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Vážení a milí spoluobčané,
po podzimních volbách do zastupitelstva města vstupujeme s nově
zvoleným vedením města do roku 2015. Předtím, než uvedu pár
slov o záměrech města pro příští volební období, chtěla bych za
sebe a jistě i za další zvolené zastupitele poděkovat za vaše hlasy
a za vaši důvěru, kterou jste nám ve volbách dali. Velmi si toho
vážím a věřím, že vaše očekávání nezklameme. Všem občanům
chci při této příležitosti popřát zejména hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životní pohody, a to nejen v roce 2015.

Městský úřad Vratimov, foto (ak)

Základní škola, Datyňská, foto (ak)

školka v Horních Datyních, foto (ak)

V době, kdy tento článek vznikal, tedy do redakční uzávěrky
8. prosince 2014, nebyl schválen rozpočet města, a proto vás ještě nemohu informovat o tom, jaké úkoly, především v investiční
oblasti, v opravách, či úpravách majetku města, v péči o životní
prostředí, společenské, sportovní a kulturní činnosti, nás v tomto
kalendářním roce čekají. Postupně se o všem dozvíte prostřednictvím Vratimovských novin, webových stránek města, či na
základě osobních dotazů.
Už teď víme, že bychom měli zaměřit své úsilí tam, kde je
souběh potřeb města a možnost získání dotací. V tomto roce,
tedy roce 2015, se pomalu rozjíždí dotační období EU 2014-2020,
které již na začátku nabralo více než roční zpoždění. Postupně se
dozvídáme, kde budeme moci využít evropských peněz na námi
připravované akce. Bohužel do měst a obcí bude pravděpodobně
proudit méně peněz než v předchozím dotačním období a ani oblasti, kde bude možné je využít, zcela nekorespondují s tím, co by
naše obce a města potřebovaly.
Již nyní však známe určité priority, které bychom chtěli prosadit a v některých navázat na minulé volební období.
Určitě budeme dále opravovat a stavět nové chodníky, přechody pro chodce a bezpečnostní prvky na komunikacích. Zejména
v Horních Datyních nás čeká výstavba a oprava chodníků prakticky po celé délce silnice Vratimovská v zastavěné části města.
Máme ještě z minulého dotačního období příslib dotací na zateplení školky v Horních Datyních a Městského úřadu ve Vratimově a věřím, že těchto dotačních prostředků využijeme.
V minulém roce jsme vyčlenili peníze na stavbu nového multifunkčního hřiště pro Základní školu na ul. Datyňská, pro fotbalisty a veřejnost a věřím, že nové zastupitelstvo tuto akci zahrne
do rozpočtu roku 2015.
Jsme si vědomi i toho, že také hřbitovy si zaslouží, aby byly
důstojným místem pro odpočinek našich příbuzných a blízkých.
Proto jsme pro rok 2015 navrhli vyčlenit z rozpočtu i pro tyto
účely vyšší finanční částku, než bylo obvyklé v minulých letech.
Velkým úkolem je stavba kanalizace v našem městě. Ve volebním období 2010-2014 jsme postavili, resp. ještě stále stavíme
dvě kanalizační sítě. Jednu menší, dokončenou, na ul. Podlesí
a druhou na území Horních Datyň podél silnice Vratimovská a
přilehlých místních komunikací. Je velmi pravděpodobné, že dotace na kanalizace a ČOV budou i v následujícím období a bylo
by proto vhodné a rozumné pokračovat ve stavbě kanalizační sítě

přechod před MěÚ, foto (ak)
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i nadále. Konečné rozhodnutí bude na nově zvolených zastupitelích.
Nelze nezmínit rekonstrukci Základní školy na ul. Datyňská
ve Vratimově. V současné době je zadáno vypracování projektu,
požádali jsme o dotace a budeme usilovat o to, aby během tohoto
volebního období škola získala novou podobu.

Chtěli bychom pokračovat ve stavbě hřišť pro děti, tentokrát
pro ty větší, „..náctileté“ a upravovat veřejná prostranství tak,
abychom z nich měli radost a nemuseli se za ně stydět sami před
sebou ani před návštěvníky našeho města. V začátcích tohoto
snažení je např. projekt obnovy mlýnku, či staré kovárny v Horních Datyních s vybudováním malého parčíku, ale o tom až příště, až naše představy nabudou reálnější podobu.
Opravovat nadále musíme místní komunikace a v havarijním
stavu jsou i některé naše mosty přes potok Datyňku.
Trápí nás také hustý provoz naším městem, zvýšila se kamionová přeprava a množství nákladních vozidel. Pokusíme se nějak
tuto nežádoucí situaci řešit.
Zabývat se musíme také otázkou parkování v centru města a na
přilehlých komunikacích.
Je toho hodně, co nás čeká. Jistě nestihneme vše, co bychom
chtěli, co naše město potřebuje. Limitováni jsme zejména rozpočtem města a finančními prostředky, které získáme mimo tento
rozpočet. Jaké budou priority v tomto volebním období, kam budeme směřovat, rozhodne nové zastupitelstvo.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

hřiště u lékárny, foto (ak)

Aktuální informace ze sociální oblasti – s účinností od ledna 2015
Kontakt na sociální pracovnice:
Bc. Jitka Langrová: tel. 595 705 923, e-mail: langrova.meu@vratimov.cz
Mgr. Jana Mořkovská občané písmenem (A-O), tel: 599 444 691,
e-mail: jmorkovska@ostrava.cz
Mgr. Markéta Urbanová občané písmenem (P-Ž), tel: 599 444 698,
e-mail: m.urbanova@ostrava.cz

Zvýšení důchodů
Od ledna 2015 bude pevná část penzí zvýšena o 60 Kč, tedy
ze současných 2.340 Kč na 2.400 Kč. Procentní výměra vzroste
o 1,6 %, u průměrného starobního důchodu to představuje částku
200 Kč.
Zvýšení minimální mzdy
Zvýšení minimální mzdy z 8.500 Kč na 9.200 Kč. Minimální
hodinová mzda bude 55 Kč.
Dávky pomoci v hmotné nouzi
Dochází k řadě změn při posuzování podmínek pro nárok na
dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Nově se pro obě dávky bude započítávat do příjmu žadatele
pouze 80 % z vyplácené dávky důchodového pojištění (např.
starobního důchodu). Osobám s nižšími důchody tak mohou
nově vznikat nároky na dávky pomoci v hmotné nouzi. Vzhledem k tomu, že tento systém každou situaci posuzuje individuálně a podání žádosti je administrativně náročné, mohou sociální pracovníci zpracovat základní přehled finanční situace
osoby. Na základě jeho vyhodnocení mohou doporučit podání či
nepodání žádostí o příslušné dávky. O jejich konečném přiznání
však vždy rozhoduje Úřad práce ČR.
Osoby, které již opakovanou dávku pomoci v hmotné nouzi
pobírají, nebudou muset o přepočet dávky žádat. Úřad práce ČR
by měl sám zahájit nejpozději do 31. 3. 2015 řízení o přehodnocení nároku na dávku. Samozřejmě i v těchto věcech mohou
poskytnout sociální pracovníci individuální poradenství.
Změny se dále týkají stanovování okruhu společně posuzovaných osob především u doplatku na bydlení či standardizace
jiného než obytného prostoru a zpřísnění podmínek pro poskytování doplatku na bydlení v rámci ubytovacích zařízení.
Získání podrobnějších informací
Sociální poradenství a komplexní sociální práci zajišťuje sociálně-správní odbor města Vratimova ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy.

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Oznámení o změně ceny
vodného a stočného od 1. 1. 2015
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a
stočného s účinností od 1. ledna 2015 takto:

Voda pitná (vodné)		
			

34,40 Kč/m3 (bez DPH)
39,56 Kč/m3 (vč. 15 % DPH)

Voda odvedená (stočné)
			

31,88 Kč/m3 (bez DPH)
36,66 Kč/m3 (vč. 15 % DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2015, popřípadě
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Ing. Abín Dobeš, Ph.D.
ekonomický ředitel
2

informace občanům

Občané starší 70 let mají jízdné
zdarma

Český červený kříž

Naše občany jsme již informovali o snaze města Vratimova,
kterou vyvíjí společně s městem Paskovem a obcí Řepiště, zajistit
pro osoby starší 70 let možnost používat zdarma autobusovou dopravu DPO také na území těchto obcí. Jednání s DPO bylo úspěšné. Od 1. ledna 2015 mohou občané starší 70 let jezdit autobusy
DPO zdarma. Dříve mohli této výhody využívat pouze na území
města Ostravy. Od počátku roku 2015 bude stačit také pro cestu do
Ostravy pouze platný OP. Bezplatně mohou občané starší 70 let cestovat do Ostravy autobusy DPO také z Řepišť, Paskova a Krmelína.

uděluje zlatou medaili
prof. MUDr. J. Janského

panu Mgr. Radku Adamusovi
panu Rostislavu Czujekovi
panu Josefu Bartoškovi,

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

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

autobusová zastávka Vratimov náměstí, foto (ak)

Olympionici na ZŠ Datyňská

hlídky, kterou tvoří celkem deset úspěšných a oblíbených sportovců. A my jsme se rozhodli, že v letošním ročníku, který dostal název Sazka Olympijský víceboj, chceme patřit mezi nejlepší
školy. A daří se nám to! Všichni žáci sportovní disciplíny splnili,
a proto jsme byli vybráni jako jedna z 29 nejaktivnějších škol v republice, kterou navštívila 24. listopadu Olympijská hlídka v čele s
vodním slalomářem Jiřím Prskavcem (mistr Evropy 2013 a 2014,
vicemistr světa 2013) a bývalou gymnastkou Adolfinou Tkačíkovou – Tačovou (stříbrná olympijská medailistka z let 1960 a
1964, vicemistryně světa 1958, 1962; týmová kolegyně Věry Čáslavské).
Po úvodním přivítání a představení všech účastníků a vysvětlení myšlenky „fair play“ přišel čas na pořádnou rozcvičku a
následně se začalo sportovat. Na programu byly čtyři disciplíny: T-běh, skok z místa, trojskok snožmo a hod míčem v sedě.
Děti předvedly parádní výkony, v trojskoku prohrál dokonce i Jiří
Prskavec. Poté přišly na řadu krátká beseda, společné focení a
očekávaná autogramiáda.
Doufáme, že si tento den všechny děti i pedagogové užili, a již
nyní se těšíme na jarní část olympijského víceboje, do kterého se
s vysokým nasazením opět zapojíme.
Mgr. Jana Biolková
garant projektu na ZŠ Datyňská

Již v loňském roce se naše škola zapojila do pilotního ročníku
Olympijského víceboje, který je projektem Českého olympijského výboru a spadá do dlouhodobé kampaně Česko sportuje. Projekt podporuje sport a zdravý životní styl a jeho hlavním cílem
není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit do sportovních činností co nejvíce žáků
školy a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém
volném čase. Žáci plní 8 disciplín, které prověřují jejich fyzické
schopnosti.
Do celorepublikové akce se zapojilo přibližně tisíc škol a vždy
tři nejlepší z každého kraje se mohou těšit na příjezd Olympijské

foto ČOV/Ubald Rutar
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Výuka němčinky jinak aneb
Wir waren in Österreich! Wir erlebten Wiener Adventzauber!
Nejkrásnějším obdobím pro návštěvu vznešené Vídně jsou
Vánoce. Ulice a náměstí zaplnily od konce listopadu kouzelné
vánoční trhy a překrásná výzdoba. Němčináři 8. ročníků ZŠ Datyňská 690 mohli díky školní exkurzi ve čtvrtek 4. 12. 2014 tuto
nezapomenutelnou romantickou atmosféru Vánoc a pohádkové
vídeňské vánoční trhy zažít. Během dne si žáci vyzkoušeli své
komunikační dovednosti přímo v německy mluvícím prostředí
(zjišťování informací, nákup, koupě vstupenek, orientace ve městě apod.), vychutnali si tradiční vánoční trhy, prošli se adventně vyzdobeným historickým centrem a zhlédli architektonické
skvosty Vídně – Stephansdom, Hofburg, Mozarthaus, Wiener
Rathaus, Wiener Staatsoper, Burgtheater, Parlament, Hundertwasserhaus aj. Přínosná byla pro žáky také návštěva Uměleckohistorického muzea (Kunsthistorisches Museum), kde obdivovali
umělecká díla mistrů Rubense, Rembrandta, Raffaela aj., Kunstkammer a císařskou klenotnici. Do Vratimova jsme se vrátili plni
nově nabytých vědomostí a zážitků z neopakovatelné atmosféry
Vídně v období Vánoc.
Mgr. Lucie Homolová

foto Lucie Homolová

„Datlíci“ - malí ekologové,
vysadili okrasné jabloně

Mikulášská nadílka pro Dětský
domov Ostrava-Hrabová

Mateřská škola ve Vratimově získala v soutěži Ekologická škola Moravskoslezského kraje ocenění za ekologické aktivity ve
školním roce 2013/2014. Jednou z výher byly dvě okrasné převislé jabloně „Royal Beauty“. Děti z ekologického kroužku se ujaly
výsadby těchto stromů. Jedno podzimní odpoledne vzali Datlíci
do rukou zahradní náčiní a dali se do práce. Paní učitelky vyhloubily díry v zemi, děti stromy usadily, přihrnuly a udusaly kolem
nich zeminu. Na závěr je nezapomněly zalít. Okrasné jabloně
dorůstají do výšky 4 m, jejich květy, plody i listy jsou purpurově zbarvené. Z květů se na podzim vytvoří karmínová jablíčka,
která na stromě vydrží dlouho do zimy. Jejich chuť je pro člověka
dost trpká, ale pro ptactvo se jedná o oblíbenou zimní pochoutku.
Datlíci popřáli jablůňkám, aby krásně rostly, přinášely ptáčkům
jablíčka a krášlily prostředí před naší mateřskou školou.

Mikuláš s andělem a čertem již tradičně zavítali do Dětského
domova v Ostravě-Hrabové. Hned jak vešli do sálu, dětem se rozzářila očička a bylo vidět, že se na nadílku velice těší. Děti Mikulášovi předvedly své pěvecké nadání v krátkém karaoke a pak již
Mikuláš s andělem začali rozdávat dárky. Celou nadílku provázela
radost a upřímný smích děti a to i přesto, že si čert pár zlobivých
dětí odnesl do pekla. Musím přiznat, že nejkrásnější bylo, když si
děti rozbalovaly dárky. V jejich očích byla vidět upřímnost, láska
a nadšení, a to je důvod proč naše Občanské sdružení Pakynostra
tyto nadílky pořádá již několik let. Moc děkujeme všem sponzorům - paní Daniele Pavlorkové, manželům Krausovým, panu Petru
Beranovi, panu Liboru Galačovi, panu Novákovi, manželům Hrobošovým, panu Danieli Novotnému, panu Jiřímu Nespěšnému a
všem členům Občanského sdružení Pakynostra. Velké díky patří
také andělu, čertu a Mikuláši.
Petr Pliska
předseda o.s. Pakynostra

Bc. Simona Gajdová

foto MŠ Vratimov

foto Dětský domov Hrabová
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Datyňský „mlynek“, podruhé
V minulém čísle Vratimovských novin vyšel článek o tradici
větrných mlýnků v Horních Datyních a širším okolí. Mezitím
v sobotu 29. 11. 2014 byl otevřen větrný mlýnek v sousedních
Řepištích. Po Šenovu a Václavovicích další z rekonstruovaných
větrných mlýnků v okolí. Teď čekáme na termín otevření mlýnku v Bruzovicích. Již stojí, jistě bude zpřístupněn důstojným
otevřením. Vzniká přitažlivá pozoruhodnost pro občany a turisty. Někdo již pojmenoval větrné mlýnky v regionu Slezské
brány –„ Rozptýleným skanzenem větrných mlýnků“. Jedná se
o jedinečnost, která nemá v republice obdoby.
Datyňský „mlynek“ je současně ve stadiu snahy a začátku
jeho připomenutí ve Vratimově – Horních Datyních. Podařilo
se z několika starých fotografií nakreslit bývalý objekt „kuzně“ s mlýnkem, kovárnou vč. stožáru a větrného kola. Zásluhou
kreslíře Jindřicha Sládka máme kresby, které odpovídají letům
počátků jeho existence – 1911. Nevlastníme žádnou ucelenou
fotografii objektu. Ale z příležitostných fotografií bylo možno
všechny části „kuzně“ zkompletovat v jeden obrázek.
Jaká je představa? Místo je dáno. Dnešní parčík v místě, kde
objekt dlouhá léta stál: Horní Datyně, roh ulic Vratimovská a
Jos. Tomise. Nejde jen o „mlynek“. Jde o důstojný parčík v centru obce. Dalším krokem by měl být projekt, zpracovaný odborníky. Prvků pro úpravu parčíku se nabízí více. Dominantou by
měla být věž s větrným kolem.
Jde o to najít zájem občanů a spolků, snahu vedení města a
schopnost a píli úředníků. A jako vždy – v první řadě finance.
Nezdá se mi to nemožné. Proč? Už bylo něco uděláno. O tom
v příštím čísle Vratimovských novin.
Skupina „fanoušků“ – občanů se schází každé druhé úterý
v měsíci v 17(18) hodin v klubovně KČT na hřišti u Kulturního
domu v Horních Datyních. V pozadí této iniciativy stojí Klub
českých turistů Slezská brána.
z otevření větrného mlýnku v Řepištích 29. 11. 2014, foto KČT

Jan Sládek

Kronika města Vratimova, část 41.
Březen
1. – 2. v noci mráz, na stromech jinovatka, na den taje – sněhu
ubývá, 3. ve dne taje, odpoledne prší až do noci, 4. ráno slunečno,
večer prší vydatně, 6. ráno mlha, prší v přestávkách, sníh zmizel.
7. – 8. hustá mlha, sychravo, 9. – 10. mlhavo, temperatura normální,
11. - 13. v noci mráz, na den slunečno, 14. – 15. slunečno bez mrazu,
na poli se místy oře. 16. – 17. mírně teplo, v poli se začíná
pracovati, 18. v noci silný vítr, odpoledne prší, 19. slunečno,
20. silný vítr, odpoledne trochu prší, 21. v noci i na den silný,
ledový vítr, severák, temperatura pod 0 °C, země zmrzlá, seje
se oves, 26. – 27. na den slunečno, v poledne velmi teplo, na noc
mráz, 28. v noci mráz, temperatura asi 6 °C, na den jasno a temperatura až 15 °C, 29. mírně teplo, 30. ráno silná rosa, značně teplo,
31. ráno mračno a začalo pršeti, na den slunečno, teplo.
Duben
1. jasno, teplo, v poli se seje, 2. – 4. studený vítr, ráno slabý
déšť, deště je třeba, je sucho, 5. ráno prší, pak sněží, temperatura
mírná, 6. - 7. dešťové přeháňky, studeno, 8. chladno, v poli se
pracuje, třeba deště, 9. tuhý noční mráz, pak krásný slunný den,
pěkná Květná neděle. 10. – 12. bez mrazu, slunno, teplo, sucho,
13. chladno, odpoledne prší, 14. Velký pátek, studený vítr, velmi sucho, 15. – 17. větrno, chladno, dešťové přeháňky, 18. – 19.
krásný den, ale studeno, je třeba tepla a deště, 20. -23. mráz, až

voda zamrzla, sucho, studeno, pak oteplení, 24. – 25. temperatura
mírná, sucho pořád, obilí načervenalé, škoda na travinách a jeteli,
26. – 29. ráno slabý mráz, již delší dobu sucho, škoda na polních
plodinách, 30. v noci trochu pršelo, teplo, stromy se začínají rozvíjeti, květu ještě není.
pokračování příště

ilustrační foto - Horní Datyně, foto archiv KS
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informace občanům

Moderní mediální
technologie už jsou
ve školách jako doma…

Novoroční přání

Děti a zaměstnanci Domu dětí a mládeže
Vratimov přejí všem svým příznivcům
příjemně strávený volný čas v roce 2015.
I v tomto roce zde budeme pro vás!

…a děti v médiích také. Závěrečná konference projektu Média do škol Domu dětí a mládeže Vratimov, které se 24. 11. 2014
na Morávce zúčastnilo téměř 180 dětí, pedagogů a dalších hostů
z obcí partnerů, ukázala význam systematické spolupráce mezi
školami, středisky volného času a odborníky z mediální sféry.
Jednorázové workshopy a projektové dny U nás pro děti z Frenštátu pod Radhoštěm, Sedlišť, Řepišť, Hukvald a Vítkova byly
zaměřeny na poznávání okolí pomocí geocachingu a místní historie v rámci besed se seniory a vyvrcholily vytvářením návrhů
místní naučné stezky. Děti v jejich průběhu také pod vedením
odborných lektorů psaly tiskové zprávy, natáčely a později zpracovávaly krátká videa o zajímavostech své obce či medailonky
místních osobností. Všechny vytvořené materiály zůstávají školám a střediskám volného času k dalšímu využití při výuce nebo
volnočasových aktivitách.
Některé z těchto audiovizuálních materiálů využil projektový
tým při vytváření výukové aplikace na téma místního dědictví
a děti se tak mohly podílet na vzniku interaktivní hry, díky níž
se zábavnou formou seznámí se zajímavými informacemi ze své
obce a jejího okolí. Další aplikaci pro tablety s tématem mediální
výchovy realizační tým projektu Domu dětí a mládeže Vratimov
právě dokončuje.
S tablety a jejich výukovým potenciálem se během projektu
žáci prvního stupně důkladně obeznámily při sérii workshopů
Tablety do tříd. Dnes už vědí, že i matematika nebo čtení může
být akční hra.
Největší kus práce mají ale za sebou členové a vedoucí multimediálních dětských redakcí Ježkovo vočko (ZŠ Hukvaldy), Řepák (ZŠ Řepiště), Chytrolín (ZŠ Sedliště), Multíci (SVČ Astra,
Frenštát pod Radhoštěm) a Kamera (SVČ Vítkov). Během roku a
půl si prošli v sérii workshopů a mentorovaných praxí trnitou cestu moderního novináře přes tištěné formáty (např. tisková zpráva), rozhlasové formáty (rozhlasový rozhovor, audiopohlednice)
až k audiovizuálnímu žurnalismu. Vyvrcholením jejich práce
jsou první regulérní video reportáže, jejichž tématem je dění a
zajímavosti v obcích partnerů projektu a jejich okolí.
Sestřih mapující vývoj redakce a pokrok jejich členů, který si
zástupci redakcí sami zpracovali a naživo okomentovali, zhlédli
hosté v druhé části konference. Její součástí byla i výstava dokumentačních a tištěných materiálů, které děti vytvořily během
projektu, a vybraných metodických materiálů.
Projekt končí, ale zůstává spousta natočeného záznamu, probuzený zájem o dění kolem sebe a snaha o sdělení – a sdílení - všeho, co kolem sebe vidíme a co zažíváme. Zůstávají společné zážitky z práce na věcech, které se nás dotýkají, a touha po dalších.
Proto věříme, že spolupráce s redakcemi a jejich domovskými
školami a středisky volného času bude pokračovat. A příští rok
tak společně přijedeme natočit třeba něco o….VÁS.
Za tým projektu Média do škol
Michaela Bělohlavá
spoluautorka a manažerka projektu

Za DDM Vratimov
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka

ˇ
Ples mesta
Vratimova

sobota 31. ledna 2015 od 20 hodin
Spolecenský
dum Vratimov, Frýdecká 1000/48
ˇ
hudba: kapela Mistral a disko Golasovský
program:
LR Cosmetic dance team - predtancení
ˇ
ˇ
Vladimír Lichnovský alias "Elvis Presley“
tombola
ˇ prekvapení
ˇ
pulnocní
ˇ ˇ
nabídka jídel k veceri:
ˇ houskový knedlík
1. hovezí
ˇ gulás,
2. prírodní
kotlet v marináde,ˇ varené
brambory
ˇ
ˇ
3. kurecí
rízek,
bramborový salát
ˇ
ˇ

predprodej
vstupenek: MeÚ,
sekretariát starostky
ˇ
ˇ
tel. c.ˇ 595 705 953
ˇ
ˇ vecere
ˇ ˇ 350 Kcˇ
cena vcetne
foto DDM Vratimov
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Vratimovská galerie

Město ve fotografiích
Dalibora Bednáře
Výstava fotografií Dalibora Bednáře je sestavena ze dvou souborů. Rozsáhlejší soubor barevných snímků nazvaný Ocelové
město doplňuje co do počtu menší série černobílých fotografií
Ploty.
Fotografická tvorba Dalibora Bednáře (*1960) je poměrně rozmanitá, autor dosud pořizoval dokumentární fotografie z cest
(Evropa na dlani 2001, Paříž, Paříž 2005, Tři na Ukrajině 2012),
zabýval se subjektivními dokumentárními fotografiemi lidí (Banát 2010, Markéta 2011), vytvářel portréty (Ne)známí 2012, Lidé
na pouti 2013), akty (Jemné křivky těla 2002) i výtvarné fotografie krajin (Krajiny vnitřní a vnější 2007).
Soubor fotografií nazvaný „Ocelové město“ velmi volně navazuje na jeho dřívější krajinářský cyklus Krajiny vnitřní a vnější.
Z hlediska použité techniky se však tentokrát odklonil od dosud
výhradně používané černobílé fotografie k barevným snímkům.
Neusiluje však o popisně věrnou barevnost, ale tvůrčím způsobem využívá technických možností vyvolávání pro dosažení vysoké zrnitosti, silného kontrastu a neobvykle sytých barev. Společným jmenovatelem souboru „Ocelové město“ tak je úsporná
barevnost omezující se pouze na několik odstínů jedné barvy.
V souboru „Ploty“ se autor soustřeďuje na frekventovaná místa ve městě, jako jsou různé ohrady, ploty a zdi, které cosi ohraničují, oddělují a zároveň jsou poznamenané starými i nedávnými
stopami a zásahy lidí, kteří tudy prošli. Mnohé fotografie série
„Ploty“ tady mají vedle nesporné výtvarné kvality i určitou dokumentární hodnotu.
Pro většinu vystavených snímků obou uvedených souborů je
typické minimalistické pojetí obrazu a především specifický jemný lyrismus, které provází celkové vyznění fotografií. Všechny
prezentované fotografie vznikaly v širším teritoriu Ostravska,
snímky z továrního prostředí a dílen v nevábném, ale fotogenickém prostředí starých provozů Vítkovických železáren, snímky
plotů v centru Ostravy. Dalibor Bednář vnímá prostředí Ostravska jako nevyčerpatelný materiál pro fotografování všední skutečnosti, umožňující nevšední, imaginativní a lyrické interpretace. Pracuje s reálnými předměty, s poetikou všedních věcí, avšak
způsob jejich zobrazení vzbuzuje v divácích představivost a vybízí je k dialogu. Návštěvníkům výstavy přeji mnoho hlubokých
zážitků nad prezentovanými snímky, přinejmenším tak intenzivních, jaké prožíval autor při jejich fotografování.

fotografie Dalibora Bednáře

Město

Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48
vernisáž výstavy
13.ledna 2015 v 17 hodin
výstava potrvá do 26. února 2015
otevřeno středa a čtvrtek od 16 do 19 hodin,
individuálně tel.: 595 700 751
vstup zdarmaKostelní 3, Moravská Ostrava

Martin Smékal

Vratimov očima dětí
výstava kreseb
dětí místních škol
Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48
Výstava bude otevřena do 8. ledna 2015 každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.
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kino Hvězda v lednu
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nabídka kurzů

Nabídka kurzů od února 2015
PONDĚLÍ 9. 2. 2015 - 8. 6. 2015

STŘEDA 11. 2. 2015 - 10. 6. 2015

Zábavné taneční cvičení pro děti OD 8 LET
625 Kč/16 lekcí, 16:45-17:30
lektorka: Martina Pelikánová

Zábavné taneční cvičení pro děti OD 8 LET
660 Kč/17 lekcí, 16:30-17:15
lektorka: Martina Pelikánová

AEROBIC MIX
835 Kč/17 lekcí,18:00-19:00
lektorka: Lenka Valigurová

BODYSTYLING
800 Kč/18 lekcí, 18:00-19:00
lektorka: Bára Hudáková Janšová

SHOW DANCE S PELI
770 Kč/17 lekcí, 18:00-19:00
lektorka: Martina Pelikánová

FIT BALONY
805 Kč/18 lekcí, 19:00-20:00
lektorka: Lucie Cielecká

RELAX A JÓGA
835 Kč/17 lekcí, 19:00-20:00
lektorka: Lenka Valigurová

JÓGA
900 Kč/18 lekcí, 17:00-18:30
lektorka: Míša Vysloužilová

ÚTERÝ 10. 2. 2015 - 9. 6. 2015

ČTVRTEK 12. 2. 2015 - 11. 6. 2015

ABY ZÁDA NEBOLELA
970 Kč/18 lekcí, 17:00-18:00
lektorka: Monika Čížová

PILATES
920 Kč/19 lekcí, 17:00-18:00
lektorka: Bára Hudáková Janšová

PILATES
880 Kč/18 lekcí, 18:00-19:00
lektorka: Bára Hudáková Janšová

BODYFORM
950 Kč/19 lekcí, 18:00-19:00
lektorka: Lenka Němcová

VYNIASAPOWER JOGA
985 Kč/18 lekcí, 18:00-19:30
lektorka: Irena Homová

CVIČENÍ PRO MUŽE
920 Kč/19 lekcí, 19:00-20:00
lektorka: Lenka Valigurová

BODYFORM
905 Kč/18 lekcí, 19:00-20:00
lektorka: Lenka Němcová

Podrobnější informace ke kurzům na tel. č. 595 700 752,
731 446 809, osobně v kulturním středisku nebo na
www.ksvratimov.cz v sekci „kurzy“.
Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových
stránek www.ksvratimov.cz , případně osobně v pokladně Kulturního střediska Vratimov. Po naplnění kurzu
budete vyzvání k jeho zaplacení; úhradu můžete provést
hotově v pokladně Kulturního střediska Vratimov nebo
převodem na účet – informace na tel. č. 595 700 751.

KERAMICKÁ DÍLNA – JARNÍ A ZAHRADNÍ KERAMIKA
10.2.2015 – 2.6.2015
17 lekcí/ 1400 Kč, 18:00-20:00
Lektorka: Ludmila Valenčinová
Materiál a pomůcky si kurzisté hradí sami – 350 Kč/ osoba. Cena výpalu je zahrnuta v ceně kurzu.

Cvičení pro muže s Lenkou
Cvičení a posilování pro muže ve věku od 18 let do ???

Každý týden ve čtvrtek si můžeme dát společně pěkně do těla.
Začínáme 12. 2. 2015 od 19 do 20 hodin.
9

akce v kulturním středisku, informace občanům
Kurzy

Leden
v kulturním středisku

Pondělí

Program ve Společenském domě ve Vratimově
8. ledna
15.00
učebna č. 11		 autoškola
11. ledna
10.00
kinosál		 nedělní pohádka –
				
O neposlušných kůzlátkách
15. ledna
15.00
učebna č. 11		 autoškola
17. ledna
14.30
velký sál		 karneval ZŠ Datyňská
22. ledna
15.00
učebna č. 11		 autoškola
29. ledna
15.00
učebna č. 11		 autoškola
31. ledna
20.00
velký sál		 ples města Vratimova

Úterý

Středa

Program v Kulturním domě Horní Datyně
9. ledna
12. ledna
17. ledna
21. ledna
24. ledna
30. ledna
31. ledna

15.00
18.00
20.00
09.00
20.00
18.40
20.00

velký sál		
klubovna		
velký sál		
malý sál		
velký sál		
klubovna		
velký sál		

Čtvrtek

VVH SDH
ZO ČZS
ples TJ Sokol Horní Datyně
výběr poplatků
ples SDH Horní Datyně
ZO ČSV
ples ZŠ a MŠ Václavocice

09.45
15.45
17.15
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
18.00
19.00
16.30
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00

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

cvičení seniorů
AJ - 3. ročník
AJ - 2. ročník
show dance s Peli
aerobic mix
relax a jóga
aby záda nebolela
vinyasa power jóga
pilates
bodyform
zábavné cvičení pro děti
jóga s Míšou
bodystyling
fit balony
pilates
bodyform

Více informací na www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
9. 1. Diskotéka, sál DDM Vratimov, 18 hod
10. 1. Karneval pro nejmenší, sál DDM Vratimov, 16 hod
13. 1.Informační schůzka LDT Itálie, DDM Vratimov, 17:30 hod
20. 1. Informační schůzka pro pobyt rodin s dětmi Chorvatsko,
DDM Vratimov, 17:30 hod
30. 1. Pololetní prázdniny – návštěva planetária

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Nedělní divadelní pohádka - Divadelní soubor Bambules

O neposlušných kůzlátkách

Vratimov

2015

Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.
Kalendař 2015.indd 1

Vratimovský kalendář
na rok 2015

neděle 11. ledna v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

1.10.2014 8:57:46

cena 50 Kč

rodinné vstupné 80 Kč • dospělí 60 Kč • děti 40 Kč

V prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Dne 25. 1. 2015 vzpomeňte s námi první
smutné výročí od tragické smrti našeho
milovaného syna

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají
víc než ostatní. O to těžší je naučit se
bez nich žít. Dne 6. 1. 2015 vzpomeneme
1. výročí úmrtí pana

Ludvíčka Svobody.

Zdeňka Pavlovského.

Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomohli
a stále pomáhají překonat ty nejtěžší chvíle.
Rodina Svobodova a Kičmerova.
„Koho bohové milují, ten umírá mlád“
(Plautus)

Nikdy nezapomeneme. Manželka, syn a
dcera s rodinami.

Dne 18. ledna 2015 je tomu 17 let,
kdy nás opustil pan

INZERCE PRO VÁS

Zdeněk Suchý.

Hledáme pomocnici k 85leté paní s omezenou pohyblivostí na
4 hodiny denně z Vratimova. Tel.: 732 873 986.

S láskou vzpomíná manželka se synem,
maminka a celá rodina.

Pronajmu byt 3+1, Na Vyhlídce. Volný ihned. Tel.: 724 909 821.
Dne 20. ledna 2015 by oslavil
70. narozeniny pan

Pronajmu byt 3+1 ve Vratimově. Tel.: 603 481 368.

Jiří Adámek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Adámkova.

Pronajmu garáž na ulici Na Hermaně. Elektřina, vymalovaná.
600 Kč měsíc + energie. Tel.: 606 451 057.

Dne 10. ledna 2015 uplynou
2 roky od úmrtí pana

Děkujeme Všem za spolupráci a podporu
v roce 2014 a hodně štěstí, zdraví a klidu
v duši v roce 2015, přeje

Vladislava Šebesty.

Rada starších NO Vratimov

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s láskou a úctou.
Manželka, syn a dcera s rodinami.

Zároveň zveme na

Tříkrálový varhanní koncert
do Husova sboru
v sobotu 10. ledna 2015 v 17 hodin

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se
nezahojí. Dne 8. 1. 2015 uplyne 12 let,
kdy nás opustila naše milovaná

varhany - Mgr. Pavel Rybka
zpěv - Tamara Urbánková

Vlasta Mintělová.
Myslíme na Tebe každý den. Celá rodina.

Rada starších NO Vratimov

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. ledna 2015

Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.ksvratimov.cz.
Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
Tisk: Tisk Agency, s.r.o, Moravská Ostrava.
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Z obsahu:
– Rozpočet na rok 2015 je schválený
– Oznámení o změně ceny vodného 
– Odpověď na petici občanům

1. únor 2015 / číslo 2

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 3
str. 4

604 127 288

Obnova zeleně v centru města
Většina občanů s největší pravděpodobností zaznamenala novou výsadbu zeleně v centru našeho města, a to konkrétně před
domy s pečovatelskou službou a Základní školou na Masarykově
náměstí, zahájenou koncem minulého roku. Přestože nová výsadba
zeleně byla připravována již delší dobu, z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovnice, která má životní prostředí v našem
městě na starosti a volbami do zastupitelstva a orgánů obce, nedostaly se podrobnější informace k našim občanům dříve a chci to
alespoň dodatečně napravit.
Vratimov má oficiálně dvě náměstí. Masarykovo, rozprostírající
se zhruba od Základní školy na Masarykově náměstí po nákupní
středisko, a Radniční náměstí u budovy Městského úřadu Vratimov. Od těch, kteří nejsou místní, si musím často vyslechnout trochu ironické poznámky o tom, že vlastně žádné náměstí nemáme.
Nezasvěcený by je doposud opravdu hledal jen stěží a jsem toho
názoru, že tento stav se musí změnit. Každé město si přece náměstí
zaslouží, a nejen to, mělo by být hezké, takovou výstavní skříní,
místem, které se lidem nejen líbí, kde se cítí dobře a kde se neformálně potkávají, klábosí, či si zajdou na kávičku. Proto jsme
se již asi před dvěma lety vydali aspoň prvními, malými krůčky
k tomuto cíli, abychom mohli v blízké budoucnosti říct. „Vratimov že nemá žádné náměstí? Taková hloupost, máme dvě hezká
náměstí a není možné je přehlédnout“. Cíl to není jednoduchý,
ale začal opravou dvou domů s pečovatelskou službou a úpravou
prostoru před nimi. Opravili jsme přístupové chodníky a nechali
vypracovat projekt zeleně od obou domů po základní školu tak, aby
pokud možno tvořila jeden celek. Projekt vypracovala Ing. Šárka
Stolaříková a my jsme ji ponechali zcela volnou ruku. Když sama
přišla s požadavkem odstranění čtyř vzrostlých tújí před školou, s
tímto jejím záměrem jsme souhlasili. Dominantou náměstí je bezesporu hezká budova základní školy, mimochodem druhá nejstarší
významnější budova v našem městě a nikoliv túje, cizorodé, rychle
rostoucí dřeviny, evokující spíše představu hřbitova, než příjemné

prostředí okolí školy a náměstí, které navíc budovu školy a památník T. G. Masaryka zcela zastiňovaly. Prostor mezi nimi byl nebezpečný zejména pro žáky školy jako možný úkryt pro případné
útočníky na zde se pohybující děti. Již nyní sloužil nejen jako neoficiální veřejné záchodky, ale také jako místo úschovy kradených
věcí, či přechodné bydliště lidí bez domova. Po řadě útoků na žáky
a učitele i v českých školách, musí dle slov ministra školství z okolí
škol zmizet takové keře či stromy, které poskytují úkryt a mohou
být z tohoto důvodu nebezpečím pro děti. Osud tújí by byl tak jako
tak zpečetěn, protože bezpečnost dětí je pro nás prioritou. Vzrostlý
smrk před školou byl napaden sypavkou a musel být rovněž z důvodu bezpečnosti zde se pohybujících osob mimo plánovaný projekt
pokácen. Místo něj jsme vysadili jeden listnatý strom, okrasnou
třešeň sakuru. V tomto roce dostane škola nový kabát a jsem
přesvědčena, že nově upravené a otevřené náměstí s dominantou
budovy školy a památníku T. G. Masaryka nenechá nikoho na pochybách, že aspoň jedno náměstí už máme. Jen je škoda, že město
nemůže nijak ovlivnit vzhled domů na druhé straně ul. Frýdecká od nákupního střediska COOP po křižovatku ulic Frýdecká a
Buničitá. Vlastníci těchto domů, přestože všechny slouží alespoň
zčásti k podnikatelské činnosti, jako by mezi sebou vyhlásili soutěž o nejzanedbanější a nejškaredší budovu ve městě. Je to velká
škoda, neboť téměř všude jinde se majitelé domů v centrech měst
snaží o to, aby jejich domy vypadaly co nejlépe. Vlastníci domů
č. p. 37, 165, 166, 167 a 178 si kladou bohužel cíle zcela odlišné.
Nezbývá než věřit, že i jejich postoj se změní.
Druhé náměstí, náměstí Radniční, na změnu svého vzhledu
teprve čeká. Jsem optimistkou a věřím, že i nevzhlednou asfaltovou plochu s několika starými, rozkývanými lavičkami čekají
lepší časy.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Základní škola, Masarykovo náměstí, foto (ak)
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Rozpočet na rok 2015 je schválený

Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedání
dne 15. 12. 2014 rozpočet města pro rok 2015 a občany bude jistě zajímat, na jaké investiční akce včetně oprav, úprav a údržby
městského majetku budou peníze použity.
Je třeba zdůraznit, že jak příjmy, tak výdaje nyní schváleného
rozpočtu jsou jen příjmy a výdaji předpokládanými, neboť nelze
přesně určit, jaký bude výběr daní a jak bude fakticky naplněn náš
předpoklad a odhad příjmů. Obdobné je to i u výdajů, kde vycházíme u investičních akcí zpravidla z rozpočtových cen ve většině
případů odlišných od těch, které vzejdou z veřejných soutěží a
nelze také odhadnout, zda a u kterých dotačních programů budeme úspěšní.
Dle schváleného rozpočtu bude město v roce 2015 hospodařit
s rozpočtem 214 087 890,63 Kč. Je vyšší než v minulých obdobích, protože do tohoto roku převádíme nevyčerpané finance z roku
2014 ve výši 67 500 000 Kč. Jedná se např. o dotace na kanalizaci ve
výši 32 540 877,18 Kč, nebo vlastních cca 12 900 000 Kč na multifunkční školní hřiště apod.
Převážná část výdajů města jsou výdaji mandatorními, tzn.
výdaji povinnými, stanovenými právními předpisy, smlouvami
apod., kterými jsou hrazeny např. provoz města, jeho majetku (dodávky tepla, el.energie), příspěvkových organizací, mzdy a nelze je
ze strany města zásadně ovlivnit.
Ta část rozpočtu, která slouží k investicím v našem městě (výstavba, oprava, údržba), bude použita především na akce, kde jsme
získali dotace, či jsme již na ně uzavřeli smlouvy o dílo v minulém
roce.
I v tomto roce bude pokračovat výstavba kanalizace v Horních
Datyních a tato stavba za zhruba 85 000 000 Kč by měla být
ukončena v září t. r. Lze předpokládat, že i v následujících letech
budou poskytovány dotace na stavbu kanalizačních sítí, a proto
jsme vyčlenili asi 3 000 000 Kč na zpracování studií popř. i projektových dokumentací odkanalizování ulic Okrajové, Adámkovy,
Zaryjské a II. etapy kanalizace Horní Datyně (Vratimov). O tom
zda, kde a v jakém rozsahu budeme s přípravou projektů pro výstavbu kanalizace pokračovat, musí rozhodnout zastupitelstvo na
svém následujícím zasedání.
S možným rozšiřováním kanalizační sítě jsme museli počítat
i v rámci plánu oprav komunikací tak, abychom neopravovali ty
cesty, kde v budoucnu možná povede kanalizační řád. Proto je do
celkové opravy zahrnuta pouze komunikace Vodárenská a část
ulice Višňové. Na plánovanou opravu ulic Popinecké, Rakovecké,
V Důlkách a Leopolda Fajkuse, které vyžadují zásadní opravu a
v některých jejich částech úplnou rekonstrukci, máme připraveny
peníze na projektové dokumentace. Některé úseky těchto komu-

nikací jsou v tak špatném stavu, že si v budoucnu vyžádají mnohamilionové investice. Poté, kdy zastupitelstvo rozhodne, kde
bude kanalizace, můžeme plánovat i opravy dalších komunikací.
Jako každý rok je na opravu cest bez konkrétního určení vyčleněna určitá částka a opravy jsou prováděny dle momentální
potřeby po zimním období.
V roce 2015 plánujeme opravu pouze jediného chodníku, a to
mezi ulicemi Na Příčnici a K. Velčovského. Podali jsme žádost
o dotace a rozhodnutí ze strany poskytovatele bude zhruba v průběhu měsíce dubna. U ostatních chodníků s již připravenou projektovou dokumentací podél ul. Buničitá a Vratimovská v Horních
Datyních nemáme vypořádány všechny majetkové vztahy s vlastníky pozemků pod chodníkem, což nám brání v některých případech
v podání žádosti o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, a nemůžeme proto ani požádat o státní dotace.
S opravou komunikací úzce souvisí opravy mostů. V loňském
roce jsme opravili za cca 2 600 000 Kč most J. Tomise, letos
máme v rozpočtu peníze na opravu mostu K. Košťála a propustek
pod ul. Okrajová. Částka 800 000 Kč pak je určena na projektové
dokumentace oprav mostů č. 10 a č. 22 ulice Lipová a Adámková. Řada našich mostů a propustků je bohužel dle vyhotovených
posudků v havarijním stavu, opravu mostů z důvodu bezpečnosti
nelze zanedbat a musíme na jejich opravy vynakládat mnohamiliónové částky.
V posledních letech se podstatně zhoršila možnost parkování
v centru města. Částečně by situaci mohlo zlepšit nové parkoviště u městského úřadu a nové odstavné plochy u našich bytových
domů, se kterými rozpočet počítá.
V roce 2014 jsme získali příslib dotací na zateplení budovy městského úřadu a mateřské školky v Horních Datyních. Ve veřejné
soutěži jsme vybrali zhotovitele a pokud s námi SFŽP uzavře
smlouvu o dotaci, zateplíme tyto dvě budovy. Naše spoluúčast
u MěÚ představuje 2 870 280 Kč a u MŠ 3 520 000 Kč.
Základní škola na Masarykově náměstí by měla dostat novou
fasádu, popřípadě část nové fasády, podle toho, jaké ceny se nám
podaří ve výběrovém řízení dosáhnout.
Stavebními úpravami tří výše uvedených objektů budou završeny
zásadní plánované investice do budov v majetku města. Za zhruba
pět let by se tak prakticky podařilo odstranit obrovský deficit v údržbě převážné většiny našich budov, které se v minulosti postupně
dostávaly do velmi špatného stavebně technického stavu. V následujících letech pak zbývá zateplit budovy požární zbrojnice ve
Vratimově a v Horních Datyních a objekt Vratimovských služeb,
což jsou ve srovnání s investicemi do budov v minulém volebním
období částky zanedbatelné, a provést rekonstrukci a zateplení

most J. Tomise před opravou, foto (ak)

most J. Tomise po opravě, foto (ak)
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budovy Základní školy na ul. Datyňská. Při rekonstrukci školy
se neobejdeme bez dotací z evropských fondů, popř. dotací státu.
Tím se nám v následujících letech uvolní prostředky zejména na
opravu místních komunikací, kde máme obrovské rezervy a kam
bude nutno v budoucnu investovat desítky milionů korun, popř.
na stavbu kanalizace, rozhodne-li zastupitelstvo o dalším rozšiřování kanalizační sítě.
U Mateřské školy ve Vratimově vznikne nová ekologická zahrada z dotace, kterou jsme získali v minulém roce. V rozpočtu
máme také rezervu na polovinu naší spoluúčasti na stavbě přemostění Ostravice pro cyklisty a pěší. Investorem je statutární
město Ostrava, ale není jisté, zda akci stihnou již v tomto roce provést, jak bylo původně plánováno. Výše naší spoluúčasti se bude
odvíjet od vysoutěžené ceny investorem a bude hrazena v průběhu
dvou kalendářních roků.

Na úpravy našich dvou hřbitovů počítáme s částkou kolem
2 000 000 Kč.
Rozpočet města obsahuje další desítky menších položek k provádění potřebných oprav, úprav a údržby majetku či zpracování
nových projektových dokumentací pro investice plánované v následujících obdobích.
Za zmínku určitě stojí příprava projektů pro vytvoření nových
prostor knihovny v suterénu nákupního střediska, či hřiště pro starší
děti a dospělé, zejména pro workout (kalistenika), skateboard, in-line
bruslaře apod., o kterých budeme informovat občany samostatně.
Schválený rozpočet není věc jednou daná a neměnná. Bude v průběhu roku upravován dle dosahovaných příjmů, skutečných výdajů a
potřeb našeho města.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Činnost Sboru pro občanské záležitosti ve spolupráci
s odborem sociálně-správním, matrikou v roce 2014
K 1. lednu 2015 vykazoval Vratimov 7 212 obyvatel. Nejčastěji
se vyskytuje příjmení Slíva – Slívová 79, Vašíček – Vašíčková 41,
Tomis – Tomisová 39 a Kaloč – Kaločová 35. Ženy se nejčastěji
jmenují Jana 173, Marie 134 a Kateřina 109. Vratimovští muži
mají nejčastěji jméno Petr 197, Jiří 174 a Jan 168.
Vítání občánků se v roce 2014 uskutečnilo v šesti termínech a
bylo přivítáno celkem 46 dětí, z toho 39 v obřadní síni Městského
úřadu ve Vratimově a 7 dětí v Kulturním domě v Horních Datyních. Z celkového počtu bylo 22 děvčátek: Nikol, Tereza a Veronika 2x (1x např. Emílie, Anna, Eliška) a 24 chlapečků: Jakub a
Dominik 3x, David, Vojtěch, Matouš a Tomáš 2x (1x např. Vít,
Filip, Mikuláš). Jména dětí jsou zapsána v pamětní knize a rodiče
dětí obdrželi kytičku, pamětní knížku a dárek.
V roce 2014 uzavřelo ve Vratimově manželství celkem 35 párů,
z toho byl jeden sňatek církevní.
SPOZ uspořádal pro předškolní děti, které v září nastoupily do
prvních tříd základních škol, akci Loučení s mateřskou školkou a
pro žáky, kterým končila školní docházka na základních školách,
Loučení s deváťáky.
V listopadu se uskutečnilo tradiční Setkání seniorů s představiteli města, kterého se letos zúčastnilo cca 150 seniorů ve Vrati-

mově a cca 50 seniorů v Horních Datyních. Pro účastníky setkání
připravily členky Sboru pro občanské záležitosti malé občerstvení a všichni zúčastnění obdrželi Vratimovský kalendář.
V závěru roku se rozjeli starostka města JUDr. Dagmar Hrudová s místostarosty Bc. Martinem Čechem a Mgr. Ivetou Zechovou do okolních domů pro seniory, ve kterých bydlí občané
Vratimova. Tradičně je doprovázely členky sboru pro občanské
záležitosti, tentokrát paní Lea Kozárová s paní Jiřinou Kučovou.
Celkem rozvezli kolem padesáti dárkových balíčků.
První akcí v letošním roce uspořádanou ve spolupráci se Sborem
pro občanské záležitosti bude již tradiční Vítání občánků, které se
uskuteční v sobotu 21. března 2015 ve Vratimově a 28. března 2015
v Horních Datyních.
Telefonické objednávky: 595 705 925 – matrika
Osobně:			
MěÚ Vratimov, 1. patro, dv. č. 1
			
– matrika, p. Večeřová
Objednávky na e-mailovou adresu: vecerova.meu@vratimov.cz
Drahomíra Večeřová, matrika a ohlašovna
Jaromíra Maulerová, tajemnice SPOZ Vratimov
Jarmila Slívová, tajemnice SPOZ Horní Datyně

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2015
Cena vody odvedené (stočné) stanovená na základě modelu
OPŽP v rámci projektu Odkanalizování části Vratimov (lokalita
Podlesí, tj. ul. Na Podlesí, U Březinek a Karla Velčovského) je s
účinností od 1. 1. 2015 stanovená takto:
Voda odvedená (stočné) 33,16 Kč/m3 bez DPH,
		
38,14 Kč/m3 vč. DPH.
Mírné zvýšení ceny pro stočné roku 2015 oproti roku 2014 je
v této lokalitě způsobeno poklesem fakturovaných odváděných
odpadních vod o 14 %.
Ing. Alena Kašparová
vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného
s účinností od 1. 1. 2015 takto:
Voda pitná (vodné) 		
34,40 Kč/m3 bez DPH,
		
39,56 Kč/m3 vč. DPH.
Voda odvedená (stočné) 31,88 Kč/m3 bez DPH,
		
36,66 Kč/m3 vč. DPH.
Jedná se o cenu vody odvedené ze systému Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
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Odpověď na petici občanů

Vedení města samozřejmě ví o velmi vysokém počtu projíždějících nákladních souprav v naší obci. Je zřejmé, že se jedná hlavně
o tranzit z průmyslové zóny na ul. Volenská v Šenově směrem na
územní pracoviště Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj v Paskově. Vedení města proto iniciovalo kroky, které by v konečném
důsledku mohly vést k zamezení vjezdu vozidel o celkové hmotnosti nad 12 tun na silnici II/478:

Dne 28. 11. 2014 byla na podatelnu MěÚ Vratimov doručena
petice občanů „Nechceme, aby se Horní Datyně staly objízdnou trasou pro nákladní vozidla!!!“. Petice reaguje na veřejnou
vyhlášku týkající se omezení vjezdu nákladních vozidel na silnice III/47310 a III/4701 (č.j. SMO/394679/14/OD/Šev, sp. zn.
SMO/390539/14/OD). Občané protestují proti tomu, aby se část
města Vratimov (Horní Datyně) stala objízdnou trasou pro nákladní kamionovou dopravu. Dále vyzývají starostku města
JUDr. Dagmar Hrudovou k vyslovení nesouhlasu a zamítnutí
předmětného návrhu spojeného s omezením vjezdu nákladních
vozidel na silnice III/47310 a III/4701.
Daná veřejná vyhláška byla vydána 30. 10. 2014 a na úřední
desky města vyvěšena 3. 11. 2014. Lhůta pro podání námitek byla
stanovena na 30 dní. Petice byla doručena na podatelnu MěÚ v pátek
28. 11. 2014.
Vedení města nemá proti omezení vjezdu na silnice III/47310 a
III/4701 námitky z těchto důvodů:
---

--

------

Podnikajícím subjektům v průmyslové zóně byl zaslán
dopis se žádostí o omezení průjezdu naší obcí. Zároveň
připravujeme společnou schůzku.
Proběhla schůzka starostů Vratimova, Šenova a Václavovic, kde se dohodl společný postup.
Proběhlo jednání na Magistrátě města Ostravy na odboru
dopravy.
Proběhlo jednání na krajském úřadě s vedoucím odboru
dopravy.
Na základě veřejnoprávní smlouvy provádí MěP Ostrava
měření rychlosti v naší obci.

