlatou svatbu

Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok
a pak šťastný nový rok.
Manželé Pecuchovi se starostou Martinem Čechem při „zlatém“ svatebním obřadu.
Foto: Tomáš Nosil

Děkujeme za pomoc a podporu

Radost a dojetí. V takové atmosféře probíhala 27. října na
Městském úřadě ve Vratimově zlatá svatba manželů Lubomíry a Antonína Pecuchových, kteří se rozhodli oslavit své výjimečné životní jubileum a obnovit svůj svatební slib na stejném
místě, na kterém si řekli své „ano“ před 50 lety. K hezké oslavě
přispěl důstojný obřad, jehož se ujal starosta Martin Čech, milé
dárky i nádherná kytice růží.
Manželé Pecuchovi měli svůj svatební obřad 26. října 1968
v kostele sv. Jana Křtitele a na Národním výboru ve Vratimově.
Po svatbě bydleli asi půl roku u rodičů nevěsty ve Vratimově,
pak si našli byt v Orlové, přestěhovali se do rodinného domku
v Ostravě-Kunčicích, aby se jako senioři vrátili v roce 2009
opět do Vratimova. Společně vychovali dceru Dagmar a syna
Jiřího, dnes se těší z vnoučat Kryštofa, Tadeáše a Matyáše Nosilových a Martínka a Nely Pecuchových.
(red)

Spolek seniorů Vratimov děkuje dětem z mateřské školy
a učitelce Pavle Čelinské za krásné vystoupení ke Dni matek. Jejich dovednosti udělaly nám, seniorkám, velikou radost. Výbor
spolku děkuje rovněž domu dětí a mládeže a kulturnímu středisku za výbornou spolupráci a podporu projektu Sdílím svůj
život. Milé a ochotné spolupracovnice máme také v knihovně.
V spolku seniorů máme kroužek vyšívání a háčkování, který
nám zapůjčil své výrobky k realizaci programu Zdravé stárnutí.
Na prohlídku těchto nádherných výtvorů jsme pozvali i obce,
které patří do regionu Slezská brána. Děkujeme paní Věře
Damkové, Libuši Matuškové a Miloslavě Nováčkové za pracovitost a ochotu vždy přiložit ruku k dílu.
Anna Huppertová
předsedkyně Spolku seniorů Vratimov

Michal si hrál, děti se bavily

V galerii se usídlili andělé

Mistr dětské zábavy Michal Nesvadba navštívil Vratimov
také letos. Svým programem Michal na hraní bavil v pátek
9. listopadu v kinosále kulturního střediska skoro pět stovek
předškoláků a nejmenších školáčků z města a okolí. Zklamáni
určitě nebyli. Populární herec a bavič opět prokázal svoji mimořádnou invenci a tak nadšený pískot, jásot a bouřlivý potlesk
nebral konce. Hezké bylo, že umělec po představení nešetřil
podpisy do památníčků a ochotně pózoval s dětmi ke snímkům.
Prostě jednička s hvězdičkou!
(red)

Vratimovská galerie nabízí „andělské“ umění Ivy Michálkové.
Foto: KS

Michal Nesvadba na vratimovských prknech.

Vratimovská galerie ve Společenském domě se zaměnila na
andělskou. Aktuální výstava Dotek andělů zde totiž nabízí ke
zhlédnutí desítky kouzelných keramických andělíčků různých
velikostí a stejně kouzelné obrazy s andělskými motivy na plátně či historické břidlici ze severočeského Kryštofova Údolí.
Expozici doplňují plakáty a pohlednice s dětskými motivy. Autorkou kolekce je Iva Michálková z keramického a výtvarného
ateliéru AMi. Najdete-li si trochu času, můžete spolu s ní vkročit
do světa andělského umění a nasát hezký kus vánoční nálady.
Galerie je otevřena vždy ve středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin
a během pořadů. Po domluvě na tel. 595 700 751 ji lze navštívit
i individuálně. Výstava potrvá do 17. ledna 2019.
(red)