Výsledkem všech jednání je, že město Vratimov nechá zpracovat studii odbornou firmou, která by navrhla omezení vjezdu na
komunikaci II/478 těžké nákladní dopravě a navrhla objízdnou
trasu. Na základě této studie potom podáme žádost o zákaz vjezdu vozidel nad 12 t.
Vedení města dělá vše proto, aby byla v naši obci zajištěna bezpečnost jeho obyvatel, kvalita bydlení a v neposlední řadě i lepší
životní prostředí.
Bc. Martin Čech
místostarosta města

V území dotčeném uzávěrou není vedena těžká nákladní doprava.
Uzávěra je obci Václavovice navržena z důvodů možných
chybně určených tras (např. GPS) do míst, kde nákladní
souprava neprojede a v případě uvíznutí zkomplikuje dopravní obslužnost na daných komunikacích na delší dobu.
Navržena uzávěra silnic v žádném případě nezvýší počet
projíždějících nákladních vozidel v obci Horní Datyně.

Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby města Vratimova
Základní úkony pečovatelské služby

Výše úhrady

3. pomoc při zajištění velkého
úklidu domácnosti
100 Kč/hod.
4. donáška vody
100 Kč/hod.
5. topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení
100 Kč/hod.
6. běžné nákupy a pochůzky
100 Kč/hod.
7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení
a nezbytného vybavení domácnosti
100 Kč/úkon
8. praní a žehlení ložního prádla,
popř. drobné opravy
50 Kč/kg
9. praní a žehlení osobního prádla,
popř. drobné opravy
50 Kč/kg

A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.

B) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny	
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC

100 Kč/hod.
100 Kč/hod.
100 Kč/hod.

E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení klientů k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět
90 Kč/hod.
Úhrada za úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného
času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto
úkonů, vč. času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Totéž platí pro úkony, u nichž
je stanovena úhrada za kg.
Vaše dotazy rádi zodpovíme osobně nebo telefonicky.
Kontakt: Dům s pečovatelskou službou, Frýdecká 205/41,Vratimov, paní Iveta Kaňáková, DiS. tel. 596 732 441 nebo pečovatelky paní Růžena Kupčová, tel. 776 548 324 a paní Alexandra Ptaszniková tel. 778 470 066.

C) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. dovoz nebo donáška jídla pro jednotlivce 
2. dovoz nebo donáška jídla
pro manželské dvojice 
3. pomoc při přípravě jídla a pití
4. příprava a podání jídla a pití 

15 Kč/úkon
20 Kč/úkon
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.

D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. údržba domácích spotřebičů 

100 Kč/hod.
100 Kč/hod.

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru
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Zastupitelé z Horních Datyň
si Vás dovolují pozvat
na

Český červený kříž

HOVORY S OBČANY

uděluje Zlatý kříž II. třídy

panu Antonínu Holbovi,
panu Petru Borovému,
paní Ivetě Janalíkové,

v pátek 6. 2. 2015 v 17 hodin
v malém sále Kulturního domu Horní Datyně
Na programu:
• Akce a investice, které se podařilo v Horních
Datyních realizovat.
• Plánované akce a investice v nejbližší době.
• Diskuze o tom, co bychom mohli v naší obci
zlepšit a prosadit.

kteří dovršili počet 120 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke
spoluobčanům.

Pozvání přijala také starostka města
JUDr. Dagmar Hrudová.

Patří jím dík nejen těch, kterým pomohli vrátit zdraví,
ale celé naší společnosti.

Srdečně zvou zastupitelé města, zvolení z Horních Datyň.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Slevy DPO pro důchodce v Ostravě
--

Dopravní podnik Ostrava poskytuje počínaje 1. 1. 2015 slevy
pro všechny občany ve věku do 70 let, kteří pobírají starobní,
vdovský
a invalidní
důchod.
Pro informaci přetiskujeme tabulku
Slevy DPO
pro důchodce
v Ostravě
DPO, která je na jejich webových stránkách. Pokud má někdo záDopravní podnik Ostrava poskytuje počínaje 1.1.2015 slevy pro všechny občanyve věku do
jem
o kteří
podrobnější
informace,
musídůchod.
se obrátit
přímo
na Dopravní
70 let,
pobírají starobní,
vdovský a invalidní
Pro informaci
přetiskujeme
tabulku DPO,
která je na
jejich webových
Pokudnebylo
má někdoozájem
podrobnější
podnik
Ostrava,
protože
městostránkách.
Vratimov
tétoo záležitosti
informace, musí se obrátit přímo na Dopravní podnik Ostrava, protože město Vratimov
nijak
nebylospraveno.
o této záležitosti nijak spraveno.

Žadatelé o důchod, kterým byl důchod přiznán, ale dosud jej
nepobírají, předloží potvrzení o uplatnění žádosti o přiznání důchodu ze správy sociálního zabezpečení.
Zlevněná jízdenka invalidním důchodcům pro invaliditu třetího stupně
bude vystavena po předložení:
-- platného osobního dokladu vydaného příslušným správním úřadem,
-- potvrzení o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu
třetího stupně ze správy sociálního zabezpečení (možno
také předložit potvrzení z pošty nebo peněžního ústavu),
-- originálu fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající současné podobě žadatele.
------------------------------------------------------------------------Výpočet ceny dlouhodobé časové jízdenky:
Cestování pouze v jedné tarifní oblasti
Cena dlouhodobé časové jízdenky je určena počtem potřebných
tarifních zón pro příslušnou oblast.
Příklad:
Fulnek – Bílovec tj. zóny 81, 76
CENA JÍZDENKY = cena za 2 regionální zóny
Cestování mezi tarifními oblastmi
Cena dlouhodobé časové jízdenky je určena prostým součtem
cen potřebných tarifních zón pro příslušné tarifní oblasti.
Příklad:
Hrabyně – Ostrava-Poruba tj. zóny 32, 12, 4
CENA JÍZDENKY = cena za regionální zónu + cena za 1 zónu
XXL + cena za 1 Ostravskou zónu
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Zlevněné jízdné pro důchodce
ceník vybraných jízdenek pro důchodce ve věku do 70 let platný od 1. ledna 2015 [v Kč]

Tarifní oblast

Typ zóny

REGION

každá regionální
zóna

176

475

XXL
každá zóna XXL
(okolí Ostravy)

176

475

1 ostravská(1

259/250

699/675

2 ostravské(1

329/250

888/675

3 ostravské(1

371/250

1 001/675

4 ostravské(1

385/250

1 039/675

MĚSTO
OSTRAVA

30denní nepřenosná 90denní nepřenosná

Přesahuje-li jakákoli kombinace tarifních zón počet 10 tarifních zón,
jedná se již o síťovou jízdenku.
ODIS

síťová

1 806

4 877

Poznámka:

Poznámka:
1) Cena za lomítkem je zvýhodněnou cenou při nákupu jízdenky pro držitele bezkontaktní čipové karty ODISka.
1. Cena za lomítkem je zvýhodněnou cenou při nákupu jízdenZlevněná
jízdenka
starobním
důchodcům čipové karty ODISka.
ky pro
držitele
bezkontaktní
a poživatelům vdovských (vdoveckých) důchodů
Zlevněná jízdenka starobním důchodcům a poživatelům vdovbude vystavena
po předložení:
ských
(vdoveckých)
důchodů
po předložení:
 bude vystavena
platného osobního dokladu vydaného příslušným správním úřadem,



--

potvrzení o pobírání
starobního (vdovského,
vdoveckého)
důchodu (z pošty,
peněžního ústavusprávapod.),
platného
osobního
dokladu
vydaného
příslušným
originálu
fotografie
formátu
3,5
x
4,5
cm
odpovídající
současné
podobě
žadatele.
ním úřadem,
Žadatelé
o důchod, kterým byl
přiznán, ale
dosud jej nepobírají,
předloží potvrzení ovdoveckého)
uplatnění žádosti
-- potvrzení
o důchod
pobírání
starobního
(vdovského,
o přiznání důchodu ze správy sociálního zabezpečení.
důchodu (z pošty, peněžního ústavu apod.),

Zlevněná jízdenka invalidním důchodcům
pro invaliditu třetího stupně

originálu fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající současné podobě žadatele.
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Chcete být užiteční?
Darujte svůj čas lidem, kteří Vaši pomoc potřebují…
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše a Fakultní nemocnice Ostrava. Cílem práce dobrovolníků z Dobrovolnického hospicového centra Charity Ostrava je poskytování kvalifikované pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocného
a umírajícího člověka. Základem je vytvoření vztahu mezi doprovázejícím dobrovolníkem a nemocným člověkem. Dobrovolník
může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně
trávený čas např. povídání, čtení, hru a tím i pochopení a podporu. Mnoho může znamenat i pouhé lidské pohlazení či samotná
přítomnost. Dobrovolník může být v kontaktu také s rodinou a
blízkými nemocného člověka nebo se podílet na přípravě kulturně-společenských aktivit, např. vernisáží, hudebních vystoupení,
vánoční besídky atd. Dobrovolníci se takto stávají oporou těžce
nemocného člověka a podílí se spolu s dalším personálem a rodinou na důstojném a plnohodnotném prožívání závěru jeho života.
Dobrovolnická činnost přináší také pocit smysluplné práce a seberealizace, možnost získat nové zkušenosti a přátele.
Dobrovolníci jsou odborně připravováni, rozsah školení je 35 hodin teorie, 20 hodin praxe a 3 hodiny supervize. Po dokončení kurzu
obdrží účastník certifikát o jeho absolvování.
V případě zájmu se prosím obracejte na koordinátorku hospicových dobrovolníků Janu Camfrlovou. Kurz pro hospicové dobrovolníky začíná 6. 2. 2015 od 16 hodin. Podmínkou je minimální
věk 18 let a osobnostní předpoklady, jako jsou komunikační schop-

nosti, empatie, schopnost týmové práce a vyrovnanost s nemocí a
umíráním.
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum,
Charvátská 8, Ostrava-Výškovice, (budova Hospice sv. Lukáše)
Kontaktní osoba: Bc. Jana Camfrlová, DiS. tel: 599 508 505, 731 625
768, e-mail: cho.hospicove.centrum@charita.cz, web: www.ostrava.
charita.cz
Na bezplatném semináři se dozvíte Jak pečovat o nemocného
v domácím prostředí. Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní
hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost zdarma účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na společném setkání s profesionálními
zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se
sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní
a sociální oblasti.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 19. 2. 2015
od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 8, Ostrava
-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem:
cho.hospicova.poradna@charita.cz.
Těšíme se na Vaši účast!
Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Revitalizace Sokolovny ve Vratimově
Finanční prostředky na rekonstrukci sokolovny byly získány
z dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na energetické úspory (snížení energetické náročnosti budovy, snížení
produkce spalin CO2).
Dotace byla určena na zateplení střechy, opláštění budovy, izolaci podlahy a výměnu oken. Zateplení střechy i podlahy muselo
proběhnout při jejich kompletním rozebrání s tím, že po realizaci
zateplení se na střechu vracela původní krytina, která však byla
natřena a plechy byly vytmeleny (30 % plechů bylo vyměněno).
Pod střešní krytinou jsou zateplovací panely PYR. Ze strany půdního prostoru je střecha zateplena izolační vatou.
Podlaha (bukové parkety) jsou z největší pravděpodobností původní z roku 1929. Protože však nebyly finanční prostředky nazbyt a současné parkety sloužily téměř 86 let (jsou stále v dobrém
stavu), byly položeny zpět. Pod parketami je však vložena nová
tepelná izolace. Parkety musely být položeny jiným způsobem,

následně přebroušeny, nalakovány a opětovně nalajnována nová
hřiště (pro odbíjenou, basketbal, nohejbal a badminton).
Okna v celé budově jsou vyměněna, v tělocvičně byly odstraněny původní luxfery. Touto výměnou je možné tělocvičnu konečně větrat. Zároveň se přidaly dva větráky pro zajištění řízeného větrání a tím minimalizování vzniku plísně po zateplení
budovy.
Barva fasády se měla přizpůsobit původní barvě stavby. Snahou bylo podtrhnout architekturu budovy a tím zvýraznit antický chrám, kterým se stavitelé v minulosti inspirovali. Byly zachovány také hlavice historických sloupů na fasádě. Oba vstupy
do budovy jsou nově zastřešeny.
Interiér tělocvičny se výrazně změnil obložením stěn. Přilehlé
místnosti byly nově vymalovány.
U zadního vstupu do budovy vzniklo nové zádveří, které zvyšuje tepelný komfort při přezouvání obuvi.
Součástí rekonstrukce sokolovny bude nový ohřev vody společně s úspornými sprchami směřujícími ke snížení spotřeby
vody.
Celá rekonstrukce stála 6,2 mil. Kč. Dotaci ze státního fondu
jsme získali ve výši 4,5 mil. Kč. TJ Sokol Vratimov jako investor a
zároveň i vlastník budovy a pozemku musela uhradit 1,75 mil. Kč
jako spoluúčast.
Generální sponzor – Česká obec sokolská (ČOS) před započetím celé akce přislíbila 100% finanční spoluúčast. V opačném
případě by se rekonstrukce vůbec nerozběhla – Sokol Vratimov
by takovouto částku nebyl schopen z vlastních zdrojů zajistit.
Bohužel v září 2014 ČOS nedostala slíbenou dotaci, a proto nám
odmítla poskytnout slíbenou částku 1,75 mil. Kč.
Sokol Vratimov se tímto zamítnutím dostal do svízelné situace. Zastavit rekonstrukci by znamenalo přijít o sokolovnu, aby
bylo z čeho uhradit stavební firmě za materiál, který už měla na
rekonstrukci nakoupený. O získanou státní dotaci 4,5 mil. Kč by-

Sokolovna ve Vratimově po rekonstrukci, foto (ak)
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chom samozřejmě přišli také pro nesplnění podmínek Státního
fondu Životního prostředí.
Celé tři měsíce jsme jednali s Českou obcí sokolskou o splnění
jejich příslibu finanční spoluúčasti rekonstrukce sokolovny. Nakonec jsme 7. 11. 2014 získali alespoň 50 % spoluúčasti (875.000 Kč).
Jsme vděční za tuto pomoc, nicméně jsme se dostali před další úkol,
zajistit druhých 50 %. Formou půjčky od Župy Beskydské Jana
Čapka, darů občanů a firem města Vratimova a Horních Datyň
i osobními půjčkami členů výboru TJ Sokol Vratimov se nám
podařilo tuto částku v termínu zajistit. Přispěli také sportovci
z Ostravy a okolí, kteří naší sokolovnu využívají ke svým sportovním aktivitám. Velkou měrou nám svými dary pomohly také
sokolovny a župy z celé České republiky, které jsme poprosili
o pomoc ve svízelné situaci s vysvětlením, jak jsme se do ní
dostali.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří jste malou či větší částkou přispěli k dobré věci (k 9. 1. 2015 jsme obdrželi celkem 220 tis. Kč).
Bez vaší pomoci bychom ztěžka plnili termín platby. Naše velké
poděkování patří i zastupitelům města Vratimova a Horních Datyň, kteří jednohlasně schválili dar pro naši sokolovnu ve výši
300 tis. Kč.
Dne 18. 12. 2014 jsme po velkých útrapách s financemi splnili
všechny podmínky Státního fondu životního prostředí.
Vybranou finanční částku (dar) od Vás, drobných dárců, ale i případných sponzorů z řad firem a společností můžete sledovat na webových stránkách.
http://sokolvratimov.webnode.cz/news/penezite-dary-na-uctu/.
Po ukončení sbírky darů k 8. 2. 2015 budou všichni dárci zveřejněni, pokud budou souhlasit, na našich www, facebooku a vývěskách.
Otevření sokolovny v novém kabátě plánujeme na sobotu 14. 3.
2015. V čase od 16 do 19 hodin si můžete interiér 86tileté dámy
prohlédnout osobně.
Současně zveme na valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek
19. 3. 2015 v 18.30 hodin v sokolském bufetu.
Téma Šibřinek 18. ročník: Papučový bál aneb v nové sokolovně
jako doma.
Na závěr bychom chtěli říci, že není vůbec jednoduché pro neziskovou organizaci dobrovolníků zajistit prostředky na nutné
opravy stárnoucí budovy. Nám se to podařilo a celá Tělocvičná

jednota Sokol Vratimov si splnila svůj dlouholetý sen. Budeme
tak dále přispívat ke sportovnímu i společenskému životu ve Vratimově a důstojně zvelebovat centrum města.
http://sokolvratimov.webnode.cz/
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/pages/TJ-Sokol-Vratimov/757749194246395**
Fotografie před rekonstrukcí:
http://sokolvratimov.rajce.idnes.cz/Sokolovna_pred_rekonstrukci/
Fotografie z rekonstrukce:
http://sokolvratimov.rajce.idnes.cz/Prubeh_rekonstrukce_sokolovny/
Ilona Spratková
starostka TJ Sokol Vratimov

Sokolovna ve Vratimově před a po rekonstrukci, foto Bronislava Dostálová

Vratimovská galerie
Frýdecká 1000/48, www.ksvratimov.cz

Kulturní středisko

VRATIMOV

Dalibor Bednář

MĚSTO
výstava fotografií
Výstava bude otevřena do 26. února 2015
každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin
u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

fotografie Dalibora Bednáře

7

informace občanům

Fotbal už dávno není jen prima hra
Psaním tohoto článku nechceme nikoho urážet, spíše informovat občany. Názor ať si udělá každý sám. Tento článek je
psaný rodiči dětí, kteří doplatili na neochotu lidí, kteří vedou
vratimovský fotbal. Když jsme v roce 2011 přihlašovali své děti
do vratimovského fotbalového oddílu, netušili jsme, že podmínky jsou jak ve výběrových klubech. Za poplatek 400 Kč
měsíčně děti trénovaly 2x týdně. V případě nepřízně počasí se
trénink zrušil. Od měsíce listopadu se poplatek zvýšil na 450 Kč,
protože se musela platit tělocvična. Kromě vypraných dresů žádná
zpětná vazba.
V roce 2011 bylo dětem 7 až 8 let. Všichni se s fotbalem setkali
poprvé. Netrefili se do balónu, zakopávaly o vlastní nohy. My rodiče jsme však byli rádi, že se děti hýbou a že je to baví. Když nám
v měsíci říjnu bylo řečeno, že se musíme zaregistrovat do českého
fotbalového svazu za poplatek 100 Kč, připadlo nám to legrační,
ale pravidla jsou tak dané.
Vratimovský fotbal se rozhodl zapsat naše děti do ostravské
soutěže, kde se potkávaly při zápasech s takovými týmy, jako
jsou Baník A, Vítkovice A. Zápasy končily 30:0 a podobně. Děti
byly demotivované a smutné. Trenér při dotazu k vedení, proč
hrajeme tuto soutěž, odpověď nedostal, ale byla mu nabídnuta
možnost za poplatek ze soutěže vystoupit. Poplatek ať zaplatí
rodiče. Veškeré zápasy jsme my rodiče odjezdili svými auty.
(Ludgeřovice, Markvartovice, Hlučín, atd). Na dotaz, zda by
nám částečně nemohlo být hrazeno cestovné, byl trenér opět
smeten.

Po třech letech trvání řešení různě podobných problémů se
trenér rozhodl, že odejde do Řepišť. Po obdržení této informace
se nezávisle všichni rodiče rozhodli, že přechází do Řepišť také.
Děti mají trenéra rády, respektují ho.
A zde se vracíme na začátek příběhu, a to k registracím dětí.
Vratimovský fotbal rozhodl, že 9leté až 10leté dítě má hodnotu
3 000 Kč. (Nutno podotknout, že stanovy FAČR to umožňují).
Začalo velké vyjednávání mezi kluby Řepišť a Vratimova, které
vždy končilo stejně. Neochotou komunikovat ze strany Vratimova. Řepiště samozřejmě potřebnou částku neměly. Peníze jsme
zaplatili my rodiče. Naše děti se totiž staly rukojmí. Nemohly
nastoupit na žádný zápas, dokud je Vratimov nepustil. Nutno
podotknout, že s předsedou vratimovského fotbalu několikrát
komunikoval trenér i rodiče. Bavit se ale nechtěl. Za dobu čtyř
měsíců, co hrajeme v Řepištích, však zjišťujeme, že věci mohou
fungovat i jinak. Za poplatek 100 Kč měsíčně mají děti po zápasech občerstvení, cestovné na zápasy se rodičům proplácí. (Což
jsme odmítli a necháme peníze na jiné věci.) Předseda fotbalu
s námi komunikuje a vše je otázkou domluvy. Jsou to právě ti
malí fotbalisté, kteří z toho mají radost. Dnes už na zápasech
dají sem tam nějaký ten gól a to ani neví, jakou mají hodnotu.
Možná se rozhodnou za pár let toho nechat a nebo naopak se
dostanou mezi ty nejlepší, ale to už je jiný příběh.

Tříkrálová sbírka 2015

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. Významnou měrou na sbírku přispěli farníci římskokatolické církve při nedělní
bohoslužbě dne 4. 1. 2015.
Výsledná částka Tříkrálové sbírky ve Vratimově v roce 2015
činí 32 226 Kč a bude použita na tyto projekty Charity Ostrava
a Charity sv. Alexandra:

Martina Navrátilová
za rodiče

Začátkem ledna 2015 proběhla tradiční celorepubliková
Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou Česká republika. Také
v našem městě koledníci v převlečení „tří králů“ navštěvovali

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa.
Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy.
Podpora lidí bez domova v charitním azylovém domě a
noclehárně sv. Františka.
Podpora matek s dětmi v tísni v azylovém domě sv. Zdislavy.
Podpora seniorů a lidí bez domova – nákup materiálu pro
aktivizační terapie.
Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v nouzi v Ostravě.
Dofinancování rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním vyloučením v charitním
středisku sv. Lucie – startovací byty.
Pořízení vybavení startovacích bytů pro lidi bez domova
v charitním středisku sv. Lucie.
Rozvoj chráněných dílen – Charita sv. Alexandra.
Podpora chráněného bydlení – Charita sv. Alexandra.

Všem zdejším lidem dobré vůle náleží ocenění a poděkování.
JUDr. Šárka Vrchlabská
dobrovolná spolupracovnice Charity Ostrava

Tři králové, foto Mgr. Markéta Kulhánková
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Městská knihovna Vratimov – ohlédnutí za rokem 2014
Naši knihovnu v loňském roce navštívilo 7 917 uživatelů, kteří
si odnesli domů 23 143 knih a časopisů a 8 811 si prodloužili. Internet byl využit 895 uživateli a z toho jich bylo neregistrovaných
602 (nepůjčují si knihy…). Osm výstav instalovaných v chodbičce
k půjčovně knihovny mělo možnost zhlédnout všech 671 registrovaných čtenářů.
Celkem jsme připravili 65 akcí pro děti a mládež a zúčastnilo
se jich 1 304 žáků vratimovských škol.
Vratimovskou knihovnu mohou prostřednictvím internetu využívat občané 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V loňském roce si
470 čtenářů přes čtenářské konto na webové stránce prodloužilo
knihy a 1 987 vyhledávalo knihy v on-line katalogu.
To je jen několik údajů z našich statistických výkazů. Věříme,
že i letošní rok bude stejně úspěšný.

Už na únor jsme připravili k 110. výročí narození Zdeňka Buriana výstavu Po stopách Zdeňka Buriana rovnou do pravěku,
k padesátinám Večerníčka máme připravenou soutěž pro dětské
čtenáře a k vypůjčení nabízíme nové společenské hry.
Během Noci s Andersenem (z pátku 27. na sobotu 28. března) budeme putovat za Malou mořskou vílou.
Upozorňujeme všechny rodiče, že akce se může zúčastnit
pouze 20 dětí a přednost mají čtenáři knihovny. Přihlášky si
mohou zájemci vyzvedávat v knihovně a prosíme o jejich odevzdání nejpozději do pátku 13. března 2015.
Mgr. Hana Pščolková
ředitelka MěK Vratimov

Kronika města Vratimova, část 42.
Květen
1. po dlouhé době v noci pršelo, 2. – 3. ráno neobyčejná rosa,
skoro jako slabý mráz, na den sluníčko, větrno, chladno, stromy
se zelenají. 4. – 6. stromy kvetou, sucho, ovsy scházejí špatně, tráva takřka nic neroste, jindy se už pásly krávy. Během třech dnů
rozkvetly ovocné stromy, teplým větrem všechno vysychá. Je třeba deště, ranní rosa jen svlažuje. 7. teplo, větrno, všechny stromy
rozvité, okolo poledne zvedl se velký vítr, metlo prachem, celý den
vichřice, 8. od tří hodin v noci začalo dosti silně pršeti, déšť byl
vítaný po takovém suchu, v noci z 8. – 9. vydatně pršelo, po dešti
chladno, 10. – 11. temperatura mírná, obilí pěkně roste, 12. – 13.
slabý déšť, chladno, 14. pěkně, 15. – 18. prší, dešťové přeháňky,
chladno, 19. chladno, 20. oteplení, 21. chladný vítr, 22. teplo 20 °C,
23. – 24. trochu prší, studeno, 25. – 31. teplo, sucho pořád.
Červen
1. – 3. teplo, suché počasí, 4. chladno, až slabý mráz, místy omrzli brambory, fazole a okurky. 5. – 7. chladno, trochu poprchává.
8. na sv. Medarda trochu prší. 16. – 17. jasno, teplo, 18. chladno,
celý den vydatně prší, 19. – 20. chladno, 21. jasno, teplo, 22. trochu
prší, 23. – 24. poněkud chladno. 25. v odpust ráno pršelo, na den se
vyjasnilo, 26. - 27. jasno, teplo. 28. v poledne silně prší, poté jasno,
29. odpoledne prší, 30. ráno prší.
Červenec
1. – 4. prší v přestávkách, nelze sena usušiti, prší již přes týden
(sv. Prokopa), 5. jasno, chladno pořád, 6. – 8. prší v přestávkách,
temperatura mírná, 9. – 12. pěkně, teplo, příjemno, 13. – 14. zamračeno, trochu deště, 15. – 16. hřmělo, 17. – 22. jasno, teplo až
30 °C, 23. poněkud prší, 24. – 27. jasno, teplo až 30 °C, 28. hned
z rána klidno a horko, v Praze 32 °C, 29. ráno hřmí, pak prší,

na to vyjasnění, teplo 30 °C, 30. silný liják, střídavě též mírnější
déšť, 31. částečně jasno, zamračeno.
Srpen
1. částečně zamračeno, částečně slunce prosvítá, 2. dopoledne
se dalo do deště. 3. – 11. poněkud zamračeno, teplo, odpoledne
hřmělo a pršelo. 13. noviny přinesly zprávu, že na horách bylo jen
1 °C, k poledni snesl se silný déšť, celý den velmi chladno, ačkoli
den před tím bylo velmi horko, 14. jasno, teplo, 15. ráno studeno,
16. z rána trochu prší, 17. teplo nad normal, 18. – 19. jasno, na to zamračeno, 20. ráno jasno, potom až do poledne po 2 týdnech vítaný
déšť neboť bylo sucho. 21. – 22. teplo, klidno, 23. – 26. každé noci
obyčejně vydatně pršelo, na den zamračeno. 27. – 28. ráno chladno,
na den tepleji, 29. – 30. značně chladno, v Karpatech napadlo v noci
30 cm sněhu., ve dne větrno, 31. ráno mlhy, mírně teplo.
pokračování příště

Bohatý program od 8:00 do 15:30 hod pro děti 1. – 5. třídy ZŠ
Přihlásit se můžete na každý den zvlášť.

Aquapark Olešná, hry a soutěže v DDM Vratimov.

Návštěva Velkého Světa techniky v Dolních Vítkovicích.

Planetárium Ostrava - Program TAJNÉ ŽIVOTY HVĚZD.

Návštěva Malého Světa techniky – U6 v Dolních Vítkovicích.

PŘIHLÁŠKY NEJPOZDĚJI 10. 2. 2015
Bližší informace: Marcela Grácová 739 201 077, 596 732 333
m.gracova@ddmvratimov.cz

ilustrační foto, foto archiv KS
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Únor
v kulturním středisku

Kurzy
Pondělí

09.45
15.45
17.15
18.00
18.00
19.00
18.00
18.00
19.00
16.30
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00

Program ve Společenském domě ve Vratimově
2. února
16.30
kinosál		
5. února
15.00
učebna č. 11		
5. února
14.00
salony		
7. února
20.00
velký sál		
8. února
15.00
velký sál		
9. února
16.30
kinosál		
10. února
18.00
kinosál		
				
12. února
15.00
učebna č. 11		
13. února
20.00
velký sál		
15. února
10.00
kinosál		
				
16. února
16.30
kinosál		
19. února
15.00
učebna č. 11		
20. února
20.00
kinosál		
23. února
16.30
kinosál		
26. února
15.00
učebna č. 11		
26. února
16.00
velký sál		

zkouška ZUŠ
autoškola
schůze STP
ples ZŠ Masarykovo nám.
karneval ZŠ Masarykovo nám.
zkouška ZUŠ
Těšínské divadlo –
Čarodějky ze Salemu
autoškola		
ples SDH Vratimov
nedělní pohádka –
O koblížkovi
zkouška ZUŠ
autoškola
ples TJ Hrabová
zkouška ZUŠ
autoškola
schůze KD

Úterý

Středa

Čtvrtek

17.00
09.00
18.00
19.00
20.00
20.00
18.00
18.40
20.00

malý sál		
malý sál		
klubovna		
velký sál		
velký sál		
velký sál		
klubovna		
klubovna		
velký sál		

cvičení seniorů
AJ - 3. ročník
AJ - 2. ročník
show dance s Peli
aerobic mix
relax a jóga
vinyasa power jóga
pilates
bodyform
zábavné cvičení pro děti
jóga
bodystyling
fit balony
pilates
bodyform

Kurzy, do kterých se lze ještě přihlásit
Pondělí

18.00
18.00
17.00
16.30
17.00

Úterý
Středa

velký sál		
cvičební sál		
cvičební sál		
cvičební sál		
banketka		

show dance s Peli
aerobic mix
aby záda nebolela
zábavné cvičení pro děti
jóga

Více informací na www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

Program v Kulturním domě Horní Datyně
6. února
8. února
9. února
13. února
14. února
21. února
23. února
27. února
28. února

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

hovory s občany
schůze ZO ČSV
ZO ČZS
ples FC Biocel Vratimov
ples MS Hubert
ples ZŠ Datyňská
ZO ČZS
ZO ČSV
pochování basy SDH HD

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
7. 2. 		
		
7. 2. 		
		
11. 2.		
		
16. 2. 		
17. 2. 		
		
18. 2.
		
18. 2.
		
19. 2.
		
20. – 22. 2.
25. 2.
		

Sbor dobrovolných hasičů Vratimov

Hasičský ples
13. 2. 2015 od 19 hodin ve Společenském domě Vratimov
Rezervace a předprodej vstupenek na tel.: 603 759 150, 732 733 485.

Ples
Mysliveckého sdružení Hubert

Badmintonový turnaj pro děti, tělocvična Řepiště,
prezence dle kategorií
Diskotéka pro děti a mládež 6. – 9. třída,
POZOR SOBOTA! od 18 hodin, sál DDM Vratimov
Informační schůzka LDT Míče, míčky, košíky V.
a LDT Útěk z Alkatrazu, 17 hodin v DDM Vratimov
Jarňáky s Domečkem, Aquapark Olešná
Jarňáky s Domečkem, Velký svět techniky,
Dolní Vítkovice
Jarňáky s Domečkem, Planetárium Ostrava,
program TAJNÉ ŽIVOTY HVĚZD
Informační schůzka LDT Strašidelný mlýn,
17 hodin v DDM Vratimov
Jarňáky s Domečkem, Malý svět techniky,
Dolní Vítkovice
Víkend Badatel, pro děti 8 – 15 let, pouze přihlášení
Informační schůzka LDT Hra o trůny - Lukavec,
17.30 hod v DDM Vratimov

Vratimovský kalendář
na rok 2015

14. 2. 2015 od 19 hodin v Kulturním domě Horní Datyně
Rezervace a předprodej vstupenek na tel.: 604 305 429 (po 14 hodině).

cena 30 Kč
prodej v pokladně Kulturního střediska Vratimov, Frýdecká 1000/48
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování všem zúčastněným a známým za projevenou
soustrast při posledním rozloučení dne 9. 1. 2015 s naší milovanou maminkou, babičkou a tchýní, paní Carmen Brodovou.
Zarmoucená rodina.

Vzpomeňte s námi 30. ledna smutné datum,
kdy nám před 15 lety odešla
maminka a babička paní

Zdenka Zahradníková.

Tímto bych chtěla poděkovat poctivému nálezci, který našel a
odevzdal můj mobilní telefon. Děkuji Alena Chlápková.

Vzpomíná dcera Zdeňka s rodinou.

INZERCE PRO VÁS
Dne 9. února uplynou 3 roky od úmrtí pana

Jána Malíka.

Pronajmu garáž na ulici Okružní. Tel.: 736 124 886.

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

Pronajmu byt 1+1 ve Vratimově. Kauce dva měsíce.
Tel.: 737 742 633.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Dne 18. 2. 2015 uplynou
3 roky od úmrtí pana

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

Kulturní středisko

Nedělní divadelní pohádka - Duo Šamšula
VRATIMOV

Jaroslava Heřmana.

o KOBLÍŽKOVI

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s láskou a úctou.
Manželka s rodinou.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc
než ostatní. O to těžší je naučit se bez nich žít.
Dne 25. 2. 2015 uplynou 2 roky, kdy nás
opustil pan

Jaromír Killinger.
S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

JUBILEUM
Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

V sobotu 7. 2. 2015 oslaví naše maminka
paní

neděle 15. února v 10 hodin

Marta Holková,

kinosál Společenského domu Vratimov

rodinné vstupné 80 Kč • dospělí 60 Kč • děti 40 Kč

rozená Tomisová 80 let. Hodně zdraví, štěstí,
klidu a pohody jí za celou početnou rodinu
přeje dcera Jana a syn Jirka.

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 10. února 2015

Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.ksvratimov.cz.
Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
Tisk: Tisk Agency, s.r.o, Ostrava.
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kino Hvězda v únoru

Klauni

4. února v 19 hodin

ČR/Lucembursko/SR/Finsko, 2013,
120´, drama o komedii, vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Viktor Tauš
Hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Didier Flamand a další.
Příběh o pozdním znovushledání klaunského tria.

Rodinný film

Fakjů pane učiteli

Pošťák Pat

Německo, 2013, 118´, komedie
(český dabing), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Elyas M´Barek, Karoline
Herfurth, Katja Riemann a další.
Jak to vypadá, když se na školu dostane bláznivý učitel.

Velká Británie, 2014, 88´, animovaný (český dabing),
rodinné vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez
omezení
Režie: Mike Disa
V českém znění: Tomáš Juřička, Bohdan Tůma, Eva Hrušková a další.
Doručování zásilek je ta nejdobrodružnější práce na světě.

Rodinný film

Nezbedné pohádky

5. února v 19 hodin

Želvy Ninja

11. února v 17 hodin

USA, 2014, 101´, dobrodružný/akční (český dabing), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Jonathan Liebesman
Hrají: Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner a další.
Nosí jména slavných umělců, ovládají zbraně a zbožňují pizzu.

19. února v 17 hodin

Sobota pro děti

21. února v 10 hodin

ČR, 68´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč, přístupné bez
omezení
Budulínek Mandelinka, Ferda
mravenec, Vodník ve mlýně, O líném
Honzovi, O smutné princezně, Krtek
malířem

Vlk z Wall Street
25. února v 19 hodin

Tři srdce

12. února v 19 hodin

Francie, 2014, 106´, drama
(české titulky), vstupné 90 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Benoît Jacquot
Hrají: Charlotte Gainsbourg,
Catherine Deneuve, Chiara
Mastroianni a další.
Nebezpečný milostný trojúhelník.
Filmový klub

Pan Nikdo

18. února v 19 hodin

Kanada, Belgie, Francie, Německo, 2009,
155´, sci-fi/drama (české titulky), vstupné
80 Kč, členové klubu 70 Kč, přístupné bez
omezení
Režie: Jaco Van Dormael
Hrají: Jared Leto, Diane Kruger, Sarah
Polley a další.
Záleží jen na rozhodnutích, která v průběhu života učiníme.

USA, 2013, 180´, životopisný/
komedie (český dabing), vstupné 70 Kč, nepřístupné pro děti
do 15 let
Režie: Martin Scorsese
Hrají: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie a další.
Peněz není nikdy dost.

Zakázané uvolnění
26. února v 19 hodin

ČR, 2014, 77´, komedie, vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti
do 12 let
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Zuzana Stavná, Jana Stryková, Hana Vagnerová,
Ondřej Sokol a další.
Co všechno znamená „zakázané uvolnění“?

Z obsahu:
– Ze schůze rady a zastupitelstva města str. 2
– Vítání občánků v roce 2015
str. 2
– Kam s kovovými obaly?
str. 3
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měsíčník zdarma

POLICIE ČR Vratimov

604 127 288

Řidiči pozor!!!
Porušování dopravních předpisů se nemusí vyplatit
Na podzim minulého roku se v našem městě hojně diskutovalo
o bezpečnosti dopravního provozu před Základní školou Datyňská na ul. Datyňská ve Vratimově v souvislosti s ne příliš obvyklým stavebně dopravním řešením průjezdu komunikací u zastávek
autobusů. Budou to tři roky, kdy žák základní školy právě zde utrpěl při dopravní nehodě vážné zranění. Následně provedené dopravně technické řešení, byť ho vytvořili, doporučili a vyjadřovali se k němu odborníci z oboru dopravní bezpečnosti a byly na
něj poskytnuty dotace právě z důvodu zvýšení bezpečnosti osob
a zejména dětí, vyvolalo u laické veřejnosti rozpaky. Po půl roce
užívání je zřejmé, že při dodržování povolené rychlosti a nepřejíždění do protisměru je řešení velmi bezpečné. Za situace, kdy však
auta a zejména ta nákladní nedodrží povolenou rychlost, může
vzniknout problém a vozidlo může ohrozit bezpečnost chodců na
vozovce, popřípadě na přilehlém chodníku a zastávce. Bohužel
právě nedisciplinovaní řidiči nedodržující dopravní předpisy jsou
velmi častou příčinou dopravních nehod. Situace je o to komplikovanější a závažnější, že po otevření logistické firmy s velkým
překladištěm v Šenově projíždějí přes Horní Datyně a dále kolem
této základní školy těžká nákladní auta s návěsy na celnici v Paskově. Takové nákladní auto, pokud pojede větší rychlostí, může být
příčinou vážné dopravní nehody. Škola má více než čtyři sta žáků a
pohyb dětí zde bývá v některou denní dobu značný.
Protože ze zkušenosti všichni víme, že bez hrozby sankce se
předpisy dodržují jen sporadicky a nemůžeme zde postavit policistu či strážníka, který by denně po několik hodin kontroloval nedisciplinované řidiče, rozhodli jsme se využít moderní techniku.
Na uvedeném úseku bude nainstalován kamerový systém, který
ve směru od Horních Datyň nepřetržitě monitoruje jízdu vozidel
a v případě zjištění porušení dopravních předpisů překročením

povolené rychlosti a jízdy v protisměru kolem zastávek autobusů
kamery přestupek nejen zaznamenají, ale přes počítačový systém
Městské policie v Ostravě ho ihned zašlou s pořízenou fotografií k projednání odboru dopravně správních činností Magistrátu
města Ostravy. Každé porušení dopravních předpisů na tomto
úseku bude automaticky projednáno v přestupkovém řízení se
všemi z toho plynoucími důsledky.
Nejde nám ani tak o sankce za přestupky, ale především o prevenci takového protiprávního jednání. Proto se snažíme a budeme se snažit o našem záměru informovat v co nejširším měřítku a
také tímto dát všem řidičům možnost, aby se před správní orgán
nedostali.
V rozpočtu jsme v tomto roce vyčlenili poměrně vysokou částku
na vypracování studie obchvatu města pro nákladní auta nad určitou hmotnost, jejichž cílová stanice je mimo náš katastr. Chceme,
aby řidiči využívali pro své cesty silnice 1. třídy a dálnice. Pokud
se nám to podaří, kamery by pomáhaly i při kontrole a odhalování
těch řidičů nákladních vozidel, kteří by nerespektovali objízdnou
trasu a snažili se snížit své provozní náklady průjezdem přes naše
město.
Smlouvu na monitorování a přenos dat přímo příslušnému
správnímu orgánu máme uzavřenou se společností OVANET a.s.,
kterou stoprocentně vlastní statutární město Ostrava, na dobu tří
let. Počet zaregistrovaných dopravních přestupků a výsledek jejich
projednání, s ohledem na ustanovení zákona pouze v obecných číslech, budeme vždy nejméně jednou ročně zjišťovat, vyhodnocovat
a budeme s nimi samozřejmě seznamovat i naše občany prostřednictvím webových stránek a Vratimovských novin.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

ulice Datyňská před základní školou, foto(ak)
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Vítání občánků v roce 2015

Z jednání rady města

Milí rodičové, v duchu dlouholeté tradice Vám město Vratimov spolu se Sborem pro občanské záležitosti nabízí možnost
slavnostního uvítání Vašeho děťátka do života 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 2014 jsme přivítali celkem 46 nových malých občánků. Ve Vratimově 39 dětí a
7 dětí v Horních Datyních. Průběh (reportáž) ze slavnostních akcí
můžete zhlédnout na stránkách: www.vratimov.tv.
Na vítání občánků je možno se přihlásit níže uvedeným způsobem v předem stanovených termínech s tím, že rodiče dávají
souhlas se zpracováním osobních údajů MěÚ Vratimov (datum narození a adresa trvalého pobytu).

Dne 6. 1. 2015 rada města projednávala mimo jiné:
-- Vyhlášení záměru pronajmout prostory k podnikání.
-- Přílohu ke smlouvám o dodávce tepla a teplé užitkové
vody uzavřené mezi městem Vratimov a TEPLO Vratimov, spol. s r. o.
-- Dohodu o údržbě chodníku na mostě ul. Václavovická.
-- Plány práce komisí zřízených radou města.
-- Jmenování členů školských rad pro období 2015–2017.
Dne 27. 1. 2015 pak projednávala:
-- Výroční zprávu o poskytnutí informací podle zákona
106/1999 Sb. za rok 2014.
-- Přidělení prostor k podnikání.
-- Žádost ZO ČZS Vratimov o finanční výpomoc.
-- Zprávu o současném stavu víceúčelového hřiště u DDM
Vratimov.
-- Rozdělení parkovacích míst před MěÚ Vratimov.
-- Smlouvu o výpůjčce mezi městem Vratimov a TEPLO
Vratimov, spol. s r. o.

Termíny obřadů v roce 2015:
Vratimov: 21. března 2015 Horní Datyně:
13. června 2015
19. září 2015			
12. prosince 2015		

28. března 2015
20. června 2015
12. září 2015
19. prosince 2015

Telefonické objednávky: 595 705 925
– matrika
Osobně:		
MěÚ Vratimov, 1. p., dv. č. 1		
					
– matrika
Objednávky e-mailem: vecerova.meu@vratimov.cz

Z jednání zastupitelstva města
Dne 4. 2. 2015 zastupitelstvo města na svém jednání:
-- Schválilo realizaci akce Odpočívadlo, včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava
– Beskydy a podání žádosti o dotaci do Národního programu podpory cestovního ruchu 2015, podprogram Cestování dostupné všem.
-- Svěřilo jednotlivým místostarostům města úkoly:

Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů před konáním obřadu!
Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady vítání občánků bez poplatku, a to pro děti maximálně do jednoho roku věku. Obřady se
konají vždy v sobotu v dopoledních hodinách, o hodině konání
akce budou rodiče informovaní pozvánkou. Fotografování dětí
je možné svým vlastním fotoaparátem přímo v obřadní síni
nebo je přítomen fotograf, pan Petr Šlachta. Rodiče obdrží pro
své dítě kromě dárečku i pamětní knížku. V případě, že se
z důvodu nemoci nebudou moci rodiče se svým dítětem nahlášeného obřadu zúčastnit, prosíme o telefonické odhlášení
na telefonním čísle: 595 705 925, nebo na e-mailové adrese:
vecerova.meu@vratimov.cz.

Bc. Martin Čech
-- Zodpovídá za krizové řízení města.
-- Zajišťuje funkčnost organizační složky města JSDH
Vratimov a JSDH Horní Datyně.
-- Koncepčně řeší dopravní situaci ve městě.
-- Spolupracuje s Policií ČR při ochraně veřejného pořádku.
-- Zabezpečuje informování občanů o činnosti města.

Drahomíra Večeřová, odbor sociálně-správní
Jaromíra Maulerová, tajemnice SPOZ

Mgr. Iveta Zechová
-- Z pozice zřizovatele plní povinnosti vůči příspěvkovým organizacím města (ZŠ Masarykovo nám.,
ZŠ Datyňská, ZUŠ Vratimov, MŠ Vratimov, DDM
Vratimov, Zařízení školního stravování Vratimov
a Městská knihovna Vratimov).
-- Koncepčně řeší sociální a zdravotní politiku města.
-- Zodpovídá za funkčnost městského koupaliště a
sportovišť na území města.
-- Podílí se na zakládání a zřizování právnických
osob s majetkovou účastí města včetně organizačních složek města.

Obecní byty
Odbor investic a údržby obecního majetku MěÚ Vratimov
sděluje všem žadatelům o pronájem obecního bytu, že Pravidla pro přidělování obecních bytů, které jsou v majetku města
Vratimova, schválená Radou města Vratimova dne 4. 9. 2001,
č. j. 52.5.9., byla doplněna (RM dne 27. 5. 2003, č. j. 11.5.14)
o vyřazování neaktualizovaných žádostí po dvou letech od její
první aktualizace.
Žadatel je povinen osobně nebo písemně potvrdit trvání své
žádosti každoročně na počátku kalendářního roku, nejpozději
však do 31. 3. příslušného 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.

-- Schválilo uzavření darovací smlouvy mezi dárcem TEPLO
Vratimov, spol. s r. o. a obdarovaným městem Vratimov.
-- Schválilo plány práce kontrolního a finančního výboru.
Usnesení ze zasedání jsou přístupná na stránkách města
www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech
místostarosta

Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby obecního majetku
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Kam s kovovými obaly?

----

Logistické centrum odpadu spol. .A.S.A.,
mobilní sběr odpadu organizovaný 2 x ročně,
prostřednictvím zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (výkupna kovového odpadu).
V průběhu kalendářního roku má společnost .A.S.A. svozový
kalendář pro všechny druhy sběrných nádob, přesto se však může
stát, že dojde k přeplnění kontejnerů na stanovištích se separovaným odpadem. V tomto případě má každý občan možnost na
tento stav upozornit Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a
životního prostředí:
-- telefonicky: 595 705 941, 595 705 956,
		
608 001 074, 776 548 389,
-- e-mailem: pavlovska.meu@vratimov.cz,
		
hranicka.meu@vratimov.cz.
Ing. Renáta Pavlovská
odbor výstavby a životního prostředí

Společnost .A.S.A., spol. s r.o., která na katastrálním území
Vratimova a Horních Datyň zajišťuje sběr tuhého komunálního
odpadu z jednotlivých domácností, sběr biologického odpadu a
také sběr separovaného odpadu, rozšiřuje další možnosti nakládání
s odpady produkovanými fyzickými nepodnikajícími osobami v souladu s novelou § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Rozšíření spočívá ve sběru kovových obalů (nápojové plechovky,
konzervy od potravin, uzávěry a víčka od nápojů apod.), z hlediska
hygienického čistých. Tyto kovové obaly mohou být odkládány do
žlutých kontejnerů na plast. Kontejnery budou postupně označeny
tak, aby bylo zřejmé, co vše se může do nádob ukládat.
Další možnosti, kde se mohou občané zbavit kovového odpadu,
jsou např.:

ZIK-ZAK Vratimov si přivezl 2 medaile!
O víkendu 31. ledna - 1. února 2015 se v Plzni konalo Mistrovství České republiky v twirlingu (práce s hůlkou) a skupinové
choreografie s pompony. Našich 25 děvčat bylo připravených bojovat o medailové pozice. V plzeňské hale byla napjatá atmosféra a
zjistili jsme, že nejen naše děvčata toužila být na bedně. K výbornému výkonu nás vyhecovali skalní rodiče, kteří jezdí na každou
mažoretkovou soutěž, a my trenérky jsme ani nedýchaly.
A vyplatilo se:
2. místo Daniela Vodová + Táňa Tomanová
- taneční duo hůlka v kategorii junior starší
2. místo a titul Vicemistr ČR ZIK-ZAK Vratimov
- skupinová choreografie pompony (Evolution of music)
Děkujeme všem děvčatům za super výkon a rodičům za povzbuzování a vytvoření úžasné atmosféry. Bez Vás by to nešlo!
trenérky Hanka a Andrea Mindekovy

foto ZIK-ZAK Vratimov
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Včelaři v roce volebním a jubilejním
všech pomůcek spálena. Naše základní organizace se tím dostala
do ochranného pásma, což pro nás v současnosti znamená řadu
omezení v práci se včelami.
Z celé republiky jsou rovněž hlášeny varovné signály o velkém
úhynu včelstev, které se v některých oblastech blíží téměř 100 %.
Ani naší ZO se ztráty nevyhnuly. Zatím jsme zaznamenali úhyn
102 včelstev a tento stav nemusí být konečný.
Z toho důvodu předseda ZO vyzval všechny členy k důslednému
dodržování hygienických pravidel a nařízení Státní veterinární správy. Stanovil rovněž opatření pro opětovné zvýšení stavu
včelstev a postup při zjištění nebo podezření z nějaké nákazy.
Po zprávách jednotlivých komisí proběhly volby výboru na léta
2015 – 2019 a delegátů na okresní konferenci.
Revize přidělených finančních prostředků z MěÚ Vratimov i Řepišť proběhla na obou úřadech a nebyly shledány závady.
V další části výroční členské schůze byli přítomní seznámeni
s chystanou oslavou 85. výročí založení včelařské organizace,
která je plánována na podzim letošního roku.
Při této příležitosti:
-- dojde k ocenění práce našich členů,
-- uskuteční se odborná včelařská přednáška,
-- účastníci obdrží pamětní plaketu k 85. výročí založení ZO,
zhotovenou v keramické dílně v Řepištích,
-- připravíme výstavku fotografií a dokumentů včetně všech
dílů naší kroniky, založené v r. 1930,
-- toto výročí oslavíme společně s našimi partnery a sousedními včelařskými organizacemi včetně zhotovení památného
fota apod.
Závěrem předseda poděkoval paní starostce za účast a vystoupení na této výroční členské schůzi. Paní starostka byla mile překvapena účastí a zájmem našich členů o činnost organizace. Pozorně si
vyslechla i zprávu o neutěšené situaci, pokud se týče zdravotního
stavu včelstev a nákladů s tím spojených.
Předseda rovněž poděkoval za finanční příspěvky poskytnuté
v loňském roce, bez kterých by byla naše činnost velmi omezena a požádal paní starostku, aby naše poděkování tlumočila na
zasedání zastupitelstva. Zároveň vyslovil přesvědčení, že na nás
nezapomenou podle svých finančních možností i letos.
Po přestávce schůze pokračovala odbornou přednáškou o léčení
včelstev.

Na výroční členské schůzi konané 8. 2. 2015 v Kulturním domě
Horních Datyních hodnotili svou činnost včelaři místní ZO za rok
2014 a zároveň si stanovili cíle pro rok letošní.
Jednání byli přítomni rovněž zástupci okolních ZO. Přínosem a
povzbuzením do naší další činnosti byla i osobní účast paní starostky JUDr. Dagmar Hrudové.
Hlavním bodem programu byla zpráva o činnosti organizace za
poslední období a plán akcí na letošní rok, kterou přednesl předseda Ing. Richard Grohmann.
Letošní rok je pro tuto organizaci významný, neboť je nejen rokem volebním, ale také jubilejním. Probíhají volby do všech orgánů
ČSV, na naší výroční členské schůzi to byly volby nového výboru
a úsekových důvěrníků. Volby ukončí v závěru roku sjezd ČSV.
Na slavnostní členské schůzi na podzim letošního roku si datyňští včelaři připomenou 85. výročí vzniku včelařského spolku
na území Vratimova a okolí, jehož přímým pokračovatelem je
naše ZO.
V hodnotící zprávě o činnosti organizace předseda ZO Ing. Grohmann uvedl, že členové obhospodařují v průměru 300 – 350 včelstev v půdobnosti jak základní organizace, tak i v jiných lokalitách
(Ostravice, Staré Hamry, Prostřední Bludovice).
Základní organizaci tvoří 29 členů, z toho 24 mužů a 5 žen.
-- Loňský rok byl pro včelaře podprůměrný z důvodu nepříznivého počasí pro včasný rozvoj včelstev na jaře.
-- V rámci konání členských schůzí se konaly vloni i letos odborné včelařské přednášky.
-- Na jaře proběhlo smažení vaječiny spojené s výměnou včelařských zkušeností.
-- Naši členové měli možnost se zúčastnit zájezdů a odborných
přednášek pořádaných okolními organizacemi nebo okresním výborem.
-- Pravidelně jsme se zúčastňovali vzpomínkových akcí pořádaných MěÚ Vratimov.
-- Dále to byla návštěva nemocných a starších jubilantů nebo
pomoc začínajícím včelařům.
-- Začlenili jsme se mezi ty organizace, které zvládly obsluhu Centrálního informačního systému (CIS), čímž odpadlo
papírování ve vedení evidence, výpočtu dotací, umístění
včelstev apod., ale hlavně - odpadlo placení poštovného za
každou zaslanou změnu.
Další část zprávy byla věnována nepříznivé situaci, která se týče
zdravotního stavu včelstev. U našich sousedů se objevila ohniska
moru včelího plodu, proto musela být jejich včelstva včetně úlů a

Ing. Richard Grohmann
předseda ZO ČSV Horní Datyně

foto včelaři Vratimov
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Reakce na článek „Fotbal už dávno není jen prima hra“
Vážení občané, vážení rodiče. Musíme reagovat na uveřejněný
článek v lednovém vydání Vratimovského zpravodaje, jež napsala paní Navrátilová a jehož obsah, tendenčně laděný, poškozuje
dobré jméno fotbalového klubu FC Biocel Vratimov. Dovolte tedy,
abychom zde občanům a hlavně rodičům osvětlili, jak se věci mají.
Každý fotbalový nebo jakýkoliv jiný sportovní klub je založen
na členství, respektive registraci svých členů. Toto členství stvrzuje u dětí mladších 15-ti let svým podpisem na registrační lístek
zákonný zástupce. To vše v souladu s pravidly Fotbalové asociace
České republiky (dále jen FAČR). Poplatek za registraci činí ročně u dětí do 18-ti let 100 Kč a u dospělých hráčů, trenérů, členů
a funkcionářů 200 Kč ročně. Toto je povinností každého klubu
zaregistrovaného a hrajícího soutěže pod hlavičkou FAČR. My
jako oddíl musíme respektovat pravidla, která nám fotbalová
asociace ukládá a bez tohoto poplatku nemůže řádně registrovaný člen v oddíle nastoupit k soutěžnímu utkání.
Fotbalový klub FC Biocel Vratimov je občanské sdružení, jehož jedním z mála příjmů jsou měsíční příspěvky rodičů hráčů,
jako v kterémkoliv uměleckém či jiném zájmovém kroužku. Náš
klub se stará o pět mládežnických týmů a příspěvky rodičů jsou
stanoveny na 350 Kč po dobu 10-ti měsíců v roce. Náklady rodičů
na jednu tréninkovou jednotku (90 min.) jsou tedy cca 30 Kč. Aby
mohly děti sportovat, musí proto výkonný výbor pro chod klubu
zajistit dostatečné finance, které se v dnešní době opravdu těžce shání. Aby mohlo dítě hrát fotbal, je potřeba mu zajistit jistý
servis. Ať už je to materiální vybavení, jako jsou např. tréninkové
pomůcky, dresy, míče na utkání, rozhodčí, přenosné branky atd.
Všechny děti u nás v letním období trénují a hrají svá utkání na
travnatém hřišti, které se musí taktéž udržovat. Děti mají k dispozici teplou vodu a vytápěné čisté šatny. Žákovská mužstva a
dorostenci jezdí k utkáním na hřištích soupeřů autobusem. Oddíl
je objednává a pochopitelně i platí (roční náklady na autobusy
činí přes 90 tis. Kč). V zimním období si náš klub pronajímá tělocvičny. Nikdo nám nic zadarmo nedá. Hráči jsou vedeni kvalifikovanými trenéry, za jejichž práci s dětmi ve svém volném čase je
musí klub taktéž finančně ohodnotit. To je jen malý výčet nákladů,
které jsou spojeny s výchovou mladých fotbalistů. A vězte, že rozepisovat se o dalších nákladech, které klub má, by zabralo další dvě
stránky. Pokud se pisatelka domnívá, že podmínky v našem oddíle
jsou srovnatelné, jak píše s „výběrovými kluby“, doporučujeme
všem seznámit se s podmínkami např. fotbalových akademií, kde
jsou náklady pro rodiče mnohonásobně vyšší.
Musíme se rovněž ohradit proti zcela scestné informaci, že se
vratimovský fotbal rozhodl zapsat naše děti do ostravské soutěže,
kde se potkávaly s takovými týmy, jako Baník A, Vítkovice A.
Mužstva přípravek, nebo chcete-li benjamínků FC Biocel Vratimov, hrají tuto soutěž od roku 1997, kdy jsme se snažili naše
nejmenší děti začlenit mezi výše zmíněné kluby a konfrontovat
výkonnost hráčů s těmi nejlepšími, kteří jsou v tomto regionu.
Fotbal a trénink mládeže je především proces učební a až v druhé
řadě proces zdatnostní. Ne každý je natolik talentovaný, aby se
mohl fyzicky a technicky srovnávat s jedinci, kteří prošli řízeným
a přísným výběrem profesionálních klubů. U nás si vážíme všech
dětí a rodičů, ovšem naší filozofií je v první řadě děti tento sport
hrát naučit a ne se vázat na výsledky. Frustrováni víc než samotné
děti jsou spíše někteří trenéři, kteří prohru svého týmu berou jako
měřítko své osobnosti.
Velmi důrazně se ovšem musíme ohradit ve věci registrací hráčů. Jestliže pisatelka uvádí, že vratimovský fotbal rozhodl, že devítileté a desetileté dítě má hodnotu 3 000 Kč, měla by si nejdříve
zjistit všechna fakta s tímto spojená a až poté se k věci vyjadřovat, neboť toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Vratimovský fotbal v žádném případě nerozhodl o hodnotě devítiletého a desetiletého hráče! Částky za přestupy a hostování hráčů jsou tabulkové a

výši odstupného nebo tzv. výchovného určila a schválila do svých
stanov valná hromada FAČR. Klauzuli o výchovném prosadili
zástupci klubů prostřednictvím delegátů jednotlivých krajských
a okresních svazů, aby se zamezilo přetahování dětí mezi kluby.
Toto výchovné zdaleka nepokrývá náklady na výchovu jednotlivých hráčů, ale alespoň jaksi kompenzuje ztrátu hráče. Pravidla
jsou prostě daná a není v naší moci je jakkoliv měnit. Nikde taktéž
není psáno, že je povinností rodičů toto výchovné platit. Přestupy
či hostování hráčů se řeší mezi oprávněnými zástupci zainteresovaných klubů, kteří se na výši odstupného či jiné formy náhrady (např.
hostování, střídavé starty, apod.) mohou domluvit. Tohle je dle řádů
čistě v kompetenci klubů. Na základě této skutečnosti fotbalový oddíl FC Biocel Vratimov postupoval podle platných pravidel schváleným výkonným výborem FAČR.
Jestliže rodiče zjišťují, že vše může fungovat i jinak, že měsíčně platí příspěvky oddílu TJ Řepiště 100 Kč a je jim propláceno jízdné, musíme upozornit na fakt, že ve fotbalovém oddíle TJ
Řepiště bylo pouze jedno mládežnické družstvo (žáci) a mužstvo
dospělých. Tudíž v Řepištích mají nesrovnatelně menší hráčskou
základnu, než je tomu ve Vratimově, čímž mají taktéž nižší provozní náklady. Jestli rodiče nabyli dojmu, že za 100 Kč měsíčně
a proplácením jízdného je možné provozovat jakýkoli sportovní
oddíl, tak jsou zcela mimo realitu. Jinými slovy je mimoškolní
aktivita dětí odešlých do řepišťského fotbalového klubu dotována
obecními penězi z rozpočtu obce Řepiště.
Netušíme, proč byl tento článek sepsán a za jakým účelem. Je
zarážející, že žádná komunikace mezi rodiči a vedením klubu nikdy neproběhla, ačkoliv je v článku zmíněna ona neochota se domluvit. Dle našeho názoru jde jen o tendenční článek, plný nepodložených informací, který dehonestuje a veřejně očerňuje vedení
FC Biocel Vratimov a shazuje tak obětavou práci lidí, kteří se bez
nároku na jakoukoliv finanční kompenzaci snaží dělat vše, co je
v jejich silách, pro vratimovský fotbal a obětují mnohokrát i své
vlastní finanční prostředky.
Každopádně přejeme do budoucna všem malým fotbalistům a
jejich rodičům, kteří se rozhodli přestoupit do sousedního klubu,
hodně sportovních úspěchů.
Více na www.fcvratimov.cz.
Výkonný výbor fotbalového oddílu FC Biocel Vratimov

Výzva pro pamětníky
Kdy byla předána budova dnešního domu dětí - bývalého
Katolického domu do užívání dětem pro činnost tehdejší pionýrské skupiny? Kdy se konal první tábor na louce Nadějov
v Lukavci u Fulneku? Znáte odpovědi na naše otázky? Potom
právě pro Vás jsou určeny následující řádky.
Dům dětí a mládeže Vratimov a Pionýrská skupiny Mír Vratimov pátrají po své minulosti. Rádi bychom získali informace
a dokumentaci k tomu, jak to všechno začalo. Proto svoláváme
všechny pamětníky činnosti DDM Vratimov, Pionýrské skupiny Vratimov a táborů na louce Nadějov v Lukavci na schůzku
pamětníků, která se uskuteční v Domě dětí a mládeže Vratimov v úterý 10. března 2015 od 18 hodin. Vezměte s sebou fotografie, videozáznamy a další cennosti z dob existence těchto
dvou organizací od jejich vzniku až po dnešní den.
Věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří zmapovat naši historii.
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov
Jan Kludka, vedoucí PS Mír Vratimov
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Historie za oponou

Historie za oponou

Zveme širokou veřejnost na výstavu fotografií Historie za oponou, věnované bohaté činnosti ochotnického divadla ve Vratimově, jejíž vernisáž se uskuteční v úterý 3. března ve Vratimovské
galerii.
První zmínky o aktivitách ochotníků ve Vratimově se objevují
roku 1919, kdy vznikl Divadelní spolek Sokola a Orla, který v průběhu následujících bezmála devadesáti let několikrát změnil svého zřizovatele i domovskou scénu. Podle dostupných informací v Databázi
českého amatérského divadla, to byl od roku 1930 DS Jirásek, dále
od konce roku 1945 literární spolek Českého svazu mládeže.
V období mezi léty 1954 – 1960 působil pod názvem DS ZK
Vratimovských papíren, později literární spolek ZK Vratpap, který
hrál v bývalém Katolickém domě. Po založení JKP DS Tyl spolek
spolupracoval se soubory Vojan z Hrabové a ZK Dolu Jeremenko
z Vítkovic.
Počátkem osmdesátých let hostil vratimovské ochotníky nově
vybudovaný Společenský dům.
Za dobu aktivní činnosti sehráli ochotníci řadu představení,
která se těšila veliké oblibě místních obyvatel a zúčastnili se řady
hostování v okolních obcích našeho regionu.
Najděte si čas a přijďte zavzpomínat na některá představení,
zachycená ve fotografiích, které se dochovaly v archivu dnešního
Společenského domu a v soukromých rodinných sbírkách.

vernisáž výstavy

Petr Macura

3. března v 17 hodin
Výstava bude otevřena do 26. března každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.
vstup zdarma

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

CUKRY,TUKY,
JSOU OPRAVDU
ŠPATNÉ?

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska,
úhrada vstupenek možná i převodem, rezervace na tel.: 595 700 751
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Kronika města Vratimova, část 43. - rok 1933
Září
1. jasno, teplo, 2. – 4. prší s přestávkami, 5. – 8. zamračeně,
chladno, větrno, 9. – 13. jasno, teplo, sucho, 14. – 16. dosti silný
vítr a déšť, 17. – 19. studený vítr, dešťové přeháňky, 20. – 22.
mírně chladno, dosti hustý déšť, 23. – 30. z rána chladno, na den
teplo, klidno.
Říjen
1. ráno mlha, na den jasno, teplo, 2. teplo, příjemno, na večer
se ochladilo a prší, 3. ráno zamračeno, studeno, 4. v noci první
dosti tuhý mráz, na den jasno, chladno, 5. – 6. jasno, chladno, na
den oteplení, 7. v noci tuhý mráz, na den jasno, slunečno. 8. – 9.
chladno, na den chvílemi drobný déšť. 10. ráno mlha, temperatura
mírná, 11. – 12. ráno slunečno, teplo, na den větrno, 13. celý den
od časného rána prší, temperatura mírná, 14. slabě prší, chladno,
15. většinou jasno, chladno, 16. mráz, 17. více zamračeno, chladno, 18. zamračeno, temperatura mírná, 19. ráno mlha, k poledni
vydatný déšť, odpoledne též prší. 21. částečně zamračeno, temperatura mírná, 22. mlhavo, chladno, 23. ráno dosti hustá mlha,
studeno, 24. mlhavo, studený vítr, na den se vyjasní, 25. – 26. zamračeno, temperatura mírná, 27. zamračeno, studeno, 28. poněkud zamračeno, mírná temperatura, částečné vyjasnění, 29. zamračeno, dopoledne začíná slabě pršeti, večer neobyčejná prudká
vichřice, trochu s deštěm. 30. – 31. poněkud slunečno, chladno,
vítr studený.
Listopad
1. – 3. z rána pršelo, větrno, chladno. 4. – 7. zamračeno, mlhavo,
studeno, vítr, drobný déšť, 7. – 9. ráno tuhý mráz, na den jasno,
slunečno, 10. v noci sněžilo a přimrzlo, 11. na den zamračeno, studeno, 12. ráno hustý déšť, na den prší slaběji, odpoledne poprvé
sníh, za krátkou dobu bílá sněhová pokrývka, 13. ráno mráz, na
den slunečno, ale chladno. 14. hned ráno sněží až do odpoledne,
temperatura mírná, ale dosti chladno a mlhavo. 15. sněží dosti silně, k poledni sníh taje, temperatura mírná, ráno -3 °C, sněhu na
10 cm. 16. – 17. sníh zůstal od předešlého dne ležeti, odpoledne
slunečno, sníh mizí úplně. 18. pěkný sluneční den, půda zvolna
vysychá, 19. mlhavo, zamračeno, temperatura mírná, 20. – 21. hustá mlha, sychravo, studeno od severu, velmi nepříjemné počasí.
22. dosti tuhý mráz, vyjasnění, slunečno, odpoledne zamračeno.
23. ráno zamračeno, chladno, odpoledne slabý déšť. 24. ráno déšť,
velmi zamračeno, temperatura mírná. 25. – 26. zamračeno, studeno, v noci 26. napadlo trošku sněhu. 27. ráno mlhavo, slabý déšť,
studeno. 28. ráno hustá mlha, na den temperatura mírná. 29. ráno
mlha, v noci poprašek sněhu, trochu přimrzlo, studeno. 30. částečně zamračeno, mírně chladno.
Prosinec
1. v noci poprašek sněhu, temperatura mírná, mírné sněžení.
2. zamračeno, studený vítr, na den ledová vichřice, zem je zamr-

zlá. 3. ráno ledový vítr, okna zamrzla i vodovod zamrzl, jasno,
slunečno, 4. v noci mráz, pak jasno, slunečno, temperatura mírná.
5. slabší mráz v noci, země zamrzla až na 15 cm. 6. odpoledne studený vítr. 7. ráno zamračeno, před polednem začalo hustě sněžit,
temperatura mírná, 8. mráz, poněkud zamračeno, bezvětří, temperatura – 19 °C, 9. – 12. mrazy, poprašek sněhový, studený vítr,
slunce jen málo prosvítá, 13. studený vítr odpoledne, vzbouřil se
silný vítr, velmi studeno, rádio hlásí – 20 °C, 14. – 15. mrazy,
podle časopisu přichází zima z Polska, 16. - 18. občas sněží, je
studeno, též mlhavo. 19. ráno mlhavo, v noci trochu sněžilo, na
den se vyjasnilo, k večeru hustá mlha, slabé sněžení - 1 °C, 20. –
21. ráno sychravo, mírné oteplení, mlhavo, večer sněžení + 1 °C,
22. – 23. sněží, je mlhavo, před čtvrtou hodinou je tma z mlhy,
24. již v noci nastala obleva, na den sníh taje, mírná temperatura
pod 0 °C, 25. taje celou noc, je rozmoklý z mlhy, je zamračeno,
26. – 27. zamračeno, taje 0 °C, 28. na den stoupá teplota na + 5 °C
a strhl se vítr, 29. střídavě slunečno, teplota + 5 °C, úplné bezvětří,
30. – 31. ráno hustá mlha, bezvětří, temperatura + 1 °C.
Požáry
V noci z 3. – 4. března 1933 vyhořela Antonínu Pastrňákovi v Ropici číslo 237 stodola. Dne 17. dubna 1933 vypukl na čísle 135 ve
Vratimově u Řondka oheň, shořela střecha a dva podkrovní byty,
přízemní byty neshořely, jedna žena, který svůj majetek hájila, popálila se tak těžce, že ji museli dopraviti do nemocnice.
Prapor společenstva řezníků
Prapor společenstva řezníků: Svěcení praporu společenstva řezníků okresu frýdeckého konalo se 6. srpna 1933 a byl přítomen
okresní hejtman z Frýdku Dr. Cichra. Slavnost se neobyčejně vydařila. Zúčastnil se značný počet řezníků v krojích, přes 20 na koních,
u školy byla sloužena polní mše svatá, proslov měl pan Karel Tesařík, děkan. Shromáždili se řezníci z celého okolí mor., ostravského,
bohumínského, frýdeckého a místeckého. Nádherně vypracovaný
prapor zlatem vyšívaný stal skoro 1 000 Kč. Zásluhu o pořízení
vzácného praporu má dlouholetý předseda společenstva řezníků ve
Vratimově pan Ludvík Telecký.
pokračování příště

ilustrační foto, foto archiv KS

Nepřehlédněte nové kroužky v DDM Vratimov
Blýskněte se před kamarády, buďte in, mějte GROOVE!

KLUB RODIČŮ S DĚTMI

AUDIOMANIE

pro děti od 3 do 12 měsíců
herna DDM Vratimov každý pátek 9.00 – 10.20 hodin

Příležitost pro všechny ty, kteří propadli hudbě
a chtěli by si zkusit vytvořit vlastní pecku.

Program:
		
Vedoucí:

první schůzka v úterý 3. 3. 2015 v 16.30 hodin
Kdo: Holky a kluci, kteří by rádi pronikli do tajů tvorby a využití
vlastních hudebních tracků a všeho, co s tím souvisí.
S kým: Petr Macura, hudební nadšenec, kytarista, kameraman a střihač.

pohybová říkadla,
básničky, písničky, hry
Pavlína Řehová

Bližší informace a přihlášky: Marcela Grácová,
tel.: 739 201 077, m.gracova@ddmvratimov.cz
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Z Městské knihovny Vratimov

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
A je tady Březen – měsíc čtenářů, ve kterém jsme připravili
Kulturní středisko
následující akce.
i
olett
C am
c
Výstavu s názvem Po stopách Zdeňka Buriana rovnou do pra- VRATIMOV
r
Divadelní společnost Háta
a
M
věku ke 110. výročí narození ilustrátora. Noc s Andersenem, která
se uskuteční z pátku 27. na sobotu 28. března 2015, téma Putování
s Malou mořskou vílou. Uzávěrka přihlášek bude 13. března v půjčovní době od 13 do 16 hodin. Akce je určena malým čtenářům
do 4. třídy. Začínáme v pátek v 17 hodin a končíme v sobotu v 8.30 hodin. Všechny další informace Vám rády zodpoví
kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48
knihovnice.
Pokračujeme ve čtenářské soutěži Lovci perel, pro malé čtenáře trvá soutěž Cesta světem večerníčků.

BYT NA INZERÁT
30. března v 19 hodin

Místní knihovna Horní Datyně a Březen - měsíc čtenářů.
Výstava Má vlast cestami proměn trvá do 27. 4. 2015 a je ke
zhlédnutí v pondělí v půjčovní době od 14 do 17 hodin. Pro soutěživé děti je připravena soutěž Znáte devatero pohádek? Všechny
informace k soutěži a soutěžní materiály podá paní knihovnice.
V měsíci březnu se chystá exkurze pro děti z mateřské a základní školy.
Novinky v knihovně: je možné si půjčit na měsíc Tematický
kufřík např. Honzíkova cesta, Pravěk, Čtyřlístek a taky zcela
nově kufřík Pipi dlouhá punčocha.
Víte, jak je možné si v pohodlí domova prodloužit Vaše výpůjčky prostřednictvím webové stránky knihovny? Podívejte se na
www.hornidatyne.knihovna.info. Přes tzv. čtenářské konto zadáte číslo Vaší průkazky a PIN (RRMMDD).
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

vstupné 350 Kč
Hrají: Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková, Ivana Andrlová / Veronika Jeníková, Marcela
Nohýnková / Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová / Olga Želenská, Martin Zounar,
Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa / Martin Sobotk

VYPRODÁNO!
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

Nedělní divadelní pohádka - Divadélko Smíšek
VRATIMOV

o mazané kmotře lišce

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Divadelní soubor Propadlo

Kočárky

vstupné 50 Kč

po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení

pátek 17. dubna v 19 hodin

neděle 15. března v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

rodinné vstupné 80 Kč • dospělí 60 Kč • děti 40 Kč

V sále stolová úprava s možností občerstvení.

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
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kino Hvězda v březnu

Díra
u Hanušovic

Rodinný film

ČR, 2014, 98´, komedie,
vstupné 70 Kč, nevhodné
pro děti do 12 let
Režie: Miroslav Krobot
Hrají: Tatiana Vilhelmová,
Ivan Trojan a další.
Detailní pohled do života
na vesnici.

18. března v 17 hodin

Prokletí
Midasovy skříňky

4. března v 19 hodin

VB, 2013, 100´, dobrodružný/fantasy
(český dabing), rodinné vstupné 100 Kč,
jednotlivec 70 Kč, přístupné bez
omezení
Režie: Jonathan Newman
Hrají: Michael Sheen, Lena Heade
a další.
Zlověstná Midasova skříňka nesmí
padnout do nesprávných rukou.

Chlapectví

5. března v 19 hodin

Filmový klub

USA, 2014, 166´, drama
(české titulky), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Richard Linklater
Hrají: Ellar Coltrane,
Lorelei Linklater, Ethan
Hawke a další.
Něžný, vtipný, chytrý a
melancholický film plný
krásy a lidskosti.

Fénix

19. března v 19 hodin
Německo, 2014, 98´, drama (české
titulky), vstupné 80 Kč, členové
klubu 70 Kč, nevhodné pro děti
do 12 let
Režie: Christian Petzold
Hrají: Nina Hossová, Ronald Zehfeld,
Nina Kunzendorfová a další.
Vizuálně podmanivý thriller
z poválečného Berlína.

Hodinový manžel

Sobota pro děti

11. března v 19 hodin

Animáček

ČR, 2014, 100´, komedie, vstupné 90 Kč, nevhodné pro děti
do 12 let
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Bolek Polívka, David Novotný, David Matásek, Zuzana
Norisová a další.
Ukázka toho, čím vším se hodinoví manželé živí.

21. března v 10 hodin
ČR, 57´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč, přístupné
bez omezení

Láska na kari

25. března v 19 hodin
USA, 2014, 122´, drama/romantický
(český dabing), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Lasse Hallström
Hrají: Helen Mirren, Charlotte Le
Bon, Rohan Chand a další.
Sto chutí, jedna vášeň.

Violette

Let´s dance All in

12. března v 19 hodin

26. března v 19 hodin

Francie/Belgie, 2014, 139´, biografické
drama (české titulky), vstupné 90 Kč,
nepřístupné pro děti do 15 let
Režie: Martin Provost
Hrají: Emmanuelle Devos, Sandrine
Kiberlain, Olivier Gourmet a další.
Život přehlížené dívky, z které se stává
uznávaná a obdivovaná spisovatelka,
jež ovlivnila další generace autorů.

USA, 2014, 112´, taneční/romantický/
drama (český dabing), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Trish Sie
Hrají: Ryan Guzman, Briana Evigan
a další.
Ve správném rytmu se dá dokázat
cokoli.
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informace občanům
Kurzy

Březen
v kulturním středisku

Pondělí

09.45
15.45
17.15
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
18.30
19.00
16.30
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00

Program ve Společenském domě ve Vratimově
2. března
16.30
kinosál		
3. března
17.00
galerie		
4. března
16.00
galerie		
5. března
15.00
učebna č. 11		
5. března
16.00
galerie		
9. března
16.30
kinosál		
10. března
18.00
učebna č. 11		
				
11. března 16.00
galerie		
12. března
10.00
vestibul		
12. března
15.00
učebna č. 11		
12. března
16.00
galerie		
15. března
10.00
kinosál		
				
16. března
16.30
kinosál		
18. března
16.00
galerie		
19. března
15.00
učebna č. 11		
19. března
16.00
galerie		
23. března
16.30
kinosál		
23. března
18.00
salónky		
				
25. března
16.00
galerie		
26. března
15.00
učebna č. 11		
26. března
16.00
galerie		
27. března
14.30
velký sál		
				
30. března
19.00
kinosál		

zkouška ZUŠ
vernisáž Historie za oponou
výstava Historie za oponou
autoškola
výstava Historie za oponou
zkouška ZUŠ
informační setkání,
vytápění, komíny
výstava Historie za oponou
prodej
autoškola
výstava Historie za oponou
nedělní pohádka
O mazané kmotře lišce
zkouška ZUŠ
výstava Historie za oponou
autoškola
výstava Historie za oponou
zkouška ZUŠ
přednáška – Cukry, tuky
– jsou opravdu špatné?
výstava Historie za oponou
autoškola
výstava Historie za oponou
schůze Klubu důchodců
Biocel Paskov
DS Háta – Byt na inzerát

Úterý

Středa

Čtvrtek

cvičení seniorů
AJ - 3. ročník
AJ - 2. ročník
show dance s Peli
aerobic mix
relax a jóga
aby záda nebolela
pilates
vinyasa power jóga
bodyform
zábavné cvičení pro děti
jóga
bodystyling
fit balony
pilates
bodyform

Více informací na www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

v
No

z
ur
k
ý

Bosu

s lektorkou Lenkou

Přijďte si ve čtvrtek večer od 2. 4. zpevnit svaly celého těla
na moderních cvičebních pomůckách BOSU.
V tomto kurzu si zajistíte správné držení těla a
pomůžeme Vám dosáhnout rovnováhy mezi svalovými
systémy rychleji než při jiném cvičení.

2. 4. 2015 – 18. 6. 2015 / 12 lekcí
19 - 20 hodin

Program v Kulturním domě Horní Datyně
9. března
18.00
klubovna		
12. března
18.00
malý sál		
				
13. března
17.00
malý sál		
14. března
15.00
velký sál		
27. března
18.40
klubovna		
28. března
09.00
malý sál		

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

kurzovné 660 Kč

ZO ČZS
Přihlásit se do kurzu můžete na našich
webových
stránkách www.ksvratimov.cz/kurzy
informační setkání,
nebo
osobně
na pokladně kulturního střediska.
vytápění, komíny
Více informací na tel.: 731 446 809.
schůze TJ Horní Datyně
dětský karneval SDH HD
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
ZO ČSV
Kulturní
středisko
vítání občánků

VRATIMOV
Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
9. 3.		
		
10. 3.		
		
		
14. 3.		
		
14. 3. – 15. 3.
16. 3.
		

Pozvánka na informační setkání - vytápění
čtvrtek 12. března v 18 hodin, malý sál
Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224
Budeme hovořit o:
*akce pro občany zdarma*
-- vytápění rodinných domů
-- legislativa týkající se provozu kotlů, 				
ukončení provozu kotlů 1, 2 třídy, sankce
-- dotace na nové kotle
-- komíny - opravy, vložkování, revize, čištění
ATC industry trade moravia s.r.o.; Vít Prada, tel.: 702 144 079, www.kominy1.cz
10

Informační schůzka LDT Myšinec - Tajuplný ostrov
17 hodin v DDM Vratimov
Schůzka pamětníků činnosti DDM Vratimov
a letních táborů v Lukavci u Fulneku, základna
Nadějov, 18 hodin v DDM Vratimov
Diskotéka pro děti a mládež 6. – 9. třída,
18 hodin sál DDM Vratimov
Víkendovka DěZMV v Domečku – pouze přihlášení
Informační schůzka LDT Badatel a Výtvarník
17 hodin v DDM Vratimov

společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Dne 23. 2. 2015 by se dožila naše milovaná
dcera

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají
víc než ostatní. O to těžší je naučit se bez
nich žít. Dne 5. 3. 2015 uplynou 2 roky,
kdy nás opustila paní

Zuzana Poláčková
50 let. Byla zákeřně zavražděna a uškrcena
u řeky Ostravice ve Vratimově dne 10. 6. 1993.
Vrah nebyl dosud usvědčen a potrestán.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou.
Rodiče.

Marie Vlčková.
Nikdy nezapomenou
dcery Radka a Soňa s rodinami.

Dne 19. března uplyne 8 let, kdy nás opustila
naše milovaná maminka paní

Dne 3. 3. 2015 by oslavil 75. narozeniny pan

Milan Genšerovský.

Věra Hanáková.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, synové a dcery s rodinami.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

INZERCE PRO VÁS

Dne 25. března 2015 je tomu 10 let, kdy nás
opustil pan

Pronajmu byt 2+1 s balkónem, plynové ÚT. Strmá ul.
Tel.: 736 654 376.

Miroslav Zajac.
S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Koupím garáž ve Vratimově. Tel.: 604 313 387.
Nabízíme volné pracovní místo na letní sezónu (cca březen až
říjen) v občerstvení na stezce a ve stánkovém prodeji s točenou
zmrzlinou. Pro bližší info pište: heinichova@seznam.cz a volejte
724 294 000.

Dne 29. 3. 2015 uplyne 5 let,
kdy nás opustil náš milovaný pan

Oldřich Pleva.
Zároveň dne 15. 2. jsme vzpomněli jeho
nedožitých 65 let. S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Pronajmu byt 3+1, ul. Na Vyhlídce ve Vratimově. Tel.: 724 909 821.

Pozvánka na informační setkání - vytápění
úterý 10. března v 18 hodin, učebna č. 11

Na milovanou osobu, znamenajíc pro nás
tolik, se nedá zapomenout, natož bez ní žít.
Dne 29. 3. 2015 uplyne 1 rok, kdy nás opustila
naše babička a matka paní

Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

Budeme hovořit o:
*akce pro občany zdarma*
-- vytápění rodinných domů
-- legislativa týkající se provozu kotlů, 				
ukončení provozu kotlů 1, 2 třídy, sankce
-- dotace na nové kotle
-- komíny - opravy, vložkování, revize, čištění

Ilona Bystroňová.
Nikdy nezapomeneme. Rodina.

ATC industry trade moravia s.r.o.; Vít Prada, tel.: 702 144 079, www.kominy1.cz

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 16. března 2015

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.ksvratimov.cz. Tisk: Tisk Agency, s.r.o, Ostrava.
Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
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Z obsahu:
– Ze schůze rady a zastupitelstva města str. 2
– Elektronická aukce
str. 5
– Zápis do mateřské školy
str. 5

1. duben 2015 / číslo 4

měsíčník zdarma

POLICIE ČR Vratimov

596 732 189

Oprava silnice Frýdecká

Po několika letech přípravy se konečně v tomto roce dočkáme zásadní opravy silnice 2. třídy Frýdecká. Komunikace patří
Moravskoslezskému kraji, který opravu financuje, a za investora přípravu a realizaci stavby zajišťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Předpokládaný termín zahájení opravy je stanoven na 1. 7. 2015
a bude trvat cca 2 měsíce. Období prázdnin bylo pro opravu vybráno záměrně, neboť v tomto období je provoz na cestách přece
jen o něco nižší, intervaly autobusů delší a menší je také pohyb
chodců a dětí po komunikacích. Oprava se bude týkat úseku od
křižovatky silnic Frýdecká a Datyňská směrem na Frýdek-Místek, celé délky silnice Frýdecká v katastru Vratimova a konec
bude u paskovského nádraží v Řepištích před mostem přes řeku
Ostravici. Především úsek od křižovatky s ulicí Datyňská v délce asi jednoho a půl kilometru vyžaduje s ohledem na stávající založení komunikace zásadní opravu, a proto zejména zde
musí řidiči, budou-li cestu během stavby používat, počítat se
značně zhoršeným stavem povrchu silnice. Oprava bude probíhat prakticky za plného provozu, omezení se bude týkat jen
části nákladních vozidel a doprava bude regulována světelnými
semafory.
Během léta se ulice Frýdecká změní ve staveniště s těžkými
stavebními stroji a nákladními vozidly, a to se všemi z toho plynoucími negativními důsledky pro nás občany, jako je především zvýšená prašnost, hluk, zpomalení a ztížení provozu apod.
Věřím, že toto období přečkáme a odměnou nám bude nová,
kvalitní silnice přes naše město.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

ulice Frýdecká, foto(ak)

informace občanům

Ocenění významných
občanů města Vratimova

Z jednání rady města
Dne 17. 2. 2015 rada města projednávala mimo jiné:
-- Návrh přidělení účelových dotací organizacím a spolkům na rok 2015.
-- Návrh vzorové smlouvy o právu provést stavbu Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a Horních
Datyních; chodníky Horní Datyně, ul. Vratimovská
na pozemcích ve vlastnictví fyzických a právnických
osob.
-- Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2014 – Kulturní středisko Vratimov.
Dne 25. 2. 2015 pak projednávala:
-- Smlouvu k veřejné zakázce Stavební úpravy MŠ Horní
Datyně – zateplení.

Dne 18. 6. 2015 proběhne slavnostní ocenění významných
občanů našeho města. Obracím se proto tímto na Vás, občany
Vratimova, abyste zájmové komisi navrhli vhodné kandidáty
na toto ocenění. Oceňováni budou jednak úspěšní žáci ZŠ,
sportovci, ale také úspěšní členové spolků a zájmových organizací, dárci krve a všichni, kteří se významně podílí nejen
na reprezentaci města, ale jsou především vzorem společnosti a kladně podporují svým jednáním mezilidské vztahy.
Návrhy prosím posílejte do konce měsíce dubna v elektronické podobě na e-mailovou adresu svidrnoch.v@seznam.cz
nebo písemně na adresu Vladimír Švidrnoch, Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov.
Návrh musí obsahovat jméno osoby, kontaktní údaje a za co
ocenění navrhujete.

Z jednání zastupitelstva města

Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.
předseda zájmové komise

Dne 11. 3. 2015 zastupitelstvo města na svém jednání mimo jiné:
-- Vzalo na vědomí zprávu o přípravě a průběhu investičních akcí a oprav, plánovaných na I. pol. roku 2015.
-- Projednalo návrh na splynutí dvou příspěvkových organizací města – Mateřské školy Vratimov a Zařízení
školního stravování Vratimov a bod jednání odročilo
na příští zasedání města.
-- Schválilo vzorovou smlouvu na přidělení účelových dotací z rozpočtu města spolkům a organizacím na rok 2015.
-- Projednalo žádost o poskytnutí půjčky ZO ČSZ Vratimov.
-- Rozhodlo o zahájení přípravy na zadání veřejné zakázky týkající se zpracování studie na realizaci kanalizace
zahrnující lokality Zaryjská.
-- Rozhodlo o pokračování v odkanalizování lokality Na
Zadkách, a to zpracováním nové studie odkanalizování
lokality Na Zadkách.
-- Rozhodlo o zahájení přípravy veřejné zakázky, týkající
se II. etapy kanalizace v Horních Datyních.
-- Vzalo na vědomí zápis z Hovorů s občany v Horních
Datyních.
Usnesení ze zasedání jsou přístupná na stránkách města
www.vratimov.cz.
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 středu dne 29. dubna 2015 ve 14 hodin u Pomníku padlých před Společenským domem ve Vratimově u příležitosti
70. výročí osvobození.
Program:
-- zahájení
-- projev starostky
-- vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Vratimově
-- položení květin zástupců spolků, společenských organizací
a politických stran ve městě
-- zakončení hymnou
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Areál vratimovských lyžařů
na Zlatníku

umožňovalo vychutnat si i rychlou jízdu. O sjezdovku a vlek se
stará již roky osvědčená parta vlekařů disponujících rolbou, sněhovým skútrem a svou chutí a umem se o vše postarat. Většina z nich
bydlí nebo aspoň má kořeny v našem městě, a tak ani o společné
téma při krátkých pauzách nebyla nouze. Lyžařský areál na Zlatníku využívají i děti naší Základní školy Datyňská a mohou zde vždy
jednou ročně porovnat své síly v jízdě na lyžích a snowboardech.
Najdou zde upravený svah, postavenou závodní dráhu, a protože
není tak důležité vyhrát, jako mít spíš v našich smogových zimách
možnost vyrazit na čerstvý vzduch a trochu si zasportovat.
Věřím, že letošní sezona byla pro „vratimovský“ Zlatník úspěšná, a přestože vlek se 8. března zastavil, myslím, že nemusí zoufat,
příští zima tady bude dříve, než se nadějeme.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Volných víkendů s krásným slunečným počasím není bohužel
příliš mnoho, ale právě k takovým patřila neděle 8. března t.r. Možná nebýt přání jednoho ze zastupitelů, bych si ani nevzpomněla,
že krásné slunečné ráno patří právě tomuto svátku. Slavit se má,
a proto jsem se rozhodla pro přírodu, pohyb a z mé strany i pro
trochu nostalgie. Sbalila jsem lyže a brzy po ránu vyrazila do
lyžařského areálu na Zlatníku, který již desítky let provozují vratimovští lyžaři. Tady jsem kdysi dávno učila lyžovat své děti a
věřím, že své první lyžařské krůčky zde udělají i děti mých dětí.
S krásným počasím mě přivítal perfektně upravený svah, a přestože nepatří k nejnáročnějším, po ránu zmrzlý sníh a málo lyžařů
2
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Hovory s občany v Horních Datyních
Dne 6. 2. 2015 se uskutečnily Hovory s občany, kterých se zúčastnili zastupitelé, zvolení z části města Horní Datyně – Libor
Svoboda a Mgr. Kateřina Čechová. Pozvání přijala starostka města JUDr. Dagmar Hrudová, pro nemoc se omluvil místostarosta
Bc. Martin Čech.
V úvodu Libor Svoboda seznámil všechny přítomné s akcemi a
investicemi, dokončenými ke konci roku 2014. Zmíněna byla zpevněná plocha pro pěší na ulici Václavovická, dětské hřiště u kulturního domu, nová učebna v ZŠ, oprava mostu na ulici J. Tomise,
opravený plot urnového háje a bezplatné jízdné pro občany starší
70 let.
Z letošních akcí se hovořilo o I. etapě kanalizace, která by měla
být dokončena do října 2015. Dále se provede zateplení budovy
mateřské školy, oprava mostu na ul. Karla Košťála a vybuduje se
krajinotvorná úprava na pozemku města – naproti hasičské zbrojnici.
Do budoucna, tedy po vybudování I. etapy kanalizace, se připravuje rekonstrukce a dobudování chodníků, včetně přechodů
pro chodce, podél ulice Vratimovská. Zastupitelstvo města bude
schvalovat, zda zahájit přípravu II. etapy kanalizace Horních Datyň a v neposlední řadě se připravují projektové dokumentace na
opravy některých místních komunikací.
Na závěr Libor Svoboda seznámil přítomné s kroky vedení
města ohledně řešení dopravní situace (těžká tranzitní doprava).
Poté si vzala slovo paní starostka JUDr. Dagmar Hrudová, která rozvedla některé zmiňované body. Poděkovala občanům na ulici Václavovická za trpělivost při budování zpevněné plochy pro
pěší a zmínila záměr města vybudovat mlýnek (kuzňu), jako další
dominantu Horních Datyň v místech křižovatky ulice Vratimovská a J. Tomise. Tento plán vznikl z podnětu datyňských patriotů,
v čele s panem Janem Sládkem.

Dále se pak rozvinula široká diskuse nad jednotlivými problémy, které trápí naše spoluobčany. Jednotlivé body, o nichž se hovořilo, byly:
-- Oprava ulic po vybudování I. etapy kanalizace (konkrétně
hovořeno o ulici Vilová).
-- Špatný výhled při výjezdu z ulice Nad Točnou, kde vadí
při výhledu kontejnery – zda je možno vyřešit zrcadlem.
-- Nebezpečně vystupující plastové šachtice na ulici Vratimovská.
-- Stav ulice U Jámy, V Údolí a V Loukách – velké díry.
-- Problémy se zimní údržbou místních komunikací.
-- Problém s odvozem tříděného odpadu.
-- Dotaz na technologický postup při výkopových pracích
kanalizace.
-- Oprava ulice Vratimovská po vybudování kanalizace, kdo
ji opraví a jak.
-- Stav dešťové kanalizace v Horních Datyních.
-- Jaký je stav příprav tzv. Jižní tangenty – zda bude, či ne.
-- Celkové dopravní zatížení tranzitní kamionovou dopravou
v Horních Datyních.
V závěru ještě zazněl dotaz, kolik se prostavělo na jednoho občana města Vratimova a na občana Horních Datyň. Tento dotaz
již v minulém volebním období zazněl, bohužel však nejde přesně odpovědět. Není zcela možné vyjmout určitý úsek investic, či
jen určité období. V minulém volebním období finanční výbor
Zastupitelstva města Vratimova tento podnět již také řešil.
Všechny náměty a požadavky občanů byly sepsány a budou
postupně, dle možností města, řešeny. Další Hovory s občany
budou naplánovány na podzim tohoto roku. Průběžné informace
samozřejmě budou zveřejňovány ve Vratimovských novinách a
na webových stránkách města.
Bc. Martin Čech
místostarosta

Na Zlatníku se rozdávalo zlato

Nejrychlejšími lyžaři z prvního stupně byli Dominika Motlochová a Max Obuch. Nejlepší lyžaře z druhého stupně Lucii Žváčkovou, Martina Lišku a snowboardistu Martina Obucha dekorovala
zlatými medailemi paní starostka JUDr. Dagmar Hrudová.
A o tom, že máme skvělou lyžařskou základnu, svědčí i to, že
již 6. rokem žáci 3. – 5. tříd absolvují lyžařskou výuku ve ski areálu Bílá. Letos v týdnu od 2. do 6. 3. 2015 lyžovalo v Beskydech
92 žáků naší školy.

Dne 3. a 4. února 2015 jsme využili skvělých sněhových podmínek a zorganizovali Lyžařskou olympiádu pro žáky 3. – 9. tříd.
Akce se konala ve spolupráci s lyžařským oddílem SKI klub Vratimov v areálu Biocel Zlatník a zúčastnilo se jí 80 dětí ze Základní školy Vratimov na Datyňské ulici.
Olympiáda vyvrcholila závody v obřím slalomu, kde své výkony srovnávali vyznavači lyží i snowboardu.

Mgr. A. Kabátová
ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská
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Zpestření výuky
na ZŠ Datyňská 690 - Zahraniční stážisté na naší škole
V březnovém týdnu od 1. 3. do 8. 3. 2015 jsme na naší škole přivítali čtyři vysokoškolské studenty z různých zemí světa (Rakan
- Jordánsko, Eric - Čína, Sofia - Ukrajina a Julia - Německo). Zapojili jsme se totiž do vzdělávacího projektu Edison mezinárodní
studentské organizace AIESEC.
Co znamená název projektu? V názvu Edison má každé písmeno určitý význam:
-- E education (vzdělání),
-- D drive (nadšení, motivace),
-- I internationality (mezinárodní rozměr, rozsah),
-- S students (studenti),
-- O opportunity (příležitost),
-- N network (síť).
Studenti představili žákům svou zemi a kulturu prostřednictvím připravených prezentací, her, písniček a dovezených předmětů, s žáky hovořili anglicky a německy. Zpestřili výuku, nabídli žákům konverzaci v cizím jazyce, možnost vyzkoušet si
naučené v praxi a prověřili jejich komunikační schopnosti.
Zahraniční studenti byli ubytováni v rodinách našich žáků, dopoledne strávili vždy ve škole a odpoledne se seznamovali s naším

městem a okolím. Neobvyklý školní týden přinesl všem zúčastněným spoustu zajímavých zážitků a nových zkušeností.

Rád jsem Tě poznal...

ní milí a usměvaví. Japonce Mayi chutnalo nejvíce pečené kuře
s brambory. Překvapilo ji, že už dívky ve 13 letech nosí v Česku
make – up. Všichni tři se shodli na tom, že rádi prostřednictvím
projektu Edison poznali Českou republiku a nikdy nezapomenou
na prožitá dobrodružství.
Aby měli na co vzpomínat, celý týden se snažily především
jejich hostitelské rodiny, které je přijaly mezi sebe. Za to jim patří
velký dík. Jedná se o rodinu Kroviářových, Korecových a Plewových. Další poděkování patří Klubu rodičů a přátel při naší škole
za finanční podporu akce a také všem ostatním, kteří se zasloužili o hladký průběh celého týdne. Nezbývá než doufat, že ještě
někdy v budoucnosti budeme mít příležitost prostřednictvím projektu Edison poznat další země.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Mgr. Lucie Homolová
ZŠ Vratimov, Datyňská

třída 8. B se stážisty, foto Mgr. Lucie Homolová

To je jedna z vět, kterou se při svém pobytu v České republice naučil Juliano, brazilský účastník projektu Edison. Právě tato
věta krásně vystihuje atmosféru, která v době od 2. – 6. března
2015 ovládla obě vratimovské školy, které přivítaly účastníky
mezinárodního projektu studentské organizace AISEC.
A co se konkrétně v našich školách dělo? Celý týden jednotlivé
třídy navštěvovali anglicky mluvící studenti z celého světa a seznamovali žáky s historií, s přírodou, s významnými osobnostmi
i s ostatními zajímavostmi své země.
Žáci Základní školy Vratimov na Masarykově náměstí tak poznávali Indonésii, Japonsko a Brazílii. Kromě toho studenti s žáky
besedovali, zpívali, hráli hry, učili je základní fráze ve svých jazycích, ukazovali suvenýry ze svých zemí a podobně. Protože
všechny tři země byly pro nás opravdu exotické, děti se na každou
hodinu s cizinci velmi těšily. Někdy se nemohly dočkat, a proto
si s nimi povídaly také o přestávce, v jídelně nebo po vyučování.
Ale nejen naši žáci si odnesli z tohoto týdne nezapomenutelné
zážitky. Na závěrečných besedách jsme se dozvěděli, že všechny studenty okouzlila Praha svými památkami, Brazilci Julianovi v Česku nejvíce chutná guláš a chtěl by tu žít jen v létě,
přestože prožil nezapomenutelné chvíle na hokejovém zápase,
který viděl poprvé v životě. Indonésanka Fitra nedá dopustit na
českou svíčkovou a v Česku se jí líbí hlavně lidé, kteří jsou podle

foto Matěj Plewa
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Obyvatelé Vratimova a Horních Datyň mohou v budoucnu
platit méně za energie
Více než 25 tisícům domácností se podařilo v letech 2013 – 2014
snížit své náklady za energie. Dohromady tyto domácnosti ušetřily více než 230 milionů korun. Důvod úspory je jednoduchý,
zapojily se do elektronické aukce na dodavatele energií, pořádané
společností eCENTRE a sdružení do aukce se jim vyplatilo.
Jen v nejbližším okolí města Vratimova se aukce zúčastnili občané v Šenově, Václavovicích a Řepištích. Celkem se do
e-aukce zapojilo asi 250 domácností z těchto obcí, které ušetřily
v průměru 20 % z ceny energií.
Vzhledem k předchozím mimořádným výsledkům e-aukcí na
elektrickou energii a zemní plyn se město Vratimov, ve spolupráci
se společností eCENTRE, a. s., dohodlo na otevření kontaktního
místa v budově městského úřadu pro přihlašování domácností do
e-aukce.
Kontaktní místo na Městském úřadě ve Vratimově bude otevřeno v pondělí 20. dubna 2015 od 14 hodin do 17 hodin, kdy proběhne i informační schůzka se zástupci společnosti eCENTRE.
Další provoz kontaktního místa bude v pondělí 27. dubna 2015 od
14 do 17 hodin.

Pro domácnosti je tato služba zcela zdarma. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-aukce nic ani obec. Tuto odměnu
hradí vítězný dodavatel.
Jak na to, chcete-li se do e-aukce zapojit?
-- podepíšete smlouvu s pořadatelskou firmou, která je
bezúplatná a definuje práva a povinnosti smluvních stran,
-- přinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků a obchodních podmínek) a kopii ročního
vyúčtování spotřeby elektrické energie či zemního plynu,
-- přineste také spojovací číslo SIPO případně číslo účtu, z kterého hradíte zálohy.
Do e-aukcí na výběr nejlevnějšího dodavatele elektrické energie
a zemního plynu budou přijímáni také živnostníci a firmy. Také
pro ně bude tato služba zdarma!
Bližší informace najdete na stránkách www.vratimov.cz,
www.ecentre.cz případně přímo na e-mailové adrese alexandra.
skokanova@partnerecentre.cz, tel: 605 865 535.
Alexandra Skokanová
kontaktní osoba eCENTRE, a.s.

Podpora logopedické prevence v Mateřské škole Vratimov

Zápis dětí do Mateřské školy
ve Vratimově a Horních Datyních na školní rok 2015 - 2016

V rámci vyhlášení rozvojového programu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 získala Mateřská
škola Vratimov dotaci 40 tis. Kč na projekt
Kouzelná písmenka. Cílem projektu je zkvalitnění logopedické
prevence v naši mateřské škole ve dvou rovinách, a to podpora prevence vývoje řeči a stimulace řečových schopností dětí v běžných
třídách a zatraktivnění nápravného procesu vad výslovnosti prostřednictvím nových výukových pomůcek u dětí v logopedických
třídách. Za získané finanční prostředky budou dětem nakoupeny
knihy, grafomotorické labyrinty, výukové programy Logico, výukové programy na interaktivní tabule, logopedické hry, foukací
lotta a turbínky, tablety a jiné.
Projekt je zaměřen na zlepšení a nápravu vadné výslovnosti u dětí
v logopedických třídách a zlepšení komunikačních dovedností, rozvoj slovní zásoby, fonematického sluchu, grafomotorických dovedností a zrakového vnímání u dětí v běžných třídách.

V úterý 5. 5. 2015 se uskuteční od 8 do 16 hodin zápis do
Mateřské školy ve Vratimově v budově Mateřské školy ve Vratimově, Na Vyhlídce 25, vchod do třídy U Slunečnice.
Žádost musí podat pouze zákonný zástupce dítěte. Žádost
si můžete předem stáhnout z webových stránek www.msvratimov.cz (sekce úřední deska) a donést ji vyplněnou s sebou
k zápisu. V případě, že nemáte možnost si žádost stáhnout,
obdržíte ji přímo na místě zápisu. Pokud nepřinesete dopředu
vyplněnou a podepsanou žádost s podpisy obou zákonných zástupců, je nutné, aby se v den zápisu dostavili oba dva zákonní
zástupci dítěte.
K zápisu si vezměte s sebou:
•
•
•

občanský průkaz,
rodný list dítěte,
u rozvedených rodičů navíc
rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Mgr. Monika Chylinská
Mateřská škola Vratimov

Rodiče, věříme, že využijete tohoto termínu k zápisu Vašich
dětí. Rodičům, kteří nepřijdou k zápisu v daném termínu, se
může stát, že pro velký počet zapsaných dětí již nebude volné
místo.
Upozorňujeme, že tento zápis platí pro celý školní rok 2015 2016 a umístění dítěte v průběhu tohoto školního roku bude jen
zcela výjimečné.
Mateřská škola v Horních Datyních má zápis ve středu 6. 5.
2015 od 8 do 16 hodin rovněž v budově Mateřské školy ve Vratimově, Na Vyhlídce 25, vchod do třídy U Slunečnice. Podmínky
a požadavky jsou shodné s Mateřskou školou Vratimov.
Lenka Siváková
ředitelka mateřské školy

foto Mateřská škola Vratimov
5

informace občanům

Ozdravný program
v Mateřské škole Vratimov

Vratimovští senioři bilancovali
Dne 26. 2. 2015 se sešli členové Spolku seniorů města Vratimov na výroční členské schůzi, na níž zhodnotili svou činnost.
Přivítali starostku paní JUDr. Hrudovou a místopředsedu Klubu
důchodců NOO Biocel, a.s. Paskov pana Grygaříka.
V lednu 2014 vyšel nový občanský zákoník. Podle něj zanikají
kluby a vznikají spolky. Bylo proto potřebné změnit název, upravit
stanovy a zapsat se u Krajského (rejstříkového) soudu v Ostravě.
Dále bylo třeba pořídit nová razítka s novým názvem Spolek seniorů města Vratimov.
Na schůzi byl zhodnocen loňský rok. Uveďme alespoň stručně,
že vedle výroční schůze s pohoštěním proběhla i různá přátelská
setkání, např. v březnu velmi zajímavá beseda o Indii s JUDr. Dagmar Hrudovou, v květnu na Den matek přátelské posezení s hudbou a pohoštěním a v červnu se smažila vaječina, byl uspořádán
zájezd na zámek Lednice a kroužek vyšívání se zúčastnil soutěže v Poděbradech. Říjen byl ve znamení přátelského posezení
s hudbou a pohoštěním a prosinec Mikulášské zábavy s hudbou a
pohoštěním. Celoročně naši členové navštěvují kondiční cvičení.
I na letošní rok výbor spolku připravuje řadu zajímavých akcí.
Je potěšitelné a velmi ceněné, že činnost spolku hmotně podporuje zastupitelstvo města, jinak spolek disponuje jen vlastními
prostředky. Spolek je otevřen pro všechny seniory, kteří si chtějí
zpestřit své chvíle odpočinku.