Foto: KS
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kulturní okénko
informace
občanům

Adorace Ježíšova narození
ký „afroúčes“. I když můžeI když svátek Tří králů
oslavíme až začátkem ledme dnešníma očima shledat
na, námět předváděného
výjev poněkud naivním,
díla nám připomene pro
kompoziční
velkorysost,
vánoční čas velice charakmonumentalitu, smysl pro
teristický motiv: symboliku
dynamický detail i vynikapokory, s níž křesťané přijící ryteckou úroveň umělci
jímají Kristovo narození.
upřít nemůžeme. Jakkoli se
Mudrcové z Východu jsou,
jedná o biblický výjev, přijídíky středoevropské tradici
mají ho dnes v rámci vánoča jejímu charakteristickéních i novoročních tradic jak
mu rysu líčit některé bibvěřící křesťané, tak i ateisté.
lické texty jako pohádkové
Lucas van Leyden (1494příběhy, zobrazeni jako
1533), nizozemský renemocní vládci bohatých říší.
sanční malíř a grafik, se
Setkání samo je projevem
narodil a celý život prožil
důstojného vzdávání pocty
v Leydenu. Tematicky se
králi nejvyššímu. Renesančzaměřoval na biblické moní zvyklost umělci velela Lucas van Leyden: Klanění tří Králů, 1513, mědiryt, 300x425 mm, signováno tivy a venkovský i městský
zpodobnit celý zástup při- v desce: vlevo - L, vpravo – 1513. List ze sbírky GVU v Ostravě
žánr. Byl jedním z prvních
hlížejících v tehdejších doholandských představitelů
bových oděvech, i když tu a tam vidíme rysy. V měšťanské Evropě byste totiž na žánrové malby a je obecně považován
na hlavách i orientální turbany. Místo, počátku 16. století „mouřenína“ hleda- za jednoho z nejlepších rytců v dějinách
kde k adoraci božího syna dochází, také li jen obtížně. Přesto se Leyden pokusil umění. Giorgio Vasari si jej cenil víc, než
nemá atributy betlémského chléva a žád- ke stylizaci černocha alespoň přiblížit, Dürrera.
ný ze tří králů nemá typické černošské když prostřednímu z králů vytvořil krát(ptb)

Kronika města Vratimova, část 83, 1945
Dne 3. května žádal Josef Skopal se skupinou asi pěti mužů o pomoc. Měli vyvěšeny na domech čsl. a ruské vlajky a pomoc
nepřicházela. Dostali na strážnici zbraně
a byli doprovázeni až k domku Skopalově. Připojil se k nim Eduard Sklář se svým
synem Milanem. Na „Zadkách“ se připojil Adolf Budín a M. Kula a od Podlesí se
připojili Rusové. Pod vedením ruského
kapitána vydala se skupina k prohledávání
terénu.
Na louce pod Hůrkou dostali se do prudké německé kulomenté palby, při čemž
padli Milan Sklář, Josef Skopal a Adolf
Budín. Tak byly v naší obci osvobozovací
boje skončeny, neboť Němci se pak stáhli
směrem k Sedlištím.
Místní Němci ani ležící německé armády v naší obci nedopustili se při ústupu
žádného násilí, vyjma vykradení několika
obchodů. Zabit při tomto ústupu nebyl nikdo. Několik málo Němců-civilistů, kteří
zůstali v obci, bylo zajištěno i s německým
lékařem.
Naše obec měla při všem ještě štěstí, že
při průchodu fronty bylo nepříznivé počasí. Takové počasí znemožnilo leteckou
činnost, kterou armády používaly před nástupem do měst a osad. Bombardovaly se
místa, která měla býti dobyta a tím se působily veliké materiální škody a ztráty na