Po proběhlé rekonstrukci budov mateřské školy nám město Vratimov zakoupilo
infrasaunu, která bude rozšiřovat ozdravný program ve škole. Infrasauna je umístěna v suterénu mateřské školy (budova
II). Saunování bude probíhat pro jednotlivé děti cca 1 x týdně v zimních měsících
dopoledne. Bude tak především přispívat
k posilování imunity dětí a prevenci one- infrasauna, foto MŠ
mocnění dýchacích cest. V infrasauně je
navíc nainstalovaná podsvícená vyzdívka ze solných panelů, která
celý proces rozšiřuje o solnou terapii. Zároveň zde budeme provozovat i aromaterapii přírodními éterickými oleji, které prosytí
vzduch.
Kromě již zmíněné infrasauny zahrnuje ozdravný systém v mateřské škole i plavecké kurzy, lyžařské kurzy, školu v přírodě a
výlety. Prostory tříd ozdravujeme čističkami vzduchu a Eucasolem. V rámci edukačního procesu zařazujeme pro děti relaxační
cvičení, prvky jógy a cvičení na rehabilitačních míčích. Věříme,
že všechna tato opatření přispějí k menší nemocnosti dětí.
Na závěr bychom jménem rodičů dětí chtěli poděkovat vedení
města za uvolněné finanční prostředky ve prospěch zdraví našich
nejmenších.
Mgr. Monika Chylinská
Mateřská škola Vratimov

Anna Huppertová
Spolek seniorů Vratimov

Činnost zahrádkářů v roce 2014
Dne 23. února 2014 jsme na výroční členské schůzi zvolili nový
výbor organizace na období let 2014 – 2019. V neděli 15. února
2015 hodnotili členové roční působení nového výboru.
Naše organizace má k 1. ledna 2015 75 členů. V roce 2014 zemřeli 4 členové, přijati byli 3 členové a 8 členů bylo vyškrtnuto
pro neplnění členských povinností dle stanov organizace. Abychom měli kontakt s našimi členy, pořádali jsme 5x za rok členské schůze, s průměrnou účastí 33 členů. Na těchto schůzích byli
členové, kromě organizačních záležitostí, seznamováni s praktickými radami našich instruktorů. Na členských schůzích mají
členové možnost zapůjčit si odbornou literaturu z naší knihovny,
která čítá 196 titulů. Půjčuje ji přítelkyně Firková.
Naše organizace každoročně pořádala společenské akce. Ovšem zájem z řad našich členů byl tak minimální, že výbor organizace se po projednání rozhodl některé akce zrušit. Pořádání akcí
je každoročně finančně náročnější, prodělávali jsme na nich, takže nám zůstalo jen pořádání pravidelné výstavy ovoce a zeleniny
a rockový ples. Ve spolupráci s Domem mládeže ve Vratimově
pořádáme smažení vaječiny, pochod za švestkovou vůní v měsíci
září a v listopadu cestu za sv. Martinem. Pro nezájem byla rovněž
zrušena Mikulášská nadílka. Velice nás to mrzí, jelikož jsme zájmová organizace a naše příjmy získáváme jen z prodeje známek
a konání takových akcí. Finanční prostředky byly pak používány
nejen na pořádání těchto akcí, ale i na provoz a údržbu Domu zahrádkářů.
I v roce 2014 bylo prováděno moštování ovoce. To je závislé na
množství a kvalitě ovoce. Bylo vymoštováno celkem 3 300 l moštu.
Výkup ovoce byl v roce 2014 zajištěn, ale v roce 2014 nebyl prováděn pro nedostatek ovoce.
K úpravám Domu zahrádkářů v roce 2014: uskutečnilo se celkem
5 brigád s průměrnou účastí 8 členů. Bylo odpracováno zdarma
340 hodin. Byly provedeny tyto úpravy: malování, úklid dřeva a

přilehlých pozemků, pravidelné kosení trávy, čištění dlažby před
Domem zahrádkářů, čištění oken, praní záclon a dále pravidelný
úklid. O pěkné a útulné prostory v Domě zahrádkářů je mezi členy a ostatními občany našeho města zájem o jejich pronájem na
různé oslavy a jiné společenské akce. Celkem zde bylo 25 akcí.
Každým rokem rovněž pořádáme minimálně jeden poznávací
zájezd. V loňském roce to byl zájezd na Slovensko do Bojnic.
Naši činnost zaznamenáváme do kroniky, kterou v současné době
doplňuje Mgr. Firková.
V závěru hodnotící schůze bylo poděkováno představitelům
města za finanční dotace, které od MěÚ pravidelně dostáváme, a
zejména bylo vysloveno poděkování všem našim členům a členkám, kteří v minulém roce organizovali společenské akce, pomáhali při úpravách našeho Domu zahrádkářů nebo se zúčastňovali
našich akcí.
		
Olga Mladenová
ZO ČZS Vratimov

foto ZO ČZS Vratimov
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Chceš naučit svého psa poslušnosti?
Ostravští policisté v dubnu zahájí další oblíbený kurz Kuzma
– kurz zodpovědného majitele městského psa. Jestliže se potýkáš
s neposlušností svého čtyřnohého miláčka, kurz Kuzma je tu pro
tebe. V kurzu ti policejní psovodi poradí a předají informace, jak
se psem pracovat, zejména jak používat hlas, dávat správné pokyny. Ovladatelnost psa utvrdíš na překážkách. I když to zprvu
nebude žádný med, určitě poznáš změnu k lepšímu.
To, že se nám práce daří, dokládá i Adéla s Bártem, kteří zdárně
ukončili běh v listopadu 2014. Adéla do kurzu nastoupila s tím,
že její Bart je velmi temperamentní, těžko zvladatelný, má problémy při přivolání, a to zejména ve společnosti jiných psů. Po
zavedení důsledného uplatňování kontrastní výcvikové metody
Bartova ovladatelnost zaznamenala poměrně rychlou vzestupnou
tendenci. Po několika lekcích Adéla mohla Barta pustit ve společnosti několika jiných psů a upevňovat jeho přivolání za působení silných rušivých vlivů. Společné dílo se podařilo. Bárt je dál
temperamentním psem. Pomalu se učí svou energii vybíjet pod
kontrolou své psovodkyně, kterou vnímá a plní její pokyny. Jednou ze silných stránek tohoto týmu se stal překážkový parkur, při
kterém zvládá všechny možné překážky. Adéla neustále upevňuje jeho ovladatelnost při rychlém pohybu na dráze.
Cílem kurzu je, aby si mladí psovodi uvědomili zodpovědnost
za svého psa, byli ohleduplní ke svému okolí a uměli předcházet
konfliktním situacím. Naučili se porozumět svému psu a stali se
tak sehraným týmem. Rodiče si takto mohou ověřit, zda jejich
potomek má zájem o kynologii. Náš kurz nesupluje činnost ostatních sportovních kynologických klubů. V případě zájmu odkazujeme psovody na příslušné organizace. Preferujeme individuální přístup, proto jsou jednotlivé běhy kapacitně omezeny.
Kurz pořádáme zdarma, je přístupný všem dětem a mládeži ve
věku od 12 do 18 let. Nováčkům jsou nápomocni asistenti (absolventi z minulých kurzů), kteří jim pomáhají překonat prvotní

ostych s komunikací s policisty. Dobře znají první pocity a problémy, se kterými do kurzu přicházejí. Všichni jsou schopni dát
vhodné rady a motivovat je. V rámci kurzu se účastníci seznamují
s policejní prací i s názornými ukázkami. Motivací pro mladé psovody je nejen zlepšení vztahu s jejich miláčkem, ale i pravidelné
ukázky s policejními psovody např. na Dni Policie, v sanatoriích
v Klimkovicích či v Bílovci.
Tak jako v minulých letech pořádáme kurz ve dvou bězích, a
to v termínech od 15. dubna 2015 do 24. června 2015 a od 9. září
2015 do 18. listopadu 2015. Kurz vždy probíhá jednou týdně ve
sportovním policejním areálu Ostrava-Hulváky. Přihlášky můžete
zasílat během roku na adresu: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, skupina tisku a prevence Ostrava, 30. dubna
24, Ostrava.

Důlňák opět bude běžecký

a dívky od 15 let, i více než 70-letí kmeti a také i běžci ze Slovenska, Polska i Británie. Opravdu pestrá směsice. Mnozí z nich dnes
vzpomínají, že některý z našich závodů, buď právě dubnový Důlňák, nebo zářijová silniční desítka, kterou Běžecký klub Vratimov
pořádá ve spolupráci s kulturním střediskem na podzim, byl jejich
vůbec prvním závodem. A přišli na další a běhají dodnes.
Jednatřicet dosavadních úspěšných ročníků závodu v Důlňáku,
spolu s více než dvaceti dosud uspořádanými ročníky běhu Zlatý
podzim (v září bude 21. ročník), je výbornou vizitkou sportovního miniklubu i dobrou reprezentací a propagací města.
Závod má start v úterý 21. dubna v 17.30 hodin u vjezdu do lesa
ze strany od Horní Datyně z komunikace U Hájenky. Je dlouhý
8 km, z toho 50 % asfalt, 50 % pevné lesní cesty. Je tradičně
součástí Frýdecko-místeckého běžeckého poháru a může se ho
zúčastnit každý, kdo takovou vzdálenost uběhne nebo ukluše. Tedy
i vy, kteří si dosud ostýchavě běháte jenom pro sebe. A vy ostatní,
přijďte se podívat, přijďte povzbudit ty odvážnější.
Přijďte změřit síly s nejlepšími, přijďte otestovat sami sebe,
není čeho se bát. Prezentace je od 16.30 hodin, startovné 50 Kč.
Střípky z minulých ročníků, video a foto, najdete na www.beskydskatelevize.cz, www.fotozajic.rajce.idnes.cz.
Bližší informace na zdefe@seznam.cz nebo tel. 777 073 953 nebo
na běžeckých webech, např. www.bezvabeh.cz, www.behej.com,
www.ceskybeh.cz, www.mkseitl.cz, nově i na http://www.sport.cz/
behani.

por. Mgr. Kateřina Špoková
komisař

Stejně jako v předchozích ročnících Jakubova lesního běhu
Důlňákem, i v letošním již 32. ročníku tohoto populárního běžeckého závodu očekáváme počet účastníků blížící se stovce.
Je potěšitelné, že ač jsme prokazatelně nejmenším sportovním
klubem republiky, patří náš závod po celou dobu své existence
k nejhezčím a nejoblíbenějším v kraji. Jakubák, jak je běh atlety
důvěrně nazýván, i s minimálními prostředky a pouhými dvěma
organizátory neohroženě konkuruje akcím daleko větších a bohatších oddílů.
Na oblíbenou pestrou trať se opakovaně vrací běžci nejen z okolí,
ale i ze značně vzdálených míst, jak výborní vytrvalci, nezřídka
reprezentanti, tak kondiční a rekreační vyznavači pohybu. Ženy

Běžecký klub Vratimov

foto Běžecký klub Vratimov
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Pozvánky na akce DDM Vratimov
Den Země
Den Země je den věnovaný Zemi. Je to svátek, který si připomínají lidé na celém světě. Rok 2015 byl vyhlášen Mezinárodním
rokem světla a technologií založených na světle. Připomeneme
si výraznou roli světla v každodenním životě. Pracovníci DDM
Vratimov a členové Dětského zastupitelstva města Vratimov společně s Baráčníky připravují pro předškolní a školní děti na pátek
24. 4. 2015 akci Den Země s tematikou světla. Sejdeme se v okolí
kulturního střediska od 15.30 hod a budeme si hrát se světlem. Pro
děti máme připraveny pokusy, výtvarnou dílnu, informace, kvízy. Vstup na akci je zdarma a hrát si budeme za každého počasí.
Podrobnější informace najdete na www.ddmvratimov.cz.

Pohádkový les
V sobotu 3. května od 15 hodin pořádáme v obecním lese Důlňáku akci plnou soutěží a her s pohádkovými postavami. Trasa bude
dlouhá asi 2 kilometry a zvládnou ji všechny děti, i ty v kočárku.
Čarodějnice, čertík, víly, vodník, kobylka Hop a další mají pro
děti spousty úkolů. Startujeme u závory z ulice K Hájence (Horní
Datyně) v rozmezí od 15 do 16 hodin. Na závěr budete mít možnost opéct si donesený párek. Akce je vhodná pro děti od 1,5 do
12 let. Za nepříznivého počasí se akce nekoná, informace budou
aktualizovány na www.ddmvratimov.cz nebo facebook DDM
Vratimov.
Marcela Grácová
pedagog volného času DDM Vratimov

Renáta Míčková
pedagog volného času DDM Vratimov

Badatel víkend

Hřiště u Domu dětí a mládeže
Vratimov

Milé děti, milí rodiče! Víte, co je to elektrostatika? Věříme,
že většina odpovědí bude správná. A představte si - my jsme si
dokázali v listopadu celý víkend s elektrostatikou hrát. Pro děti
byly připraveny pokusy. Vyrobily si vlastnoručně auta z papíru i
autodráhu, kde byla dána pravidla, podle kterých mohly formule
jezdit.
V dubnu se opět vypravíme do Frenštátu pod Radhoštěm na
Badatel víkend. Na co se můžete těšit? Nahlédneme do světa optiky. Pokusy budou děti provádět samy. Pokud se nám vše podaří,
odjede každý účastník s krátkým filmem.
Těšíme se na všechny badatele. Víkendový pobyt 17. – 19. 4. 2015
se blíží a počet míst je omezen. Neváhejte s přihlášením. Podrobnější informace najdete na webových stránkách DDM Vratimov.

Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci, tedy občané nad 18 let. Podmínkou je objednaný termín
pronájmu a úhrada za pronájem ve výši 150 Kč/1 hod/hřiště. Jsem
přesvědčená, že se jedná o částku přijatelnou pro všechny dospělé sportovce, a to i v případě, že jde o studenty. Děti do 18 let mají
v provozních hodinách na hřiště volný přístup, pokud není v danou
dobu nahlášený pronájem. Rozvrhy pronájmů a časy využití hřiště pro činnost DDM budou vždy vyvěšeny vedle provozního řádu
na vývěsní tabuli hřiště a za oknem recepce. Rozvrhy obsazenosti
hřiště budeme rovněž zveřejňovat na webových a facebookových
stránkách DDM Vratimov. Na www.ddmvratimov.cz také naleznete úplné znění Provozního řádu hřiště. Dodržování Provozního
řádu hřiště je povinné pro všechny jeho uživatele.

Renáta Míčková, DDM Vratimov
Václav Dušek, DDM Vratimov

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Nabízíme workshop
Vytváření webových stránek pomocí HTML a CSS pro začátečníky od 11. do 12. dubna 2015. Lektorem je Ing. Tomáš Korduliak,
Ph. D. Vhodné pro mládež a dospělé od 16 do 99 let, garantujeme
15 výukových hodin, individuální přístup, skripta k dispozici, každý účastník u samostatného pc, wi-fi neomezeně.
Bližší informace: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077, m.gracova@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz.

foto DDM Vratimov
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Městská knihovna Vratimov
Místní knihovna Horní Datyně
Zveme Vás na výstavu Káva a čaj, která potrvá od 30. 3. do
27. 4. a je možné ji zhlédnout každé pondělí v půjčovní době od
14 do 17 hod. Pan Vladimír Kuchař připravuje výstavu Konec
války zaměřenou na osvobození Horních Datyň před 70. lety.
Děti z mateřské školy se mohou těšit na 27. květen, kdy pro ně
chystáme na zahradě Večerníčky naživo. Více informací naleznete v dalším čísle Vratimovských novin.
V knihovně je možné si půjčit na měsíc Tematický kufřík
např. Honzíkova cesta, Pravěk, Čtyřlístek a také kufřík Pipi
dlouhá punčocha.

V únoru nás navštívil nevidomý pracovník Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách pan Ladislav Holba. Přijel i s vodícím
psem Pedrem pro nevidomé a se svou červenobílou holí.
I přes svůj handicap pan Ladislav jezdí po školách, školkách,
knihovnách i klubech důchodců a pořádá besedy. Jednu takovou
zažily děti a paní učitelka Radmila Demběcová ze školní družiny
Základní školy Vratimov na ulici Datyňská. Pan Holba všechny
moc zaujal, hlavně se dětem líbil jeho labrador Pedro. Po besedě
děti kladly panu Holbovi mnoho otázek, na které poctivě odpovídal.
Do 17. dubna si mohou návštěvníci knihovny zakoupit výrobky
textilní dílny pracovníků Charity sv. Alexandra, a tím podpořit
zaměstnávání fyzicky handicapovaných osob.
Od 20. dubna bude v knihovně připravena výstava dětských
prací z Mateřské školy ve Vratimově s názvem Příroda kolem
nás. Potrvá do 7. května.
Zveme žáky 1. až 4. třídy Základní školy ve Vratimově na ulici Datyňská na besedu Od veršování k Lichožroutům zaměřené
k 75. narozeninám básníka Pavla Šruta.
Pokračujeme ve čtenářské soutěži Lovci perel, ke které máme
v současné době pro dětské čtenáře připraveno celkem 329 knih
se soutěžními otázkami. Stále trvá soutěž Cesta světem večerníčků pro malé čtenáře. Bazárek chystáme na měsíc červen.
Do 30. dubna máte možnost vyplnit dotazník Průzkum spokojenosti uživatelů knihovny. Dotazník najedete na našich webových stránkách www.knihovna-vratimov.cz nebo je čtenářům
k dispozici také v tištěné formě v knihovně. Za jeho vyplnění
moc děkujeme. Vaše odpovědi budou sloužit k dalšímu zlepšení
našich služeb.

Marika Zajíčková
MěK Vratimov

Výstava výtvarných prací dětí
z Mateřské školy ve Vratimově

PŘÍRODA KOLEM NÁS

Přijměte pozvání na výstavu výtvarných prací dětí
z MŠ ve Vratimově. Výstava bude ke zhlédnutí
v Městské knihovně Vratimov
od 20. dubna do 7. května 2015
v půjčovní dobu:
pondělí, čtvrtek
úterý
pátek

foto Městská knihovna Vratimov
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Vratimovská galerie

Štěpán Mleczko – Stíny na duši

Zastoupen je ve sbírce Galerie Karla Svolinského v Kunčicích
pod Ondřejníkem a soukromých sbírkách v Čechách a Moravě,
Rakousku, Německu, Anglii a USA.
Štěpán Mleczko

Štěpán Mleczko se narodil 19. 12. 1953 v Ostravě. Dětství
prožil v kouzelném prostředí řeky Morávky za pilou ve Starém
Městě. Po přestěhování do Havířova začal navštěvovat kurzy
kreslení u Vojtěcha Berky. Žije a tvoří ve Sviadnově.
Studoval propagační výtvarnictví u F. Formana na SPŠ stavební v Ostravě (1983 – 1988). V letech 1992 – 1994 vedl kurzy
keramické tvorby v Domě dětí ve Frýdku-Místku. Věnuje se malbě, grafice a keramice, zpracovává převážně figurální motivy.
Základ jeho tvorby tvoří kresba tužkou doplněná barvou nebo
strukturálním reliéfem.
Kombinovaná technika akrylu, americké retuše a kresby je základ pro tvorbu aktů a rozměrných figurálních maleb.
Tematiku krajin, převážně Beskyd zachycuje jemnými odstíny
suchého pastelu. Z grafických technik používá převážně suchou
jehlu, serigrafii a monotyp.

Štěpán Mleczko

Stíny na duši
vernisáž výstavy
2. dubna v 17 hodin
Výstava obrazů bude otevřena do 30. dubna každou
středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin, u všech pořadů
a individuálně - 595 700 751.
vstup zdarma

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Připravujeme:
vratimovská rodačka Niva Šamánková (rozená Tomisová)

Veselé fantazie
vernisáž výstavy
5. května v 17 hodin
Výstava obrazů bude otevřena do 4. června každou
středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin, u všech pořadů
a individuálně - 595 700 751.
vstup zdarma

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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Kronika města Vratimova, část 44. - rok 1933/1934
Letopisecká komise
Dne 2. března 1933 ve schůzi obecního zastupitelstva zvolen do
letopisecké komise pan Antonín Hejl.
Počet nezaměstnaných 1933, nedostatek práce
Počet nezaměstnaných koncem února 1933, kteří dostávají od
obce podporu, obnášel 267. Dle rádia bylo 14. 2. 1933 v republice
hlášených 850 000 nezaměstnaných. Koncem října 1933 je v ČR
nezaměstnaných 627 121. Všeobecné mínění jest, že je dosti lidí,
kteří by si při dobré vůli mohli vyhledati práci, alespoň nádenickou, ale což, když je pohodlnější bráti podporu, třebas malou,
ale bez práce. Každý by byl toho mínění, že když je tolik lidí bez
výdělku a podpora pro osobu obnáší týdně jen 10 Kč, že se musejí
nezaměstnáni velice uskrovňovati ve všech potřebách. Masopust
1933 nás poučil o něčem docela jiném. Mělo se za to, že nebudou
v tomto roce žádné masopustní zábavy, ale bylo tomu právě naopak. Zábav bylo ve Vratimově dost. Každá organizace pořádala
svůj ples, na každé takové zábavě bylo plno účastníků i přes 200
párů. Jen rolníci nepořádali žádné tancovačky, zde se dálo očekávati méně návštěvy. Pro sedláky jsou špatné časy, málo trží, daně
jsou nesnesitelné.
Krádeže v obecní kanceláři
V noci 28. ledna 1933 ukraden z obecní kanceláře ve Vratimově psací stroj, zloděj nebyl dopaden, škoda obnáší 4 000 Kč, dne
29. 3. 1933 se opět vloupali zloději do obecní pokladny, rozbili ji,
popel se rozsypal. Odcizili 430 Kč. Pachatelé nebyli dopadeni.
Vražda v Kunčicích nad Ondřejníkem
Poblíž domu číslo 3 v Kunčicích udála se vražda, která ještě skoro po dvou letech není náležitě vyšetřena. V noci v únoru
byl zastřelen u okresní silnice Konrad Sosna, dlaždičský mistr z
Přívozu. Až bude soudní vyšetřování skončeno a rozsudek nad
viníky vynesen, bude tato událost zde obšírně vylíčena.
Jubileum spolku bývalých vojínů
V neděli 13. srpna 1933 slavil místní spolek bývalých vojínů,
dříve spolek vojenských vysloužilců 50 let svého trvání, byl založen 1883. Na pozemku velkostatku poblíž kaštanu sloužena byla
polní mše svatá za účasti okolních spolků s deseti prapory. Dle
toho byla také účast bývalých vojínů velmi značná. Slavnostní
proslov měl člen spolku, legionář pan Jan Baran, kaplan ve Vratimově.

Stavba silnice
Stavba silnice od Řondka číslo 147 k německé škole byla provedena v roce 1933. Inž. Krysa předložil konečný účet.
1.
Na stavbu cesty		
60 200 Kč
2.
Na stavbu mostu 		
38 841 Kč
Celkem			
99 041 Kč
Po prozkoumání účtu projektantem dohodnut konečný obnos
na cestu i most na 91 948 Kč. Inž. Webrovi za projekční práce,
dovoz a zkoumání účtu přiznán obnos 5 538 Kč.
Úmrtí Dr. Antonína Švehly
Úterý 12. prosince 1933 po 16. hodině odpoledne zemřel v Hostivaři na svém statku bývalý ministerský předseda Dr. Antonín
Švehla, slabostí srdce ve stáří 60 let. Dne 15. prosince 1933 konal
se pohřeb předsedy Švehly do rodinné hrobky v Hostivaři. Po
jeho skonu rozhostil se smutek v celé republice a nejen z republiky, ale i z cizích států docházely četné projevy soustrasti nad
ztrátou tohoto velikána. Švehla byl státník významný.

pohled od Slezského náhonu na Buničité ulici, foto archiv KS

pokračování příště

1934
Vodovod – celkový přehled
Ve schůzi obecního zastupitelstva, konané v úterý dne 2. ledna
1934 podává starosta Jan Šimík přehled o stavbě vodovodu. S přípravnými pracemi započato dle usnesení obecního zastupitelstva
ze dne 21. června 1924. Stavba rozděluje se na dvě části:
I.
Jímání pramenů,
II.
Hlavní stavba.
Jímání pramenů zadáno dne 7. srpna 1929 firmě Inž. Volencovi a spol. v Mor. Ostravě. S prvým výkopem započato 1. října
1929, skončeno 5. května 1930 a vyžádalo si nákladu 332.278,55
Kč. Hlavní stavba vodovodu zadána byla veřejnou soutěží firmě:
První moravská továrna na vodovody Ant. Kunz v Hranicích.
Stavba zadána 23. 7. 1930. Se stavbou započato 1. 9. 1930 a skončeno 30. 8. 1931. První voda z vodovodu tekla 17. 12. 1930. První
kolaudace konána 18. a 19. 12. 1931. Tato kolaudační komise rozdělila společné náklady, které povstaly se stavbou skupinového
vodovodu a sice:
Polovina nákladů společných zařízení dle účtů Fy. Kunz
88.103,8 Kč. Výlohy za předběžné práce, projekční výlohy, výlohy režijní, polovina výloh komisionálních 128 876,13 Kč, polovina nákladů za jímání pramenů 154 812,46 Kč, úhrnem jest to
371 792,4 Kč. Dle tohoto rozdělení má obec Kunčice zaplatit Vratimovu také obnos 371.792,8 Kč, s kterýmžto rozdělením všichni
členové souhlasí. Při této komisi bylo ujednáno se zástupci obce
kunčické, že obec Kunčice zaplatí obci Vratimovu z uvedeného
obnosu 5 ½ % úroku za dobu 3 roků, tj. od 1. 1. 1930 do 31. 12.
1933. Pro toto ujednání hlasovali všichni členové, pouze dva
(Řondek a Michenka) se vzdali hlasování.
Starosta obce podává přehled o finančním stavu vodovodu.
Vyplaceno bylo:
Volencovi za jímání pramenů
314 111,25 Kč
Hlavní stavba Kunz		
1.560 177,10 Kč
Náklad na projekt		
61 470,80 Kč
Výkup pozemků			
50 026,00 Kč
Výkup pramenů			
64 900,00 Kč
Komisionální výlohy		
8 617,75 Kč
Cestovní výlohy			
8 442,00 Kč
Vodoměry a jiné potřeby		
16 309,78 Kč
Zaměření vody			
11 780,00 Kč
Jiné přípravné práce		
13 348,15 Kč
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Přehled lékařů ve Vratimově
Praktický lékař pro děti
a dorost

Praktický lékař pro dospělé
RH-Medica s.r.o.
MUDr. Radovan Hranický

MUDr. Markéta Maršálková

Zdravotní středisko, Frýdecká 936/59, 739 32 Vratimov
tel: 596 732 196
Ordinační doba:

Dům zdraví Gilmeda, Sokolská 133/1, 739 32 Vratimov
tel: 596 783 790
Ordinační doba:
odběry, převazy,
akutní stavy
injekce a objednaní a neobjednaní

Po
Út
St
Čt
Pá

7.15 - 8.30
7.15 - 8.30
7.15 - 8.30
návštěvní služba
7.15 - 8.30

8.30 - 11.00
8.30 - 11.00
8.30 - 11.00
16.00
8.00 - 10.00

Po
Út
St
Čt
Pá

pouze objednaní!

12.00 - 17.00
12.00 - 13.00
12.00 - 15.00
- 20.00 (pracující přednostně)
10.00 - 12.30

MUDr. Jana Novobílská
Dům zdraví Gilmeda, Sokolská 133/1, 739 32 Vratimov
tel: 596 736 596
Ordinační doba:

Dům zdraví Gilmeda, Sokolská 133/1, 739 32 Vratimov
tel: 596 732 021
Ordinační doba:
7.30 - 13.00
-		
7.30 - 12.30
7.30 - 12.00
7.30 - 11.00

Po
Út
St
Čt
Pá

11.30 - 18.00
-

13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 17.00
-

BoDerma s.r.o.
MUDr. Petr Zajíc, MBA
MUDr. Zora Dudziková

Zdravotní středisko, Frýdecká 936/59, 739 32 Vratimov
tel: 596 732 113
Ordinační doba:
6:30 - 11:00
6:30 - 11:00
6:30 - 11:00
6:30 - 11:00
6:30 - 12:00

7.30 - 12.30
7.30 - 12.30
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

Kožní ordinace

GP-MED
MUDr. Jan Večerek

Po
Út
St
Čt
Pá

13.00 - 15.00 pro zvané
12.30 - 15.00 poradna
13.00 - 15.00 pro zvané
13.00 - 15.30
návštěvy

Dětská alergologicko imunologická ordinace

MUDr. Ingeborg Teichmanová
MUDr. Jaroslava Havrlantová

Po
Út
St
Čt
Pá

7.30 - 12.00
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7.30 - 12.00

Dům zdraví Gilmeda, Sokolská 133/1, 739 32 Vratimov
tel: 596 732 229
Ordinační doba:

13:00 - 17:00
13:00 - 16:00
-

Po
Út
St
Čt
Pá

8.30 - 12.00
8.30 - 12.00
lynfologie
7.00 - 12.00
lynfologie

13.00 - 16.00
13.00 - 18.00
lynfologie

Diabetologická
a podiatrická ordinace
MUDr. Miroslav Koliba
Zdravotní středisko, Frýdecká 936/59, 739 32 Vratimov
tel: 777 874 467
Ordinační doba:
Po 6.00 - 12.30
12

13.00 - 18.30

informace občanům

Zubní ordinace

Oční ordinace
MUDr. Simona Valečková
MUDr. Eva Jarošová
MUDr. Michaela Hustá
MUDr. Petra Pospíšilová

LUMIDENT
MDDr. Miroslav Slánský
MDDr. Lucie Slánská

Zdravotní středisko, Frýdecká 936/59, 739 32 Vratimov
tel: 596 733 442
Ordinační doba:

Dům zdraví Gilmeda, Sokolská 133/1, 739 32 Vratimov
tel: 723 620 651
Ordinační doba:

Po
Út
St
Čt
Pá

Po
Út
St
Čt
Pá

7.00 - 19.00
7.00 - 19.00
7.00 - 19.00
7.00 - 19.00
7.00 - 13.00

MUDr. Danuše Roubcová

Zdravotní středisko, Frýdecká 936/59, 739 32 Vratimov
tel: 728 535 681
Ordinační a provozní doba:
7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
7.30 - 12.00

Zdravotní středisko, Frýdecká 936/59, 739 32 Vratimov
tel: 606 366 796
Ordinační doba:

12.30 - 14.00
12.30 - 14.00			
12.30 - 14.00
12.30 - 14.00

Út
Čt

MUDr. Rostislav Kuldan
Dům zdraví Gilmeda, Sokolská 133/1, 739 32 Vratimov
tel: 732 685 577
Ordinační doba:

Zdravotní středisko, Frýdecká 936/59, 739 32 Vratimov
tel: 596 732 579
Ordinační doba:

Út
St
Čt

					 pro zvané
7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
6.30 - 12.00
6.30 - 12.00

13.00 - 15.30
13.00 - 15.00

Urologická ordinace

HA Dent Ostrava s.r.o.
MDDr. Hana Čajková
MUDr. Anna Šrubařová
Witalij Koszelkowski

Po
Út
St
Čt
Pá

13.00 - 18.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
-

Neurologická ordinace

MUDr. Eva Matějková

Po
Út
St
Čt

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

12.30 - 14.00
14.00 - 19.00
12.30 - 14.00
14.00 - 19.00
12.30 - 17.30 pro zvané v sudé týdny
12.30 - 14.00
14.00 - 17.00
12.30 - 14.00
14.00 - 17.00

7.00 - 11.00
-		
-		

15.00 - 20.00
15.00 - 20.00

po tel. domluvě

Gynekologická ordinace
GYNMAR s.r.o.
MUDr. Marek Ožana
Datyňská 462/5, 739 32 Vratimov
tel: 596 732 024
Ordinační doba:

MUDr. Šárka Večerková
Zdravotní středisko, Frýdecká 936/59, 739 32 Vratimov
tel: 596 732 023
Ordinační doba:
Po
Út
St
Čt

objednaní

Po
Út
St
Čt
Pá

7.00 - 12.00
7.00 - 12.00				
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
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13.00 - 14.00
14.00 - 18.00
individuálně na objednávky
13.00 - 19.30
13.00 - 15.00
15.00 - 18.00
13.00 - 17.00
-

objednaní

18.00 - 19.30
18.00 - 19.30
-
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Omezení počtu projekčních dnů v kině Hvězda
Od dubna bude kino Hvězda promítat ve všední den pouze jednou, a to ve středy. Důvody jsou finanční - v loňském roce distribuční společnosti podstatně zvýšily ceny půjčovného filmů. Toto
zdražení nastolilo základní otázku, zda zvednout vstupné či hledat
jiné cesty rozumného provozu kina.
Z dosavadních zkušeností je známo, že hlavním divákem kina
Hvězda jsou školní děti. Filmové projekce pro širokou veřejnost,
realizované doposud každou středu a čtvrtek + dvě soboty v měsíci
(animované pohádky pro nejmenší děti a podvečerní sobotní filmy
pro dospělé) byly vždy pouze doplňující nabídkou. Zejména filmové projekce pro dospělé mají již roky nevelkou, nicméně stabilní,
návštěvnost. Během doby, v níž hraje kino Hvězda ve formátu ECinema, tedy z DVD a BD, vykazovaly vyšší návštěvnost, kromě
projekcí pro školy a školní družiny, filmy rodinné, české, klubové
filmy (kino Hvězda je členem Asociace českých filmových klubů) a sobotní animované pohádky pro malé děti. Nutno uvést, že
kino Hvězda je v nabídce filmů limitováno nabídkou DVD a BD

distribučních společností, neboť úroveň jeho projekční techniky
neumožňuje hrát „premiéry“ jako v ostravských kinech. Takto ale
v současné době existuje většina jednosálových kin v malých městech a obcích; byla to cesta, jak kino zachovat kino, neboť „velká
digitalizace“ v řádu několika milionů byla finančně nedostupná.
Po zvážení všech okolností a snaze neomezit filmová představení pro děti bude od dubna snížen počet projekčních dnů na jeden
den v týdnu a zrušeny budou sobotní podvečerní projekce pro dospělé, které se nesetkaly se zájmem. Zůstanou filmové středy, jedna pohádková sobota v měsíci s animovanými filmy pro malé děti
a filmy pro školy a školní družiny. Z programové nabídky budou
upřednostňovány filmy rodinné, klubové a české.
Věříme, že vratimovská veřejnost tuto změnu pochopí a „své“
kino podpoří návštěvností tak, aby toto omezení počtu hracích dnů
bylo pouze dočasné.
Kulturní středisko Vratimov

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
Nedělní divadelní pohádka - Divadélko Ententýky

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Divadelní soubor Propadlo

TŘI VLASY DĚDA
VŠEVĚDA

Kočárky

vstupné 50 Kč

po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení

pátek 17. dubna v 19 hodin

neděle 19. dubna v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

rodinné vstupné 80 Kč • dospělí 60 Kč • děti 40 Kč

V sále stolová úprava s možností občerstvení.

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
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kino Hvězda v dubnu

Pohádkář

Filmový klub

Perný den

15. dubna v 19 hodin
ČR, 2014, 90´, moderní lovestory, vstupné 70 Kč, nepřístupné
mládeži do 15 let
Režie: Vladimír Michálek
Hrají: Eva Herzigová, Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Matěj
Hádek a další.

1. dubna v 19 hodin
VB, 1964, 87´, hudební komedie (české titulky), vstupné 80 Kč,
členové klubu 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Richard Lester
Hrají: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo
Starr, Wilfrid Brambell a další.

Pro Pohádkáře jsou ženy výzvou, objektem lásky i lži. Žije ve
světě svého živého snu, v němž je tím, kým zrovna chce být.

Beatlemanie a jeden obyčejný den v životě nejslavnější
hudební skupiny všech dob. Skvělá hudba a anglický humor
v podání čtyř známých zpěváků Johna Lennona, Paula
McCartneyho, George Harrisona a Ringa Starra.

Andělé všedního dne
22. dubna v 19 hodin

Rodinný film

ČR, 2014, 97´, komedie/drama, vstupné 70 Kč, nevhodné pro
děti do 12 let
Režie: Alice Nellis
Hrají: Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Vladimír Javorský, Eliška
Křenková a další.

7 trpaslíků

8. dubna v 17 hodin
Německo, 2014, 88´, animovaná pohádka (český dabing), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Boris Aljinovic, Harald Siepermann

Čtyři andělé se snaží provést své lidské svěřence jejich
nejtěžším dnem. Přestože andělé mají být nestrannými
pozorovateli, nedá jim to, aby se alespoň částečně nepokusili
situaci zachránit.

Špunťa, nejmladší ze sedmi trpaslíků, nešťastnou náhodou
píchnul princeznu Růženku do prstu než hodiny na oslavě
jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé
čarodějnice Dellamorty. On i jeho šest kamarádů musí stůj co
stůj chybu napravit. Ale jak? Přece polibkem z pravé lásky!

Rodinný film

Škatuláci

29. dubna v 17 hodin

Sobotní kino pro děti

USA, 2014, 97´, dobrodružná animovaná komedie (český
dabing), rodinné vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné
bez omezení
Režie: Graham Annable, Anthony Stacchi

Do pohádky za zvířátky
11. dubna v 10 hodin

ČR, 64´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč, přístupné
bez omezení

V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních
doupat vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří kradou vše,
co jim přijde do rukou. To se nelíbí panu Chňapalovi, který má se
Škatuláky nevyřízené účty, a proto jim ani na chvíli nedá pokoj.

O starém psu Bodříkovi, Cvrček a pavouk, Pasáček vepřů,
Velbloudí nápady, Statečné kuřátko, Jak štěňátko dostalo
chuť na med, Krtek zahradníkem.
15

akce v kulturním středisku

AljAškA – země zlAtokopů, medvědů A nádherné přírody
21. dubna v 19 hodin

Cestopisná přednáška s promítáním fotografií oblíbeného
fotografa a cestovatele miroslava deneše.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

vstupné 55 kč

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

Kulturní středisko

vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska vratimov. provozní doba pokladny kulturního střediska: po – Čt 8 – 17 hodin, pá 8 – 14 hodin.
VRATIMOV
Úhrada vstupenek možná i převodem. rezervace
a informace na tel: 595 700 751.

ˇ
V R ATIMOVSKÁ POUT
ˇ
ˇ 28. cervna
nedele
od 9 hodin

ˇ i dospelé
ˇ
bohatý program pro deti
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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Kurzy

Duben
v kulturním středisku

Pondělí

09.45
15.45
17.15
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
18.30
19.00
16.30
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00

Program ve Společenském domě ve Vratimově
2. dubna
15.00
učebna č. 11		 autoškola
2. dubna
17.00
galerie		 vernisáž výstavy –
				 Stíny na duši
				
Štěpán Mleczko
8. dubna
16.00
galerie		 výstava Stíny na duši
9. dubna
15.00
učebna č. 11		 autoškola
9. dubna
16.00
galerie		 výstava Stíny na duši
13. dubna
16.30
kinosál		 zkouška ZUŠ
15. dubna
16.00
galerie		 výstava Stíny na duši
16. dubna
15.00
učebna č. 11		 autoškola
16. dubna
16.00
galerie		 výstava Stíny na duši
19. dubna
10.00
kinosál		 nedělní pohádka
				 Tři vlasy děda Vševěda
20. dubna
16.30
kinosál		 zkouška ZUŠ
21. dubna
19.00
kinosál		 diashow Aljaška
				 Miroslav Deneš
22. dubna
16.00
galerie		 výstava Stíny na duši
23. dubna
15.00
velký sál		 mezinárodní konference
				 o projektu
				 YES for CITIZENSHIP
23. dubna
15.00
učebna č. 11		 autoškola
23. dubna
16.00
galerie		 výstava Stíny na duši
24. dubna
15.30
vestibuly		 DDM Den Země
27. dubna
16.30
kinosál		 zkouška ZUŠ
29. dubna
16.00
galerie		 výstava Stíny na duši
30. dubna
15.00
učebna č. 11		 autoškola
30. dubna
16.00
galerie		 výstava Stíny na duši

Úterý

Středa

Čtvrtek

cvičení seniorů
AJ - 3. ročník
AJ - 2. ročník
show dance s Peli
aerobic mix
relax a jóga
aby záda nebolela
pilates
vinyasa power jóga
bodyform
zábavné cvičení pro děti
jóga
bodystyling
fit balony
pilates
bodyform

Více informací na www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
2. - 3. 4.		
		
		
2. - 3. 4.		
		
		
18. 4.		
24. 4. 		
		
		

Dvoudenní výlet do Prahy o velikonočních
prázdninách. Program: muzeum Karla Zemana,
Matějská pouť, Velikonoce v Praze
„Jak se dělá anketa“ vzdělávací pobytová akce pro
členy Dětského zastupitelstva města Vratimova
a klub Baráčníci
Diskotéka pro 6. - 9. třídy ZŠ
Den Země, akce pro veřejnost od 15.30, okolí KS
Vratimov, za každého počasí, výtvarná dílna, pokusy,
soutěže, hry, kvízy, vhodné pro děti od 5 let

Konec války

Program v Kulturním domě Horní Datyně
5. dubna
20.00
velký sál		
8. dubna
17.00
klubovna		
13. dubna
18.00
klubovna		
17. dubna
19.00
velký sál		
				
24. dubna
18.40
klubovna		
25. dubna
15.00
velký sál		
30. dubna
16.00
velký sál		
				
				

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

pozvání na výstavu
Výstava k osvobození Horních Datyň před 70 lety.
Svědectví občanů o životě v protektorátu a na konci války –
1945. Předměty z válečných let, nalezené na našich půdách.

Velikonoční zábava
schůzka MO KSČM
ZO ČZS
DIOS Propadlo –
Kočárky
ZO ČSV
oslavy 90 let SDH HD
Konec války -výstava
k výročí osvobození
Horních Datyň

Výstava proběhne 30. 4. 2015 v době od 16 do 20 hodin
v sále Kulturního domu v Horních Datyních.
Součástí akce bude v 18 hodin položení kytice
u Památníku osvobození (vedle obchodu Datyňka)
s následným zahájením této výstavy.
30. 4. 2015 v odpoledních hodinách – stavění májky
a táborák na hřišti tělovýchovné jednoty
Veřejnost zve TJ a KČT v Horních Datyních
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS
Pronajmu garáž - Okružní ulice nejvyšší nabídce.
Tel.: 736 124 886.

Maminka je člověk v životě nejdůležitější.
O to těžší je naučit se bez ní žít.
Dne 22. 3. 2015 jsme s láskou vzpomněli
3. výročí od úmrtí paní

FA Vašíček Vratimov, tel. 604 679 492, plyn, topení, voda, odpady, rekonstrukce koupelen.
V. Vašíček, Na Příčnici 33/89, Vratimov.

Libuše Kupčové.
Dcera Hana a syn Petr s rodinami.

Výkopové práce mikrorýpadlem. Elektro pohon. Šířka stroje 800
mm, možnost obkopávání základů pro hydroizolace.
Tel.: 604 748 003.
Dne 3. 4. 2015 vzpomeneme
10. výročí úmrtí paní
Prodám byt 1+1 s balkónem v os. vlastnictví, Vratimov, ul. Strmá,
2NP, 46m2, před rekonstrukcí, možnost přestavby na 2+1, zateplený
cihlový dům. Cena 450 tis. Kč. Tel.: 602 162 130.

Jiřiny Šindelové.
Vzpomínají manžel a synové.

Dovolená na ostrově Pag

Základní škola Masarykovo náměstí, Vratimov nabízí veřejnosti možnost zúčastnit se týdenního pobytu v Chorvatsku na ostrově Pag, v době od 26. 6. do 5. 7. 2015, který pořádáme pro žáky
školy a jejich rodinné příslušníky.
Ubytování v plně vybavených stanech nebo chatkách, se stravou nebo bez, doprava autobusem přímo z Vratimova nebo vlastní. Prověřená lokalita vhodná pro rodiny s dětmi, dobrá cena. Přihlášky a bližší informace u ředitelky školy, tel. 596 732 158.
Mgr. Alice Čavojská
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

Dne 9. dubna 2015 vzpomínáme 9. smutné
výročí úmrtí a zároveň dne 15. června 2015
nedožitých 56. narozenin pana

Zdeňka Chuděje.
S láskou vzpomíná maminka
a sestra s rodinou.

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí.
Dne 14. 4. 2015 si připomeneme 1. smutné
výročí úmrtí paní

Dagmar Šnajdrové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou manžel a dcery s rodinami.
foto Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

úterý 19. 5. 2015 v 18 hodin

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

Kulturní středisko

numerologická přednáška s Bc. Dagmar Halotovou

Význam barev

VRATIMOV

Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48

vstupné 30 Kč

a jejich vliv na náš život

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. dubna 2015

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Tisk: Tisk Agency, s.r.o, Ostrava.
Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
MK ČR E 12367
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– Ze schůze rady města
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– Dočasné uzavření průchodu
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měsíčník zdarma

POLICIE ČR Vratimov
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596 732 189

Koupaliště bude letos otevřeno od 30. května
V případě příznivého počasí budou brány vratimovského koupaliště v letošním roce poprvé otevřeny pro veřejnost od soboty
30. května 2015. V následujícím období bude koupaliště otevřeno
každý den do konce letních prázdnin, pokud teplota vzduchu dosáhne 20 °C a nebude pršet.
V květnových dnech můžete koupaliště navštívit denně od
10 do 17 hodin, v červnu, červenci a srpnu pak denně od 9 do
19.30 hodin, vstup od 16 hodin je za nižší cenu. Využijte také
možnosti cenově výhodných vstupů zakoupením permanentky.
Prodej vstupenek i permanentek do areálu začíná 5 minut před
otevřením zařízení a končí 1 hodinu před jeho ukončením. Školy
mohou pro své žáky zajistit netradiční hodiny tělesné výchovy za
výhodné množstevní vstupné. Na zajištění bezpečného provozu
na koupališti budou dohlížet kvalifikovaní plavčíci. Voda v bazénu je ohřívána. U vstupu do areálu městského koupaliště bude
uvedena skutečná teplota vody a vzduchu.

Návštěvníci si mohou zapůjčit slunečníky a pro děti jsou připraveny k zapůjčení žížaly z mirelonu. Nebude chybět občerstvení, které přispěje ke spokojenosti všech návštěvníků koupaliště.
Parkování osobních automobilů je zajištěno na placených plochách v okolí koupaliště a je vyznačeno na příjezdových komunikacích, jak určuje Nařízení města č. 1/2011, kterým se vymezuje
oblast města, ve které lze místní komunikaci nebo její úsek užít
ke stání vozidla za sjednanou cenu.
Návštěvníky přijíždějící na koupaliště na jízdních kolech upozorňujeme, že ani v letošní sezóně nebude zajištěno hlídání kol.
Ceník jednotlivých služeb bude zveřejněn v areálu koupaliště a
na webových stránkách města www.vratimov.cz.
Věříme, že vratimovské koupaliště je tím pravým místem pro
zábavu i odpočinek pro vaši rodinu. Srdečně Vás zveme!
Pavlína Fiedorová
referent odboru investic a údržby obecního majetku

foto archiv KS
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Výměna průkazů osoby se
zdravotním postižením

Z jednání rady města
Dne 17. 3. 2015 rada města mimo jiné:
-- Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky k zakázce
malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace
nástavby a stavebních úprav ZŠ Datyňská.
-- Schválila podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce škvárového hřiště na hřiště s umělým trávníkem 3. generace.
-- Souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi RWE GasNet, spol. s r. o. a městem
Vratimov.
Dne 7. 4. 2015 pak také:
-- Schválila objednávku na opravu šaten herců v budově
Kulturního střediska Vratimov.
-- Vzala na vědomí informace o přípravě koupaliště na
sezonu 2015, schválila termín zahájení k 30. 5. 2015 a
schválila ceník.
-- Schválila přidělení obecního bytu ve Vratimově na
Radničním náměstí 824.
-- Rozhodla poskytnout finanční prostředky na pořízení
čerpadel pro tlakové kanalizační přípojky dotčených
vlastníků nemovitostí ke stavbě Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, I. etapa.

Od 1. 4. 2015 zahájil Úřad práce ČR vydávání nových průkazů
osoby se zdravotním postižením. Průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Je
odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání.
Tyto průkazy vyhotovuje Státní tiskárna cenin, státní podnik.
Platnost všech průkazů končí k 31. 12. 2015. Pro účely vydání nového průkazu OZP je zapotřebí doložit aktuální fotografii o rozměru 35 mm x 45 mm (např. jako na občanský nebo řidičský průkaz), platný občanský průkaz a pokud máte vydané rozhodnutí
o přiznání nároku průkazu mimořádných výhod do 31. 12. 2013,
tak je nutné vypsat Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se
zdravotním postižením, která je na pobočce Úřadu práce ČR
nebo na webových stránkách http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/form/OZPPRO.jsp nebo na MěÚ Vratimov, 2. patro, dveře
č. 11.
Výměna průkazu OZP je zpoplatněna částkou 30 Kč. Pro město Vratimov a Horní Datyně je kontaktní osoba Lucie Máchová,
DiS., Úřad práce ČR, Pivovarská 84/1, 701 59 Moravská Ostrava,
tel.: 950 143 721, e-mail: lucie.machova@ot.mpsv.cz
Bc. Jitka Langrová
sociální pracovnice MěÚ Vratimov

Bc. Martin Čech
místostarosta

Dočasné uzavření průchodu
– fotbalový areál

Upozornění na úhrady
za komunální odpad

Vážení občané, v dubnu až červnu probíhá ve fotbalovém
areálu stavba Rekonstrukce škvárového hřiště na umělý trávník 3. generace. Areálem vede hojně využívaná pěší komunikace, která umožňuje průchod mezi ul. U Stadionu a ul.
Řadová. Vzhledem k tomu, že tento „chodníček“ prochází
staveništěm, je nutno z bezpečnostních důvodů jej po dobu
výstavby uzavřít. Proto bude i uzavřena branka, která je na ul.
Řadová. Respektujte prosím toto dočasné omezení. Děkujeme
za pochopení.

Městský úřad ve Vratimově, odbor finanční, upozorňuje
všechny občany, kteří dosud neprovedli úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, že dne 31. ledna 2015 uplynula lhůta
pro úhradu sjednané částky, případně první splátky sjednané
částky.
V případě nezaplacení je poplatník v prodlení a dlužná
částka se zvyšuje o příslušenství (úrok z prodlení, náklady
spojené se žalobou soudu, náklady exekuce apod.).
Žádáme proto občany, kteří dosud neuhradili příslušnou
sjednanou částku za likvidaci svého komunálního odpadu,
aby tak učinili neprodleně.
Mgr. Ing. Pavel Janků
odbor finanční

Bc. Daniel Filip
odbor investic a údržby obecního majetku

Upozornění
pro spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace na území města Vratimova,
aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz termíny akcí
pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři 2016, a to nejpozději do 30. 6. 2015. Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov
foto archiv KS
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Místní akční skupina Slezská brána
Místní akční skupina (MAS) je organizace místního partnerství zastupující veřejné a soukromé zájmy, skupiny občanů, neziskové organizace, spolky, podnikatele, obce a svazky obcí.
V ČR je 170 místních akčních skupin a pokrývají 95 % území
republiky. MAS Slezská brána je jednou z nich a na území regionu, které tvoří města Vratimov, Šenov, Paskov a obce Řepiště,
Sedliště, Sviadnov, Žabeň, Václavovice a Kaňovice, je jejím hlavním cílem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a
propojení veřejného a soukromého sektoru.
Partnerem, tedy budoucím žadatelem o dotaci pro MAS Slezskou bránu jsou různé zájmové skupiny – starostové měst a obcí,
školská zařízení, živnostníci, zemědělští a nezemědělští podnikatelé, sportovní, hasičské, myslivecké a další zájmové spolky,
profesní svazy, církve atd. Cílem činnosti MAS je tedy podpora
realizace smysluplných projektů těchto subjektů, které vycházejí z reálných potřeb našeho regionu a co nejlépe do financování

zapojují prostředky evropských fondů i národních dotačních programů.
V současné době MAS Slezská brána připravuje prostory pro
svoji činnost v Paskově na adrese Nádražní 38 (areál zámku) a
dokončuje přípravu strategického plánu, aby po schválení evropských a národních fondů mohla zahájit vypisování dotačních výzev pro partnery v území a jejich realizaci.
O aktuálních možnostech spolupráce a výzvách budeme města, obce a jejich veřejnost včas informovat. Podrobnější informace rovněž naleznete na webu MAS: www.masslezskabrana.cz.

Mgr.David Novák
ředitel MAS Slezská brána, z. s.

Úspěch Základní umělecké školy Vratimov
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR i pro letošní
rok vyhlásilo národní soutěž hudebního oboru základních uměleckých škol. Soutěžní disciplíny jsou pravidelně obměňovány ve
tříletých cyklech a letos se mimo jiné soutěžilo v sólovém a komorním zpěvu, ale především ve hře na dechové nástroje, které
jsou pro výuku ve vratimovské zušce stěžejní vzhledem k provozování Dechového orchestru, Big Bandu a dalších souborů.
V měsících únoru a březnu proběhla okresní a krajská kola této
soutěže. Soutěžilo se v Ostravě-Porubě, Frýdku-Místku a Orlové.
Porota i obecenstvo byli překvapeni až zaskočeni nejen velkou
ofenzívou soutěžících vratimovské ZUŠ, ale především kvalitními muzikantskými výkony našich žáků, o čemž svědčí i jejich
výborná umístění. V okresním kole v Ostravě-Porubě se umístilo
úspěšně všech našich 18 žáků - dechařů, získali 12 prvních míst,
3 druhá místa a 3 třetí místa – bodovalo se dle věkových kategorií. Do krajského kola v Orlové postoupilo z prvních míst všech
12 žáků. Všichni se umístili výborně, 3x byli první, 5x druzí, 3x
třetí a obdrželi i jedno čestné uznání. Rovněž v soutěžním oboru
sólový a komorní zpěv naše 3 žákyně získaly první a druhé místo
v okrese a cenné třetí místo pak v krajském kole ve Frýdku-Místku.

Největším úspěchem byl však postup do ústředního kola Národní soutěže ZUŠ České republiky, které se uskuteční koncem
měsíce května v Liberci. Do ústředního celostátního kola se probojovali žáci Hana Viková a Tomáš Grygar, oba studují hru na
trubku na pobočce v Paskově u pana učitele MgA. Jiřího Tesaříka, který je zároveň profesorem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Blahopřejeme a držíme palce!
Úspěch našich žáků je umocněn zejména tím, že výuka je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou
prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a veřejných vystoupení nejen doma, ale i v zahraničí. Poděkování patří učitelům
ZUŠ Vratimov a její pobočky v Paskově, kteří žáky na soutěž
připravili nebo se na jejím průběhu podíleli a rodičům za pomoc
při organizaci dopravy na zkoušky i na soutěže samotné.
Tyto vynikající výsledky svědčí o cílevědomosti naší umělecko
pedagogické práce, která vysoko zvedá pomyslnou laťku úrovně
uměleckého vzdělávání v ZUŠ nejen v očích občanů Vratimova
a Paskova.
Petr Hemerle
ředitel ZUŠ

Základní umělecká škola Vratimov
a občanské sdružení POSPOLU
Vás srdečně zvou na

JARNÍ KONCERT
úterý 12. května 2015 v 18 hodin
kinosál Hvězda ve Vratimově
Pestrý program bude věnován především hudebním souborům. Vystoupí nejmenší děti přípravného studia hudební výchovy a hudební nauky, Smyčcový orchestr, Malá cimbálová muzika Malina, Cimbálovka Vrzuška, Soubor bicích nástrojů, Dívčí
vokální skupina Ozvěny, Big Band, Dechový orchestr ZUŠ Vratimov a rovněž sólisté z řad žáků a učitelů.
Pro žáky základních škol z Vratimova, Horních Datyň a Řepišť se
uskuteční dva samostatné Jarní koncerty v dopoledních hodinách.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ.

foto ZUŠ Vratimov
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Poděkování školám
Kulturní středisko Vratimov děkuje základním a mateřským
školám za jarní výzdobu Společenského domu.

foto archiv KS

Lyžařský výcvik

Součástí kurzu byl i výcvik na běžkách. Trasa vedla k rozcestí
pod Pradědem a pak dále na Švýcárnu. Po krátkém občerstvení
jsme se vydali zpět. Ve středu odpoledne se nelyžovalo. Místo
toho jsme si udělali procházku na vysílač, kde skupinka žáků vyjela výtahem na vyhlídku. Naštěstí nám počasí přálo, dohlédli
jsme až ke Krkonošům.
Při zpáteční cestě na hotel jsme šli po sjezdovce, kde se někteří
dosti nasmáli klučičím kouskům. Večer jsme si užili na diskotéce.
Poslední den jsme závodili ve slalomu. Vítězové byli odměněni
diplomy a sladkostmi. Domů jsme se vydali plní zážitků a vzpomínek. Už se těšíme na příští lyžařský výcvik.

Letošní zima byla na sníh ne zrovna bohatá, a tak jsme se my,
žáci 7. a 8. ročníku obávali, jak to dopadne s naším lyžařským
výcvikem. Nakonec se paní Zima umoudřila a 22. 3., při odjezdu z Vratimova, byly sněhové podmínky na Pradědu výborné.
Naložili jsme zavazadla, rozloučili se s rodiči a vyrazili jsme. Cesta
probíhala klidně. Všichni jsme se moc těšili, až dorazíme na místo.
Byli jsme zvědaví, jak to tam bude vypadat. Z parkoviště u Ovčárny nám rolba odvezla zavazadla až k hotelu Kurzovní.
Ještě ten den jsme se vydali na sjezdovku, tam nás naši instruktoři Mgr. J. Biolková, Mgr. J. Mičulková, Mgr. Z. Oršulík,
Mgr. I. Šlachtová, Ing. Š. Šňupárek i zdravotnice R. Böhmová
rozdělili podle našich dovedností do družstev. Chtěli jsme využít poslední letošní příležitosti co nejvíc si zalyžovat, a tak jsme
ještě i poté zůstali na svahu.
Téměř celý kurz bylo nádherné a slunečné počasí, ale čtvrtek
nám přinesl déšť a hustou mlhu, což trvalo až do pátku. My jsme
se přesto počasí nebáli a sjížděli svahy jako draci.

Petra Bartková, 7.B Základní škola Vratimov, Datyňská
Kateřina Konrádová, 7.B Základní škola Vratimov, Datyňská

Den sportu v Horních Datyních
Je tady květen, tak proč si nezopakovat úspěšnou akci z minulých let - Den sportu.
V pátek 15. 5. 2015 odpoledne
budete mít jedinečnou příležitost si zasoutěžit se svými dětmi
na hřišti TJ Sokol Horní Datyně
v disciplínách – atletika a tenis.
Budete moci fandit u vybíjené,
florbalu a basketbalu. Pro naše
nejmenší bude připravena řada
zábavných sportovišť, dále uvidíte ukázku sportovní kynologie
a hasičského útoku, zastřílíte si z luku 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. Sledujte plakáty, kde se dozvíte mnohem víc.
Na vaši účast se těší ZŠ Vratimov, Datyňská a ZŠ Horní Datyně + KRPŠ a SDH Horní Datyně.
Mgr. Pavlína Koudelková
Základní škola Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská
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Učení všemi smysly

střední školy, v zájmových kroužcích Praktika z přírodopisu a
Zábavná fyzika a dále např. při přípravě domácích úkolů, referátů a jiných aktivit souvisejících s výukou. Obě nově vybavené
učebny budou mimo jiné sloužit také k pořádání kurzů pedagogických pracovníků a zájmovým útvarům školy, které nejenže
rozvíjejí schopnosti a dovednosti žáků, ale zároveň je připravují
k přijímacím zkouškám na střední školy, k testování vědomostí
žáků (Česká školní inspekce, PISA, Cermat, Scio), k olympiádám
a soutěžím, např. Payseccup a Eurorebus, v nichž se žáci umísťují
opakovaně na prvních místech v rámci celé ČR.
Každá škola dělá vše pro to, aby její žáci dosahovali výborných
výsledků. ZŠ Datyňská 690 udělala další krok k tomu, aby svým
žákům umožnila nabývání vědomostí.
Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ Vratimov, Datyňská

V loňském školním roce jsme získali dotaci z projektu v rámci
Regionálního operačního programu na obnovu odborných učeben. Navrhovaný projekt svým zaměřením přísluší k Prioritní ose
1 ROP Moravskoslezsko: Regionální infrastruktura a dostupnost,
dílčí oblasti podpory 2. 1. 1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. Projekt jsme zrealizovali s finanční pomocí města Vratimov.
Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky všech přírodovědných předmětů nejen větším nasazením pomůcek, ale také vhodnými prostorami pro výuku. Díky získané
účelové dotaci se tuto modernizaci dvou odborných učeben (jednu pro výuku přírodopisu a zeměpisu, druhou pro výuku fyziky
a chemie) podařilo zrealizovat. Původní již zastaralé a nevyhovující učebny se změnily k nepoznání. Jsou kompletně vybaveny novým nábytkem na míru s výsuvnými počítači pro každého
žáka, samozřejmostí jsou interaktivní tabule, vizualizér a další
související technické vybavení.
Díky projektu jsme také mohli učebny vybavit i potřebnými
novými pomůckami – pro přírodopis jsou to nové mikroskopy
a preparační soupravy, anatomické modely, demonstrační obrazy, výuková DVD a další. Pro výuku zeměpisu jsme získali nové
globusy a tellurium, ve fyzice a chemii máme soupravy do optiky,
do mechaniky a do elektrochemie. Nové přístroje a vybavení nám
umožní zvýšit názornost výuky, zatraktivnit ji, a tím také zlepšit
motivaci žáků k učení. Žáci získají dovednosti při práci s moderní
technikou a informačními technologiemi, rozvinou svou počítačovou gramotnost, učí se informace aktivně vyhledávat a ne pouze
přijímat pasivní formou. Učení je tak pro ně zajímavější a efektivnější, a získávají tak pozitivní vztah k přírodním vědám i širší přírodovědný přehled, který je důležitý pro budoucí uplatnění žáků
na trhu práce.
Nové prostory využíváme nejen při vyučování, ale také v odpoledních hodinách při přípravě žáků k přijímacím zkouškám na

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

Život je jen náhoda...

V průběhu celého vystoupení nenechal pan Pogoda nikoho z přítomných na pochybách, že swingová i jazzová hudba byla pro své
posluchače velmi zábavná, byla to pop music své doby a bavila lidi
stejně jako dnešní mladou generaci hity současných populárních
interpretů. O kvalitách této hudby svědčí fakt, že i po sto letech
stále existují zpěváci i hudební skupiny, které jsou schopni s produkcí swingové a jazzové hudby vyprodat koncertní sály.

Nejen tato překrásná píseň Jaroslava Ježka, ale i mnoho jiných nádherných swingových písní znělo dne 16. března 2015
koncertním sálem ZUŠ Vratimov. Díky hned několika náhodám
totiž právě v tento den ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí
navštívili 2 olomoučtí hudebníci. Žáci 5. - 9. tříd měli z bezprostřední blízkosti možnost pozorovat, jak pan Richard Pogoda
zvládá hrát na klavír a zpívat se strhujícím nadšením melodie z
počátku 20. století. Nezapomenutelný zážitek z vystoupení pak
svými tóny na saxofon dotvářel pan Mirek Švihálek. Žáci vyslechli první americké swingové hity, které se u nás hrály na počátku 20. století s českými texty, a pak několik hitů Osvobozeného divadla, např. Klobouk ve křoví, Nebe na zemi, Tmavomodrý
svět, David a Goliáš, Šaty dělaj člověka, Ezop a brabenec, Svítá.
Jejich vystoupení však nemělo jen koncertní hodnotu. Byla
to také ukázka dnes moderní metody výuky dějepisu - tzv. oral
history, tj. výuka historie prostřednictvím vyprávění pamětníků.
Pan Richard Pogoda si mezi jednotlivými písněmi vždy vzal na
chvíli slovo a velice erudovaně, ovšem s nadsázkou a humorem,
komentoval nejdůležitější české historické události 20. století očima člověka, který se narodil v průběhu 2. světové války. Děti tak
slyšely osobní komentáře, vzpomínky, příběhy i hodnocení událostí, které znají z hodin dějepisu jinak, než jim je popisují školní osnovy. Mnohé paradoxy našich dějin vyvolaly u žáků údiv,
některé i smích. Naopak jiné momenty vyprávění pana Pogody
nabídly žákům oprávněný pocit národní hrdosti a vlastenectví.

Mgr. Pavlína Kožušníková
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr. Pavlína Kožušníková
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Horor ve školní tělocvičně

Mezi žáky nejpopulárnějším autorem balad je dlouhodobě Karel Jaromír Erben. Již tradičně v každém ročníku recitační soutěže
hned několik žáků recituje nějakou jeho baladu ze sbírky Kytice.
Proto všichni přítomní se zájmem sledovali také dramatizaci Erbenovy básně Vrba, ke které měli opavští herci i působivé kulisy.
Žáci opouštěli tělocvičnu s různými zážitky. Ze zpětných vazeb, které pak poskytli svým učitelům literatury, je však patrné,
že si zúčastnění pamatovali obsahy předvedených balad a všem
bylo jasné, co to balada vlastně je. Takže hercům z opavské agentury Aleny Bastlové můžeme za tuto interaktivní hodinu literatury udělit jedničku s hvězdičkou.

Dne 24. března 2015 zaplnili žáci 5. - 9. tříd ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí, školní tělocvičnu, aby zhlédli vystoupení
opavské Umělecké agentury Aleny Bastlové Česká balada. Mnozí z nich přicházeli do tělocvičný se smíšenými pocity. Z hodin
literatury věděli, že balada je básnička, která má smutný děj a
končí tragicky. Většina očekávala, že herci budou postupně recitovat texty jednotlivých balad. Že je pro ně připraveno zábavné
představení plné písniček a scének, nikdo nečekal.
Žáci byli velice překvapeni, jak moc připomínají balady v podání opavských herců dnes díky televizi tak populární detektivní
příběhy, které se chvílemi měnily v horory. Se zájmem sledovali,
jak herci před nimi rozehrávají smutné příběhy chudých, nemocných, osamělých i jinak osudem zkoušených lidí, jejichž život
většinou skončil tragickou smrtí. Herci postupně předvedli ukázky z děl velikánů české literatury. Děti zhlédly dramatizaci balad
Františka Ladislava Čelakovského, Jana Nerudy, Karla Jaromíra
Erbena, Petra Bezruče, Jiřího Wolkera. Největší rozrušení v sále
způsobila záhrobní balada Františka Ladislava Čelakovského.
Žáky pobavilo především vstávání umrlé dívky z hrobu a postava smrtky, která v průběhu balady pobíhala mezi žáky. Největší
dojetí ovládlo žáky v průběhu Wolkerovy Balady o námořníkovi,
která pojednává o zklamané lásce. Tragické okamžiky umocňovaly i údery do kovadliny, které stupňovaly napětí v sále.

Mgr. Pavlína Kožušníková
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr. Pavlína Kožušníková

God aften, kaere born! - Dobrý večer, milé děti!
Tento dánský pozdrav zněl večer 27. března 2015 celou Základní školou na Masarykově náměstí, protože se tam již tradičně
shromáždili účastníci nočního dobrodružství s literaturou Noci
s Andersenem. Letos se sešlo celkem 46 nocležníků. Celá akce
proběhla pod dozorem paní učitelky českého jazyka Markéty
Blažkové a vedoucí školní knihovny Pavlíny Kožušníkové.
Akce začala v pátek v 17 hodin pletením pomlázek. S touto
aktivitou přišel účastníkům pomoci pan Oliver Blšták. Pod jeho
trpělivým vedením si všichni zájemci nakonec upletli hezký karabáč, který mohli použít o Velikonocích.
Kolem 19. hodiny přišla další návštěva, tentokrát z ciziny. Ano,
byl to pan Andersen. Naučil děti dánsky pozdravit, pak jim rozdal literární testy, které se týkaly jeho osoby. Účastníci mohli
vyhledávat na internetu a správné údaje jim sám Andersen po
skončení soutěže prozradil. Pod jeho vedením se pak všichni vydali ke spřáteleným nocležníkům z 1. - 4. tříd, kteří svou Noc s

Andersenem trávili v Městské knihovně Vratimov. Aby se nebáli,
na cestu si svítili lampióny a svítilnami. Také v městské knihovně
děti luštily Andersenův test. Protože však šlo o děti z 1. - 4. tříd,
mohly se zeptat samotného Andersena i přítomné Sněhové královny na odpověď. Paní knihovnice z městské knihovny nakonec
všechny odměnily malou pozorností.
Po návratu do školní budovy následoval oblíbený pohádkový
AZkvíz a luštění hádanek, čímž si účastníci připomněli hlavní
literární výročí roku 2015 – 4. dubna 2015 by oslavil 100 let Jan
Drda, autor populární pohádky Nejkrásnější hádanka.
Po luštění se nocležníci proměnili na spisovatele a psali pohádky na téma Čerti ve školní jídelně. Jejich autorské čtení a zdobení
pohádkovníku těmito dílky všechny velmi pobavilo a ukončilo
aktivní část pohádkové noci. Nadešel čas rozbalit karimatku a
zalézt si do spacáku. Aby se dětem lépe usínalo, proběhlo ještě
noční promítání a pak si už o tom všem mohli nocležníci jen nechat zdát.
Ráno po probuzení nastalo velké uklízení a pak už všichni
spěchali do svých domovů. Takže, milí přátelé pohádek pana Andersena, farvel (na shledanou) v roce 2016.
Mgr. Pavlína Kožušníková
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr. Pavlína Kožušníková
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Jaké jsou Vaše znalosti o H. Ch. Andersenovi? Můžete si je
ověřit v testu, který řešili nocležníci.
1.
A
B
C

Andersen byl:
spisovatel, básník, romanopisec
hrobník, spisovatel, zpěvák
spisovatel, zpěvák, textař

2.
A
B
C

Ve 14 letech se živil jako:
pouliční prodejce novin
zpěvák a loutkoherec
tanečník

3.
A
B
C

Kde se Andersen narodil?
ve Švýcarsku
v Polsku
v Dánsku

4.
A
B
C

Kterou z těchto pohádek napsal jako první?
Ošklivé káčátko
Císařovy nové šaty
Křesadlo

5.
A
B
C

Roku 1872 se vážně zranil. Jak?
spadl z postele
srazil ho kamion
pokousal ho žralok

6.
A
B
C

Jaké ocenění Andersen dostal?
Řád červeného orla třetí třídy
Nobelovu cenu
Oscar

7.
A
B
C

Jeho prakticky nejznámější dílo se jmenuje:
Malá mořská víla
Velká mořská panna
Malá mořská rybka

8.
A

Jaký žánr psal H. Ch. Andersen?
drama

B
C

horory
pohádky

9.
A
B
C

H. CH. Andersen byl:
dysgrafik
dyslektik
dysortografik

10.
A
B
C

Kolik let by oslavil letos 2. 4. 2015?
200
210
220

Odpovědi: 1 A, 2 B, 3 C, 4 C, 5 A, 6 A, 7 A, 8 C, 9 B, 10 B

foto Mgr. Pavlína Kožušníková

Bronzový úspěch našich šachistů
Určitě každý z nás někdy snil o tom, že
se stane králem nebo královnou. V pátek
27. března 2015 všichni mladí šachisté
z regionu Slezská brána a ze spřátelených obcí měli příležitost se v ZŠ Žabeň
zúčastnit turnaje pro žáky 1. stupně
O šachového krále a královnu Slezské
brány. Pod záštitou Beskydské šachové
školy akci pořádala Obec Žabeň a ZŠ
Žabeň.
Na startu se sešlo celkem 55 žáků ze
7 škol a z Domu dětí a mládeže Vratimov. Soutěžilo se v 6 kolech a naši žáci
se rozhodně mezi konkurencí neztratili.
Nakonec si do Vratimova odvezli bronzový pohár za krásné 3. místo v soutěži družstev.
Naši školu reprezentovali: Vítek Španihel ( 7. místo), Václav Boháč ( 11. místo), Petr Košťál (15. místo), Filip Neumann (17. místo),
Jakub Maršálek (23. místo), Matěj Šindler (24. místo), Matěj Plewa

(43. místo), Rozálie Rychlá (46. místo), Lukáš Cielecký (51. místo).
Všem našim reprezentantům děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a držíme palce do dalších soutěží.
A kdo se stal tím vytouženým šachovým králem Slezské brány? Jeho královské Veličenstvo Tobiáš Krejčok ze ZŠ Sedliště.
Pohár pro vítěze soutěže družstev si odvezli domácí žabenští šachisté.
Mgr. Pavlína Kožušníková
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

Zámky Ludvíka Bavorského
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí nabízí veřejnosti účast
na poznávacím zájezdu Zámky Ludvíka Bavorského ve dnech
25. 9. 2015 – 28. 9. 2015.
Bližší informace na webových stránkách školy www.zsmasaryk.cz nebo na tel. čísle 596 732 158 u ředitelky školy.
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Jak to vlastně začalo, aneb hasiči z Datyň slaví 90 let
Vzhledem k neexistenci požárního sboru v obci byla požární
služba na základě dohody obecního zastupitelstva zajišťována za
úplatu sousedními sbory ve Vratimově nebo Václavovicích. Proto
si obec uvědomovala nutnost založení vlastního požárního sboru.
V datyňské kronice je uvedeno, že popud k založení dal známý
hasičský pracovník Šmuk, který navštívil řídícího učitele Pudloně a zjišťoval, zda by tu nebyla půda k založení sboru. V jeho
přítomnosti pak navštívil Antonína Špetíka, aby toto projednali.
V záznamech a zápisech, které má SDH zachovány, je pak uvedeno, že s návrhem možnosti založení hasičského sboru přišel občan Antonín Špetík. Za souhlasu pana Josefa Tomise, tehdejšího
starosty obce, se 15. února 1925 v 15 hodin v hostinci Antonína
Špetíka konala schůze k založení sboru. Sešlo se zde 14 občanů
(10 místních – Antonín Špetík, Josef Tomis, František Kožušník,
Jan Mičko, Karel Universal, Karel Borový, Josef Václavek, Jan
Peter, Jan Hrbáček, Jan Fajkus, Antonín Kopec + 4 ze Šenova
– Jan Jaroš, Antonín Klutka, Josef Kuboš a Emil Fajka). Bylo
vysvětleno poslání hasičstva a byl ustaven přípravný výbor ve
složení: Antonín Špetík, Josef Tomis, Josef Fojtík, Jan Peter, Karel Borový a Augustin Čajka. Poplatek na založení byl stanoven
na 5 Kč. Cílem bylo získat asi 20 členů.
Pověření občané usilovně pracovali na tom, aby sbor dobrovolných hasičů byl založen. Po schválení Stanov na Politické správě
ve Frýdku, které zajistil starosta Tomis, k tomu došlo 26. dubna
1925. Do obecního hostince u Jana Kubiny byla svolána veřejná
schůze a zároveň valná hromada sboru dobrovolného hasičstva.
Schůze se zúčastnilo 65 občanů a za činné členy se přihlásilo
45 občanů, za přispívající 18 občanů a za zakládající 2 občané.
Aklamačně byl zvolen výbor a jednotliví funkcionáři. Předsedou hasičského sboru se stal František Kožušník, jednatelem Jan
Hrbáček, velitelem Antonín Špetík, vzdělavatelem Josef Tomis a
dalšími členy výboru: Karel Universal, Jan Peter, Karel Tlolka,
Josef Václavek, Antonín Urbanec, Leopold Cyž, Jan Pitucha, Antonín Václavek, Karel Borový, Josef Fojtík, Antonín Kuchař, Augustin Čajka, Antonín Tomis, Josef Borový a Antonín Urbanec.

První výborová schůze se konala 2. 5. 1925. Sídlo sboru bylo
v místnosti Antonína Špetíka, výborové a členské schůze v hostinci. Pro činné členy byl stanoven roční příspěvek 6 Kč, pro
přispívající 20 Kč a pro zakládající jednorázově 100 Kč.
Sbor dobrovolných hasičů Horní Datyně (číslo organizace 8)
byl přiřazen do Zemské hasičské jednoty slezské – Župa Těšínská
(od 25. 9. 1927 Župa Českotěšínská).
Nově ustavený hasičský sbor a jeho výbor tu ovšem stál bez
finančních prostředků, bez jakékoliv výzbroje a hasicího nářadí.
Byla vyvolána akce dobrovolných dárců. Vybralo se asi 3 000 Kč.
Zastupitelstvo obce uvolnilo 300 Kč na činnost. Již 21. 6. se
konala první hasičská slavnost v olšině Františka Kožušníka.
Průvod s hudbou přes obec na místo a následná slavnost vynesla
zisk 2 150,10 Kč.
Takto se podařilo obstarat první finanční prostředky a v červenci 1925 bylo rozhodnuto zakoupit pro 20 členů stejnokroje,
výzbroj a dvě hasicí soupravy tzv. Berlovky. Ovšem toto si vyžádalo nákladů 8 000 korun. Proto se činovníci sboru rozhodli,
že si vezmou půjčku 5 000 korun. Tu poskytlo Peněžní a úsporné
družstvo v Horních Datyních. Ručiteli půjčky byli Karel Tlolka
a Antonín Václavek. Koncem roku pak přišla subvence 1 500 Kč
od Zemské správy slezské.
Takový byl začátek a první rok činnosti našeho sboru. Naši zakládající členové měli v případě požáru zasahovat s velice primitivními hasicími prostředky, ale přesto si toho naši spoluobčané
vážili.
Jelikož je to již devadesát let, hasiči v Horních Datyních připravili pro širokou veřejnost několik doprovodných a vzpomínkových akcí:
-- V sobotu 25. dubna požehnal ve 13.30 hodin našemu praporu farář P. Mgr. Adrian Janusz Wykręt u kapličky na ul.
Václavovická. Poté proběhl slavnostní pochod ke kulturnímu domu, za účasti vratimovského Dechového orchestru,
mažoretek Zik-Zak a kolegů z okolních sborů.
-- V pátek 1. 5. a v sobotu 2. 5. 2015 proběhne v hasičské
zbrojnici Den otevřených dveří. Zájemci si budou moci
prohlédnout nejen techniku, výstroj, výzbroj a zázemí hasičů, ale zároveň bude připravena prezentace historie našeho sboru od roku 1925 po současnost. Zbrojnice bude
otevřena od 15 hodin.
-- V neděli 17. 5. budou datyňští hasiči pořádat v 10 hodin na
hřišti TJ soutěž O Pohár svatého Floriána za účasti okolních sboru.
Na všechny tyto akce Vás hasiči srdečně zvou.
Ing. Pavel Hrbáček, SDH Horní Datyně
Bc. Martin Čech, SDH Horní Datyně

foto archiv KS
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DDM Vratimov

ZIK-ZAK Vratimov, nové úspěchy, nové medaile!
Srdíčka - 4. místo skupinová choreografie hůlky, ZIK-ZAK Vratimov - 2. místo skupinová choreografie hůlky, ZIK-ZAK Vratimov ocenění VIP poroty-hůlky, ZIK-ZAK Srdíčka Vratimov - 5. místo
skupinová choreografie pompony, ZIK-ZAK Vratimov - 1. místo
skupinová choreografie pompony, ZIK-ZAK Vratimov - ocenění
VIP poroty - pompony. Na obou soutěžích nechyběli rodiče, kteří
nás opět vyburcovali k výbornému výkonu, a my trenérky jsme
jim za to velmi vděčné.
Děkujeme všem děvčatům za super výkon a výbornou reprezentaci. Jste kořením mažoretkového života, jste prostě nejlepší!
Hanka a Andrea Mindekovy
trenérky ZIK-ZAK Vratimov

V neděli 8. 3. 2015 se v Ostravě konala soutěž Ostravský
pompon a následující neděli 15. 3. 2015 se v Opavě uskutečnila
mezinárodní soutěž Opavská růže. O medailové pozice jelo na
obě soutěže bojovat našich 35 děvčat ZIK-ZAK Vratimov A ZIKZAK Srdíčka Vratimov při DDM Vratimov. A povedlo se.
Na soutěži Ostravský pompon jsme se umístili ZIK-ZAK Srdíčka - 3. místo skupinová choreografie pompony, Selfie. ZIKZAK Vratimov - 1. místo skupinová choreografie pompony
Evolution of music.
Opavská růže při rozdávání ocenění neměla konce, velice si
vážíme ocenění VIP poroty. Duo Daniela Vodová + Táňa Tomanová - 1. místo taneční twirlingové duo (práce s hůlkou), sólo
Dominika Matušková - 6. místo rytmické taneční sólo. ZIK-ZAK

foto archiv DDM Vratimov

Pozvánky na akce DDM Vratimov
Pohádkový les
V sobotu 3. května od 15 hodin pořádáme v obecním lese Důlňáku akci plnou soutěží a her s pohádkovými postavami. Trasa bude
dlouhá asi 2 kilometry a zvládnou ji všechny děti, i ty v kočárku.
Čarodějnice, čertík, víly, vodník, kobylka Hop a další mají pro děti
spoustu úkolů. Startujeme u závory z ulice K Hájence (Horní Datyně) v rozmezí od 15 do 16 hodin. Na závěr budete mít možnost
opéct si donesený párek. Akce je vhodná pro děti od 1,5 do 12 let.
Za nepříznivého počasí se akce nekoná, informace budou aktualizovány na www.ddmvratimov.cz nebo facebook DDM Vratimov.
Rybníček
Za vodníkem Šplouchálkem se můžete vydat na kole, koloběžce, ale třeba i pěšky v neděli 17. května k rybníčku u Roubenky.
Start je od DDM Vratimov v rozmezí 9.30 – 10.30 hodin. Trasa se
zábavnými stanovišti je dlouhá cca 4 km tam a 4 km zpět. V cíli
každý malý účastník dostane cenu od pana Vodníka, připraveno
je také malování na tvář a geocaching. Akce je vhodná pro děti
od 1,5 do 15 let. Za nepříznivého počasí se akce nekoná, informace budou aktualizovány na www.ddmvratimov.cz nebo facebook
DDM Vratimov.
Galapřehlídka kroužků DDM Vratimov
Letošní rok se na DDM nese ve znamení oslav 40. výročí, které si připomeneme především na Galapřehlídce. Ta se tentokrát
uskuteční v tělocvičně v Řepištích v neděli 24. května 2015. Bližší informace získáte na www.ddmvratimov.cz.

Den dětí
Tradiční akce k oslavě svátku dětí proběhne v pondělí 1. června
2015 v době od 15.30 hod do 18 hodin v prostorách Kulturního
střediska Vratimov a jeho okolí. Akce se koná za každého počasí. Pro děti všech věkových kategorií bude připraven bohatý
program.
Foto kurz
Jak na fotku? Kladete si podobné otázky – jak správně fotit, jak
co nejlépe využít fotoaparát, jak zpracovat fotky, jak je upravit?
Potom právě pro Vás máme připravený Foto kurz. Kurz proběhne
16. 5. 2015 od 9 do 14 hodin v DDM Vratimov s lektorem Davidem Holzmannem. Věk účastníků není omezen. Pokud si ještě
stále nejste jistí, zda se kurzu zúčastnit, nabízíme bezplatné konzultace 27. 4. 2015 a 4. 5. 2015 vždy od 18 do 18.30 hodin v DDM
Vratimov.
Marcela Grácová
pedagog volného času DDM Vratimov

foto archiv DDM Vratimov
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Městská knihovna Vratimov

běhli po mořské hladině. Pak následoval nejtěžší úkol. Uspat děti
čtením pohádek. To se naštěstí podařilo, a tak jsme zase mohli
vyhlásit nejlepšího spáče.
Ráno jsme měli poměrně důležitý úkol. Ozdobit náš pohádkovník. Tak je zase po letech ozdobený lístky s názvy některých Andersenových pohádek. A sluší mu to!
Díky, pane Andersene!
Mgr. Hana Pščolková
Městská knihovna Vratimov

Oblíbená akce mezi dětskými čtenáři jako je Noc s Andersenem se úspěšně vydařila.
Nocovalo se z pátku 27. na sobotu 28. března nejenom ve vratimovské knihovně, ale v celé České republice, na Slovensku, v Polsku, Bulharsku, Řecku, Francii, Dánsku, Německu, v Keni, Austrálii, na Novém Zélandu a v USA. Téma pro letošní rok souviselo
s pohádkami a kromě pohádek H. Ch. Andersena se připomínaly
pohádky Jana Drdy.
Hlavním partnerem bylo nakladatelství Albatros, v němž vznikl návrh plakátu a pohlednice z dílny Jana Smolíka.
V naší knihovně se akce zúčastnilo 18 dětí, 1 pomocnice, 3
knihovnice a sněhová královna.
Večer začal již tradičně. Děti přišly v kostýmech z pohádek
Hanse Christiana Andersena, seznámily nás se svým převlekem
a hlasovaly, který kostým se jim nejvíc líbí. V info okénku jsme
si pověděli o životě pana Andersena a připomněli některé z jeho
pohádek.
Na rozcvičku při stavbě kulatých věží Rundetarn jsme využili
kostky z lega. Byly sice trochu hranaté, ale s moderními stavebními prvky. Místo ošklivého káčátka se ve vajíčkách objevily hádanky. A jedna i pro nás. O pohádce Pírka ptáka Ohniváka jsme
nic bližšího nevypátrali. Zato maxi hrášek ukrytý pod sedáky
našli všichni. Po večeři už nastal čas na překvapení. Z dalekého
severu na sněžných saních přiletěla na návštěvu Sněhová královna. Přivezla si svou pohádku a na její námět taky pro děti spoustu
her, například, co cítil malý Káj se střepinkami zrcadla v oku a
srdci, jaká dobrodružství prožívala Gerda na cestě do Laponska a
taky, co napsala Laponka Fince na sušené rybě. Sotva si děti pochutnaly na polárkovém dortu od Sněhové královny, už tady bylo
další překvapení. Se skoro padesáti nocležníky ze Základní školy,
Masarykovo náměstí přišel i pan Andersen. Hlavně se chtěl přesvědčit, co o něm děti vědí. Připravil si malý testík, ale naštěstí byl
ochotný při jeho řešení pomáhat. Rozloučili jsme se s návštěvou
a připravili se na výtvarnou dílnu. Jako pan Andersen jsme si
zkusili vystřihovánky a u hokynáře jsme pak vyráběli mýdla.
Další část večera se už soutěžilo. Závodili jsme v létajícím kufru, císařovi oblékali nové šaty, tkali košile pro zakleté bratry
z pohádky Divoké labutě a za malou mořskou vílou jsme se pro-

foto městská knihovna
Místní knihovna Horní Datyně připravuje výstavu Konec
Války - osvobození Horních Datyň před 70 lety, kterou připravil
pan Vladimír Kuchař. Výstava potrvá od 4. 5. do 21. 9. 2015 a je
možné ji zhlédnout v půjčovní době v pondělí od 14 do 17 hodin.
Večerníčky naživo – 27. 5. 2015 dopoledne - akce pro děti z Mateřské školy Horní Datyně
Knihovna nabízí zapůjčení tematických kufříků např. Honzíkova cesta, Pravěk, Čtyřlístek a také kufřík Pipi dlouhá punčocha. Připravujeme nový kufřík.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

vratimovská rodačka Niva Šamánková (rozená Tomisová)

Veselé fantazie
vernisáž výstavy
5. května v 17 hodin
Výstava obrazů bude otevřena do 4. června každou
středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin, u všech pořadů
a individuálně - 595 700 751.
vstup zdarma

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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Kronika města Vratimova, část 45. - rok 1934
Pokračování - Vodovod - celkový přehled
Má se ještě platiti:
Firmě Volenec		
18 167,30 Kč
Firmě Kunz		
146 160,00 Kč
Notáři Olšákovi
1 551,20 Kč
Úhrnem		
2 275 056,33 Kč
Odečte-li se pohledávka u obce Kunčice – 433 136,38 Kč. Stavební náklad vrat. vodovodu 1 841 919,95 Kč. Kolaudační komisí
uznaný obnos 1 786 849,40 Kč. Rozdíl 55 070,55 Kč.
Subvence jsme obdrželi:
Z Ministerstva zemědělství
269 000 Kč
Z Ministerstva zdravotnictví
110 000 Kč
Zemská subvence		
159 000 Kč
Celkem			
538 000 Kč
Máme ještě dostati na subvencích:
Z ministerstva zemědělství
52 624 Kč
Z ministerstva zdravotnictví
104 416 Kč
zemské subvence 		
19 684 Kč
Celkem			
176 724 Kč
Povolené příspěvky v %:
Ministerstvo zemědělství
18 %
Ministerstvo zdravotnictví
12 %
Zemská subvence		
10 %
Dnes máme ještě platiti na stavbu vodovodu:
Pensijnímu ústavu v Praze
475 724,50 Kč
Občanské záložně
290 814,30 Kč
Firmě Kunz		
146 160,00 Kč
Firmě Volenec 		
18 167,301 Kč
Notáři Olšákovi
1 551,20 Kč
Celkový dluh		
932 420,30 Kč

Na to mají platiti:
Obec Kunčice
433 136,30 Kč
Subvence
176 124,00 Kč
Úhrnem
609 860,30 Kč
Ke dni 1. 1. 1934 zůstává obci Vratimovu dluh 322 560 Kč.
Starosta Jan Šimík promluvil. Vážení občané! Jsem hrd na to,
že Vám mohu odevzdati dílo veliké, dílo potřebné, které prospěje našemu občanstvu a povznese naši obec nad jiné obce. Dílo,
které dalo mnoho práce a vyžádalo si mnoho starostí a obětavosti. Poukazují na tu okolnost, že před 8 roky právě dnes za mého
úřadování, co zástupce starosty, jsme tuto práci začali a dnes po
8 letech, po době, ve které se vyměnilo několik starostů a členů
obecního zastupitelstva opětně já odevzdávám Vám toto velké
dílo, dílo jako dokončené.
Při té příležitosti vzdávám díky oběma stavitelským firmám,
Fě Volenec a Fě Kunz za pečlivé a řádné provedení staveb. Vzdávám díky nadřízeným úřadům, které nám s největší ochotou přicházely vstříc, zvláště panu dozorci stavby Inž. Ničovi a komisaři
z ministerstva zemědělství Inž. Žitkovi.
Vzdávám díky celému našemu obyvatelstvu za dlouhé čekání na uskutečnění toho velikého díla a za veškeré finanční oběti,
kterými na stavbu vodovodu přispěli. Na konec děkuji všem panům starostům obce, kteří v té osmileté době se vystřídali a pro
vodovod pracovali, všem členům obecní rady a obecního zastupitelstva, členům stavební komise, každý se přičinil, jak mohl,
by to velké dílo se podařilo. Všem, kteří jakýmkoli způsobem se
o stavbu vodovodu přičinili, vzdávám srdečné díky. A nyní odevzdávám toto veliké dílo Vám a našemu občanstvu.
Tím projev starosty ukončen, ale nutno zde dodati, že největší
zásluhu o vystavění vodovodu má starosta obce Jan Šimík, což
mu bude vždy vděčně vzpomínáno.
pokračování příště

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Ocenění významných občanů
a úspěšných žáků
města Vratimova

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Význam barev
a jejich vliv na náš život

čtvrtek 18. června
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

úterý 19. 5. 2015 v 18 hodin

program:
17.15 – 17.50

numerologická přednáška

koncert Dechového orchestru ZUŠ Vratimov před
Společenským domem a vystoupení mažoretek Zik-Zak
18.00 – 18.10 mažoretky Zik-Zak
18.10 – 18.15 úvodní slovo
18.15 – 18.30 ocenění žáků
18.30 – 18.40 Vrzuška ZUŠ Vratimov
18.40 – 19.00 ocenění občanů
19.00 – 19.20 Big Band ZUŠ Vratimov
19.20 – 21.30 občerstvení s hudebním doprovodem ZUŠ Vratimov
moderátor: David Schreiber
vstup zdarma

s Bc. Dagmar Halotovou

Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48
vstupné 30 Kč
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
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akce v kulturním středisku

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Nedělní divadelní pohádka - Divadelní agentura Křesadlo

Kulturní středisko

VRATIMOV

VoDNÍČKOVO
JARO
neděle 10. května
v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

rodinné vstupné 80 Kč • dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

VRATIMOVSKÁ POUŤ
neděle 28. června
9.00 – 17.00
9.00
10.00
Program:

Stánkový prodej s pouťovým zbožím
Kolotoče
Projížďka na koních

10.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.15
11.15
12.00

Vystoupení mažoretek ZIK–ZAK Vratimov
Malování na obličej
Balónkové víly: modelování zvířátek, kytiček, srdíček a mečů z balónků
Zábavné tančení a soutěže s Chechtalínou
Myška Klárka, veverka Terka a Plaváček: pohádka pro děti Divadélka Ententýky
Vratimovský koblížek: 5. ročník oblíbené soutěže v pojídání koblížků.
Restaurace a bowling Rakovec věnuje výherci poukaz v hodnotě
1 000 Kč na služby v restauraci.
Urban–Motion freerun: akrobatické vystoupení chlapecké skupiny, která se
proslavila díky úspěchu v soutěži Česko Slovensko má talent
Nebratři: hudební kapela s širokým repertoárem k tanci i poslechu

12.15
13.00 – 16.00
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kino Hvězda v květnu

Drákula: Neznámá legenda

Rodinný film

USA, 2014, 92´, dobrodružné fantasy (český dabing), vstupné
70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Gary Shore
Hrají: Luke Evans, Dominic Cooper, Sarah Gadon a další.

20. května v 17 hodin

Paddington

6. května v 19 hodin

VB/Francie, 2014, 98´, rodinná komedie (český dabing),
rodinné vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez
omezení
Režie: Paul King

Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází
z nejtemnější části Peru, nosí červený klobouček a víc než
cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče.
Filmový klub

Samba

27. května v 19 hodin

Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se, aby ochránil
svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, která úspěšně zbrzdila
turecký vpád do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme především
jako jedno z největších monster, jaké lidská mytologie stvořila.
Řeč je o hraběti Drákulovi, krvelačném vládci Transylvánie.

Francie, 2014, 120´, drama (české titulky), vstupné 80 Kč,
členové klubu 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano
Hrají: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim a další.

Fotograf

13. května v 19 hodin
ČR, 2015, 133´, tragikomedie, vstupné 70 Kč, nepřístupné pro
děti do 15 let
Režie: Irena Pavlásková
Hrají: Karel Roden, Marie Málková, Vilma Cibulková,
Zuzana Vejvodová a další.
Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu.
Pracuje načerno v různých zaměstnáních a doufá, že brzy
dostane povolení k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina
se změní, když potká Alice – manažerku, která trpí syndromem
vyhoření a dobrovolnickou prací se snaží dát svůj život zpátky
dohromady.
Sobotní kino pro děti

Kouzelný dědeček
30. května v 10 hodin

ČR, 70´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč,
přístupné bez omezení

V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého
fotografa Jana Saudka se vracíme k některým zásadním
křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným
talentem, živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu
přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů
i osamocení.
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informace občanům
Kurzy

Květen
v kulturním středisku

Pondělí

Program ve Společenském domě ve Vratimově
4. května
16.30
kinosál
5. května
17.00
galerie
			
6. května
16.00
galerie
7. května
16.00
galerie
10. května
10.00
kinosál
			
11. května
15.00
kinosál
12. května
18.00
kinosál
13. května
16.00
galerie
14. května
16.00
galerie
14. května
15.30
velký sál
18. května
16.30
kinosál
19. května
18.00
galerie
			
20. května
16.00
galerie
21. května
16.00
galerie
22. května
16.00
kinosál
25. května
16.30
kinosál
27. května
16.00
galerie
28. května
16.00
galerie
29. května
09.00
kinosál

zkouška ZUŠ
Niva Šamánková - vernisáž
obrazů Veselé fantazie
výstava Veselé fantazie
výstava Veselé fantazie
nedělní pohádka
Vodníčkovo jaro
zkouška ZUŠ
Jarní koncert ZUŠ
výstava Veselé fantazie
výstava Veselé fantazie
večírek KD
zkouška ZUŠ
přednáška Význam barev
a jejich vliv na náš život
výstava Veselé fantazie
výstava Veselé fantazie
oslavy MŠ Vratimov
zkouška ZUŠ
výstava Veselé fantazie
výstava Veselé fantazie
Náš pejsek a my

Úterý

Středa

Čtvrtek

18.00
17.00
14.00

klubovna
klubovna
velký sál

cvičení seniorů
AJ - 3. ročník
AJ - 2. ročník
show dance s Peli
aerobic mix
relax a jóga
aby záda nebolela
pilates
vinyasa power jóga
bodyform
zábavné cvičení pro děti
jóga
bodystyling
fit balony
pilates
bodyform

PRÁZDNINOVÉ KURZY
Do prázdninových kurzů se můžete hlásit prostřednictvím
webových stránek www.ksvratimov.cz nebo osobně v pokladně
Kulturního střediska Vratimov. Informace na tel.: 595 700 752.
Úterý
Bodystyling s Bárou
11 lekcí/ 525 Kč
16. června 2015 – 25. srpna 2015 do 18 do 19 hodin
lektorka Barbora Hudáková Janšová
Lekce kondičního tréninku s využitím sportovního náčiní
(činky, gumičky a tyče). Pomocí lehkých aerobních bloků dochází k intenzivnímu spalování tuků.

ZO ČZS
schůzka MO KSČM
Den sportu

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
3. 5.		
		
4.5.
		
7. 5.		
		
		
16.5.		
16. 5.		
		
16.5.		
17. 5. 		
		
24. 5.		
30. 5. 		
		
31. 5.		
		

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

Více informací na www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

Program v Kulturním domě Horní Datyně
11. května
13. května
15. května

09.45
15.45
17.15
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
18.30
19.00
16.30
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00

Středa

Pohádkový les - akce pro veřejnost od 15 hodin
v obecním lese Důlňáku
Konzultace k foto kurzu, od 18 do 18.30 hodin,
DDM Vratimov
Vědomostní soutěž pro základní školy Regionu Slezská
brána Křížem krážem Slezskou bránou – kino Panorama
Paskov, v 10 hodin pro přihlášené školní týmy
Foto kurz – od 9 do 18 hodin v DDM Vratimov,
Badmintonový turnaj pro děti od 10 do 16 hodin,
tělocvična Řepiště
Májová diskotéka – od 18 hodin na DDM Vratimov
Rybníček – akce pro veřejnost, v rozmezí od 9.30 do
10.30 hodin, start u DDM
Galapřehlídka DDM Vratimov
Školení táborových pracovníků v 8.30 hodin,
pouze pro pracovníky DDM Vratimov
Letní hrátky s batolátky – 10 hodin, sál nebo hřiště
DDM Vratimov, soutěže a hry pro děti od 1,5 do 4 let

Jóga s Luckou
10 lekcí/ 480 Kč
24. června 2015 – 16. srpna 2015 od 17 do 18.30 hodin
lektorka Lucie Wiejovská
Cvičení jógy a hathajógy přináší nejen klid a harmonii těla
a duše, ale také především prevenci a to ve smyslu upevnění
imunity, předcházení nemocí a stáří.
Čtvrtek
Pilates s Bárou
11 lekcí/ 545 Kč
18. června 2015 – 25. srpna 2015 od 18 do 19 hodin
lektorka Barbora Hudáková Janšová
Při cvičení pilates se protahuje a posiluje celé tělo se zaměřením na „střed” – všechny cviky vycházejí z posílení jádra těla
(břišních svalů a svalů spodní části zad).
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Dne 10. května 2015 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana

Dne 20. 4. 2015 jsme vzpomněli 3. výročí
úmrtí pana

Oldřicha Laníka.

Pavla Kupči.
Děkujeme za vzpomínku.
Bratr Miroslav, Hana a Petr s rodinami.

S láskou vzpomíná manželka Marie,
dcera Eva s rodinou
a vnučky Nikol a Martina s rodinami.

Dne 2. května 2015 vzpomeneme
25. výročí úmrtí pana

Dne 6. 5. 2015 uplyne rok, kdy nás navždy
opustila naše milovaná paní

Adolfa Filipce,

Jarmila Francová.

bývalého zaměstnance Dopravního podniku
města Ostravy a aktivního člena
Klubu přátel Lysé hory.
Syn Radomír s manželkou Věrkou
a celou rodinou.

Není dne, kdy bychom si nevzpomněli,
nenastane den, kdy bychom zapomněli.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Manžel Milan a děti s rodinami.

INZERCE PRO VÁS

Dne 25. května 2015 vzpomeneme 7. smutné
výročí, kdy nás náhle opustil pan

Prodám byt ve Vratimově 2. patro, cena dohodou. Tel.: 736 707 651.

Jaroslav Plachta.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jiřina,
synové Rostislav a Radim s rodinami.

Prodám byt 2+1 ve Vratimově, ulice Na Příčnici. Cena na tel.: 737
451 164.
Pronajmu byt 2+1 ve Vratimově, ul. Na Vyhlídce. Tel.: 604 905 460.
Pronajmu garáž Na Vyhlídce. Tel.: 601 394 852.

Obec
Václavovice
Klubčeských
českých turistů Horní
Obec
Václavovice
a aKlub
HorníDatyně
Datyně
zve všechny zve
příznivce
turistiky
a
cyklistiky
na
29.
ročník
všechny příznivce turistiky a cyklistiky

Pochod kolem Václavovic,
Cyklojízda
Slezská brána
na 29.
ročník

Pronajmu prostory pro zámečnickou dílnu včetně šaten a kanceláře
ve Vratimově, ul. Frýdecká č. 10. Tel.: 606 736 017.

v pátek
1. května
2015
POCHOD
KOLEM
VÁCLAVOVIC
novinka
přespolní
běh
na 15BRÁNA
km
CYKLOJÍZDA SLEZSKÁ

Prezentace:
7.30 – 9 hodin u školní družiny ve Václavovicích
NOVINKA:
PŘESPOLNÍ
BĚH
NA 15
KM
Pěší trasy:
5 km Pohádkový
les pro
rodiče
s dětmi
		
(za deště bude program na hřišti)
PÁTEK
1. května
2015
		
15Vkm
pro mládež
a dospělé
Cyklojízda:
22
km
a
55
km
Prezentace:
7.30 – 9 hodin u školní družiny ve Václavovicích
Běh:
15
start v les“
8 hodin,
8.15
hodin, 8.30 hodin
Pěší		
trasy:
5 kmkm
„Pohádkový
pro rodiče
s dětmi
(za deště bude program na hřišti)
Startovné:
dobrovolné
15 km salát,
pro langoše,
mládež a dospělé
Občerstvení:
řízky,
guláš, pivo, limo, káva
Cyklojízda:
22 km a 55 km
Běh:
kmstart
v 8 hodin,
8.15 hodin, dospělých
8.30 hodin
Mládež do 1515let
na kole
v doprovodu
osob!
Startovné:
dobrovolné
Účast
na
vlastní
nebezpečí!
Občerstvení:
řízky, salát, langoše, guláš, pivo, limo, káva
kontaktní osoba Aleš Toman, tel.602 135092,
Mládež doales.toman@seznam.cz
15 let na kole v doprovodu dospělých osob!

Prodám zahradu 800 m2 ve Vratimově. Zahradní chatka, zavedená
elektřina. 390 000 Kč. Tel.: 605 563 324.
Prodám zahradní chatku s ovocnými stromy v zahrádkářské kolonii
ve Vratimově naproti kostela s právem užívat zahradu. Bližší informace na tel.: 608 331 860.
Prodám urnový pomník cena dohodou. Informace na tel.: 731
852 523.

Účast na vlastní nebezpečí!

kontaktní osoba Aleš Toman, tel.602 135092, ales.toman@seznam.cz

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. května 2015

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Tisk: Tisk Agency, s.r.o, Ostrava.
Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
MK ČR E 12367
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596 732 189

Hasiči z Datyň oslavili devadesátku

Sobota 25. dubna byla pro hasiče velký den – oslava devadesáti
let od založení sboru. Od rána už tedy probíhaly veliké přípravy.
Vařilo se, smažilo, peklo a chystalo, aby odpoledne klaplo vše na
jedničku.
Členové sboru a jejich příznivci se pak sešli o půl druhé u místní
kapličky na ul. Václavovická, kde už vyhrával Dechový orchestr
ZUŠ Vratimov a čekali na příjezd osoby nejpovolanější, pana
faráře Adriana Wykręta. Ten poté požehnal našemu praporu a
sboru. Velitel jednotky Martin Čech pak nechal seřadit sbor a
průvod, v čele s dechovým orchestrem a mažoretkami Zik-Zak,
prošel obcí až ke kulturnímu domu. Ve velkém sále pak proběhla slavnostní valná hromada, na níž starosta sboru David Přidal
přednesl projev k devadesátileté historii. Došlo samozřejmě na
ocenění aktivních členů. Sbor k této příležitosti vydal i pamětní
medaili.
Rád bych vyzdvihl nejvýše oceněné hasiče. Pan Zdeněk Gürtler
ml. získal za svou dlouholetou činnost ve vedení oddílu mladých
hasičů medaili Za zásluhy o výchovu, panu Miroslavu Slívovi za

dlouhodobou aktivní práci ve sboru byl udělen Řád svatého Floriána a panu Miroslavu Fajkusovi byl za jeho celoživotní činnost
navržen titul Zasloužilý hasič, což je mezi dobrovolnými hasiči
jedno z nejvyšších ocenění. Všem jmenovaným patří upřímný
dík.
Velké poděkování patří i všem, kteří naše oslavy pomohli zorganizovat, a to jak hasičům, tak i jejich příznivcům. Zvláštní dík
však patří orchestru ZUŠ Vratimov a mažoretkám Zik-Zak, bez
kterých by pochod Datyněmi ani nešel uskutečnit.
Hasiči v rámci oslav uskutečnili i den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Během 1. a 2. května ukázali bezmála sto třiceti zájemcům své zázemí, předvedli výzbroj a výstroj jednotky a
její techniku, pochlubili se úspěchy mladých hasičů a připravili
výstavku k historii sboru.
Sbor dobrovolných hasičů v Horních Datyních je nedílnou součástí naší obce již devadesát let. Nejen na poli požární ochrany
a ochrany obyvatelstva, ale i v rámci spolkové činnosti. Oslavy
jsou za námi a my neusínáme na vavřínech. Dále budeme naplňovat heslo, které zdobí náš prapor – Vlasti ke cti, bližnímu ku
pomoci.
Martin Čech
velitel sboru

foto KS Vratimov

informace občanům

Vítání občánků ve Vratimově
a v Horních Datyních

Z jednání rady města
Dne 28. 4. 2015 rada města mimo jiné:
-- Schválila smlouvu o zpracování Studie na Zvýšení počtu
parkovacích stání na místních komunikacích a za Společenským domem.
-- Zřídila komisi pro občanské záležitosti.
-- Rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a ul. Datyňská.
-- Vzala na vědomí vyhodnocení zimní údržby místních
komunikací 2014/2015.

Na vítání občánků, které se uskuteční v měsíci červnu, je
možno se přihlásit níže uvedeným způsobem.
Termíny obřadů:
Vratimov 		
Horní Datyně 		

13. června 2015,
20. června 2015.

Telefonické objednávky na tel.: 595 705 925 – matrika.
Osobně na odboru sociálně-správním Městského úřadu ve
Vratimově, 1. patro, dv. č. 1 - matrika.
Objednávky na e-mailovou adresu vecerova.meu@vratimov.cz.

Dne 11. 5. 2015 pak také:
-- Schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby Oprava místní komunikace ul. Višňová – úsek A a oprava místní komunikace ul.
Vodárenská.
-- Schválila smlouvy o části pozemku na městském koupališti na letní sezonu 2015.

Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů před konáním obřadu!
Drahomíra Večeřová
odbor sociálně-správní

Bc. Martin Čech
místostarosta

Upozornění
pro spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace na území města Vratimova,
aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz termíny akcí
pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři 2016, a to nejpozději do 30. 6. 2015. Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov

Boj města o odstranění odpadů z ostravských lagun pokračuje
Řadu občanů zajímá, jak pokračuje boj města o odstranění hromady sludgí navezených do areálu společnosti DATAFISH OSTRAVA s.r.o. v letech 2010 – 2012 v rámci sanace lagun Ostramo
Ostrava. Boj je to těžký, za likvidaci by někdo musel dát miliony
korun a možná také proto hromada čítající pět až osm tisíc tun
hmoty nemá vlastníka, respektive k vlastnictví se nikdo nehlásí.
Čeho bychom chtěli dosáhnout, nejlépe poznáte z našeho podnětu
zaslaného Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a na vědomí Ministerstvu životního prostředí a s.p. DIAMO, který v plném
znění otiskujeme. Změnou tzv. výrobku, který papírově vzniknul z odpadů resp. kontaminovaného odpadu při těžbě a sanaci
lagun Ostramo v Ostravě-Mariánských Horách zpět na odpad,
resp. nebezpečný odpad, bychom dosáhli toho, že by příslušné
státní orgány musely začít jednat, o řádné uložení tohoto odpadu
se konečně zajímat a tento problém řešit.
Podnět k zahájení řízení podle § 3 odst. 8 zákona č. 185/2001
Sb., ve znění změn zákona (zákon o odpadech).
Obracím se na Krajský úřad Moravskoslezského kraje poté,
kdy v období od podzimu roku 2010 cca do poloviny roku 2012
byly do našeho města, areálu společnosti DATAFISH OSTRAVA
s.r.o., v souvislosti se sanací lagun Ostramo v Ostravě navezeny

tisíce tun sludgí smíchaných s vápnem a uhelným prachem. Nyní
je prakticky v centru našeho města, v rozporu s kolaudačním rozhodnutím pro tento areál a zcela bez ochrany proti povětrnostním
vlivům, skladováno 5 až 8 tisíc tun sypké hmoty nazývané různě

foto archiv KS
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informace občanům
jako GEOBAL, GEOBAL 3, GEOBAL 4, TPS-NOLO, TPS-NOLO 2 apod.
Přestože Česká inspekce životního prostředí v korespondenci
zlehčuje situaci a navezenou hmotu vydává od určité doby za zcela bezpečnou, naši občané a vedení města jsou zcela jiného názoru. Dýchání prachu složeného z nebezpečného odpadu vytěženého z areálu lagun Ostramo Ostrava, vápna a uhlí zcela jistě není
pro občany zdravotně nezávadné a máme obavu, že do ovzduší se
dostává velké množství právě takových částic. V těsné blízkosti
se nachází základní škola, obytné budovy, rodinné domy, domy
s pečovatelskou službou apod. Dle našich informací se podobné
hromady nacházejí také v Polsku a tzv. výrobky ze sludgí nemají
žádné využití. Na odstraněné ekologické zátěže stát vydal miliardy korun, soukromé firmy tyto miliardy vyinkasovaly a společně problém vyřešili formou chytré horákyně. Sludge změnili
papírově na výrobky a částečně rozvezli na různá místa po ČR
a Polsku. Podle našich informací stejně jako u nás, tak v Polsku,
zůstaly hromady, ke kterým se nikdo nehlásí a které snad jsou
využívány i k topení v lokálních topeništích.
K popsané problematice vám mohu předložit rozsáhlou korespondenci se státem (Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu a dopravy ČR, Česká inspekce životního prostředí, DIAMO s.p.) a se soukromými společnostmi podílejícími
se na realizaci státní zakázky likvidace lagun (Sdružení čistá Ostrava-GEOSAN GROUP a.s., BALTOM s.r.o., insolvenční správkyně společnosti BALTOM s.r.o., SIMUL-trust a.s.). Již v počátcích jsem všechny zainteresované upozorňovala na nebezpečí, že
tuny sludgí zůstanou v soukromém areálu v centru našeho města,
avšak bezvýsledně.
Podle posledního vyjádření všech, kteří situaci zavinili a na
ní se podíleli, tisíce tun sludgí smíchaných s vápnem a uhelným
prachem, navezených do našeho města, nikomu z nich nepatří a
tedy s nimi nehodlají ani nijak nakládat. Chci zdůraznit, že zcela stejná hmota, která se nachází na území ČR mimo naše město, je jinde skladována jako nebezpečný odpad. Podle § 1050
odst. 1 občanského zákoníku nevykonává-li vlastník vlastnické
právo k movité věci po dobu tří let, má se za to, že ji opustil.
Nejpozději od poloviny tohoto roku je nutno sludge považovat za
věc opuštěnou.
Všichni, kteří zde žijeme, víme, jak těžce musíme bojovat o zlepšení životního prostředí a jak je to pro budoucnost našeho kraje
důležité. Těžko zde udržíme mladé lidi, budeme-li takové jednání
trpět a v boji proti zhoršování životního prostředí nevyužijeme
velmi důsledně všechny prostředky, které máme. Z těchto důvodů se obracím velmi naléhavě na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Podle § 3 zákona č 185/2001 Sb., v platném znění (zákon o odpadech) je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo
má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. V pochybnostech, zda se
movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost
vlastníka této movité věci nebo z moci úřední.
Tisíce tun sludgí v našem městě v současné době nemá vlastníka, všichni, kdo přicházejí jako vlastníci v úvahu, své vlastnické
právo popřeli, nemají v úmyslu dále s hmotou jakkoliv nakládat
a je téměř jisté, že bez zásahu státu, v daném případě Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, zůstanou tisíce tun pro občany
nebezpečné hmoty navždy v centru našeho města.
Podle citovaného ustanovení zákona o odpadech v pochybnostech, zda se jedná o odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost
vlastníka nebo z moci úřední. Je zřejmé, že vlastník takovou
žádost nepodá, a protože nikdo se k vlastnictví nehlásí, ani podat nemůže. Naopak je dle mého názoru povinností příslušného
orgánu, aby takové řízení zahájil z moci úřední a o tunách tzv.
výrobků v našem městě rozhodl. My jsme přesvědčeni, že pokud
vlastník nebo vlastníci (nelze totiž vyloučit ani spoluvlastnictví
více výše zmíněných subjektů k navezeným sludgím) popírají své
vlastnictví a za vlastníka označují někoho jiného ze čtyř možných subjektů, je splněna podmínka stanovená v ustanovení § 3
odst. 1 zákona o odpadech, podle které je odpadem každá movitá
věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit. Nejméně je zde velmi důvodná pochybnost, že k něčemu
takovému došlo a dochází se všemi z toho vyplývajícími negativními důsledky. Z tohoto důvodu je povinnost příslušného státního
orgánu využít možnosti stanovené mu zákonem, v tomto případě
ustanovením § 3 odstavec 8 zákona o odpadech a zahájit řízení,
ve kterém by bylo rozhodnuto, zda tisíce tun sludgí jsou či nejsou
odpadem. Ať bude výsledek správního řízení jakýkoliv, pomůže
takové rozhodnutí významným způsobem k ochraně životního
prostředí, ochraně zdraví občanů našeho města s již tak znečištěným ovzduším. Nevyužití zákonem daného práva a zároveň
povinnosti ze strany krajského úřadu by bylo dle mého názoru
hazardem se zdravím našich občanů i životním prostředím v našem regionu a chrání ty, kteří si na tomto úseku dělají co chtějí,
chovají se bezohledně vůči ostatním s naprostou prioritou financí
odčerpaných ze státního rozpočtu do jejich kapes.
Bude-li třeba cokoliv doplnit či doložit, jsem připravena podat
v této věci vysvětlení a předložit mnohaletou korespondenci jak
se státními orgány, tak s těmi, kdo na naše území tuny hmoty
navezli či nechali navézt a nyní je zde skladují.
O reakci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje budeme
naše občany informovat.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto archiv KS
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VRATIMOVSKÁ
POUŤ
neděle 28. června

9.00 – 17.00

Stánkový prodej s pouťovým zbožím

9.00

Kolotoče

10.00

Projížďka na koních

Program:
10.00

Vystoupení mažoretek ZIK–ZAK Vratimov

10.00 – 12.00

Malování na obličej

10.00 – 12.00

Balónkové víly: modelování zvířátek, kytiček, srdíček a
mečů z balónků

10.15

Zábavné tančení a soutěže s Chechtalínou

11.15

Myška Klárka, veverka Terka a Plaváček: pohádka
pro děti Divadélka Ententýky

12.00

Vratimovský koblížek: 5. ročník oblíbené
soutěže v pojídání koblížků.
Restaurace a bowling Rakovec věnuje výherci
poukaz v hodnotě 1 000 Kč na služby v restauraci.

12.15

Urban–Motion freerun: akrobatické vystoupení chlapecké
skupiny, která se proslavila díky úspěchu v soutěži
Česko Slovensko má talent

13.00 – 16.00

Nebratři: hudební kapela s širokým repertoárem
k tanci i poslechu
4
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Zápis do Základní umělecké školy Vratimov - nezapomeňte se
včas přihlásit!
Základní umělecká škola vyhlašuje zápis pro zájemce o studium - především pro děti od 6 let - budoucí prvňáky, starší děti
i předškoláky.
V hudebním oboru mohou studovat již tradičně hru na klavír,
housle a další smyčcové nástroje (violoncello, kontrabas), zobcovou flétnu a všechny dřevěné i žesťové dechové nástroje, bicí
nástroje, perkuse a v poslední době velmi žádaný lidový nástroj
– cimbál. Populární je i výuka zpěvu.
Výuka je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech
a častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a výstav.
Cílem naší práce je zapojit co nejdříve většinu dětí do společného
hraní a účinkování na veřejnosti.
Ve škole působí 7 hudebních souborů s bohatým repertoárem.
Pravidelně se zúčastňují soutěží, koncertů, prázdninových soustředění a zájezdů v tuzemsku i zahraničí.

Housle, smyčcové a dechové nástroje můžeme v omezeném
množství zapůjčit žákům domů!
Výtvarný obor se věnuje malbě, především nauce technik, modelování z různých materiálů, dekorativní činnosti, vytváření
koláží, využití přírodních materiálů, batikování, grafice a zvlášť
oblíbené činnosti - keramice.
Vážení rodiče, s politováním Vám sdělujeme, že pro školní rok
2015/2016 nemůžeme přijmout všechny nově přihlášené žáky
do výtvarného oboru z důvodů naplnění kapacity školy, která je
limitována 390 žáky. Nabízíme Vám možnost přihlásit své děti
do výtvarného kroužku, který otevře Dům dětí a mládeže Vratimov. Tento kroužek vede rovněž naše učitelka výtvarného oboru,
paní Pavla Hečková. Náplň kroužku z velké části obsahuje prvky
výtvarného oboru ZUŠ. Omlouváme se za toto nutné opatření a
velice Vám děkujeme za pochopení.
Uzávěrka přihlášek je 19. června 2015.
Vzhledem k omezené kapacitě školy je podmínkou pro přijetí včasné podání přihlášky, kdykoliv v odpoledních hodinách na
ředitelství školy – nejlépe osobně. Přihlášky doručené po tomto termínu budou zařazeny do pořadníku na případně uvolněná
místa. Pro velký zájem dětí o studium na naší škole jsme nuceni
použít toto opatření. Vyučování v novém školním roce zahájíme
v úterý 1. září 2015.
I vy vstupte do řad umělců - muzikantů a výtvarníků!
Více informací osobně v ZUŠ, tel. 596 730 883, www.zusvratimov.cz

SMYČCOVÝ ORCHESTR
Uplatnění najdou žáci, kteří budou studovat hru na housle, violoncello, kontrabas.
VRZUŠKA (VRatimovská ZUŠKA), cimbálová muzika
I nadále jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry na cimbál a
kontrabas. Hráči na tyto nástroje najdou však uplatnění nejen v
cimbálové muzice.
MALINA
Přípravka malých muzikantů pro velkou cimbálovou muziku
VRZUŠKU.
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VRATIMOV
Pro zájemce o studium hry na dechové a bicí nástroje.
BIG BAND
Zde najdou uplatnění starší a hudebně vyspělejší žáci dechového
orchestru.
RYTMICKÁ SKUPINA BICÍCH NÁSTROJŮ
Vyučujeme všechny druhy bicích nástrojů včetně melodických.
VOKÁLNÍ SOUBOR OZVĚNY
Pro všechny zpěváky klasické a populární hudby.

Petr Hemerle
ředitel ZUŠ

HOUSLOVÁ ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY
Výuka probíhá hravou formou bez not. Školičku vede paní učitelka Kamila Bodnárová.

foto ZUŠ Vratimov
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Spolupráce v oblasti environmentální výchovy
Dne 15. 5. 2015 byla dokončena rekonstrukce přírodní zahrady
při Mateřské škole Vratimov. Naší snahou při vytváření koncepce této zahrady bylo přenesení environmentální výchovy v co
největší míře do přírodního prostředí. Kladli jsme proto důraz na
druhovou rozmanitost a také na to, aby prostředí zahrady vyhovovalo zároveň i ostatním drobným živočichům. Výsadba stromů
a rostlin pak byla navržena s cílem poskytnout širší možnost pestré potravy ptákům, hmyzu a drobným savcům.
Rozhodli jsme se proto v rámci spolupráce oslovit děti z keramického kroužku při ZŠ Datyňská, aby nám pomohly vytvořit
na zahradu přírodní zdroje vody v podobě keramických pítek a
koupadel pro živočichy. Stejně tak jako mateřská škola, která se
věnuje ekologii a je zapojena do ekologické sítě Mrkvička (Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina), tak i ZŠ Datyňská
je členem této sítě M.R.K.E.V. Děti z keramického kroužku pod
vedením paní Mgr. Aleny Kabátové vyrobily překrásná keramická koupadla a napajedla a my jim touto cestou chceme poděkovat.
Věříme, že i naše příští společné kroky budou přínosem pro
další komunitní plánování ekologických aktivit v našem městě.
Mgr. Monika Chylinská
Mateřská škola Vratimov

foto MŠ Vratimov

Běžecký Důlňák v režii juniorů
Překvapivě vysoká účast ve 32. ročníku Jakubova lesního běhu
Důlňákem pořadatele z Běžeckého klubu Vratimov doslova zaskočila. Když byl překonán loňský účastnický rekord, museli
jsme sáhnout k připraveným náhradním startovním číslům. Sto
šest startujících, z toho 26 žen a dívek a navíc 6 vytrvalců starších
70 let má jen málokterý závod. Tak vysoká obliba běhu v Důlňáku
opravdu těší, les je krásný, počasí opět ideálně běžecké a trať, ač
obtížná, je velmi pestrá, členitá a běhavá.
Nejmladší účastnice Magda Zajíčková z Polanky měla čerstvě
třináct let a nejstarším účastníkem byl právě osmdesátiletý Jaroslav Gaman z Havířova. Na startu byli mistři republiky, Brit,
Polák, a zejména potěšila účast místních. Věřím, že se se jmény
vratimovských a datyňských Marcely Matulové, Petry Fričové,
Marcely Kratochvílové, Lukáše i Tomáše Vandrola, Reného Veselého, Luďka Vavrečky, Radka Polla a Jaroslava Kubáně budeme setkávat i na dalších závodech. Třeba na populární silniční
desítce Zlatý podzim, který se koná 12. září ve Vratimově a za
rok opět na již 33. ročníku v Důlňáku. Věříme, že se odváží i další.
První tři v cíli byli junioři! První tři v cíli byly juniorky! Milé

překvapení! Zvítězil sedmý z loňského juniorského mistrovství
republiky v běhu na 10 km devatenáctiletý Daniel Raška ze Slezanu F-M před teprve patnáctiletým talentem Reném Sasynem z Jablunkova a sedmnáctiletým Sergyi Tkachem. Teprve na 5. místě
skončil zkušený Brit Matt Mayer ze Slezanu F-M. V závodním
poli byl i pozdější vítěz kategorie nad 55 let Pražského internacionálního maratónu Roman Slowioczek z Maratonklubu Ostrava.
Kategorie žen měla vítězku v devatenáctileté loňské juniorské
mistryni ČR na 10 km Veronice Siebeltové ze Slezanu F-M, na
třetím místě byla bronzová z tohoto MČR, devatenáctiletá Natálie Zázvorková ze Slezanu F-M. Mezi ně se na 2. místo vklínila
sedmnáctiletá Ivana Lubojacká. Výsledky potvrzují skvělou práci s talenty ve Frýdku-Místku i Jablunkově.
Foto ze závodu stejně jako s humorem popsanou příhodu skupinky
zaběhlíků najdete na: http://dedekb9.rajce.idnes.cz/32._rocnik_Jakubova_lesniho_behu_Dulnakem-Vratimov_21.4.2015_7%2C8_
km/, http://atletikafm.rajce.idnes.cz/Jakubuv_lesni_beh_Dulnakem_2015.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

foto Bežecký klub Vratimov
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Pozvánky na akce DDM Vratimov
Den dětí
1. června 2015, tedy přímo na Den dětí, zveme všechny holky
a kluky na oslavu jejich svátku. Akce propukne v 15.30 hodin
u Společenského domu ve Vratimově a potrvá do 18 hodin. Připraveny jsou soutěže na stanovištích, skákací hrad i malování na
tvář.
Dětská novinářská cena
Dům dětí a mládeže Vratimov vyhlásil společně s Institutem
komunitního rozvoje 17. ročník Dětské novinářské ceny tentokrát na téma Škola. Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů jednotlivých kategorií (písemná práce, fotografie, video, audio)
proběhne 5. června 2015 v DDM Vratimov v 10 hodin.
Setkání pamětníků
Letos slavíme 40 let. Druhé setkání s pamětníky činnosti bývalého Domu pionýrů, nynějšího Domu dětí a mládeže Vratimov, a
táborů na Lukavci proběhne 17. června 2015 v 18 hodin v DDM
Vratimov.

Letní dětské tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov letos pořádá celkem patnáct
odborných soustředění a letních táborů jak příměstských, tak
pobytových. Na některých táborech máme poslední volná místa. Tábory probíhají v průběhu celých prázdnin, jsou různě zaměřené, pro různě staré děti a jejich ceny jsou velmi přijatelné.
Udržet příjemné ceny táborů se nám daří především díky lidem,
kteří s námi jezdí na tábory ve své dovolené, jak se říká za hubičku. Bez jejich obětavé práce by se naše tábory a Vaše děti
určitě neobešly.
Bližší informace o všech aktivitách Domu dětí a mládeže
Vratimov naleznete na www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/DDMVratimov.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Střípky z mezinárodního setkání
V roce 2014 se Dům dětí a mládeže Vratimov poprvé zapojil do
mezinárodního projektu YES for Citizenship. Hlavní myšlenkou
projektu je občanství. Jde o velmi široký pojem a každý si pod
ním může přestavit něco jiného. A co jsme si představili my?
Minulý rok jsme v rámci projektu uspořádali fotosoutěž Ano
pro občanství a navštívili města Stará Lubovňa na Slovensku a
Nowy Sacz v Polsku. S mladými členy Dětského zastupitelstva a
Baráčníků jsme vytvořili dotazník o vědomostech našich občanů o EU. Výsledky pro nás byly překvapivé.
Ve dnech 22. – 25. dubna 2015 jsme u nás uspořádali setkání
partnerů výše zmíněného projektu. Zúčastnily se ho delegace
ze Slovenska, Polska, Srbska, Chorvatska a Arménie. Nejvýznamnější částí setkání byla konference, na níž jsme si předávali
příklady dobré praxe z činností různých organizací, jako jsou
DDM, neziskové organizace nejen pro děti, ústav pro mladistvé
delikventy nebo soukromé školní zařízení. Představila se mladá
chorvatská dobrovolnice, která nyní pracuje v Centru volného
času ve Staré Lubovni na Slovensku. Evropská dobrovolná služba je určena mladým lidem k poznávání zemí EU a jejich života.
Rádi bychom ji v budoucnu umožnili i mladým lidem z Vratimova. Jako příklady občanských iniciativ jsme představili vodárenskou věž ve Vratimově, kterou se podařilo zachránit před

demolicí a vytvořit z ní útulné prostory s čajovnou a paskovský
zámek, který se díky podpoře občanů přestavuje na nové centrum
nejen obce, ale i regionu. Protože účastníci projektu byli u nás ve
Vratimově a také v Ostravě poprvé, připravili jsme si pro ně vyhlídkovou komentovanou jízdu Ostravou, znásobenou „sfáráním“
do dolu Landek. Hosté se přiznali, že to byl velmi silný zážitek, po
kterém si budou vážit práce horníků. Zúčastnili se naší akce Den
Země jako dobrého příkladu v praxi. Poslední den jsme se společně
v prostorách Centra dětské komunikace DDM Vratimov učili, jak
vytvořit Infoletter a krátké video. To vše jsme tvořili multikulturně - tedy každý ve své řeči. Infoletter z workshopu si můžete
prohlédnout na našem webu v sekci Dokumenty a odkaz na video
bude zveřejněn na facebooku DDM Vratimov.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci setkání.
Bc. Hana Nevrlá, DDM Vratimov
Renáta Böhmová, DDM Vratimov
Bc. David Böhm, DDM Vratimov

foto DDM Vratimov
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Výzva pro pamětníky
Kdy byla předána budova dnešního domu dětí - bývalého Katolického domu do užívání dětem pro činnost tehdejší pionýrské
skupiny? Kdy se konal první tábor na louce Nadějov v Lukavci
u Fulneku? Znáte odpovědi na naše otázky? Potom právě pro Vás
jsou určeny následující řádky.
Dům dětí a mládeže Vratimov a Pionýrská skupiny Mír Vratimov pátrají po své minulosti. Rádi bychom získali informace
a dokumentaci k tomu, jak to všechno začalo. Proto svoláváme
všechny pamětníky činnosti DDM Vratimov, Pionýrské skupiny
Vratimov a táborů na louce Nadějov v Lukavci na Schůzku pamětníků, která se uskuteční v Domě dětí a mládeže Vratimov ve
středu 17. června 2015 od 18 hodin. Vezměte s sebou fotografie,
video záznamy a další cennosti z dob existence těchto dvou organizací od jejich vzniku až po dnešní den.
Věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří zmapovat naši historii.
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov
Jan Kludka, vedoucí PS Mír Vratimov

foto archiv DDM Vratimov

ArcelorMittal Ostrava letos staví rekordní počet ekologických
investic
Třináct ekologických projektů, tři miliardy korun, pět set tun
prachu – to jsou čísla, která představují letošní rekordní ekologický rok huti ArcelorMittal Ostrava, která ročně vyrobí dva miliony
tun železa. V roce 2015 má huť za cíl postavit třináct ekologických investic v celkové hodnotě tři miliardy korun, což je zatím
nejvíce současně probíhajících projektů zaměřených na ochranu
životního prostředí. Většina investic směřuje do odprašování a
celkem zachytí více než 500 tun prachu ročně, miliardová investice na hutní elektrárně pak sníží emise oxidu dusíku o více než
polovinu.
Ostravská huť čtyři roky v předstihu splňuje evropské limity
pro emise prachu, a tak si nyní může dovolit řešit ekologická opatření, která jdou nad rámec požadavků legislativy EU. Díky tomu
pro tyto investice získala 40-90% dotace z EU. Nové investice
snižují jak komínové emise, tak i sekundární (nekomínové) emise, které vznikají například při manipulaci s prašnými materiály.
V huti se proto v tuto chvíli budují tkaninové filtry, staví se kryty
kolem provozů a vyrůstají nové komíny s jasným cílem – snížit
prašnost provozů na nejnižší možnou úroveň a zařadit se mezi
nejčistější hutě světa.
První z letošních investic, odprášení chladicích pásů na jižní
části aglomerace, už běží od poloviny dubna. Ročně nový tkaninový filtr zachytí 60 tun prachu a jeho pořízení vyšlo na více než
400 milionů korun.
„Vůbec největší přínos pro životní prostředí očekáváme od tkaninového filtru, který odpráší spékací pásy na jižní části aglomerace. Když jsme v roce 2011 spustili jeho protějšek na větší
severní části aglomerace, zachytili jsme v následujícím roce o 394
tuny prachu více,“ nastiňuje vysoká očekávání od nových technologií Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal
Ostrava. Použitý tkaninový filtr představuje nejlepší dostupnou
techniku pro odprašování hutních provozů. Zachytí jak prachové
částice menší než 2,5 mikrometru, tak polycyklické aromatické
uhlovodíky (včetně benzo(a)pyrenu), a dioxiny.
Nové investice probíhají na nejprašnějších provozech v huti –
aglomeraci a vysokých pecích. Tkaninový filtr dostanou rovněž
vagonové výklopníky sloužící k vykládce surovin pro aglome-

race a také spékací pásy, které spékají aglomerační směs na tzv.
aglomerát. Chladicí pásy na jižní části aglomerace, které spečený aglomerát chladí z 850 na 100 °C, už nový tkaninový filtr
od poloviny dubna mají a za pár měsíců se odprášení dočkají i
chladicí pásy na severní části aglomerace. Také vysoké pece dostanou nové filtry. Huť odpráší celou cestu pásových dopravníků
pro transport hotového aglomerátu a dalších surovin do vysokých
pecí až po odpich surového železa. Rovněž pracoviště pro čištění
speciálních železničních vagonů pro přepravu tekutého surového
železa bude odprášeno tkaninovým filtrem.
„Tkaninové filtry představují vrchol v oblasti odprašovacích
technologií. Nic lepšího v současné době neexistuje a realizací
těchto investic se ArcelorMittal Ostrava zařadí mezi nejčistější
hutě na světě,“ dodává Petr Baranek.
Všechny nové investice obsahují také opatření na regulaci hlučnosti, aby se po jejich spuštění nezvýšil hluk v okolí provozu.
První z letošních nadstandardních investic do ekologizace provozů už od poloviny dubna odprašuje chladicí pásy na jižní části
aglomerace.
Mgr. Monika Pěnčíková
ArcelorMittal Ostrava a.s.

foto ArcelorMittal Ostrava a.s.
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Bezplatný seminář:
Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a
Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost účasti zdarma na
semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí.
Na společném setkání s profesionálními zdravotními sestrami se
dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a
získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Získáte informace o tom, jak se nemocnému podává strava, tekutiny a léky, jak se prování osobní hygiena či polohování, jako
prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky.
Rovněž máme připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které
mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v Charitní hospicové poradně, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt
na webu Charity Ostrava: www.ostrava.charita.cz.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. 6.
2015 od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská
8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem
u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002
nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.
Těšíme se na Vaši účast!
Šatník Charity Ostrava pro lidi v nouzi
Novou službu pro lidi sociálně potřebné spustila Charita Ostrava od května 2015 v Ostravě-Vítkovicích. Posláním Šatníku
Charity Ostrava je shromažďování darovaného ošacení a obuvi a
jejich další využití předáním lidem v nouzi, především uživate-

lům denních center pro lidi bez domova, nocleháren, azylových
domů či startovacích bytů provozovaných Charitou Ostrava a
dalších poskytovatelů služeb sociální prevence. Materiální pomoc lidé v šatníku získají bezplatně na základě žádanky potvrzené sociálním pracovníkem poskytovatele sociální služby nebo
úřadů ostravských městských obvodů.
Budeme vděčni Ostravanům i dalším lidem, kteří podpoří tuto
novou aktivitu materiálním darem. Pro lidi v nouzi využijeme
především pánské a dámské oděvy, ručníky a ložní prádlo, velmi
potřebná je také obnošená, ale použitelná pánská a dámská obuv.
Mimo stanovenou otevírací dobu je možné ošacení a obuv vložit
v igelitovém obalu do červeného sběrného kontejneru umístěného
na parkovišti za objektem šatníku na Jeremenkově ul. 8 v Ostravě-Vítkovicích.
V souladu s posláním Šatník Charity Ostrava pomáhá lidem
ve složité životní situaci zabezpečovat základní potřeby, omezit
rizika života na ulici a umožní jim cítit se důstojně. Děkujeme
dárcům za materiální podporu.
Kontakty: Charita Ostrava, Šatník Charity Ostrava, Jeremenkova
8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, e-mail: cho.satnik@charita.cz, telefon:
553 034 198, mobil: 603 247 707, web: www: ostrava.charita.cz. Otevírací doba: Po, Út, Čt 11 – 15 hodin, St 11 – 17 hodin, Pá, So, Ne
zavřeno.

Městská knihovna Vratimov

V místní knihovně Horní Datyně je k zhlédnutí výstava Konec války – osvobození Horních Datyň před 70. lety, kterou připravil pan Vladimír Kuchař. Výstava potrvá do 21. září 2015.
Knížka pro prvňáčka doputuje také k žáčkům datyňské školy.
Mohou se na ni těšit v pátek 19. června.
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude o letních prázdninách v červenci a srpnu zavřená. Čtenáři si mohou v tomto období chodit půjčovat na svůj průkaz do Městské knihovny Vratimov. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Markéta Štěpánová
Charita Ostrava

Ve spolupráci se Základní školou Vratimov, Masarykovo náměstí, jsme vyhlásili v Týdnu čtení dětem soutěž ve scénickém
čtení. V pondělí 8. června 2015 se utkají soutěžící, kteří si mohou
vybrat pohádky z knih Karla Čapka, Jana Drdy nebo Jana Wericha a podle vzoru Listování je vhodně interpretovat před svými
spolužáky.
Ve spolupráci se Zoologickou zahradou Ostrava se žáci prvních tříd Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí, ve středu 10. června od 9 hodin zúčastní akce Čteme, čtete, čtou: dnes
s Žofkou aneb Pojďte s námi do ZOO! Čteme opičkám o Žofce
Orangutánové. V závěru akce budeme dětem předávat Knížku
pro prvňáčka.
Ve středu 17. června se uskuteční několik akcí. Od 8 a od 9 hodin
máme pro žáky 1. tříd Základní školy Vratimov, Datyňská, připravené besedy s překvapením, které jsme nazvali Neposedná
písmenka.
Hlavní akcí tohoto dne bude návštěva spisovatelky Daniely
Krolupperové. Během autorského čtení představí žákům obou
vratimovských škol své knihy, které jsou plné humoru a zábavného poučení. Začátek besed je naplánován na 10.30 hodin.
V chodbičce knihovny můžete v půjčovní době zhlédnout výstavu k 85. výročí narození českého malíře, kreslíře, ilustrátora,
animátora, karikaturisty a kostýmního výtvarníka Adolfa Borna, která potrvá do 5. června 2015. Připravujeme novou výstavu
Co nového v Beskydech?
Pozor - informace pro sběratele perel! Od 12. do 30. června si
opět můžete směnit své moriony za drobné dárečky.
Více informací na naší webové stránce nebo na facebooku.

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Křížem krážem
Slezskou bránou 2015
Dne 7. 5. 2015 pořádal Dům dětí a mládeže Vratimov každoroční vědomostní soutěž pro žáky, ale i pro seniory. Tato soutěž
se nazývá Křížem krážem Slezskou bránou.
Tři členky Spolku seniorů města Vratimova - paní Huppertová, paní Jarolímová a paní Lencová se zúčastnily této soutěže a obsadily pěkné 3. místo.
Chtěly bychom poděkovat zaměstnancům domu dětí, že nás
ochotně do Paskova přivezli a také odvezli domů. Každému
týmu přišli fandit starostové i místostarostové, jen za Vratimov nepřišel nikdo, což nás mrzelo.
Anna Huppertová
Spolek seniorů města Vratimova
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Kronika města Vratimova, část 46. - rok 1934
Přiškolení osady Hrabové – Závodí k Vratimovu
O přiškolení osady Závodí k Vratimovu se už před rokem začalo jednati. Rodiče byli svoláni do Vratimova, aby se o tom vyjádřili. Až na čtyři, všichni prohlásili, že chtějí býti do Vratimova připojeni, že mají do Vratimova blíž a snadnější cestu. Pak se
jednalo s oběma místními školními radami, které přistoupily na
přiškolení, potom s oběma obcemi, které taktéž souhlasily s připojením. Též oba okresní školní výbory frýdecký i ostravský. Komisionální řízení konalo se 13. července 1934 za přítomnosti okres.
hejtmana Dr. Cichry, starosty obce Jana Šimíka, místopředsedy
místní školní rady Josefa Vavříka v zastoupení předsedy Karla
Paskovského a pana inspektora A. Hrozka. Přiškoleno 55 domů
z Hrabové – Závodí k Vratimovské škole rozhodnutím okr. škol.
výboru ve Frýdku.
pokračování příště

Nezaměstnanost
Počet nezaměstnaných v únoru 1934 činil v obci Vratimově 132.
Tryzna za minist. předsedu Dr. Ant. Švehlu
Dne 18. března 1934 pořádala republikánská strana tryznu za
ministerského předsedu Ant. Švehlu v hostinci Jos. Šodka. Na
programu byly deklamace, hudební čísla a přednáška Václava
Volného, statkáře v Palkovicích.
K večeru 26. dubna 1934 oznamuje rádio, že 54 letý pensionovaný horník Alois Tomis z Vratimova je od soboty 21. dubna 1934
nezvěstný, odešel z domu a vrátil se 11. května, ale byl hned zatčen. Byl pokladníkem Raiffeisenky, při prohlídce účetních knih,
přišlo se na některé vady, později na podvody, byla svolána revise,
která počala 2. května a skončila 12. května, objevil se deficit, čili
manko okrouhlých 100 000 Kč.
Tomis se prý vrátil ze Slovenska a byl zatčen. Koncem dubna
objevil se v Raiffeisence značné podvody, které vykazují 100 000
Kč. Viníkem je Alois Tomis, domkář na Podlesí, čís. 50. Byl mu
zabaven celý majetek, domek z několika měřicemi pole i polovice ženina majetku, která přinesla muži na 30 000 Kč a pozbyla
všechno, protože ručila za manžela. Když se o tom předseda dověděl pohrozil, že ho dá zavřít. Byl vzat do vyšetřovací vazby do
Frýdku. Předsednictvo Raiffeisenkky celý majetek Tomisův prodalo, domek i se zahradou koupil bratr za 73 000 Kč – a zůstalo
ještě nekrytých 30 000 Kč dluhů. Tomis peníze z pokladny bral,
v knihách machinacemi švindle kryl, takže ani revise na to nepřišla, teprve při generální revisi až byly všechny vkladní knížky
stáhnuty. Křiku bylo dosti.
Temperatura v květnu
Dne 16. května 1934 byla temperatura snad místy až pod nulou,
zelenina zmrzla, něco zvláštního, že stromečky, specielně sazeničky smrčků, vesměs odmrzly. V mladém lese byl na to zvláštní
ohled, všechno bylo červené a jehličí maličkých smrčků se osypávalo, ale mohlo se očekávati, že se sazeničky opět zazelenají a
mráz nebude míti na podrost žádného škodlivého následku, to se
zjistí později. Škodlivý mráz v květnu byl následek časného jara,
vše se rychle vyvinulo.
Mšice
V červenci 1934 rozmnožily se mšice na řepě, na zelí, okurkách
a na veškeré zelenině. V některém kraji i na obilninách. U nás v
menším množství, v Čechách na Berounsku dělaly hrozné školy.
Sežíraly listy, ohlodávaly zeleninu úplně. Mšice jsou tak malinké,
černé a přece tolik škody nadělají. V Čechách lidé ani nešli na
pole, aby se nemuseli dívati na tu škodu, mšicemi udělanou. Prostředku na hubení mšic dosud není.

stará škola, foto archiv KS

ilustrační pohlednice Vratimova, foto archiv KS

ilustrační pohlednice Vratimova, foto archiv KS
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Region a větrné mlýnky na dřevěných pohlednicích
Na vernisáži dne 9. června 2015 v 17 hodin představí pan Karel
Mlýnek svou sbírku dřevěných pohlednic, která bude k nahlédnutí
ve Vratimovské galerii až do 16. července.
Jedná se o jednu z největších sbírek dřevěných pohlednic v České republice, která obsahuje necelé dva tisíce kusů. Dát dohromady
takové množství trvalo Karlu Mlýnkovi téměř 20 let a obsahuje některé jedinečné kousky, jako například pohlednici z dob Rakouska
-Uherska z roku 1894.
Ve Vratimovské galerii bude možnost vidět pouze část sbírky
nejzajímavějších pohlednic a sledovat rozdíly v použitých materiálech (dřevěná dýha, eukalyptové dřevo, korek nebo překližka) a
vývoj tisku na pohlednicích po dobu 120 let.
Součástí výstavy bude také ukázka větrných mlýnků s turbínou,
které se v minulosti vyskytovaly v blízkém či širším okolí Slezské
brány, a v současné době se obnovují, a také část soukromé sbírky
mlýnků na kávu, např. mlýnky vyrobené z mosazi.

Region a větrné mlýnk y na dřevěných pohlednicích
ze sbírk y Karla Mlýnka
vernisáž výstavy
9. června v 17 hodin
Výstava obrazů bude otevřena do 16. 7. každou
středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin, u všech pořadů
a individuálně - 595 700 751.
vstup zdarma

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

SVĚT V POMĚRU 3:2
výstava fotografií v rámci programu
fotografického festivalu OstravaPhoto 2015
vestibul Společenského domu Vratimov

Kulturní středisko

Výstava bude otevřena od 22. 6. do 5. 7. 2015 každou
středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin, u všech pořadů
a individuálně - 595 700 751.

VRATIMOV
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Nedělní divadelní pohádka - Duo Šamšula

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

Kulturní středisko

Jak pejsek s kočičkou
vařili doRt

VRATIMOV

neděle 7. června
v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
Děti s vybarveným obrázkem dostanou
velké překvapení ke Dni dětí!
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

PŘIPRAVUJEME
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Kulturní středisko

VRATIMOV

Divadlo Devítka

Zdravá výživa v praxi
aneb jak jednoduše změnit jídelníček

Peter Quilter

Opona nahoru!

pondělí 21. září v 18 hodin

pátek 4. září v 19 hodin

Přednáška o zdravém stravování s výživovou poradkyní
Barborou Hudákovou Janšovou.

Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

Společenský dům Vratimov, salónky

v sále stolová úprava s možností občerstvení

vstupné 50 Kč

vstupné 60 Kč
Vstupenky v předprodeji od 24. srpna v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Vstupenky v předprodeji od 24. srpna v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
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kino Hvězda v červnu

Babovřesky 3
3. června v 19 hodin

ČR, 2015, 103´, komedie, vstupné 70 Kč, přístupné bez
omezení
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková,
Lukáš Langmajer a další.
Mainstreamový film dle stejnojmenného a převratného
románu Chucka Palahniuka. Snímek, který bude za sto let
ve všech učebnicích dějin filmu.
Sobotní kino pro děti

Příběhy cvrčka a štěňátka
20. června v 10 hodin

ČR, 75´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč,
přístupné bez omezení

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá
z domu naproti mladé dámě, která přijela do Babovřesek.
Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru
Glorii. Do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí
s ním jeho manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž
starosta může poslat všech sedm místních drben k moři. Akce
„likvidace bab“ začíná.
Rodinný film

Malý pán

10. června v 17 hodin

Jak štěňátko dostalo chuť na med, Jak sluníčko vrátilo
štěňátku vodu, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, Cvrček
a housličky, a pavouk, a slepice, a basa, a stroj, a pila, a
bombardon.

ČR, 2015, 83´, loutková pohádka, rodinné vstupné 100 Kč,
jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Radek Beran

Co jsme komu udělali
24. června v 19 hodin

Francie, 2014, 97´, komedie (český dabing), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abbitan a další.

Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté Hoře. Jeho
poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném
domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá
pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě
na kloub. Vydá se dům nalézt. Malý Pán s údivem zjistí, že to,
co mu scházelo a co celou dobu hledal, měl od začátku skoro
před nosem.
Filmový klub

Klub rváčů

Claude a Marie jsou svým založením provinční milovníci
staré dobré Francie, silně věřící katolíci a ve svém okolí
patří mezi vážené občany. Dnešní doba ale Verneuilovy
konfrontuje s mnoha věcmi, které rozhodně nejsou podle
jejich gusta, například s multikulturní nebo náboženskou
tolerancí a s podobnými dnešními výmysly. Jak se s nimi
vyrovnají, uvidíte v této bláznivé komedii.

17. června v 19 hodin
USA/Německo, 1999, 139´, drama (české titulky), vstupné
80 Kč, členové klubu 70 Kč, nepřístupné pro děti do 15 let
Režie: David Fincher
Hrají: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter a další.
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Červen
v kulturním středisku

Program v Kulturním domě Horní Datyně

Program ve Společenském domě ve Vratimově
1. června

15.30

vestibul

DDM Den dětí

2. června

19.00

kinosál

Screamers – Přijela pouť

3. června

16.00

galerie

výstava Veselé fantazie

4. června

15.00

učebna č. 11

autoškola

4. června

16.00

galerie

výstava Veselé fantazie

7. června
10.00
kinosál
			
8. června

16.30

kinosál

10. června
16.00
galerie
			
			

výstava Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

11. června

autoškola

11. června
16.00
galerie
			
			

výstava Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

12. června

10.00

vestibul

prodej

15. června

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

17. června
16.00
galerie
			
			

výstava Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

18. června
16.00
galerie
			
			

výstava Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

18. června

15.00

učebna č. 11

autoškola

22. června

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

24. června
16.00
galerie
			
			

výstava Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

24. června

16.00

vestibul

výstava Svět v poměru 3:2

25. června

15.00

učebna č. 11

autoškola

25. června
16.00
galerie
			
			

výstava Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

25. června

výstava Svět v poměru 3:2

28. června

16.00

vestibul

9.00		

26. června

18.40

Pondělí

Úterý

zkouška ZUŠ
vernisáž – Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

učebna č. 11

9.00

malý sál		

Vítání občánků

klubovna

ZO ČSV

Kurzy

nedělní pohádka Jak pejsek
s kočičkou vařili dort

9. června
17.00
galerie
			
			

15.00

20. června

Středa

Čtvrtek

15.45
17.15
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
18.30
19.00
16.30
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00

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

AJ - 3. ročník
AJ - 2. ročník
show dance s Peli
aerobic mix
relax a jóga
aby záda nebolela
pilates
vinyasa power jóga
bodyform
zábavné cvičení pro děti
jóga
bodystyling
fit balony
pilates
bodyform

Více informací na www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
01. 06. 		
		
05. 06. 		
		
06. - 07. 06.
17. 06. 		
19. - 21. 06.
26. 06. 		
		

Den dětí - akce pro veřejnost od 15.30 hodin
u Kulturního střediska Vratimov,
Novinářská cena 2015 – vyhlášení vítězů v sále
DDM Vratimov v 10 hodin
Výlet do Liberce – IQ Landie
Setkání pamětníků v 18 hodin v DDM Vratimov
Víkendový pobyt Badatel – pouze pro přihlášené
Hurá prázdniny – akce pro děti v Komunitním centru
v Paskově od 14 hodin, soutěže pro děti

INZERCE PRO VÁS
Hledám garáž k pronájmu ve Vratimově tel.: 604 758 000.
Výkopové práce mikrorýpadlem. Elektro pohon. Šířka stroje 800
mm, možnost obkopávání základů pro hydroizolace.
Tel.: 604 748 003.

Vratimovská pouť

Prodám garáž u firmy KES 22m3 v dobrém stavu.
Tel.: 608 606 464.
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

JUBILEUM
Dne 11. 6. 2015 oslaví své 85. narozeniny paní

Zůstáváš stále mezi námi a krásné
vzpomínky na Tebe žijí v nás. Dne 17. 6.
2015 vzpomeneme 10. výročí úmrtí, kdy nás
opustil pan

Božena Baranová.
Přejeme Ti, babičko, hlavně pevné zdravíčko,
nožičky ať Ti dlouho slouží, srdíčko tluče,
kolem sebe pořád vnouče. Máme Tě moc rádi.
Vnučka Monika s rodinou.

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

Dne 13. 6. 2015 se dožívá 80-ti let paní

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí.
Dne 11. 6. 2015 si připomeneme 1. smutné
výročí úmrtí pana

Boženka Kolderová.
Mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody
do dalších let přeje manžel Jaroslav, rodina
Kolderova, Krupova, Bučkova a velkou pusu
posílají pravnoučata Dominička,
Víteček a Vojtíšek.

Břetislava Matušky.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Dne 26. 6. 2015 uplyne rok, kdy nás navždy
opustil pan

Pavel Přeček.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Eva, dcera Pavlína
a syn Vlastimil s rodinami.

PRÁZDNINOVÉ KURZY

Jóga s Luckou

Středa

10 lekcí/ 480 Kč
24. června 2015 – 16. srpna 2015 od 17 do 18.30 hodin
lektorka Lucie Wiejovská
Cvičení jógy a hathajógy přináší nejen klid a harmonii těla a
duše, ale také především prevenci, a to ve smyslu upevnění
imunity, předcházení nemocí a stáří.

Do prázdninových kurzů se můžete hlásit prostřednictvím
webových stránek www.ksvratimov.cz nebo osobně v pokladně
Kulturního střediska Vratimov. Informace na tel.: 595 700 752.

Úterý
Bodystyling s Bárou

Pilates s Bárou

11 lekcí/ 525 Kč
16. června 2015 – 25. srpna 2015 do 18 do 19 hodin
lektorka Barbora Hudáková Janšová
Lekce kondičního tréninku s využitím sportovního náčiní
(činky, gumičky a tyče). Pomocí lehkých aerobních bloků dochází k intenzivnímu spalování tuků.

Čtvrtek

11 lekcí/ 545 Kč
18. června 2015 – 27. srpna 2015 od 18 do 19 hodin
lektorka Barbora Hudáková Janšová
Při cvičení pilates se protahuje a posiluje celé tělo se zaměřením na „střed” – všechny cviky vycházejí z posílení jádra těla
(břišních svalů a svalů spodní části zad).

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. června 2015

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Tisk: Tisk Agency, s.r.o, Ostrava.
Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
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15

Z obsahu:
– Omezení dopravy
– Informace k odkanalizování
– Nové víceúčelové hřiště
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Hřiště mateřské školky ve Vratimově se změnilo k nepoznání
Jsou to tři roky, kdy se město a ředitelé škol a školek rozhodli
zpřístupnit školní hřiště veřejnosti. Zejména pro malé děti tím
přibylo více možností, jak a kde trávit volný čas. Přestože mezitím vznikla ve Vratimově a Horních Datyních další dětská hřiště
nebo byla rozšířená ta původní, míst, kde se mohou děti vyřádit,
není nikdy dost. Pro malé děti připravilo město v tomto roce velké překvapení. Po dvou letech nelehké přípravy byla v květnu t. r.
dokončena úplná rekonstrukce školní zahrady u mateřské školky
ve Vratimově. Co se týče přípravy i realizace, tato stavba určitě
patřila k těm komplikovanějším a zamotala hlavu nejen našim
úředníkům, ale byla těžkým oříškem i pro projektanta a zhotovitele. Dotační titul vypsaný Státním fondem životního prostředí se
týkal úpravy zahrad mateřských školek pro environmentální výchovu, tedy přestavbu té naší v jakousi ekologickou zahradu pro
nejmenší děti. Podmínky zadání Státního fondu životního prostředí ve spojení s konkrétními požadavky naší školky plnili projektanti a poté zhotovitel jen s velkým nasazením a entuziasmem.
Zahrada obsahuje velké množství atypických, průmyslově nevyráběných prvků z přírodních materiálů, a protože slouží dětem,
musí mít přísné certifikáty. Takové prvky naprojektovat a najít
firmu, která by je vyrobila a pro své výrobky v krátkém čase stanoveném v dotačních podmínkách potřebné certifikáty získala,
nebylo snadné. Do prvního výběrového řízení na zhotovitele se
nám nepřihlásila žádná firma, naštěstí podruhé to již vyšlo a zhotovitel se našel. Celý kolektiv, který se na přípravě stavby podílel,
byl nervózní a s napětím očekával výsledek. Vždyť neúspěch by
znamenal přijít o dotaci a naše děti připravit o krásnou novou zahradu. Naštěstí vše dobře dopadlo a myslím, že si zaslouží velkou
pochvalu jak pracovníci odboru investic a údržby obecního majetku Ing. Alena Kašparová, Bc. Daniel Filip a Ing. Pavel Hojgr,
tak projektanti Ing. Jaroslav Dvořáček a Q STUDIO Nový Jičín
s.r.o. i zhotovitel firma DAV, a.s.
Zahrada je postavena jako originál z atypických, v převážné většině průmyslově nevyráběných herních i vzdělávacích prvků, a tomu
odpovídá i její cena. Včetně DPH to je 3 568 063 Kč. Bez dotace z
fondů Evropské unie a státního rozpočtu ve výši 2 300 000 Kč bychom si takovou přestavbu zahrady zřejmě nemohli dovolit.
Musím přiznat, že při převzetí dokončeného díla jsme byli trošku na vážkách, zda zahradu znovu otevřít pro veřejnost. Budou
rodiče a děti dost disciplinovaní, nezničí ty hezké záhonky, rostlinky, originální a nelevné zařízení dětské zahrady, ptali jsme se

navzájem. Bylo rozhodnuto, že to riskneme, budeme našim občanům důvěřovat a dáme možnost všem mladším dětem v našem
městě, aby si novou zahradu užily. Pokud by občané důvěru zklamali, připravili by tím v budoucnu o možnost navštěvovat školní
zahradu ve volném čase ostatní děti. Musíme mít na mysli, že
zahrada slouží v prvé řadě pro děti ve školce a pro ty musí být co
nejdéle v dobrém a bezpečném stavu zachována.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto KS Vratimov
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Omezení dopravy v letních měsících
Město Vratimov informuje občany, že v měsíci červenci a
srpnu 2015 budou probíhat opravy obou páteřních komunikací
ve městě, a to silnice II/477 ul. Frýdecká ve Vratimově a silnice
II/478 ul. Vratimovská v Horních Datyních.
Oprava silnice II/477 ul. Frýdecká ve Vratimově bude probíhat od křižovatky s ul. Výletní a silnicí II/478 ul. Datyňská až po
hranici katastrálního území Vratimov, respektive do Paskova.
Investorem stavby je Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
realizační firmou je Swietelsky stavební s.r.o., Dopravní závod Ostrava. Oprava bude probíhat po polovinách, kdy v tomto
úseku bude vyloučena doprava pro nákladní vozidla nad 12 t a
objízdná trasa pro tato vozidla bude vedena po komunikaci ul.
Paskovská v Ostravě-Hrabové. Osobní doprava a MHD bude
řízena světelnou signalizací.
Ve stejném termínu bude probíhat také oprava povrchu silnice
II/478 ul. Vratimovská ve Vratimově, části Horní Datyně. Zde
dojde k opravě povrchu komunikace po stavbě kanalizace, kdy
investorem akce je město Vratimov a realizační firmou Eurovia
CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava.
I zde bude oprava probíhat po polovinách, kdy v tomto úseku bude vyloučena doprava pro nákladní vozidla nad 12 t a objízdná trasa pro tato vozidla bude vedena po komunikacích na
území Ostravy-Bartovic, Ostravy-Kunčic, Vratimova a po ul.
Paskovské v Ostravě-Hrabové. Osobní doprava a MHD bude řízena světelnou signalizací. V době opravy komunikace v úseku
mezi autobusovými zastávkami Na Roli a Horní Datyně (točna)
bude změna organizace MHD, konkrétně linky č. 21. Informace pro cestující budou v předstihu uveřejněny na označnících
autobusových zastávek, na internetových stránkách dopravního
podniku a města Vratimova (www.dpo.cz, www.vratimov.cz).

Současně s opravou hlavní komunikace dojde i k opravám komunikací kolmo napojených na ul. Vratimovskou po výstavbě
kanalizace, které mohou být po dobu kladení povrchu uzavřeny.
Zhotovitel včas upozorní na tuto skutečnost obyvatele dotčených ulic.
Žádáme proto obyvatele a uživatele komunikací v daných lokalitách o zvýšenou opatrnost.
Děkujeme za pochopení.
Romana Drabinová
odbor investic a údržby obecního majetku

foto KS Vratimov

Informace k postupu stavby Odkanalizování Vratimova –
Horních Datyň – I. etapa
na realizaci přípojek za podmínek stanovených provozovatelem
kanalizace. V této souvislosti je však nutné upozornit na to, že
samotné napojení kanalizační přípojky k nové kanalizaci je možné až po vydání pravomocného rozhodnutí o zkušebním provozu
kanalizace a ČOV, jehož vydání je předpokládáno ve druhé polovině srpna. Konkrétní termín bude rovněž uveden na webových
stránkách města v záložce aktuality, případně se mohou občané
informovat osobně nebo telefonicky na odboru investic a údržby obecního majetku u Ing. Pavla Hojgra, tel: 595 705 932 nebo
u Ing. Aleny Kašparové, tel: 595 705 931. Z důvodu včasné informovanosti doporučujeme vlastníkům nemovitostí dotčených
výstavbou kanalizace průběžně sledovat výše zmíněné webové
stránky města, záložku aktuality, ve které budou aktuální informace zveřejňovány.