životech. Nebýti nepříznivého počasí pro
létání, mohla býti obec těžce postižena.
Dne 2. a 3. května valily se obcí po všech
silnicích takové mohutné proudy ruských
armád, že občanstvo nevycházelo z úžasu.
Cesty od Bartovic, Kunčic a Hrabové
byly po dlouhé hodiny zaplaveny mohutnými řadami šedých uniforem, tanků, děl,
automobilů a vozů, tažených koňmi. Byla
to úžasná síla armády, pochodující obcí
dva dny, která vzbuzovala obdiv a byla
občanstvem vřele vítána a pozdravována.
Po příchodu Rusů vrátili se někteří Němci zpět do Vratimova. Byli zajištěni a předáni pak do Ostravy bezpečnostním úřadům. Při převozu spravedlivým hněvem
rozezlené občanstvo lynchovalo Rudolfa
Hilschera (který se vrátil z Polska), který
byl za okupace zloduchem obce. Němec
Rudolf Tomis (mající přezdívku pro svoje prudké obraty při chůzi: Kocour Felix)
spáchal sebevraždu oběšením. Němec Ladislav Piech byl v domě č. 238 na Popinci
zastřelen při osvobozovacích bojích.
V tyto dva dny nebylo zákona a lidé museli se řídit vlastním svědomím. Činím tak
velmi nerad a s velikou lítostí, musím-li
v zájmu pravdy zaznamenati tyto řádky:
„K hanbě naší obce dlužno uvésti, že
byty německých občanů (dosti zámožných) byly nesvědomitými a špatnými lid12

mi vyloupeny a mnoho šatstva, prádla, koberců, peřin, obrazů a cenných předmětů
odcizeno. Je to národní majetek a byl těmito škůdci dobrého jména občanů rozebrán.
Škoda, že se mezi občany naší obce, kteří
žili ve velké shodě a poctivosti, našli lidé
nehodní a zlí, kteří znesvětili tyto krásné
a posvátné chvíle osvobození poškozením
národního majetku a pro svůj egoismus
zapomněli na čest obce. Zatím co poctiví
a obětaví občané chopili se zbraní, bojovali a umírali pro svobodu obce, tito škůdci kradli a obohacovali se. To zůstane žel
skvrnou na dobré pověsti našeho občanstva.
Ruské frontové armády nedopustily se
v naší obci žádného násilí, neslušnosti
ani krádeží. Jen za nimi postupující trény
odňali ojediněle dobytek, vozy, hospodářské nářadí, seno apod. Též byly případy
odnětí šatstva a různých domácích předmětů, ale v tak nepatrné míře, že to nestojí
ani za zmínku. Občané dávali vojsku hodinky, kola, lihoviny a za to s nimi leccos
vyměňovali jako látky, rozhlasové přístroje, potraviny apod.
Styk občanstva s ruskými vojáky byl
velmi srdečný, lidé je měli rádi a přátelili
se s nimi. Na ruské vojáky má občanstvo
velmi milé vzpomínky.
(pokračování příště)

informace občanům
společenská
rubrika

VZPOMÍNÁME
Kdo lásku, dobro a veselost rozdával,
ten nezemřel a žije v našich srdcích dál.
Dne 6. prosince si připomeneme
nedožité 65. narozeniny naší milované
maminky a babičky paní

Dne 13. listopadu 2018 jsme si
připomněli 10. výročí, kdy nás opustila
paní

Drahomíra Veldamonová.

Marty Sumíkové.

S láskou vzpomínají dcera a syn
s rodinami.

S velkým smutkem v srdci vzpomíná
manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 18. prosince 2018 si připomeneme
1. smutné výročí, kdy nás opustil
pan

Dne 7. prosince 2018 vzpomeneme
nedožitých 90 let
pana

Josef Šlachta.

Josefa Mokroše.

S láskou vzpomíná manželka Jana,
dcera Lenka a syn Tomáš
s rodinami.