Při veřejném projednání, které se konalo v únoru letošního
roku a týkalo se postupu pro realizaci kanalizačních přípojek
nemovitostí napojovaných na nově vybudovanou stavbu Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa, byli občané
informováni o předpokládaném termínu možného napojení na
tuto kanalizaci. V návaznosti na tyto informace upřesňujeme
další postup. V červnu t. r. byly na stavební úřad podány žádosti
o vydání územních souhlasů pro kanalizační přípojky těch vlastníků, kteří doložili požadované podklady. Po vydání územních
souhlasů budou o této skutečnosti vlastníci nemovitostí informováni prostřednictvím webových stránek města Vratimova,
záložka aktuality. Následně po předání územních souhlasů vlastníkům přípojek si musí tito vlastníci zajistit dle pokynů ze dne
18. 2. 2015 uvedených na zmíněných webových stránkách města
podklady pro zřízení kanalizačních přípojek u dočasného provozovatele kanalizace, společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s. Následně je možné zahájit přípravu

Ing. Alena Kašparová
odbor investic a údržby obecního majetku
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Nové víceúčelové hřiště v areálu sportovního stadionu
ve Vratimově, příklad dobré spolupráce
Vy, kdo jste znali a občas navštívili sportovní areál u koupaliště ve Vratimově, nemohli jste si nevšimnout dosluhujícího
škvárového hřiště, sloužícího už spíše bezdomovcům a feťákům než sportu. Neudržitelnost tohoto stavu si uvědomoval
jak majitel hřiště FC BIOCEL Vratimov, tak město Vratimov.
Městu chybělo školní hřiště pro Základní školu Datyňská,
fotbalistům zase peníze na jeho rekonstrukci. Proto asi před
čtyřmi lety dali hlavy dohromady zástupci města, FC BIOCEL Vratimov a základní školy. Vzešla z toho vzájemná
dohoda o spolupráci a všichni doufali, že spojenými silami
se stav změní. Fotbalisté darovali městu pozemek pod škvárovým hřištěm za příslib, že město najde potřebné peníze a
postaví nové hřiště. Pro město darováním vznikla ještě jedna
výhoda. Pozemek pod hřištěm navazuje na areál koupaliště a
v budoucnu bude možné na části darovaného pozemku postavit například beachvolejbalové hřiště.
Vedení města tři roky šetřilo peníze na tuto akci. Nešlo o
malou částku, náklady se předpokládaly ve výši asi 12 mil.
Kč a u dvou podaných žádostí o dotaci město nebylo úspěšné.
V minulém roce jsme se museli rozhodnout, a protože peníze
jsme našetřili, zastupitelé dali akci zelenou. V letošním roce
by město navíc mělo získat dotaci z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko (ROP). Její případná výše není
známa, z ROP bude rozdělena vyčleněná alokovaná částka
mezi úspěšné žadatele. Firma vzešlá z výběrového řízení začala s realizací stavby na jaře tohoto roku a v době, kdy čtenáři budou číst tento článek, by hřiště mělo být hotové a začít
sloužit svému účelu po kolaudaci a uvedení do provozu (cca
polovina července).
Podle trojstranné dohody uzavřené mezi městem Vratimovem, FC BIOCEL Vratimov a Základní školou Datyňská má
škola právo bezplatně užívat hřiště nejméně v době, kterou si
stanovila ve smlouvě. To stejné platí pro FC BIOCEL Vratimov. Zbývající doba bude vyhrazena pro veřejnost. Nikoliv
však jako u dětských hřišť zdarma, nýbrž za cenu, kterou
vlastník určí. Jaká bude její výše, ještě nebylo rozhodnuto.
Věřím, že hřiště postavené ve vysoké technické kvalitě povrchu bude dobře sloužit dětem a sportovcům nejen z našeho
města.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

hřiště před rekonstrukcí, foto archiv MěÚ

hřiště v průběhu rekonstrukce, foto KS Vratimov

Petice občanů: Splynutí mateřské školky se Zařízením školního stravování ve Vratimově
Začátkem června obdržel Městský úřad ve Vratimově petici
více než šedesáti občanů města, ve které vyjadřují nesouhlas
s uvažovaným záměrem města ke splynutí či sloučení Mateřské
školy se Zařízením školního stravování ve Vratimově. Z obsahu
petice je patrné, že městem koluje řada dezinformací týkajících
se záměru města sloučit školská zařízení, přičemž formulace
textu petice („Pokud jste přesvědčeni, že zachování školky je ve
Vašem zájmu, podpořte ji podpisem!“) zároveň navozuje dojem,
že záměr města má fatální dopad na další pokračování činnosti
mateřské školky.
Uvažovaný záměr města neměl v žádném případě směřovat ke
zrušení školky, ale smyslem uvažovaného sloučení měla být především finanční úspora tzv. provozních peněz školských zařízení, které jsou městem poskytovány a také snaha zřizovatele (měs-

ta Vratimova) těchto školských zařízení na zajištění efektivního
řízení obou školských zařízení. Z dosavadního fungování obou
příspěvkových organizací je zřejmé, že dochází ke zbytečným
střetům mezi ředitelkami, které se podepisuje na činnosti a image
výše uvedených příspěvkových organizacích i města Vratimova,
které musí tyto problémy řešit.
O splynutí školských zařízení dle Zákona o obcích rozhoduje
Zastupitelstvo města Vratimova, které si za účelem svého rozhodování nechalo zpracovat materiál, ze kterého by bylo patrné,
jaké výhody, ale i nevýhody pro zřizovatele jsou se splynutím
obou školských zařízení spojeny.
Mezi silné stránky bezpochyby patří skutečnost, že zřizovatel bude servisovat jednu příspěvkovou organizaci místo dvou,
což povede ke snížení administrativy (účetní závěrky, rozbory
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hospodaření, veřejnosprávní kontroly). Dojde ke snížení počtu
ekonomických subjektů a z doplňkové činnosti jednoho subjektu tak půjde financovat hlavní činnost subjektu druhého, když je
zřejmé, že školní stravování má větší možnosti vytvářet zisk z doplňkové činnosti. Jeden subjekt bude moci rozhodovat o rozpočtu
dvou celků a může tak efektivněji alokovat zdroje peněz. Rodiče budou moci komunikovat pouze s jedním vedením, a to může
přispět k rychlejším změnám k lepšímu. Rovněž zřizovatel bude
mít jednoho partnera, se kterým bude moci operativně jednat.
Dojde ke snížení provozních nákladů na nákup služeb, materiálu
(potraviny, čisticí prostředky, kancelářské potřeby, programy na
vedení účetnictví a jejich aktualizace, jejich technická a servisní
podpora, audit hospodaření atd.), a to může vést k vyjednání
lepších cen a množstevních slev. Organizace budou mít možnost
využívat v plném rozsahu materiálních věcí včetně využívání vozového parku školního stravování. Dojde k efektivnějšímu a širšímu využití finančního krytí rezervního fondu a v neposlední řadě
k lepší zastupitelnosti provozních zaměstnanců v případě nemoci
nebo dovolených.
Splynutí školských zařízení naproti tomu může přinést i negativní dopady. Mezi ně lze zařadit především jednorázové a dočasné navýšení administrativy na straně zřizovatele související
s provedením změn vedoucích k splynutí obou školských zařízení, kdy bude muset dojít ke změně názvu a právní subjektivity
právnické osoby, vypsání nového konkurzu na nové vedení nové
právnické osoby. Bude muset dojít k inventarizaci, revizi a správě
vybavení. Bylo tedy na uvážení, zda převyšují klady či zápory
splynutí.
Zdůrazňuji, že sloučení obou školských zařízení by se nedotklo
další existence školky, jakož i kvality poskytovaných služeb a už
vůbec ne dětí a jejich rodičů, jak se petiční výbor a „delegace“
pod vedením obou ředitelek na jednání červnového zasedání zastupitelstva města snažily naznačit. Sloučení či splynutí by především zefektivnilo řízení obou školských zařízení, přineslo dílčí
finanční úspory a zjednodušilo komunikaci s městem, které je
zřizovatelem obou školských zařízení. Navíc splynutí by umožnilo vypsat konkurzní řízení na případně nového ředitele nově
vzniklé školské právnické osoby, který by měl mít kromě peda-

gogického vzdělání také ekonomické a právní povědomí. Ostatní
personální obsazení by zůstalo zachováno.
Závěrem mi dovolte uvést na pravou míru i argumenty petičního výboru, že po dobu působení současné ředitelky mateřské
školky došlo k celé řadě změn, jako rekonstrukce školních budov,
vybavení školních tříd novým zařízením, výukovými prvky a
hrami, zpřístupnění školní zahrady veřejnosti, rekonstrukce školní zahrady, úspěšně získaný grant na přírodovědné hry, zrealizované projekty (přírodní zahrada, kouzelná písmenka, čtyři roční
období, aneb polytechnická výchova v MŠ), každoroční ocenění ve výtvarných soutěžích, zapojení do ekologického programu
Mrkvička, působení v programu Ekoškola a zahájení provozu infrasauny. K výčtu událostí nelze v zásadě nic vytknout, nicméně
text petice zavádí k závěru, že veškeré akce byly realizovány pouze díky aktivitě vedení mateřské školky. Uvedený závěr v petici
je nesprávný, protože zásadní zásluhu na rekonstrukci školních
budov, zpřístupnění zahrady veřejnosti, rekonstrukci školní zahrady, pořízení infrasauny pro děti je téměř výlučnou zásluhou
především bývalého a současného vedení města Vratimova, především pak usilovnou, zodpovědnou a týmovou prací zaměstnanců Investičního odboru Městského úřadu ve Vratimově, kteří
zpracovávali žádosti o finanční dotace, koordinovali veškeré práce, realizovali stavby apod.
Zásluhou vedení mateřské školky jsou zcela jistě ostatní události týkající se realizovaných projektů a zapojení školky do různých programů. Avšak ani v tomto případě by neměla zaniknout
zásluha ostatních pedagogických zaměstnanců mateřské školky,
bez kterých by ředitelka školky nemohla sama zvládnout zapojení se do dotačních programů finančně méně náročných na podporu výchovných a pedagogických činností v mateřské školce, které
běžně čerpají i ostatní školky.
Pro úplnost uvádím, že na zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 03. 06. 2015 daný záměr na splynutí školských zařízení
nebyl schválen dostatečným počtem hlasů
Mgr. Iveta Zechová
místostarostka

Pomoc druhým je naším posláním – Spirála pomoci
V dnešní době chce důstojný a plnohodnotný život prožít každý z nás. Skutečnost je však taková, že se osamělí lidé v pokročilém věku často setkávají s nezájmem okolí a jsou ponecháni
bez pomoci svému osudu. Mnohdy pak stačí jen krůček k tomu,
aby se ocitli v tíživé či bezvýchodné životní situaci.
V takových případech nabízí pomocnou ruku Spirála pomoci, jež poskytuje služby v oblasti sociální péče o seniory a
zdravotně postižené občany, kteří potřebují pomoc druhé osoby a přesto chtějí zůstat v domácím prostředí co nejdéle a žít
důstojným a plnohodnotným životem.
Spirála pomoci nabízí osobní asistenci a terénní odlehčovací
službu. Obě služby jsou vhodné pro seniory, osoby s fyzickým
postižením, osoby s postižením zraku, osoby v rekonvalescenci po úrazu, osoby chronicky nemocné, ale i osoby s mentálním a kombinovaným postižením, např. osoby s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.
Osobní asistence je název pro službu, která zahrnuje pomoc
při zvládání základních potřeb, např. podání jídla, pití, provedení osobní hygieny, zajištění pohybu, doprovod k lékaři.
Terénní odlehčovací služba – služba v domácím prostředí, zajišťuje kompletní péči o potřebného na dohodnutou dobu, aby si
pečující rodina mohla odpočinout a načerpat novou energii.

Spirála pomoci tyto služby poskytuje až 24 hodin denně, 7
dní v týdnu. Službu lze sjednat dle aktuálních potřeb klienta na
jednu nebo i více hodin denně, na jeden nebo více dnů v týdnu. Služba je poskytována v místě pobytu klienta. Na úhradu
služby lze čerpat příspěvek na péči, který pomůžeme vyřídit
na úřadech.
Osobní konzultaci je možno domluvit na tel. čísle 773 600
497 nebo návštěvou kanceláře na adrese: Mírová 98/18, Ostrava – Vítkovice (budova před vstupem do Vítkovické nemocnice), kde se dozvíte všechny informace ohledně nabízených
služeb.
Pro společnost Spirála pomoci je pomoc druhým samozřejmostí a posláním. Další informace o činnosti naleznete na
www.spirala-pomoci.cz; e-mail: info@spirala-pomoci.cz.
V případě zájmu lze službu zprostředkovat prostřednictvím
sociálně-správního odboru města Vratimova. Kontaktní osoby: Bc. Jitka Langrová, sociální pracovnice, tel. 595 705 923,
776 548 165 nebo Iveta Kaňáková, DiS, sociální pracovnice –
koordinátor pečovatelské služby, tel. 596 732 441, 607 225 927.
Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru
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Úspěchy Základní umělecké školy Vratimov nekončí
Jak jsme Vás již informovali v květnových Vratimovských novinách, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro letošní rok vyhlásilo národní soutěž hudebního oboru základních
uměleckých škol. Soutěžní disciplíny jsou pravidelně obměňovány ve tříletých cyklech a letos se mimo jiné soutěžilo především
ve hře na dechové nástroje, které jsou pro výuku ve vratimovské
ZUŠce stěžejní vzhledem k provozování Dechového orchestru,
Big Bandu a dalších souborů.
Po velkém zápolení v okresních a krajských kolech této soutěže jsme získali mnoho čelných umístění na bodovaných místech
(VN č. 5). Největším úspěchem byl však postup do ústředního
kola Národní soutěže ZUŠ České republiky, které se uskutečnilo
koncem měsíce května v Liberci. Do ústředního celostátního kola
se probojovali 2 naši žáci, oba studují hru na trubku ve třídě pana
učitele MgA. Jiřího Tesaříka. Žák Tomáš Grygar získal 3. cenu
a Hana Viková získala dokonce 1. cenu, každý ve své věkové
kategorii.
Pro představu na území České republiky působí 487 základních uměleckých škol, na nichž studuje 230 tisíc žáků. Proto je
úspěch naší ZUŠ Vratimov doslova fantastický.
Dalším úspěchem byla účast našich žáků na X. Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů BRNO 2015. Zde Tomáš
Grygar získal čestné uznání 2. stupně a další naše žákyně Markéta Hrmelová ze třídy pana učitele MgA. Nikolaose Grigoriadise
byla oceněna čestným uznáním 1. stupně. Ostatní bodově lépe
hodnocení soutěžící byli všichni ze zahraničí. Všichni naši žáci
se umístili jako nejlepší z celé České republiky.
Poděkování patří učitelům ZUŠ Vratimov a její pobočky v Paskově, kteří žáky na soutěž připravili nebo se na jejím průběhu
podíleli a rodičům za pomoc při organizaci dopravy na zkoušky
i na soutěže samotné.
Úspěch našich žáků je umocněn zejména tím, že výuka je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a veřejných vystoupení nejen doma, ale i v zahraničí. Odměnou za letošní sezónu
bude letní týdenní soustředění Dechového orchestru ZUŠ v Chorvatsku, na které se všichni těší.
Petr Hemerle
ředitel ZUŠ

foto ZUŠ Vratimov

Co vám v reklamách o zubních pastách neřeknou
Již několik let jsou v České republice zrušeny společné školní
prohlídky zubního lékaře. Protože nejčastějším zdrojem informací o dentální hygieně se staly pouze reklamy, které mají za cíl
prodat daný výrobek, nikoliv pravdivě informovat o správném
čištění zubů, vznikl celorepublikový projekt Dental Prevention.
Právě v rámci této akce v úterý 26. května 2015 naši školu navštívily 2 studentky Fakulty zubního lékařství v Olomouci Andrea
Theimerová a Hana Fridrichová.
Vždy v jedné vyučovací hodině se postupně žáci jednotlivých
tříd dozvěděli, jak a proč vzniká zubní kaz, jak se tomu efektivně bránit a jak si správně čistit zuby. Žáci byli poučeni o správném používání zubních i mezizubních kartáčků i o správných
stravovacích návycích. Nejprve zhlédli krátkou prezentaci, pak
došlo i na praktickou ukázku. Bylo to opravdu poprvé, když si žáci
celé třídy společně vyčistili zuby. Nezbývá než doufat, že to nebylo
také naposledy a že nově nabyté zkušenosti si žáci dobře zapamatovali a budou je pravidelně používat.
Mgr. Pavlína Kožušníková
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr. Pavlína Kožušníková
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Anglické dobrodružství

verzitní město Oxford a prošli jsme si Christ Church College.
V areálu právě probíhaly zkoušky. Všichni jsme byli pořádně
překvapení informací, že studium v Oxfordu vyjde na 3 miliony
korun. Poté jsme se opět na stejném místě setkali se svými anglickými rodinami. Mnozí z nás se seznámili s neznámými jídly a
chutěmi, jako např. brambůrky s příchutí octa či krevet, chutnala
nám proslulá ryba s hranolkami, odvážili jsme se ochutnat i čaj
s mlékem.
Poslední den byl nejzajímavější, ale také nejnáročnější. Čekala nás návštěva ateliérů Warner Bros. Nemohli jsme se dočkat,
až uvidíme rekvizity z filmů o Harry Potterovi. Mohli jsme si
prohlédnout kostýmy, čarodějnické hůlky, nadpřirozené bytosti, zhlédnout zajímavosti z natáčení nebo si vyzkoušet létání na
koštěti či projížďku v létajícím autě – samozřejmě za použití
filmařských triků. Bylo to fascinující. Cestou do Londýna jsme
jeli dvoupatrovým autobusem a poté metrem. Naše paní učitelka
Mgr. Lenka Parmová byla moc ráda, že se tam nikdo neztratil.
Vystoupili jsme u Tower Bridge – zvedacího mostu – snad nejznámější londýnské památky, kterou jistě znáte z pohlednic. Odpoledne jsme nastoupili na vyhlídkovou loď, která nás zavezla do
Greenwiche. Před námi se najednou tyčil obrovský klipr Cutty
Sark, který kdysi dovážel do Anglie čaj. Odtud jsme se vydali
ke Královské observatoři a nultému poledníku. Vyfotili jsme se
s jednou nohou na východní a s druhou na západní polokouli.
V parku jsme pozorovali veverky, které se nebály přijít a vzít si
jídlo z ruky.
Ani na zpáteční cestu nikdo z nás jen tak nezapomene. Protože
byly velké vlny, bylo téměř všem špatně a cesta se protáhla na
dvě hodiny. Byli jsme velmi rádi, když jsme se ocitli znovu na
pevné zemi našeho kontinentu. Kolem poledne jsme se rozloučili
se svými kamarády z Loučeně. K naší škole jsme dorazili kolem
desáté hodiny večer – unavení, ale šťastní a plní zážitků. Snad se
do Londýna zase brzy vrátíme!

Neděle 3. května 2015 byla dnem, na který jsme se snad všichni
těšili už od začátku školního roku. Odjížděli jsme totiž na zájezd
do Anglie s cestovní kanceláří Školní zájezdy s. r. o. z Brna. Autobus pro nás přijel až k naší škole a odpoledne se k nám nedaleko
Poděbrad přidala ještě jedna škola - ZŠ Loučeň. Seznámili jsme
se velice rychle a hned z nás byli kamarádi.
Po nočním přejezdu přes Německo, Nizozemí, Belgii a Francii
jsme v brzkých ranních hodinách prošli pasovou kontrolou, při
které někteří z nás poprvé promluvili anglicky s britskými celními úředníky. Pak jsme se nalodili na trajekt. Cesta trvala asi hodinu a půl a někteří z nás si ji krátili nakupováním v obchůdcích
se suvenýry a sladkostmi. Vyšli jsme i na palubu a pozorovali bílé
doverské útesy - vstupní bránu do Velké Británie.
Naše první cesta v Londýně vedla k London Eye, a protože byl
krásný den, mohli jsme si z výšky 135 m vychutnat překrásnou
vyhlídku. V ceně vstupenky byla i návštěva 4D kina, ve kterém
jsme zažili pohled na Londýn z ptačí perspektivy. Foukal nám do
tváře vítr a pokropil nás i londýnský deštík. Cestou k Big Benu
jsme potkali ženicha a nevěstu, kteří se tam právě fotili. U Buckinghamského paláce nás čekalo hodně zvědavých turistů, kteří
oslavovali narození malé princezny Charlotte Elizabeth Diany –
dcerky prince Williama a vévodkyně Kate. Kolem osmé hodiny
večer si nás vyzvedly naše hostitelské rodiny. To jsme se už všichni těšili na postel a teplou večeři.
Druhý den jsme jeli do města Gloucester, kde se nachází překrásná katedrála z 11. století. Cestou zpět jsme navštívili uni-

Michaela Hrachová, cestovatelka z 9. třídy
Natálie Krumpochová, cestovatelka z 9. třídy

foto Mgr. Lenka Parmová

Food Revolution Day
V pátek 15. 5. 2015 se žáci i zaměstnanci naší školy ve spolupráci s knihovnicemi Městské knihovny ve Vratimově připojili k
revoluční vlně propagace zdravého stravování, kterou organizuje
Food Revolution Foundation pod záštitou Jamie Olivera a do České republiky ji ve větším měřítku přinesla škola vaření Chefparade. Jedná se o výzvu pro školy, školky, organizace, firmy i ostatní
fanoušky zdravého životního stylu, aby v tento den věnovali svůj
čas a pozornost zdravým potravinám, aby se podělili o své zkušenosti a navzájem se tak dozvěděli více o správném stravování.
A jak taková revoluce v jídle ve škole vlastně vypadá? Žáci 1. - 8.
tříd se ráno sešli u společné svačinky. Samozřejmě se všichni snažili, aby měli co nejzdravější dobroty. Navzájem si povídali o tom,
co mají, co je zdravé a co ne. Vznikly tak malé spontánní třídní
besedy o zdravém stravování.

foto Mgr. Pavlína Kožušníková
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Žáci 9. třídy se na tento den připravovali již celý týden. Ve výtvarné výchově si vyrobili krásné kuchařské čepice. V hodinách
anglického jazyka si pečlivě prostudovali webové stránky projektu Food Revolution Day. Rozdělili se do skupin a každá skupina
si vybrala recept, který by chtěla v pátek 15. května vařit. Jako
předkrm si kluci vybrali křupavé kuřecí kousky s bylinkovo-jogurtovým dipem, další chlapecká skupina vybrala tomatovou polévku a jako hlavní chod dívky boloňské špagety. Největší zájem
byl o výrobu dezertů. Nakonec holky připravily populární crumble
s lesním ovocem a s jablky a smíšená skupina výborné hrníčkové
lívance s borůvkami a smetanovo-jogurtovou omáčkou. Samozřejmě deváťáci nezapomněli ani na nápoj. Chlapecká skupina se
rozhodla pro výbornou sangriu, plnou kousků ovoce a ledu. V rámci anglické konverzace si recepty přeložili do češtiny a přepočítali
množství potřebných surovin pro celou třídu a hosty.
V pátek 15. 5. 2015 vyrazili žáci po skupinách se seznamem nutných potravin na nákup do Penny. Když
měla každá skupina svůj nákupní košík kompletní,
vydali se zpět do naší školní cvičné kuchyňky, kde

začala ta správná kuchařská show. Naši deváťáci se proměnili
v mistry kuchaře a podle připravených receptů celé 2 hodiny míchali, šlehali, vařili, pekli a smažili. Nakonec také ochutnávali,
dochucovali a samozřejmě i prostírali stůl. Někteří se mohli pochlubit svým kuchařským uměním, jiní se nechali vést a snažili se
pomoct, jak jen to uměli. V průběhu celého dopoledne se jim snažily
pomoci i paní knihovnice z městské knihovny Mgr. Hana Pščolková,
Pavla Blahutová, paní ředitelka Mgr. Alice Čavojská, paní zástupkyně Mgr. Jana Bawadekjiová, třídní učitelka Mgr. Pavlína Kožušníková i paní učitelka anglického jazyka Mgr. Lenka Parmová. V pravé poledne pak všichni usedli k zaslouženému obědu. Školní
kuchyňku zcela ovládla dobrá nálada a spokojenost s výsledkem
celodenního vaření. Jen těžko lze odhadnout, jak moc změnila

foto Mgr. Pavlína Kožušníková
tato malá revoluce stravovací návyky našich žáků, nicméně Jan
Ámos Komenský se v učitelském nebi určitě zase jednou usmíval,
když viděl, s jakou chutí si naši žáci ve školní kuchyňce hrají na
kuchaře, a přitom se toho tolik naučili.
Mgr. Pavlína Kožušníková
šéfkuchařka 9. třídy

Divadelní dárek ke Dni dětí
Máte rádi divadlo? Naši žáci ano. A ze všeho nejvíce mají rádi
Divadélko pro školy z Hradce Králové. Jeho herci se totiž umí
skvěle trefit do vkusu svých dětských diváků. Při jejich představení se v naší školní tělocvičně rozléhají salvy smíchu a nadšeného potlesku.
Letos k nám herci z Divadélka pro školy zavítali v pátek 29. 5. 2015.
Nejprve žáci 1. stupně zhlédli loutkoherecké představení na motivy
klasických pohádek o vodnících s názvem Pohádky ze starého
mlýna aneb Nebojte se Hastrmanů. V první části herci Tomáš
Klemens a Saša Andrejs dětem formou humorné přednášky představili Vodníka jako vzácný pohádkový druh, seznámili je s jeho
vlastnostmi, zálibami i historickým významem v českých pohádkách. V druhé části přišla na řadu praktická pohádková ukázka.
A jak už to v pohádkách bývá, prostřednictvím vyprávění, plného
gagů, písniček, překvapení a komických situací, byly děti svědky
ukázek dobrých i špatných lidských vlastností i vysvětlení několika lidových rčení. Nakonec vše dobře dopadlo a dobro opět
zvítězilo nad zlem a děti mohly spokojeně odejít domů.
Potom naši školní tělocvičnu zaplnili žáci 2. stupně. Čekalo je
představení s názvem Jak jste to myslel, pane Shakespeare? Aneb
Život a dílo největšího dramatika. Většina z žáků se již nějakým
způsobem s dílem Shakespeara setkala, a tak čekali, co jim herci
z Divadélka pro školy předvedou.
Celé představení bylo rozděleno na 4 části. Každá část začínala trochou literární teorie, která byla vždy doplněna praktickou
ukázkou. Z historických her žáci zhlédli komický dialog dvou

nájemných vrahů ze hry Richard III.. Ze Shakespearových komedií si herci vybrali Marnou lásky snahu, konkrétně scénu,
ve které si španělský šermíř Don Adriano de Armando snaží
namluvit krásnou Žakenetu. Protože k nám zavítali pouze dva
mužští herci, potřebovali diváckou výpomoc. Do role Žakenety
byla obsazena Míša Podaná z 8. třídy, která nakonec svodům
rytíře statečně odolala. Pak následovala romantická chvilka poezie, protože v následující části herci recitovali některé úryvky
ze Shakespearových sonetů. Atmosféra celého představení vygradovala v ukázce z nejznámější Shakespearovy tragédie Romeo a Julie. Žáci byli svědky námluv slavných milenců, jejich
tajné svatby i tragické smrti. Ani tato část se neobešla bez pomoci publika. Na tajných schůzkách se Romeo a Julie scházeli
pod stromem, který skvěle zahrál Denis Rybář, role Tybalta se
zhostil Jakub Zikl a Přemysl Kožušník se představil jako biskup
Vavřinec, který slavný milenecký pár v naší tělocvičně dokonce
oddal. Všichni tři jmenovaní herci zatím navštěvují naši 9. třídu.
Z reakcí žáků i z jejich zpětných vazeb víme, že se dětem představení nejen líbilo, ale že si z něho i hodně pamatují. Jsme rádi,
že si žáci náš divadelní dárek k jejich svátku užili a skvěle se bavili, protože už za dob W. Shakespeara zřejmě platilo: „Jak školák
ze školy jde milý k milé, jak do školy pak od ní zasmušile...“.
Mgr. Pavlína Kožušníková
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí
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Květen 1945 a 2015 v ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí
V dubnu a květnu 2015 celou Evropu naprosto ovládla sváteční
nálada oslav 70. výročí konce 2. světové války. Také naše škola má
svou válečnou minulost. Ve školních kronikách se dočteme o tom,
jak pana učitele Augustina Mužného, příslušníka Obrany národa,
zatkli příslušníci gestapa přímo v průběhu vyučování, nebo jak
se žáci naší školy v době náletů na Vratimov museli schovávat ve
školním sklepě. Od ledna 1945 se v naší škole už nevyučovalo,
Němci si zde zřídili lazaret. Dle zápisů v kronice v posledních
dnech před osvobozením Němci ve škole doslova řádili – vykradli a zdemolovali skříně, zničili rozhlasové tlampače a podobně.
Za poslední 4 dny před osvobozením zde umřelo 29 Němců, kteří jsou pochováni na místním hřbitově. Vratimov byl osvobozen
1. května 1945. Děti se do školy vrátily až 22. května 1945. Bylo
to celkem 213 žáků, 104 děvčat a 109 hochů.
Aby se žáci 8. a 9. tříd ze ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí,
o posledních dnech 2. světové války dozvěděli ještě více, vydali se
19. května 2015 na návštěvu Památníku II. světové války v Hrabyni. Doprovodili je i pamětníci posledních válečných dní ze Svazu
bojovníků za svobodu pan Radomil Brovják, paní Radoslava Brovjáková a paní Božena Procházková. Díky jejich účasti byl beze
zbytku naplněn smysl této exkurze, t. j. nikdy nezapomenout na
ty, kteří nám vybojovali to nejcennější – naši svobodu.
Celé vzpomínkové dopoledne bylo rozděleno na 2 části. Nejprve žáci absovovali přednášku na téma Protifašistický odboj
za 2. světové války. Pak následovala prohlídka samotného památníku. Tato část zaujala žáky především svou názorností. Po-

prvé v životě žáci procházeli válkou zničenými domy, ocitli
se v blízkosti tanku či jiných zbraní. Se zájmem si prohlíželi
i předměty běžné potřeby z válečné doby. V expozici věnované
koncentračním táborům je nejvíce zaujala velice působivá replika
tzv. „schodů smrti“ z koncentračního tábora Mauthausen. Nejdéle
se žáci zdrželi u expozice věnované československým letcům
působícím v zahraničních jednotkách. Na pamětní zdi vojáků
padlých v ostravské operaci většina žáků našla své příjmení.
Dopoledne vyvrcholilo společnou kontrolou správných odpovědí v pracovních listech, které si pro žáky připravili zaměstnanci
památníku. Žáci při ní byli usazeni v pietní místnosti, ve které
se v jejím středu nachází působivý památník, který tvoří skleněné nádoby, v nichž je v každé umístěna hrst hlíny z jednoho
místa, kde umírali lidé z našeho regionu.
Emoce, které u žáků vyvolal tento památník, si žáci mohli prožít
ještě jednou 26. 5. 2015, a to v průběhu divadelního představení
Loutkového divadla v Ostravě s názvem Lebensraum (Životní prostor), které se snaží nezaujatě vysvětlit osudy různých lidí v období
2. světové války. Podle autorů nelze poukazovat jen na historické
viny, ale je nutné využít historickou paměť k poučení do budoucna.
Musíme tedy doufat, že právě takové školní exkurze a představení vytvářejí u generace dnešních školáků životní postoje a názory,
které jsou zárukou toho, že se hrůzy 2. světové války už nikdy nebudou opakovat.
Mgr. Pavlína Kožušníková
za organizátory zájezdu

Hattrick ZŠ Datyňská

gionu Slezská brána pan Petr Baďura, místostarosta Šenova Ing.
Antonín Ševčík a místostarosta Vratimova Bc. Martin Čech.
Největšími favority byli opět ZŠ Vratimov, Datyňská, ZŠ Šenov a ZŠ Paskov. Před poslední disciplínou, závodem štafet, vedla
ZŠ Vratimov, Datyňská, o 4 body před ZŠ Šenov. Po dramatických štafetových soubojích došlo dokonce k rovnosti bodů, následovalo tedy sčítání prvních míst u obou škol. Díky jejich vyššímu
počtu (13:11) zvítězila se 116 body a již potřetí za sebou získala
pohár domácí škola. Na 3. místě skončila ZŠ Paskov se 104 body,
na 4. místě ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, s 94 body, na 5.
místě ZŠ Sedliště s 37 body.
Předávání medailí se ujali přítomní starostové Regionu Slezská
brána, který sportovní soutěže dětí ve spolupráci se zdejšími školami a jejich učiteli tělesné výchovy pořádá.
Během závodů byly vidět výborné atletické výkony, děti si sahaly na dno svých fyzických i psychických sil. Odměnou jim byl
kromě medaile jistě i pocit, že překonaly samy sebe, což je nejen
ve sportu, ale i v životě určitě důležité.
Atletické závody organizované ZŠ Vratimov, Datyňská, kterých se účastnilo okolo 200 žáků, se tak staly již tradičním a
nejpočetněji obsazeným vyvrcholením celého cyklu sportovních
soutěží.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Vratimov, Datyňská

Stadion ve Vratimově opět ožil. V rámci 7. ročníku sportovních soutěží pro děti, pro které se vžil název Olympiáda Slezské
brány, se zde konaly atletické závody. Kromě pořadatelské školy
– ZŠ Vratimov, Datyňská, se jich zúčastnila ZŠ Paskov, ZŠ Sedliště, ZŠ Šenov a ZŠ Vratimov, Masarykovo nám. Děti 6. - 9. ročníku
závodily v pěti disciplínách: běhu na 60/100 m, běhu na 800/1500
m, skoku dalekém, hodu medicimbalem (disciplína byla zařazena z důvodu rekonstrukce škvárového hřiště) a štafetě 4x400 m.
Umístění jednotlivců bylo ohodnoceno body 5b-3b-2b-1b-0b.
Závody zahájila starostka města Vratimova JUDr. Dagmar
Hrudová, která všem závodníkům popřála co nejlepší výkony a
pořadatelům dobré počasí. Na závody se přijeli podívat také starostové dalších měst a vesnic - starosta Paskova a předseda Re-

foto Ing. Miroslav Lysek
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Den sportu v Horních Datyních

Vystoupení s flétničkou

V pátek 15. 5. 2015 se v areálu hřiště
u Kulturního domu v Horních Datyních a v přilehlé tělocvičně konal Den
sportu. Počasí bylo doslova ideální, a
proto se zde sešlo hodně sportovních
nadšenců z řad dětí i dospěláků.
Děti poměřily své síly ve vybíjené,
florbalu a basketbalu. Spolu s rodiči
se mohly zapojit do atletického a tenisového zápolení. Pozadu nezůstaly ani
nejmenší děti, které si zasportovaly na
zábavných stanovištích. Vrcholem celé akce se stal volejbalový
turnaj O putovní pohár ZŠ Datyňská, Vratimov. Letos ho získalo
družstvo KRPŠ pořádající školy.
O hudbu ke zpěvu i poslechu se postarala školní kapela a sbor.
Tuto akci pořádala ZŠ Vratimov, Datyňská, ve spolupráci s SDH
Horní Datyně, za což jim patří obrovský dík. Dále bychom rádi
poděkovali také KRPŠ při ZŠ na Datyňské ulici, paní Soně Pustkové, panu Karlu Baranovi a rovněž všem, kteří se aktivně zapojili do příprav a organizace celé akce.
Mgr. Pavlína Koudelková
ZŠ Vratimov, Datyňská

Dne 14. května 2015 vystoupily děti z Mateřské školy ve Vratimově na akci pořádané Klubem důchodců Vratimov u příležitosti oslavy Dne matek.
V kavárně Společenského domu Vratimov přednesly děti
básně, říkanky a na flétničky zahrály pásmo písní s jarním námětem.
S velkou radostí předvedly také svoje získané dovednosti z
nespících aktivit Hra na flétnu a seniorkám zpříjemnily sváteční odpoledne.
Pavla Galčanová
učitelka MŠ Vratimov

foto MŠ Vratimov

Datlíci z MŠ Vratimov v Řepištích u větrného mlýnku
Datlíky nejvíce zaujalo větrné kolo a mlecí zařízení, které si
mohli uvnitř mlýnku prohlédnout. Sladkou tečkou bylo pozvání
paní místostarostky na zmrzlinu do místní cukrárny.
Děkujeme starostovi obce Řepiště panu Rostislavu Kožušníkovi a paní místostarostce paní Jaroslavě Bezecné, DiS., za vstřícnost a čas, který nám věnovali.

Jako každý rok, tak se i na závěr letošního školního roku vypravili „Datlíci“ (děti, které navštěvují ekologické činnosti) na exkurzi. Tentokrát se jedno červnové odpoledne vydali k větrnému
mlýnku v Řepištích. Na místě nás přivítala paní místostarostka,
která spolu s panem starostou zajistila odborný výklad a nechala
mlýnek dětem zpřístupnit. Mohli jsme si prohlédnout vnitřní zařízení a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z historie.
Malé větrné mlýnky vznikaly proto, že začátkem dvacátého
století byla většina obyvatel zaměstnána v dolech či hutích a navíc
měla ještě menší zemědělské hospodářství. Aby si mohli pomlít
zrno na šrot pro svá domácí zvířata a aby nemuseli platit za mletí ve mlýně, stavěli si z dostupných materiálů větroňky. Mlýnky
byly malé dřevěné budky o rozměrech asi dvakrát tři metry a výšce také přibližně tři metry. Ze střechy jim vyčníval jednoduchý
kovový stožár, na němž bylo umístěno větrné kolo s plechovými
lopatkami. Mouka z takového mlýnku se na výrobu koláčů a chleba moc používat nedala, mlecí zařízení bylo z pískovcových kamenů, a tak i jemná mouka obsahovala pískovcová zrna. Dnešní
labužník by nejspíš takový chléb vrzající a skřípající mezi zuby
reklamoval.

Bc. Simona Gajdová, učitelka MŠ Vratimov
Vlasta Filipová, učitelka MŠ Vratimov

foto MŠ Vratimov
9

informace občanům

Objevujeme výtvarné talenty

Knihovna Vratimov pro děti
MŠ v Horních Datyních
Dne 27. 5. se zahrada MŠ proměnila v galerii obrázků ilustrátora Zdeňka Smetany ze známých večerníčků. Název programu
Večerníčky naživo vypovídá o tom, že děti si obrázky na pěti
stanovištích nejen prohlédly, ale situačně a prakticky se vžily
do dění pohádek plněním úkolů a činnostmi, kterými získávaly
vědomosti, zkušenosti a praktické dovednosti. S Křemílkem a
Vochomůrkou cvrnkaly kuličky. S Malou čarodějnicí vařily
lektvar a skákaly přes „oheň“. S Rákosníčkem zkoušely ovládat
dech – nasát brčkem lentilku a přenést ji do misky. Na dalším
stanovišti doplňovaly puzzle a přiřazovaly k sobě obrázky ze
stejných večerníčků. Stavěly hrad z kostek a pomohly rozuzlit provázky pro Štaflíka a Špagetku. Kdo si na závěr dokázal
poskládat večerníčkovskou čepici, dostal obrázek, pod kterým
byla v knihovně skryta odměna. Všech 40 dětí odcházelo spokojeno a nadšeno. Jménem dětí chceme poděkovat kolektivu
Městské knihovny Vratimov, všem pěti paním knihovnicím,
které se na každém stanovišti dětem trpělivě věnovaly. Na závěr chceme připomenout, že všechny jmenované postavičky
z večerníčků uvidíte nejen v televizi, ale všechny najdete také
v knižní podobě v naší knihovně. Až budete z některé dětem
číst, určitě si vzpomenou na hezky prožité dopoledne.

foto MŠ Vratimov
Mateřská škola ve Vratimově se již dlouhodobě věnuje ekologické výchově nejmenších dětí. Proto se při prezentaci MŠ zaměřujeme také na výtvarné soutěže s ekologickou tematikou. Již od
útlého věku objevujeme u dětí výtvarný talent, který se snažíme
všemožně rozvíjet. Jak se nám to daří, posuďte sami.
Začátkem roku se v soutěži Barevný podzim, jejímž vyhlašovatelem byl Dům dětí a mládeže v Ostravě-Porubě, úspěšně umístila
na třetím místě Kristýnka Ptašková.
Matěj Brydling a děti ze třídy U Slunečnice pak úspěšně prezentovali školu v soutěži Tajemný svět barev Po stopách Julese
Verna Střediska volného času v Moravské Ostravě, kde získali
ocenění v kategorii předškolních dětí.
Český svaz ochránců přírody vyhlásil v zimě velkou dětskou
zimní soutěž pro děti z MŠ, které jsou zapojeny do projektu Živá
zahrada. Obrázky na téma ptáčci u krmítka zaujaly porotu hned
dvakrát. Na třetím místě se umístila Martinka Jeziorková a zvláštní cenu za společné dílo převzaly děti ze třídy U Slunečnice.
Druhé místo v soutěži Myslivost očima dětí získala Kristýnka Ševčíková. Vyhlašovatelem této akce byl Okresní myslivecký
spolek Ostrava.
Největším oceněním pak bylo 3. místo (kategorie malba) v mezinárodní výtvarné soutěži Kladenská veverka, ve které se opět
umístila Kristýnka Ševčíková. Čestné uznání za kolektivní práci
pak obdržely dětí ze třídy U Slunečnice pod vedení paní učitelky
Durčákové.
Další cenné umístění v mezinárodní výtvarné soutěži Školka
plná dětí, pod záštitou statutárního města Hradce Králové a PedF
UHK, získala v kategorii šestiletých dětí Barborka Biedroňová za
obrázek s názvem Les plný zvířátek.
V závěru školního roku byl oceněn výkres Tomáška Bednaříka
ve výtvarné soutěži Všechny barvy zeměkoule aneb kdo se bojí,
nesmí do lesa, kterou zorganizovalo SVČ Moravská Ostrava.
Věříme, že i příští školní rok, stejně jako ten letošní, bude pro
nás úspěšný a že malé děti budou naši obec zdárně prezentovat
i v dalších letech.
Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimov

Bc. Ivana Slívová, MŠ Vratimov, o. p. Horní Datyně
Bc. Hana Kupčíková, MŠ Vratimov, o. p. Horní Datyně

foto MŠ Horní Datyně

foto MŠ Horní Datyně
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Městská knihovna Vratimov
informuje

Kola, kolečka 2015 a oslava
Dne dětí ve vratimovském
Sokole

Naše knihovna se zapojila do mezinárodní akce zaměřené na
propagaci zdravé výživy Food Revolution Day. Společně s Food
Revolution Chefparade pod záštitou Jamie Olivera ji do České
republiky přinesla škola vaření Chefparade. O spolupráci jsme
požádali ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí. Tato akce byla
velmi zdařilá a podrobněji se o ní dozvíte v článku paní učitelky Mgr. Pavlíny Kožušníkové.
Dne 8. června 2015 proběhla v ZŠ Vratimov, Masarykovo
náměstí, soutěž ve scénickém čtení. Žáci si ke čtení připravili pohádky, báje, pověsti a dokonce i úryvek z románu. Měli
připravené kostýmy, dekorace i vtipné rekvizity. Bylo opravdu
složité celou soutěž hodnotit. Tak snad se naše drobné odměny
budou oceněným hercům líbit. Moc děkujeme.
Jaké výstavy chystáme na prázdniny? Nejprve to budou plakáty a knihy z pražského Goethe-Institutu s názvem Pěkně od
začátku. Výstava potrvá od 2. do 24. července 2015.
Pak Vám představíme putovní národní výstavu plakátů Má
vlast cestami proměn, která přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině, o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených
náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Přispívá
k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré
pověsti naší země v zahraničí. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s. ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje České
republiky. Ke zhlédnutí budou plakáty Moravskoslezského a
Zlínského kraje. Výstava potrvá od 3. do 31. srpna.
Více informací naleznete na naší webové stránce nebo na facebooku.
V místní knihovně Horní Datyně se koncem května děti
z Mateřské školy v Horních Datyních zúčastnily zábavného
dopoledne s názvem Večerníčky naživo, které proběhlo na zahradě MŠ. Soutěže se týkaly postaviček z knih a večerníčků
pana ilustrátora Zdeňka Smetany, který letos v červenci oslaví
významné jubileum. I přes proměnlivé počasí se hrátky vydařily a děti si odnesly v závěru akce pěkné odměny a papírovou
čepici.
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude o letních prázdninách v červenci a srpnu zavřená. Čtenáři si mohou v tomto
období chodit půjčovat na svůj průkaz do Městské knihovny
Vratimov. Děkujeme za pochopení.

Ve středu 27. 5. 2015 jsme u sokolovny ve Vratimově uspořádali
19. ročník tradičních závodů na kolech, koloběžkách či odrážedlech pro děti pod názvem Kola, kolečka. Ani chladné počasí neodradilo našich 21 závodníků, z toho i 6 mladších školáků, ostatní byli v předškolním věku, aby s velikým nadšením absolvovali
závod v rychlosti i zručnostním slalomu okolo barevných kuželů.
Vyhlašování výsledků dětem umožnilo ten krásný pocit – stát na
stupních vítězů, dostat diplom za své umístění i snahu a také balíček se sladkou odměnou a malým dárkem. Letos jsme odpoledne
zpestřili i rodičům, a to možností zkusit si jízdu na tandemovém
kole.

foto Sokol Vratimov
O týden později 3. 6. 2015 proběhla v zahradě sokolovny a přilehlém parčíku oslava Dne dětí. Odpoledne bylo naplněno úkoly,
které dětem pomáhaly plnit obrázky pohádkových postav. Neobešlo se to bez hledání pokladu, který v sobě skrýval dobroty a k nemalé radosti všech i píšťalky, jejichž zvuk se pak ozýval z každého
koutu sokolské zahrady.
Teď na nás čekají prázdniny a po nich znovu cvičení. Dne 18. 9.
2015 se koná každoroční Běh naděje.
Irena Heinichová
cvičitelka pro rodiče a děti a předškolní děti

Český červený kříž

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

uděluje zlatou medaili
prof. MUDr. J. Janského

panu Martinu Janalíkovi
a
panu Pavlu Snopkovi,
kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu
ke spoluobčanům.
Patří jím dík nejen těch, kterým pomohli vrátit zdraví,
ale celé naší společnosti.
foto MěK Vratimov

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava
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DRUHY ODPADU A KAM S NIMI
DRUHY ODPADU
PLAST:
PET láhve, plastové obaly, folie, plastové kelímky
(prázdné a vymyté!)

KAM PATŘÍ
ŽLUTÝ kontejner
ŽLUTÉ pytle

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

UMÍSTNĚNÍ
separační síť na území Vratimova a Horních Datyň
U jednotlivých nemovitostí – rodinné domy

ŽLUTÝ kontejner

separační síť na území Vratimova a Horních Datyň

SKLO:
bílé i barevné (prázdné a vymyté!)

ZELENÝ kontejner

separační síť na území Vratimova a Horních Datyň

PAPÍR:
suchý, neznečištěný

MODRÝ kontejner

separační síť na území Vratimova a Horních Datyň

NÁPOJOVÝ KARTON (SPOLEČNÝ SBĚR S PAPÍREM):
Obaly od nápojů (prázdné a vymyté!)

MODRÝ kontejner

TEXTIL:
použité oblečení a textil – např. kabáty, kusy spodního a vrchního
oblečení, páry bot (svázané k sobě), deky, závěsy, povlečení. Vše
čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích.
NESMÍ SE VHAZOVAT – krejčovský odpad, koberce nebo matrace!

MODRÝ VYSOKÝ kontejner

DROBNÁ ELEKTROTECHNIKA:
vysloužilá drobná elektrozařízení – např. telefony, fotoaparáty, počítačové myši, fény, kulmy, elektronické hračky a baterie. NESMÍ SE
VHAZOVAT – zářivky, výbojky, žárovky!

ČERVENÝ kontejner

DROBNÁ A VĚTŠÍ ELEKTROTECHNIKA:
vysloužilá elektrozařízení drobná i velká (tzv. „černá“ technika): např.
televizory, počítačové monitory, počítačové myši, tiskárny, PC klávesnice, scannery, kopírky, videa, DVD přehrávače, telefony, el. hračky
zářivky a tzv. „bílá“ technika (ledničky, pračky, myčky, mikrovlnné trouby, atd.)
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:
- objemný odpad (starý nábytek, zařízení domácnosti, koberce, krytiny, umyvadla, WC mísy, apod.)
- elektroodpad (ledničky, mražáky, pračky, rádia, televizory, počítače,
ohřívače, bojlery, vysavače, žehličky, mobily, apod.)
- zářivky, výbojky, úsporné žárovky
- olověné baterie a akumulátory všeho druhu
- odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla)
- zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob
- chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie)
- detergenty a odmašťovací přípravky
- průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům
- pneumatiky (z osobních aut)
NEODEBÍRÁ SE:
- stavební odpad (možno řešit individuálně za úplatu – 300,- Kč/t, přičemž vykládku odpadu si občan zajistí sám)
- komunální odpad a bioodpad
BIOODPAD:
- za úhradu

Vratimov - u městského úřadu
Horní Datyně - u točny

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, pošta Vratimov,
za čerpací stanicí SHELL
provozní doba:
pouze pátek 7 -17 hodin

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

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, pošta Vratimov,
za čerpací stanicí SHELL
provozní doba:
pouze pátek 7 -17 hodin

Mobilní sběry
2x ročně na
10 stanovištích

Individuální bionádoby

KOMPOSTÁRNA
Na Příčnici

STAVEBNÍ ODPAD:
- za úhradu

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

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

VRATIMOVSKÉ SLUŽBY

KOMUNÁLNÍ ODPAD:
- za úhradu

separační síť na území Vratimova a Horních Datyň

Individuální nádoby

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

Řízená skládka

U jednotlivých nemovitostí, svoz duben –
říjen co 14 dnů
Jana Žemly 1083, Vratimov
provozní doba:
pondělí až pátek
6 - 11, 12 - 15 hodin

U jednotlivých nemovitostí, svoz dle požadavků
Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, pošta Vratimov,
za čerpací stanicí SHELL
provozní doba: pouze pátek 7 -17 hodin
za úhradu a zajištění vykládky
Např. „Skládka Řepiště“

Odpady jsou od občanů přebírány v provozní době zdarma, pokud není uvedeno jinak, občan je povinen prokázat se platným občanským průkazem a mít trvalé bydliště na území města Vratimova.
Upozorňujeme, že tyto služby slouží pouze pro odpad produkovaný fyzickými osobami s trvalým bydlištěm na území našeho města,
nikoliv pro odpad z podnikatelské činnosti.
Kontakty ohledně informací ke svozu odpadů, uzavírání smluv na likvidaci odpadů či nahlášení přeplnění separačních nádob: tel.
595 705 941, 608 001 074, e-mail: pavlovska.meu@vratimov.cz nebo 595 705 956, 776 548 389, hranicka.meu@vratimov.cz.
Ing. Renáta Pavlovská
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
12

informace občanům

Pozvánky na akce DDM Vratimov
Křižovatka zájmů
Nabídka kroužků, kurzů a dalších aktivit DDM Vratimov pro
školní rok 2015/2016 proběhne v úterý 1. září 2015 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. Pro děti budou
připraveny doplňkové hry a soutěže. Za jejich splnění čeká na děti
odměna formou nanuku.
Bližší informace o všech aktivitách Domu dětí a mládeže Vratimov naleznete na www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku
www.facebook.com/DDMVratimov

Letní dětské tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov letos pořádá celkem patnáct odborných soustředění a letních táborů jak příměstských, tak pobytových. Na některých táborech máme poslední volná místa. Tábory probíhají v průběhu celých prázdnin, jsou různě zaměřené, pro
různě staré děti a jejich ceny jsou velmi přijatelné. Udržet příjemné
ceny táborů se nám daří především díky lidem, kteří s námi jezdí
na tábory ve své dovolené, jak se říká za hubičku. Bez jejich obětavé práce by se naše tábory a Vaše děti určitě neobešly.
Den otevřených dveří
Cílem Dne otevřených dveří je ukázat dětem a rodičům prostory Domu dětí a mládeže Vratimov, kde mohou v průběhu školního
roku účelně a smysluplně trávit svůj volný čas. V úterý 1. září
2015 v době mezi 10 a 15 hodinou budeme provázet návštěvníky
po budově, ukazovat jednotlivé učebny. Poskytneme informace a
odpovědi na všechny zvědavé otázky.

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

600. výročí upálení Mistra Jana Husa
V letošním roce již uplynulo 600 let od upálení Mistra Jana
Husa v Kostnici.
Mistr Jan Hus, narozen v roce 1370 v Husinci U Prachatic,
byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel,
vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, byl jedním z
prvních reformátorů církve.
Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–
1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Ta ho
označila za kacíře, jeho učení za herezi a v roce 1411 jej exkomunikovala. Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř a
jelikož odmítl odvolat své učení byl dne 6. července 1415 upálen
na hranici.
V roce 1999 uznal papež Jan Pavel II. Mistra Jana Husa jako
reformátora církve.
Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. K jeho
odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé z české i protestantské reformace.
zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
Socha Mistra Jana Husa v obci Dobrá Voda,
foto www.wikipedia.org

Památník Jana Husa a Jeronýma Pražského z roku 1862
na místě jejich upálení , foto www.wikipedia.org

Mistr Jan Hus, foto www.wikipedia.org
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Oprava střechy Husova sboru ve fotografiích

foto Husův sbor

Kronika města Vratimova,
část 47. - rok 1934

Nedělní divadelní pohádka - Divadélko Smíšek

malované zpívánky

Král Jugoslavský Alexander zavražděn
Jugoslavský král Alexander podnikl 9. října 1934 návštěvu
do Paříže, kde se chtěl pokloniti u pomníku padlých bojovníků
francouzské armády. Marseille vítala vzácného hosta s nadšením. Když však auto dojelo na živé třídě La Canebiere k budově
bursy, prodral se špalírem diváků muž, asi čtyřicátník a úprkem se hnal k autu, v němž jel král. Neznámý muž vyskočil na
stupátko auta a začal pálit dovnitř.
Král byl zasažen hned dvěma výstřely. Ministr Barthou, který krále doprovázel, zvedl proti útočníkovi ruku a byl zasažen.
Ve chvíli poskytovalo auto obraz hrůzy. Král klesl v bezvědomí
do auta, Barthou byl těžce raněn. Ve chvíli byl vrah v chumlu
policie a diváků, v mžiku vyzdvihován vzhůru a zase sražen,
takže soud a poprava jeho vykonány na místě.
Zatím se podařilo uvolniti cestu autu, které odvezlo umírajícího krále na prefekturu. Královou ruku držel jugoslavský ministr Jevtič, jemuž také král zašeptal poslední slova: „Střežte
Jugoslávii a zachovejte přátelství franzouzsko-jugoslávské!“
Než však bylo možno začíti se zákrokem, ministr Barthou zemřel ve třičtvrtě na šest, půl hodiny po dohasnutí králova života. Zlý čin Marseillský, který zapadl do nynější napjaté situace
jako neodpovědná provokace, hledá své pachatele.
Bylo hned zjevno, že jde o zločin zjednaný a nikoliv o čin
jednotlivce, domnělého Petra Kelémana, jak prý se pachatel
jmenoval. Dlouho se jednalo o potrestání vrahů tj. Maďarů
oproti Jugoslávcům.
Dne 11. prosince 1934 v noci bylo rozhodnuto v radě Národů
v Ženevě a byla věc tato velmi vážně urovnána a nebezpečí
války zažehnáno.
pokračování příště

neděle 12. července v 10 hodin

děti s vybarveným obrázkem dostanou malé překvapení

kinosál Společenského domu Vratimov
rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
Během prázdnin je provozní doba pokladny upravena.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko
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VRATIMOV

Vratimovská galerie

Petr Jedlička - Malá retrospektiva
Vernisáží dne 8. září začne ve Vratimovské galerii výstava akademického sochaře, malíře a pedagoga Petra Jedličky. Z jeho díla
budou zastoupeny obrazy, sochy a kresby. Výstava bude otevřena
do 5. listopadu každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin, u všech
pořadů a individuálně dle dohody na telefonu 575 700 751.

foto René Stejskal

Region a větrné mlýnk y
na dřevěných pohlednicích
ze sbírk y Karla Mlýnka

Výstava bude otevřena do 15. července
každou středu od 16 do 19 hodin
na tel.: 595 700 751.
vstup zdarma

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

Kulturní středisko
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VRATIMOV

akce v kulturním středisku

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

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

Kulturní středisko

Kulturní středisko

VRATIMOV
Divadlo Devítka - Peter Quilter

VRATIMOV
Zdravá

výživa v praxi

Opona nahoru!

aneb jak jednoduše změnit jídelníček

pátek 4. září v 19 hodin

Přednáška o zdravém stravování s výživovou poradkyní
Barborou Hudákovou Janšovou.
Společenský dům Vratimov, salónky
vstupné 50 Kč

pondělí 21. září v 18 hodin

Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224
v sále stolová úprava s možností občerstvení
vstupné 60 Kč
Vstupenky v předprodeji od 24. srpna v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
Během prázdnin je provozní doba pokladny upravena.

Vstupenky v předprodeji od 24. srpna v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
Během prázdnin je provozní doba pokladny upravena.