Manželka, dcera a syn s rodinami.

Kdo ho znal, vzpomene, kdo ho měl rád,
nezapomene.
Dne 9. prosince 2018 si připomeneme
15. výročí úmrtí pana

Dne 6. prosince 2018 si připomeneme
2. výročí úmrtí
pana

Jana Klimoszka.

Karla Němce.

S láskou vzpomínají synové
s rodinami.

S láskou vzpomínají manželka Miluše
a děti s rodinami.

Dne 23. prosince 2018 vzpomeneme
25. výročí, kdy nás opustil náš manžel
a tatínek
pan

Dne 9. prosince si připomeneme
již 5. smutné výročí úmrtí
paní

Jany Santusové.

Alois Babiš.

S láskou vzpomínají manžel
a dcera Jana s rodinou.

S láskou vzpomínají manželka a děti.

BLAHOPŘEJEME

Dne 31. prosince 2018 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní

Dne 8. prosince 2018 přichází chvíle
nadevše hezká,
devadesátku slaví dneska
paní

Marii Lastovicové
a 7. prosince si připomínáme její
nedožité 70. narozeniny.
S láskou vzpomíná rodina.

Věra Tlolková.
Proto Ti přejeme hodně sil, zdraví,
štěstí a patří Ti od nás velký dík.
Blahopřeje dcera Šárka s rodinou.

Příspěvky do lednového čísla Vratimovských novin
zasílejte do 12. prosince.
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informace
občanům
Frýdecká
1000/48 z tel. 595 700 750-4 z www.ksvratimov.cz z www.facebook.com/ksvratimov

'ĪYďUQìQHSĢtWHO

Mysteriózní thriller

SURVLQFHYKRGLQ
ýHVNR6ORYHQVNRP\VWHULy]QtWKULOOHUGUDPD
9VWXSQp.þ
1HYKRGQpSURGČWLGROHW
5HåLH.DUHO-DQiN
+UDMt*DEULHOD0DUFLQNRYi9RMWČFK'\N=X]DQD3RUXEMDNRYi2QGĜHM
0DOê5RPDQ/XNQiUDGDOãt
0\VWHULy]QtSĜtEČKYNWHUpPVHSRKiGND]PČQtYQRþQtPĤUX

6RERWQtSURPtWiQtSURQHMPHQãt

+Yď]GDEHWOpPVNi
SURVLQFHYKRGLQ
ýHVNRVORYHQVNRSiVPRDQLPRYDQêFKSRKiGHN
9VWXSQp.þ
3ĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
3iVPRDQLPRYDQêFKSRKiGHN+YČ]GDEHWOpPVNi5p]LD%URNQDYiQRþQtPWUKX9iQRþQtVWURPHþHN9HVHOpYiQRFHDQHE.DUOtNRYR.UWHN
RYiQRFtFKýDURYQpO\åH-DN0LNHã]DFKUiQLO%REHãH6QČKXOiN

0DOiĀDURGďMQLFH

5RGLQQê¿OP

SURVLQFHYKRGLQ
1ČPHFNRâYêFDUVNRSRKiGND
5RGLQQpYVWXSQp.þ  MHGQRWOLYpYVWXSQp.þ
3ĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH0LNH6FKDHUHU
9þHVNpP]QČQt/XFLH9RQGUiþNRYi7RPiã-XĜLþND5DGDQD+HUUPDQQRYi7HUH]D-LURWNRYi0DWČM+DYHONDDGDOãt
9HVHOiSRKiGNDRKRGQpþDURGČMQLFLNWHUiVHWHSUYHXþtþDURYDW

.G\çGUDNDEROtKODYD

5RGLQQê¿OP

SURVLQFHYKRGLQ
ýHVNR6ORYHQVNRSRKiGND
5RGLQQpYVWXSQp.þ  MHGQRWOLYpYVWXSQp.þ
3ĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH'XãDQ5DSRã
+UDMt&KDUORWWD*RWWRYi.DUHO*RWW0LURVODYâLPĤQHN-iQ.ROHQtN.DPLOD0DJiORYi.DWHĜLQD%URåRYiDGDOãt
.ODVLFNiSRKiGNDRNUiORYVWYtOiVFHNOHWEČGUDNRYLDKODYQČRWRPSURþ
GUDNDEROtKODYD
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informace občanům
Vratimovský kalendář na rok
2019

v prodeji v pokladně
kulturního střediska
Cena 60 Kč

Kulturní středisko

VRATIMOV

DOTEK ANDĚLŮ

Rok 2019

13. 11. 2018 - 17. 1. 2019

z pohledu
numeroempatie

Výstava obrazĤ a keramiky
Atelier AMi

Přednáška Dagmar Halotové

29. ledna v 18 hodin
Vratimovská galerie

Vstupné 70 Kč
Prodej vstupenek od 3. ledna v pokladně Kulturního
střediska Vratimov. Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a informace na tel.: 595 700 751.

Vratimovská galerie bude otevřena každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin a během pořadů, nebo po domluvě na tel: 595 700 751.
http://www.ksvratimov.cz/ https://www.facebook.com/ksvratimov/

VRATIMOVSKÁ GALERIE

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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
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Provoz pokladny
Dovolujeme si upozornit občany,
že pokladna kulturního
střediska bude
od 21. do 31. 12. uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
Kulturní středisko Vratimov

kam ve městě
informace
občanům
DATUM
NÁZEV
AKCE

ČAS

Deskofest III.

15:00 DDM Vratimov

Čertikiáda

16:00

1.

Čertovská odbíjená
2.

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

TJ Sokol, cvičení pro předškolní děti s mikulášskou
nadílkou

9:00 Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

16:30 Společenský dům Vratimov

Mikuláš pro nejmenší

16:00 DDM Vratimov

Důvěrný nepřítel

19:00 Kino Hvězda

Dotek andělů

16:00 Vratimovská galerie, výstava

Dotek andělů

16:00 Vratimovská galerie, výstava

Mikulášská zábava

15:30 Společenský dům, Spolek seniorů

7.

Zentangle

16:00 DDM Vratimov

8.

Hvězda betlémská

10:00 Kino Hvězda, promítání pro děti

Vánoční setkání – workshop – balení
dárků

17:00 DDM Vratimov

Malá čarodějnice

17:00 Kino Hvězda

Dotek andělů

16:00 Vratimovská galerie, výstava

Dotek andělů

16:00 Vratimovská galerie, výstava

Nedělní setkání – workshop –
háčkování čepic

17:00 DDM Vratimov

Vánoční pohádka z oříšku

10:00 Společenský dům, divadelní pohádka pro děti

Vánoční koncert

18:00 kinosál Společenského domu, ZUŠ a Spolek POSPOLU

Když draka bolí hlava

13:30 Kino Hvězda

Když draka bolí hlava

17:00 Kino Hvězda

Dotek andělů

16:00 Vratimovská galerie, výstava

Dotek andělů

16:00 Vratimovská galerie, výstava

5.

6.

12.

13.

16.

18.

19.

20.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

KINO

Pohádková rohatá neděle
Tradice nedělních divadelních pohádek pro děti pokračovala v neděli 11. listopadu ve Společenském domě Pekelnou
rohatou pohádkou, kterou pro malé vratimovské diváky přivezlo divadélko Smíšek. A mělo s ní velký úspěch. Děti se
pekelníkům sice vystrašit nepodařilo, zato je spolu s Káčou
a Honzou hezky pobavili. Bonbónek pro děti z rukou hlavních
protagonistů na závěr představení také nebyl špatný nápad.
Na další divadélko s názvem Vánoční pohádka z oříšku se
můžeme těšit 16. prosince od 10 hodin.
(red)
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OSTATNÍ