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU

Eduardo de Filippo: Filumena Marturano
Divadelní agentura Harlekýn
Manželství po italsku s dojetím a komikou.
vstupné 370 Kč

Hrají:
Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, Jaroslava Pokorná/Jaroslava Tvrzníková /Jaroslava
Obermaierová, Malvína Pachlová/Anna Fialová, František Skopal, Karel Heřmánek ml. /Jan Ťoupalík, Petr Srna
/ Michal Čeliš, Libor Hruška/Zdeněk Hruška, Petr Vančura/Václav Legner

Vstupenky v předprodeji od 1. září v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
Během prázdnin je provozní doba pokladny upravena.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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nabídka kurzů ve Společenském domě

NABÍDKA KURZŮ OD ZÁŘÍ 2015

Kulturní středisko

ve Společenském domě Vratimov

VRATIMOV

BODYFORM

PONDĚLÍ

8. 9. 2015 – 19. 1. 2016, 19.00 – 20.00 hodin, 870 Kč/ 17 lekcí
Lektorka: Lenka Horáková

BOSU
7. 9. 2015 - 25. 1. 2016, 17.00 – 18.00 hodin, 980 Kč/18 lekcí
Lektorka: Lenka Valigurová

STŘEDA

AEROBIC MIX

ZÁBAVNÉ TANEČNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI OD 8 LET

7. 9. 2015 - 25. 1. 2016, 18.00 – 19.00 hodin, 890 Kč/18 lekcí
Lektorka: Lenka Valigurová

9. 9. 2015 – 20. 1. 2016, 16.30 – 17.15 hodin, 640 Kč/17 lekcí
Lektorka: Martina Pelikánová

RELAX A JÓGA

JÓGA S LUCKOU

7. 9. 2015 - 25. 1. 2016, 19.00 – 20.00 hodin, 890 Kč/ 18 lekcí
Lektorka: Lenka Valigurová

9. 9. 2015 – 20. 1. 2016, 17.00 – 18.30 hodin, 780 Kč/17 lekcí
Lektorka: Lucie Wiejovská

SHOW DANCE S PELI

BODYSTYLING

7. 9. 2015 - 25. 1. 2016, 18.00 – 19.00 hodin, 780 Kč/17 lekcí
Lektorka: Martina Pelikánová

9. 9. 2015 – 20. 1. 2016, 18.00 – 19.00 hodin, 780 Kč/ 17 lekcí
Lektorka: Barbora Hudáková Janšová

ANGLIČTINA

VINYASA POWER JÓGA

21. 9. 2015 – 6. 6. 2016, 2 440 Kč/33 lekcí
Lektorka: Mgr. Hana Kolmášová
V pondělí 14. září v 16 hodin se koná v učebně č. 11 ve Společenském domě ve Vratimově informační schůzka k lekcím angličtiny,
na níž budou kurzisté rozděleni do úrovňových skupin a dohodnut
začátek 90 minutových lekcí. Tato schůzka není zahrnuta do počtu
lekcí.

9. 9. 2015 – 20. 1. 2015, 18.30 – 19.30 hodin, 850 Kč/ 17 lekcí
Lektorka: Míša Lalíková

FIT BALÓNY
9. 9. 2015 – 20. 1. 2016, 19.00 – 20.00 hodin, 780 Kč/17 lekcí
Lektorka: Eva Šindelářová

PLETENÍ Z PEDIGU

POČÍTAČE PRO ZAČÁTEČNÍKY

9. 9. 2015 – 27. 1. 2016, každou 2. a 4. středu v měsíci, 17.00 –
19.00 hodin, 1 070 Kč (270 Kč za kurz, 800 Kč za materiál)/8
dvouhodinových lekcí
Lektorka: Věra Slívová
V kurzu se naučíte jak uplést výrobky z tohoto materiálu.

5. 10. 2015 – 7. 12. 2015, 17.00 – 18.45 hodin (2x 45 min + 15 min
pauza), 1000 Kč/10 lekcí
Lektor: Bc. Jan Ohánka
Kurzisté se naučí základům práce s počítačem, například jak jej
zapnout, ovládat klávesnici a myš a orientovat se v ploše. Také
se dostanou k náročnějším činnostem, jako třeba jak se připojit k
internetu, odeslat e-mail či základy práce s kancelářským balíkem
MS Office.

ČTVRTEK
PILATES

ÚTERÝ

10. 9. 2015 – 21. 1. 2016, 17.00 – 18.00 hodin, 840 Kč/ 17 lekcí
Lektorka: Barbora Hudáková Janšová

KONDIČNÍ CVIČENÍ S POSILOVÁNÍM PRO ZDRAVÍ

BODYFORM

29. 9. 2015 – 19. 1. 2016, 16.30 – 17.30 hodin, 720 Kč/ 14 lekcí
Lektorka: Markéta Adámková

10. 9. 2015 – 21. 1. 2016, 18.00 – 19.00 hodin
870 Kč/ 17 lekcí
Lektorka: Lenka Horáková

ABY ZÁDA NEBOLELA
15. 9. 2015 – 19. 1. 2016, 17.00 – 18.00 hodin, 885 Kč/ 16 lekcí
Lektorka: Monika Čížová

Podrobnější informace k jednotlivým kurzům na tel. 595 700
752, 731 446 809, osobně v kulturním středisku - kontaktní osoba Kateřina Jurczyk nebo na www.ksvratimov.cz v sekci „kurzy“ a
na facebook.com/ksvratimov.
Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek
nebo osobně v pokladně kulturního střediska. Po naplnění kurzu
budete vyzváni k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést hotově
v pokladně nebo převodem na účet, více informací na tel. 595
700 751.
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vás!

PILOXING
8. 9. 2015 – 19. 1. 2016, 18.00 – 19.00 hodin, 850 Kč/17 lekcí
Lektorka: Soňa Grošaftová

PILATES
8. 9. 2015 – 19. 1. 2016, 18.00 – 19.00 hodin, 840 Kč/ 17 lekcí
Lektorka: Barbora Hudáková Janšová
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informace občanům

Červenec a srpen
v kulturním středisku
Program ve Společenském domě ve Vratimově
1. července 16.00
galerie
			
			

výstava – Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

1. července 16.00
vestibul kina
			

výstava fotografií
Svět v poměru 3:2

1. července 17.00

salónky

jóga s Luckou

2. července 15.00

učebna č. 11

autoškola

2. července 18.00

cvičební sál

pilates

7. července 18.00

cvičební sál

bodystyling

8. července 16.00
galerie
			
			
salónky

jóga s Luckou

9. července 15.00

učebna č. 11

autoškola

9. července 18.00

cvičební sál

pilates

12. července 10.00
kinosál
			

nedělní pohádka
Malované zpívánky

14. červenec 18.00

bodystyling

cvičební sál

15. července 16.00
galerie
			
			

výstava – Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

15. července 17.00

salónky

jóga s Luckou

16. července 15.00
16. července 18.00

učebna č. 11
cvičební sál

autoškola
pilates

21. července 18.00

cvičební sál

bodystyling

22. července 17.00

salónky

jóga s Luckou

23. července 15.00

učebna č. 11

autoškola

23. července 18.00

cvičební sál

pilates

28. července 18.00

cvičební sál

bodystyling

29. července 17.00

salónky

jóga s Luckou

30. července 15.00

učebna č. 11

autoškola

30. července 18.00

cvičební sál

pilates

4. srpna

18.00

cvičební sál

bodystyling

5. srpna

17.00

salónky

jóga s Luckou

6. srpna

15.00

učebna č. 11

autoškola

6. srpna

18.00

cvičební sál

pilates

11. srpna

18.00

cvičební sál

bodystyling

12. srpna

17.00

salónky

jóga s Luckou

13. srpna

15.00

učebna č. 11

autoškola

13. srpna

18.00

cvičební sál

pilates

18. srpna

18.00

cvičební sál

bodystyling

17.00

salónky

jóga s Luckou

20. srpna

15.00

učebna č. 11

autoškola

20. srpna

18.00

cvičební sál

pilates

25. srpna

18.00

cvičební sál

bodystyling

26. srpna

17.00

salónky

jóga s Luckou

27. srpna

15.00

učebna č. 11

autoškola

27. srpna

18.00

cvičební sál

pilates

Program v Kulturním domě Horní Datyně
21. srpna

16.00

klubovna

ZO ČZS

více informací na www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov

Prázdninové pokladní hodiny
Kulturního střediska Vratimov

výstava – Region a větrné
mlýnky na dřevěných
pohlednicích

8. července 17.00

19. srpna

Z důvodu každoročních prázdninových oprav a údržby bude
v červenci a srpnu omezen provoz pokladny Kulturního střediska Vratimov a pokladny kina Hvězda.
Provozní doba pokladny kulturního střediska:
červenec

pondělí, úterý a středa
čtvrtek 				
pátek 				

8 až 14 hodin
8 až 16 hodin
zavřeno

srpen

pondělí, úterý a středa
čtvrtek 				
pátek 				

8 až 14 hodin
8 až 16 hodin
zavřeno

od 24. srpna pondělí a čtvrtek		
úterý a středa			
pátek				

8 až 17 hodin 		
8 až 14 hodin
zavřeno

Mimo tyto prázdninové pokladní hodiny lze pokladnu otevřít i po předchozí domluvě na telefonním čísle 595 700 751.
Připomínáme, že veškeré platby mohou být realizovány i převodem (po předchozí domluvě na tel. č. 595 700 751), není tak
nutná osobní návštěva pokladny.
Kino Hvězda včetně pokladny bude v provozu do středy 15. července. Nové školáky (ale i předškoláky a zkušené školáky) rádi
znovu v kině Hvězda přivítáme v úterý 1. září, kdy pro ně u příležitosti nového školního roku hrajeme rodinný film v 17 hodin
Zvonilka a tvor Netvor. Vstup zdarma.
Kulturní středisko Vratimov

INZERCE PRO VÁS
Prodám garáž u firmy KES 22 m3 v dobrém stavu. Tel.: 608 606
464.
Potřebujete zajistit chod kanceláře po dobu Vaší nepřítomnosti?
Volejte Vratimov 732 945 802.
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společenská rubrika

VZPOMÍNÁME
Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a
nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše
změní. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj
obraz zůstává v nás. Dne 16. 7. 2015 to bude
rok, co nás náhle tragicky opustil náš syn

Dne 10. 6. 2015 uplynulo 22 let od násilné
smrti naší dcery

Zuzany Poláčkové.
Vrah, který ji sprovodil ze světa, nebyl
doposud usvědčen a potrestán.

Jan Válka.
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám
čas, jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli
Tvůj hlas. Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl
žít, nás milovat a mnoho toho ještě říct. Pro
Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale
ten, kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat. Děkujeme všem za
tichou vzpomínku.

Dne 7. 7. 2013 nás opustil náš milovaný
manžel, otec, dědeček a pradědeček pan

Karel Bubeníček.

S láskou vzpomínají rodiče Monika a
Libor, sestra Kateřina a celá rodina.

S láskou vzpomínáme.

Dne 10. 7. 2015 vzpomínáme 2. výročí
nedožitých 92 let paní

Dne 25. 8. 2015 vzpomeneme
1. výročí úmrtí paní

Zdenky Janšové-Přečkové.

Drahomíry Bílové.

Za všechny snacha Eva s rodinou.

Děkujeme za vzpomínku.
Dcera Eva s rodinou.

Dne 8. 7. 2015 uplyne rok, co nás navždy
opustil pan

Odešel, ale v našich srdcích zůstal.
Dne 6. 7. 2015 si připomeneme 5. smutné
výročí, kdy tragicky zahynul
náš milovaný

Milan Drabina.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka Irena s rodinou.

Bc. Aleš Broda.
S láskou vzpomíná syn Aleš a celá rodina.

JUBILEUM
Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se
nezahojí. Dne 26. 7. 2015 si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí pana

Dne 15. 8. 2015 oslaví své 85. narozeniny paní

Vlasta Bubeníčková.

Jana Vlčka.

Hodně zdravíčka a pohody do dalších let Ti
ze srdce přejí dcery Zita a Karla s rodinami.

Nikdy nezapomenou dcery
Radka a Soňa s rodinami.

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. srpna 2015

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Tisk: Tisk Agency, s.r.o, Ostrava.
Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
MK ČR E 12367
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Z obsahu:
– Z jednání rady města
str. 2
– Vítání občánků
str. 2
– První plošné měření kvality ovzduší str. 3

1. září 2015 / číslo 9

měsíčník zdarma

POLICIE ČR Vratimov

596 732 189

Stavby v našem městě ve 2. pololetí tohoto roku
Nebudu myslím daleko od pravdy, že jednou z věcí, která občany zajímá především, je stavební činnost na území města. Je
to logické, každá stavba se nějak dotkne určité části obyvatel, ať
už kladně, či záporně. Některé z nich po dobu realizace dovedou
lidem silně znepříjemnit život. Je proto lepší si některé informace
zopakovat a aktualizovat a předejít tak i případným dohadům či
fámám.
V polovině července již máme z větších staveb dokončenou přírodní zahradu u Mateřské školy ve Vratimově, víceúčelové hřiště
vedle koupaliště a zateplení budovy městského úřadu.
Stále probíhá stavba kanalizace v Horních Datyních. Po položení kanalizačního řádu a výstavbě budovy ČOV byla zahájena
oprava poškozených komunikací, která bude trvat do 30. 9. 2015.
S ohledem na počet komunikací dotčených stavbou nemohou občané očekávat žádné nové asfaltové cesty a opravdu se jedná jen
o opravu zhruba v rozsahu uvedení do stavu před stavbou kanalizace tak, jak to zhotoviteli určuje projekt.

MŠ Horní Datyně, foto KS Vratimov

ZŠ, Masarykovo nám., foto KS Vratimov
MěÚ Vratimov, foto KS Vratimov

oprava ulice Vratimovská, foto KS Vratimov

Koncem června začaly práce na zateplení Mateřské školy
v Horních Datyních a také její školní zahrada by měla být na
podzim doplněna o řadu herních prvků.
Novou střechu a částečně novou fasádu dostane Základní škola
na Masarykově náměstí.
Parkovací místa v centru města se rozšíří v souladu s územním
plánem města o nové parkoviště s kapacitou 13 míst mezi budovou městského úřadu a ulicí Úzká.
Ve druhém pololetí se dočká opravy také chodník na ulici Datyňská od křižovatky s ulicí Na Příčnici po křižovatku s ulicí Karla
Velčovského. Součástí opravy chodníku jsou také 2 přechody pro
chodce.
Zásadní opravu na podzim čeká také místní komunikace Vodárenská, která je již několik let ve velmi špatném stavu.
Možná ne všichni to vědí, a proto pro informaci uvádím, že
investorem opravy silnice Frýdecká není naše město, nýbrž Moravskoslezský kraj, neboť se jedná o silnici 2. třídy ve vlastnictví
kraje.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

informace občanům

Vítání občánků ve Vratimově
a v Horních Datyních

Z jednání rady města
Dne 30. 6. 2015 rada města mimo jiné:
-- Schválila návrh barevného řešení fasády budovy Mateřské školy v Horních Datyních v rámci díla Stavební
úpravy – zateplení MŠ.
-- Schválila barevné řešení fasády a střechy budovy Základní školy, Masarykovo náměstí v rámci díla Oprava
fasády a střechy budovy ZŠ.

Termíny obřadů:
Vratimov
19. září 2015
Horní Datyně 10. října 2015
Na vítání občánků je možno přihlásit se jedním z níže uvedených způsobů:
Telefonicky: 595 705 925 – matrika.
Osobně: Odbor sociálně-správní Městského úřadu ve Vratimově, 1. patro, dv. č. 1 - matrika.
E-mailem: vecerova.meu@vratimov.cz.

Dne 23. 7. 2015 pak také:
-- Schválila pořízení městského mobiliáře do prostor před
Základní školou na Masarykově náměstí a před bytovými
domy s pečovatelskou službou.
-- Schválila provozní řád a ceník k pronájmu Hřiště s umělým trávníkem 3. generace.

Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů před konáním obřadu!

Bc. Martin Čech
místostarosta

Drahomíra Večeřová
odbor sociálně-správní

Pronájem hřiště s umělým trávníkem 3. generace
Město Vratimov nabízí zájemcům k pronájmu hřiště s umělým trávníkem 3. generace (UT3G) vč. atletické rovinky ve
sportovním areálu ve Vratimově. Zájemci o pronájem se můžou telefonicky obracet na správce areálu, tel.: 730 624 849,
se kterým se domluví na termínu pronájmu a ostatních podmínkách. Pronájem je možný nepravidelně dle vytížení hřiště.

Více informací vč. provozního řádu, ceníku a rozpisu hodin najdete na webových stránkách města v záložce Informace o městě – Hřiště s umělým trávníkem.
Bc. Daniel Filip
odbor investic a údržby obecního majetku

UT3G, foto MěÚ Vratimov

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro podzim 2015
Horní Datyně
14. 10. U Důlňáku u obchodu
15. 10. ulice Václavovická u kapličky
16. 10. Kulturní dům Horní Datyně

Vratimov
5. 10. U kostela
6. 10. Radniční náměstí
7. 10. křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
8. 10. ulice Na Příčnici u hasičárny
9. 10 ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu Krahulčí
12. 10. ulice Rakovecká u mostu
13. 10. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Sběr proběhne opět v době od 10 do 17 hodin. Opakovaně
upozorňujeme, že sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu neslouží k odkládání odpadu vzniklého při podnikatelské činnosti!
Ing. Renáta Pavlovská
vedoucí odboru VaŽP
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První plošné měření kvality ovzduší ve Vratimově a Horních
Datyních s výzkumem zdravotních dopadů na lidi
Ústav experimentální medicíny Akademie věd hledá
účastníky výzkumu v našem městě.
Ve Vratimově se startuje
ojedinělý evropský projekt
zkoumající znečištění s pomocí obyvatel a malých
měřicích přístrojů s nejmodernějšími technologiemi
umožňujícími jejich plošné
rozmístění. Občané Vratimova tak získají historicky
poprvé podrobné informace o stavu kvality ovzduší
monitorovací zařízení
a jeho dopadu na zdraví
přímo v místě svého bydliště. Měření se zaměří zejména na
škodliviny v ovzduší. Bude to první měření tohoto typu a
rozsahu v našem městě.
Ústav má také zájem uskutečnit biologický monitoring v rámci výzkumu vlivu ovzduší na zdraví obyvatel. K tomu však potřebujeme 25 dobrovolníků, kteří se do tohoto výzkumu přihlásí. Není to nijak náročné, nicméně musíte splňovat níže uvedené
podmínky. Účast na monitoringu trvá jen tři dny!

Předpoklady pro účast na výzkumu:
-- věk 18 - 55 let,
-- relativně dobrý zdravotní stav, účastník musí být nekuřák/
nekuřačka,
-- bydliště ve Vratimově (Horních Datyních),
-- spolupráce zahrnuje vyplnění dotazníku, nošení 2x24 hodin personálního monitoru, poskytnutí vzorku krve a moči,
-- za účast na výzkumu je finanční odměna.
Svou účastí pomůžete k dalšímu výzkumu vlivu znečištění
ovzduší na lidské zdraví, a to v rámci mezinárodního vědeckého projektu CITI-SENSE. Kontaktujte zastupitele Jiřího Klegu, email: klega.j@advokatova.cz.
Jako zastupitel města a člen dozorčí rady neziskové organizace Čisté nebe o.p.s., která výzkum také podporuje, děkuji
všem, kteří se do výzkumu zapojí a pomohou nám tak získat
cenné informace. Naším cílem je postupné zlepšování kvality
ovzduší a tím zvýšení kvality života v našem městě a regionu.
Bez přesných dat se však neposuneme dál.

Mgr. Jiří Klega
Strana zelených

Přírodní zahrada Mateřské školy Vratimov
Dne 24. 6. 2015 proběhlo slavnostní otevření školní zahrady u Mateřské školy Vratimov. Přestřižení pásky se ujala paní starostka
JUDr. Dagmar Hrudová, zúčastnili se někteří členové zastupitelstva, představitelé města a Slezské brány, hosté. Svou měrou na
slavnostním otevření přispěli i pracovníci ZŠS. Proces budování
přírodní zahrady byl dlouhodobý, od první myšlenky přes podání
žádosti až k závěrečné realizaci, podílel se na něm celý tým lidí.
Vytvořili jsme Pětiletý plán environmentálního vzdělávání,
Roční plán využití přírodní zahrady s edukačními záměry jednotlivých vzdělávacích ploch a herních prvků a plán EVVO –
Školní plán ekologické výchovy (ŠPEV) v rámci projektu na rekonstrukci školní zahrady, který byl nutný pro podání projektu.
Jednotlivé prvky, které jsme chtěli mít na školní zahradě,
jsme nastínili Ing. J. Dvořáčkovi, který mistrně vše upravil tak,
aby mohla proběhnout jejich realizace.
Děti se tak mohou vzdělávat v novém altánu - altán jako venkovní přírodní učebna, využívat sáňkovací kopec a amfiteátr s větrnou
korouhvičkou, 7 pěstebních záhonků, vrbové tunely s chýšemi,
vodní tůňku, vodní korýtka. Děti pozorují, kdo se nastěhuje do
„hmyzího hotelu“. Sledují výstavu minerálů (nerosty a horniny),
2 velké informační vzdělávací panely + malé informační tabule.
Tyto tabule budou sloužit také jako informační zdroje pro širší
veřejnost v oblasti životního prostředí, jelikož zahrada je pro
veřejnost otevřená v odpoledních hodinách a o letních prázdninách. Součástí těchto tabulí jsou i uzavíratelné boxy na uskladnění pomůcek pro enviromentální výuku. Vznikly zde i nové herní
prvky – přírodní pískoviště, Noemova archa – v rámci tematického
místa u Česílka, prolézačka Lochneska, hnízdo v rámci volné travnaté plochy u zvířátek, dřevěný xylofon.
Byla provedena nová výsadba zeleně (stromy – jeřáby, ovocná
a okrasná jabloň, myrobalán, keře – zlatice, kaliny, lísky, komule

Davidova, rostliny – kosatce, blatouchy, slunečnice, luční květy,
užitkové rostliny – bylinky, zelenina). Výsadba stromů a rostlin
pak byla navržena s cílem poskytnout širší možnost pestré potravy
ptákům, hmyzu a drobným savcům, byla doplněna o ptačí budky,
krmítka. Museli jsme jen trochu počkat s běháním po travnatých
plochách, jelikož období sucha nedovolilo vzrůst trávy. Z tohoto
důvodu i otevření zahrady pro veřejnost bylo poněkud pozdrženo.
Chtěla bych tímto poděkovat vedení města Vratimov i pracovníkům MěÚ, kteří se podíleli na realizaci školní zahrady, také
zhotovitelské firmě DAV, a.s., Ing. J. Dvořáčkovi – projektantovi
a v neposlední řadě pedagogickým pracovníkům, kteří se zasadili o tu první myšlenku, jak by zahrada měla vypadat a poskytli
podklady pro jejich zapracování do projektu.
Přeji dětem, aby si nové školní zahrady co nejvíce užily a vzdělávání pomocí nových výukových prvků jim přinášelo jen radost.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ

zahrada, foto MŠ Vratimov
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Prázdninové zamyšlení

vody. Žádná betonová mola a hlučné pobřežní promenády, typická jadranská atmosféra, a to v bezprostřední blízkosti přírodní
rezervace. Pokud pojedeme příští rok, což bychom rádi, vřele doporučuji. Ale vraťme se od hezkých vzpomínek do reality.
V průběhu prázdnin se pracovalo na výměně osvětlení ve třech
učebnách, rekonstrukcí prošla také šatna žáků 1. stupně, hodně
se malovalo, opravovalo a uklízelo. A nejen to. Zareagovali jsme
také na další výzvu MŠMT, které o prázdninách vůbec nezahálí
a nabízí školám možnosti, jak získat „evropské peníze“ na jejich
rozvoj. Velkým úspěchem pro nás je získání finančních prostředků z Výzvy č. 56, díky níž bude moci zdarma vyjet na týdenní
jazykový pobyt do Velké Británie 40 žáků 2. stupně se 4 vyučujícími a 2 vyučující se zúčastní dvoutýdenního jazykového pobytu v Německu. Obě prestižní akce se uskuteční hned na počátku
nového školního roku.
Co říci na závěr? Doufejme, že školní rok bude mít dostatek dnů
na to, abychom uskutečnili všechno, co máme v plánu. Přeji si,
aby ten nastávající školní rok 2015/2016 byl pro naši školu rokem
úspěšným a pro žáky a jejich rodiče přínosným.

Milí čtenáři, v době, kdy budete číst tento článek, budou prázdniny téměř u konce. Mnozí z vás, hlavně rodiče žáků, si pravděpodobně pokládají otázku, jak to bude s výukou na naší škole
s blížícím se začátkem školního roku, když budova školy je obklopena lešením a střecha na budově prochází rozsáhlou rekonstrukcí? Kromě nové střechy bude na budově z čelní stěny nová
omítka včetně opraveného soklu. Tyto pozitivní změny k lepšímu
jsou zásluhou zřizovatele naší školy – Města Vratimova. Opravy
budou probíhat za provozu pravděpodobně až do konce října, ale
mohu vás ujistit, že školní rok začne standardně dne 1. 9. 2015.
Očekáváme asi 275 žáků ve 12 třídách. Jednu učebnu navíc
jsme na konci školního roku vytvořili ze školní knihovny, kterou
jsme přesunuli do menších prostor. Zato je ale vybavena úplně
novým nábytkem. Konec školního roku byl pro nás velmi náročný. Z důvodu opravy střechy bylo nutné vyklidit rozsáhlou školní půdu, kde bylo doslova pohřebiště starého školního nábytku.
Protože nebylo v našich silách po desetiletí nahromaděný starý
nábytek vyklidit, vykonali tuto práci s velkým nasazením zaměstnanci Vratimovských služeb. Vyklízecí práce trvaly skoro
2 týdny a bylo odvezeno asi 10 velkoobjemových kontejnerů.
Při některých pracích pomáhali vydatně i žáci a žákyně školy.
Musím podotknout, že byli velmi šikovní a práce jim šla od ruky.
Za společné pracovní úsilí si zasloužili všichni žáci i zaměstnanci
školy 2 dny ředitelského volna, které jsme naplánovali s předstihem z důvodu připravovaných stavebních prací.
Vysvědčení dostali žáci už 26. 6. Ještě týž den v podvečerních
hodinách odjelo 54 účastníků na týdenní pobyt do Chorvatska na
ostrov Pag. Pobyt se konal už potřetí a dle mého názoru byl ze
všech nejvydařenější. Způsobilo to určitě krásné počasí a pohodová skupina milých lidí, která se skládala z žáků, jejich rodičů,
příbuzných, pedagogů či přátel naší školy.
Důležitým faktorem všeobecné spokojenosti byla i lokalita.
Místo Povljana, kam jezdíme, je velmi klidné, s minimální dopravou a ideálními možnostmi koupání v moři – pláž písečná,
oblázková a pro milovníky adrenalinu skaliska pro skoky do

Mgr. Alice Čavojská
ředitelka ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

oprava střechy, foto ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

Dobrodružství s Patem a Matem
Dne 26. 7. 2015 vyrazilo 73 dětí z Vratimova, Horních Datyň
a přilehlého okolí na letní dětský tábor s občanským sdružením Volufírek při Sboru dobrovolných hasičů v Horních Datyních. O děti se staral tým zkušených vedoucích a instruktorů
a také naše vyhlášená táborová sestava kuchařů, dva profesionální zdravotníci a hospodář. Celé by to nefungovalo, kdyby

se o toto sdružení celoročně nestaral Martin Čech, hlavní vedoucí a hlava tábora. Letos jsme opět zavítali na nádhernou
táborovou základnu Domino v Hluboké u Skutče.
A jaké téma letos vládlo našemu hraní? „Pat a Mat aneb je to
všechno v Googlu.“ Problém byl, že Pat a Mat jsou známí svou
popleteností, a tak vymazali sami sebe z internetu. Děti pak

foto sdružení Volufírek
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musely v rámci celotáborové hry tu hledat signál, jindy wi-fi
nebo bluetooth. Nakupovaly v e-shopu, zboží jim vozila služba
„PPL - Přidal, Přidal a Limuzína“, natáčely video příspěvky na
youtube, psaly si na táborový facebook a vše jim zpestřovala
dvě tlačítka z klávesnice - Ctrl+C a Ctrl+V.
V duchu Pata a Mata se děti naučily zatloukat hřebíky, uřezat polínko z klády, zavrtat vrut, střílet ze vzduchovky, luku,
zkusily si, jaké to je být nemocný nebo slepý. Postavily domečky v lese, hledaly a skládaly rozřezaný obraz, jezdily rallye
s autíčky, montovaly auto, vyrazily na výlet, pletly z těsta vánočku, zahrály si zrychlený rok a oslavily Velikonoce, Vánoce
i Silvestra. Také si z materiálu Fimo nazdobily svou lžičku a
namalovaly si na památku látkovou tašku. Hry byly motivovány jednotlivými díly seriálu a jak už to u nás chodí, vedoucí se
také zapojili a soutěžili s dětmi. A protože druhý týden začala
velké vedra, vyřádili jsme se všichni u her s vodou. Hasiči si

rádi vypomohou slovo dalo slovo a přijeli dobrovolní hasiči
z Proseče s cisternou a pokropili uprášené tábořiště i děti.
Děti prožily báječných 15 dnů, které rychle utekly, a začaly balit a těšit se na rodinu a domů. Rodiče a všichni kamarádi a známí mohli naše řádění sledovat v pravidelných
foto příspěvcích na http://volufirek.rajče.net a také na facebookových stránkách. Ty jsou veřejné a může se na ně dostat
i ten, kdo facebook nemá. Stačí vyhledat skupinu Přátelé OS
Volufírek.
Tábor skončil a my už začínáme přemýšlet, o čem bude
ten příští. Do konce roku nás všechny ještě čeká Mikulášská
víkendovka a pak už začne příprava na rok 2016.

Běh naděje 2015

Silniční běh Zlatý podzim

V pátek 18. 9. 2015 v 9.30 hodin TJ Sokol Vratimov pořádá
za podpory MěÚ a Kulturního střediska Vratimov VIII. ročník Běhu naděje, který navazuje na známý Běh T. Foxe. 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 766 účastníků a výše jejich
příspěvků činila 6.741 Kč.
Podpořte i letos správnou věc!!! Děkujeme.

Z technických důvodů se závod Zlatý podzim přesouvá
z 12. září na 10. října. Více informací na www.mkseitl.cz,
www.bezvabeh.cz.

Mgr. Lucie Svobodová
sdružení Volufírek

Hledáme tenisové naděje
Tenisový klub Biocel Vratimov pořádá nábor dětí do tenisové přípravky (pro děti narozené v letech 2009, 2010 a 2011)
ve čtvrtek 24. září 2015 v 18 hodin v areálu vratimovských
tenisových kurtů.
Nábor proběhne za každého počasí.

Mgr. Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov

Trenéři TK Biocel Vratimov

Babolat Tour 2015

Děti, i přes velké horko, které ten den panovalo, předvedly bojovné výkony a i v tomto mladém věku byl vidět tenis na velmi
dobré úrovni.
Vítězem se stal Denis Krakovský z Tennis Hill Havířov, který ve
finále porazil Maxima Mrvu z TK Agrofert Prostějov, na 3. místě se
umístila Karolína Heiderová ze SK Tenis Hradec nad Moravicí.
Nejlepším vratimovským hráčem byl Tomáš Kolpak (8 let) na
16. místě.
Mgr. Jana Biolková
Ing. Štěpán Šňupárek

V neděli 9. 8. 2015 se již tradičně konal na tenisových kurtech
ve Vratimově 13. ročník tenisového okruhu pro děti od 8 do 9
let, který je součástí Babolat Tour 2015. Turnaje se zúčastnilo 25
malých tenistů nejen z ČR, ale také z Polska.
Hráči byli rozděleni do šesti skupin po čtyřech, respektive pěti
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.

foto TK Vratimov
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„Každého dne se něco končí, něco překrásného se končí....“
Tato slova z básně Píseň Jaroslava Seiferta přesně vystihují atmosféru slavnostního vyřazování deváťáků ze ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí. Právě za tímto účelem se v prostorách obřadní
síně Městského úřadu ve Vratimově dne 16. června 2015 shromáždili žáci 9. třídy, které doprovodily paní ředitelka Mgr. Alice
Čavojská, paní zástupkyně Mgr. Jana Bawadekji a třídní učitelka Mgr. Pavlína Kožušníková. O začátek této malé slavnosti se
postarali žáci ZUŠ Vratimov se svým hudebním vystoupením.
Pak následoval krásný slavnostní proslov, který pronesla paní
místostarostka Mgr. Iveta Zechová. Po podpisu do kroniky města
Vratimova dostali deváťáci na památku tašku s upomínkovými
předměty na tento den.
Nezbývá než žákům této třídy oblíbené u pedagogického sboru
popřát, aby 1. září při jejich nástupu na střední školy došlo i na
další verše již zmíněné básně: „... každého dne se něco počíná,
něco překrásného se počíná“.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr. Pavlína Kožušníková

Když žáci předvádějí scény...

v příběhu Bylo nás pět. Šesťáci nás přenesli do mýtického světa
řeckých bájí a pověstí. Zato sedmáci nám připomněli slavné příběhy z českých pověstí. Osmička nás překvapila gangsterským
zpracováním Dumasových Tří mušketýrů a deváťáci si vychutnali krásné texty z knihy Fimfárum Jana Wericha.
Bylo to pro všechny zúčastněné nezapomenutelné poetické dopoledne, o kterém se na našich školních chodbách mluvilo až do
konce školního roku. Děti rozebíraly nejen jednotlivé výkony, ale
pro velký úspěch už plánovaly, co budou číst v průběhu Týdne
čtení dětem 2016.

Již tradičně se žáci, učitelé i přátelé naší školy zapojují do Týdne čtení dětem, který probíhá první červnový týden v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. A protože naši žáci jsou děti hravé,
rozhodli jsme se letos pro scénické čtení. Znamená to, že paní
knihovnice Mgr. Hana Pščolková a Pavla Blahutová z Městské
knihovny Vratimov, které se pro tento projekt proměnily v odbornou porotu, hodnotily nejen čtenářské dovednosti našich žáků,
ale i jejich herecké schopnosti. Akce se zúčastnily kolektivy všech
tříd, které si svými výkony zasloužily od poroty diplomy i malé pozornosti. Zvlášť oceněni byli vybraní žáci za individuální výkony
nebo za příkladnou přípravu: František Kurej (1. A) za roli Vlka,
Adéla Schreiberová, Tereza Vaňková, Nela Mertová, Tomáš Jeziorek (2. B) za lištičky v pohádce O Budulínkovi, Tadeáš Plewa
(3. třída) za ztvárnění Rumcajse, Marek Kroviář ( 3. třída) za Bílého medvěda, Gabriel Füssy (6. třída) za kostým Medúzy, Jonáš
Lipový, Aleš Broda, Tomáš Šebesta a Jakub Louda (7. třída) za
ztvárnění Dívčí války a Matěj Ohanka (9. třída) za rybářovu ženu
z pohádky O rybáři a jeho ženě.
A co se četlo? V 1. A O třech kůzlatech a Řípa jako Říp, v 1. B
O budce a Řípa jako Říp. Ve 2. A předvedli malí čtenáři O Palečkovi, Hrnečku, vař a ukázku z Deníku malého poseroutky, ve
2. B pohádku O Budulínkovi. Ve 3. třídě jsme zhlédli adaptaci
pohádek Kdo je hloupější?, Jak se Cipísek narodil a Dvě mláďata.
Ve 4. třídě jsme si vyslechli pohádky O třech kůzlatech a Proč nechtěl Honza princeznu za ženu. 5. třída se vyřádila na rošťárnách

Mgr. Pavlína Kožušníková
koordinátorka projektu

foto
foto Mgr.
Mgr. Pavlína
Pavlína Kožušníková
Kožušníková
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Nejdřív historická práce a pak zábava
O pravdivosti tohoto přísloví se žáci 9. třídy ZŠ Vratimov na
Masarykově náměstí přesvědčili hned dvakrát.
V březnu a v dubnu žáci 9. třídy vypracovávali prezentace a
písemné práce na vybraná témata soutěže Keltičkův kahan, který
již 18. let pořádá Učitelská společnost v Ostravě – Klub historiků. Psali o historii naší školy a o řepišťském katolickém básníku
Bohumilu Pavlokovi. Na začátku května pak na Základní škole
Mitušova v Ostravě – Hrabůvce své práce obhajovali před odbornou porotou. Vše dobře dopadlo a na začátku června si Michaela
Přečková a Denis Rybář se svou učitelkou dějepisu Mgr. Pavlínou
Kožušníkovou mohli vychutnat odměnu v podobě dvoudenního
zájezdu. A byl to opravdu zážitek! První den patřil prohlídce Litoměřic. Konkrétně si prohlédli podzemní důl Richard, ve kterém v době 2. světové války nacisti skryli svou továrnu. Dnes se
do jeho chodeb uschovává radioaktivní odpad. Pak naopak vystoupali na vyhlídkovou věž Domu U Kalicha, kde se v minulosti
konala sezení městské rady. Prohlídka pokračovala procházkou
tímto nádherným městem, nejvíce děti zajímaly památky spojené
s osobností Karla Hynka Máchy, který v tomto městě zemřel. Na
závěr prvního dne si na účastníky zájezdu udělali čas členové
místní historické skupiny a všichni přítomní si mohli vyzkoušet středověké oděvy i zbraně. Zájemci si také mohli ověřit své
žonglérské dovednosti s míčky. Druhý den byl celý zaplněn nezapomenutelnou prohlídkou Terezína. Na zpáteční cestě účastníci
zájezdu jako věrní Čechové vystoupali na horu Říp.
Druhou historickou soutěží, do které se naši deváťáci na jaře
2015 zapojili, byla soutěž Lidice 21. Nejprve vyhledávali odpovědi na testové otázky. Ve druhé části psali literární práce. Žákyně
Lucie Vaňková psala skutečný příběh o svém dědečkovi Ferdinandu Mitělovi, který se v průběhu 2. světové války zapojil do
protifašistického odboje a zradou se ocitl v koncentračním táboře, kde také zahynul. Tato slohová práce o snech obyčejného člo-

věka, o jeho vynálezech, jež se vinou války už nikdy neuskutečnily, oslovila porotu a Lucie byla vybrána z 3041 soutěžících mezi
finalisty. Své ocenění převzala 11. 6. 2015 na zámku Nový Hrad
v Jimlíně u Loun. Protože letos uplynulo přesně 550 let od jeho
založení, byli finalisté přeneseni do dob středověku. Herci Máša
Málková a Alfréd Strejček ztvárnili soud nad hraběnkou Annou
Barborou z Löweneggu, jednou z původních majitelek zámku.
Následovalo vystoupení skupiny Dei Gratia a představení středověkých řemesel na hradním nádvoří. Po ukázkách dobových šermířských zápasů v podání historické skupiny Vítkovci následoval
příjezd legendárního knížete Oldřicha a Boženy. Obě historické
postavy přivítaly všechny účastníky a pozvaly je na pochod ke
brodu v Opočně u Loun, kde se Oldřich a Božena poprvé spatřili
a zamilovali. Právě na tomto místě byl slavnostní program zakončen přednáškou o historii tohoto místa v podání Alfréda Strejčka,
za účasti ředitele Památníku Lidice a starosty obce Opočno.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Lucie Vaňková, foto ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

Víte, jaký je rozdíl mezi U2 a U6?
naši žáci mohli prohlédnout spoustu zajímavostí ze světa fyziky,
biologie, zeměpisu, dějepisu i z dalších oblastí vědy a techniky.

Žáci 7. třídy ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, to ví. Právě
oni totiž reprezentovali svými pracemi naši školu na výstavě Svět
techniky očima dětí v objektu Světa techniky a U6 v Dolních Vítkovicích. Soutěže se zúčastnilo celkem 28 mateřských i základních škol z Ostravy a jejího okolí. Žáci vytvořili celkem 262 kreseb, maleb, koláží, modelů, keramických výrobků apod., k nimž
čerpali inspiraci právě na výstavách v areálu Světa techniky a U6.
Na slavnostním vyhlášení vítězů dne 25. 6. 2015 bylo rozdáno
celkem 14 cen a Tomáš Šebesta z naší školy si odnesl jednu z nich.
Dostal Mimořádnou cenu ředitele Dolní oblasti Vítkovice. Bylo
to krásné ukončení školního roku 2014/2015, v jehož průběhu si

Mgr. Dana Dalihodová
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr. Dana Dalihodová
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Čerti v kuchyni

Když bylo vše uvařené, všichni si rázem oddychli. “Výborně,
chlapče, zvládli jsme to a teď bál pana Pekel může začít!“ Ve velkém sále se začaly scházet různé nestvůry a nebohé duše. Oslavovaly se totiž Ďáblovy narozeniny. Dožil nebo spíš prožil krásných
1 000 let. Jakmile se vše zdálo v pořádku, objevili se zlí trolové,
kteří nemají čerty v lásce. Kdysi dávno se konala bitva o Peklo a
trolové byli poraženi. A protože uviděli příležitost odplaty, rozhodli se tedy všechno jídlo ukrást. Tři darebové jménem Bambula, Krampula a Vykula se vkradli do domu, aby vše pokazili.
„Ach, né!“ křičí nebohá čertice Mahulena, která se rozhodla
donést hostům jídlo, avšak v kuchyni nenalezla nic než papír, na
kterém bylo napsáno: „Ať si váš pán pochutná a vyřiďte mu veliký pozdrav. Podepsáni Bambula, Krampula a Vykula.“ Po výkřiku
přibíhají ostatní čerti, aby se podívali, co se stalo. „U strašného
pekla, co to má znamenat?!“ ptá se pomateně Berták. Čertice, ukazující na papír trolů, se rozbrečela. Když v tom přichází
Lukáš, jelikož byl poslán do kuchyně, neboť měl přinést jídlo.
Všichni si povzdychli a Pikolín s Lukášem začali Mahulenu utišovat. Vše se zdálo ztracené a že jejich pán prožije své narozeniny v nepokoji, avšak statečný chlapec pronesl slova, aby všechny
uklidnil: „ Přece se jen tak nevzdáme, protože my jsme odvážní a
nebojácní!“ Jen co to dořekl, všichni povstali a čertice si utřela své
slzy. „Tak, jdeme na to!“ Celá kuchyně se začala hýbat a každý
pobíhal z místa na místo. Ze sálu se však ozval pokřik, že hosté
mají hlad, aby se už konečně přineslo jídlo. „Už to skoro máme,
chybí nám dopéct netopýří plátečky a hadí křupínky,“ ohlašuje
čert, zapisující všechny pochoutky do seznamu.
„Hotovo!“ zaznělo celou místností. Když Lukáš spolu s novými kamarády pospíchal do sálu, uviděl troly, kteří celé předchozí
jídlo snědli. „No, že se nestydíte, vy uličníci!“ zvyšuje na ně hlas.
Bambula, Krampula a Vykula se ulekli a utíkali směrem k městu
trolů jménem Lučínkov. „Pospěš, Lukáši,“ připomíná mu Šmudlík. Dveře se otevírají a jídlo se ukládá na stůl. Každý si přijde na
své. Například pro lesní žínky jsou připravena obalená křidýlka
vážek, pro vodníky a nebohé duše ryby a pochoutky z moře.
Když všichni jídlo snědli, byli čerti pochváleni samotným hostitelem a Lukáš byl odměněn rubínovým srdcem, aby na Peklo
nikdy nezapomněl. Šmudlík, Pikolín a Mahulena doprovodili Lukáše ke dveřím, kterými přišel. „Sbohem, chlapče, a hlavně nezlob, jinak půjdeš do jiného Pekla!“ volali na kluka, který zmizel
za dveřmi. Ráno se probudil ve své posteli. „Ach, byl to jenom
sen,“ povzdychl si. Ale když chtěl rozsvítit lampičku, všiml si, že
na lampičce visí rubínové srdce. Že by to přece jen nakonec sen
nebyl?!
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Máte čerty v kuchyni? Nebo máte pocit, že přijdete do restaurace a tam jídlo chutná, jako by to vařili čerti? Právě s takovými
zážitky se mohli podělit účastníci literární soutěže ostravského
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky s názvem Čerti
v kuchyni. Partnery soutěže byli společnost Librex Publishing,
Hitrádio Orion a Moravskoslezský deník.
Soutěže se zúčastnilo celkem 921 žáků základních škol, z nichž
11 bylo odměněno věcnou cenou. Slavnostní vyhlášení výsledků
proběhlo 25. 6. 2015 v ostravském multikině CineStar. Žákyně
8. třídy ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí Nikola Vogalová si
převzala cenu za 10. místo. Celé slavnostní dopoledne bylo zakončeno promítáním nové české pohádky Sedmero krkavců. Nejhezčí pohádky letošního ročníku čertovské soutěže namluvili v
průběhu letních prázdnin moderátoři Hitrádia Orion na CD, které
dostali na začátku září prvňáčci vybraných základních škol jako
dárek.
Oceněná práce Nikoly Vogalové: Lukáš - záchrana Pekla
Náš příběh se odehrává v krásném městě Ostrava. V malém
domečku bydlí devítiletý chlapec jménem Lukáš, který je velmi zaujat komiksovými časopisy s čerty. Jednoho dne se chlapec
dozví o novém pokoji dole ve sklepě. Rozhodne se tedy navštívit
tuto místnost. Dlouhá chodba za dveřmi schovává veliké tajemství. Ukrývá se zde dům pána Pekel a jeho služebníků. Lukáš se
tedy vydává vstříc Peklu.
„Co tu pohledáváš?!“ ptá se mladíka čert Šmudlík, který si
chlapce po chvíli všiml. „Sám ani nevím, prošel jsem dveřmi a
jsem tady.“ „ Tak tě tady vítám! Nemusíš se nás bát, tady zlé
čerty nenajdeš. Následuj mě do naší kuchyně!“ usmívá se Šmudlík. Než dorazili na určené místo, prohodili spolu pár vět, aby
řeč nestála. Když se dostali do kuchyně, Lukáš se ulekl. Všude
se pohybovali slušně upravení čerti, kteří se pomocí kouzel snažili připravit chutné jídlo. „Rychle, šup šup, lednice a sporáky
do pozoru!“ ozval se čert Pikolín. Jen tato slova dořekl, všechny
sporáky se usmály a lednice otevřely svá dvířka. „To je úžasné
a proč to všechno děláte?“ táže se v rohu stojící Lukáš. Čerti
se zastavili a otočili se na neznámého hosta. Šmudlík se však
před Lukáše postavil a dodal: „Toto je náš kamarád,“ snažil se
ostatním čertům vysvětlit, co se stalo, avšak do řeči mu skočil
chlapec. „A rád bych vám pomohl, vždy jsem chtěl vařit s čerty!“ Pikolín a mladá čertice Drahomíra se ke klukovi přiblížili a
Lukáš citíl, že se stane něco zlého. Naštěstí se čertice usmála, a
tak poznal, že je vše v pořádku. Utíkal tedy k plotně a začal vařit
dobroty ze svého domova.

Město snů Vratimov

hře stávají řešiteli vybraného problému, vytvoří si svůj plán a za
pomoci dospělých, které přibírají do hry, své představy upravují a
hledají cesty, jak je uvést do života.
Obsah projektu je zaměřen široce na ozdravování života městského společenství s důrazem na oblast odpadového hospodářství.
Hra má dvě základní propojené části: výtvarnou a literární soutěž
– Moje město snů a praktickou soutěž – Škola a odpady – z ní
bezprostředně vzejdou změny vedoucí k minimalizaci odpadu
vznikajícího ve škole, zejména systém třídění odpadu s technickou
koncovkou.
Partnery tohoto projektu ekologické výchovy v odpadovém hospodářství jsou společnost .A.S.A., spol. s r.o., Město Vratimov a
základní školy - ZŠ Datyňská a ZŠ Masarykovo náměstí.
Projekt bude realizován v prvním pololetí školního roku
2015/2016. Věnujme pozornost dětským snům. Vždyť důsledky
našich rozhodnutí ovlivní jejich budoucnost.

Připravujeme s Vámi, pro Vás a Vaše děti svěží doplněk ekologické výchovy - velkou hru Město snů Vratimov 2015/2016.
Nedejte se odradit prvním dojmem, že snění se do dnešní doby
příliš nehodí. Nechejte se naopak
zlákat chvíli si hrát.
Schopnost snít je to, co nám
dospělým už mnohdy chybí.
Představivost je naopak předpokladem tvořivého myšlení. Tato
schopnost se naštěstí rodí s každou novou generací.
Město snů je velkou hrou dětí a
dospělých. Je určena pro neomezený počet účastníků a ke snadnější koordinaci využívá těsné
spolupráce se školami. Děti se ve
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Martina Mazurová
.A.S.A., spol. s r.o.
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Rýžování zlata v Mateřské škole Vratimov
Na pátek 26. 6. 2015 byla pro děti z nejstarších tříd Mateřské
školy ve Vratimově připravena zajímavá beseda na téma rýžování
zlata. Nejdříve si ve třídě U Slunečnice vyslechly vyprávění pana
Pěčonky, který hovořil o svých zážitcích při cestách za zlatem.
Na interaktivní tabuli si pak mohly prohlédnout fotky s ukázkami
ručního i strojního rýžování zlata.
Všichni si představovali, že se při tomto úkonu vyloví velké
lesklé kusy tohoto kovu. Byli však překvapeni, když se jim do
rukou dostala sklenička s malinkými, sotva viditelnými kousky
zlata. Děti se tak dozvěděly, že rýžování zlata je vlastně zdlouhavá činnost, při které musí být člověk velice trpělivý a pozorný.
Pan Pěčonka dětem také povyprávěl o tom, s kterými zvířaty žijícími ve volné přírodě se na svých cestách setkává. Po této besedě
jsme se všichni přesunuli na školní zahradu, kde u vodních korýtek děti zhlédly názornou ukázku, jak se zlato správně rýžuje.
Pozorovaly, jak se z rýžovací pánve pomalu a za stálého otáčení
odplavuje hlína a písek ze zlatonosné řeky. Nejdříve tomu někteří
nevěnovali moc pozornosti. Až po nějaké době, když na pánev
zasvítilo sluníčko, všechny děti zajásaly, protože se konečně mezi
hlínou něco zlatě zatřpytilo! Později si někteří odvážlivci mohli
rýžování zlata sami vyzkoušet.
Myslím, že beseda byla pro děti přínosem. Mohly si z ní odnést
vědomosti o tom, že zlato je opravdu drahý kov a než z něj bude
prstýnek nebo řetízek, musí urazit zdlouhavou cestu, aby nabylo
své dokonalosti.
Kateřina Božoňová
MŠ Vratimov

foto MŠ Vratimov

DDM Vratimov

Ohlédnutí za letními tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal o letních prázdninách
čtrnáct táborů pro děti. Z toho čtyři tábory byly příměstské – to
znamená, že rodiče ráno děti přivedli na domeček, kde pro ně byl
připraven bohatý program, včetně zajímavých výletů a odpoledne si děti opět vyzvedli. Jedním z příměstských táborů bylo soustředění pro malé mažoretky. Příměstských táborů se zúčastnilo
celkem 81 dětí.
Pobytových táborů, kterých bylo deset, se zúčastnilo celkem
354 dětí. Pobytové tábory probíhaly na různých místech (Morávka, Lukavec, Myšinec…) 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
být účastníci táborů Badateli, ocitnout se na Tajuplném ostrově
nebo ve Strašidelném mlýně. V rámci táborů proběhla i odborná
soustředění Taekwon-do a TV Pantuška.
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 děkovné dopisy rodičů.
Děkujeme za důvěru a už nyní pro vás připravujeme tábory na
léto 2016.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

foto DDM Vratimov
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Nabídka kroužků Domu dětí a mládeže Vratimov pro školní rok
2015/2016
Pro školní rok 2015/2016 si Dům dětí a mládeže Vratimov připravil pro děti, mládež, ale i dospělé zájemce opět bohatou nabídku kroužků, klubů a kurzů. Jsou mezi nimi naše stálice, jako
například mažoretky ZIK ZAK, ale také novinky, jako je třeba
Grafický design, Robotika a Dřevař. Pro dospělé je připraven Taneční kurz.
Kompletní nabídku naleznete od 1. září 2015 na webových
stránkách www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku DDM Vratimov.
Pro úplný přehled o nabídce doporučuji navštívit DDM Vratimov 1. 9. 2015. Máme pro Vás připravený Den otevřených dveří a
odpoledne Křižovatku zájmů pro děti. Na těchto akcích dostanete
od nás kompletní nabídku aktivit pro nový školní rok. Můžete si
prohlédnout naše prostory a dostanete odpovědi na své otázky.
Od tohoto dne je možno přihlásit se do kroužků.
Činnost kroužků bude v tomto školním roce zahájena v týdnu
od 21. 9. do 25. 9. 2015 dle rozvrhu. Jde o zkušební provoz. Znamená to, že si můžete projít více kroužků, aniž byste se museli přihlašovat. Vyzkoušíte si, zda vybraná aktivita splňuje Vaše
očekávání, vedoucí Vám odpoví na Vaše dotazy a představí plán
činnosti kroužků na celý školní rok. V tomto týdnu mimořádně
umožňujeme rodičům účast na kroužku. Jedinou podmínkou jsou
přezůvky.

Ostrý provoz kroužků bude zahájen v týdnu od 29. 9. do 2. 10.
2015. Věřím, že v naší nabídce najdete kroužek, který Vám a Vašemu dítěti zpříjemní volný čas.
Bližší informace o všech aktivitách Domu dětí a mládeže Vratimov naleznete na www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/DDMVratimov.
Za kolektiv pracovníků DDM Vratimov
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka

foto DDM Vratimov

Pozvánky na akce DDM Vratimov
Den otevřených dveří
V úterý 1. září 2015 jsou pro všechny zvědavé u nás na Domě
dětí a mládeže Vratimov v době mezi 10. až 15. hodinou dveře
otevřené. Přijďte si pohlédnout prostory, kde Vaše děti nebo i Vy
můžete trávit svůj volný čas. Naším cílem je Váš volný čas pod
naší střechou.

Bližší informace o všech aktivitách Domu dětí a mládeže Vratimov naleznete na www.ddmvratimov.cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/DDMVratimov.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Křižovatka zájmů aneb stop nudě
Nabídka kroužků, kurzů a dalších aktivit DDM Vratimov pro
školní rok 2015/2016 proběhne v úterý 1. září 2015 od 15 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. Pro děti budou připraveny doplňkové hry a soutěže. Za jejich splnění čeká na děti odměna formou
nanuku.

Oslavy 40. výročí Domu dětí
a mládeže Vratimov
Tak je to tady! Letos je tomu 40 let ode dne, kdy vratimovské
děti a mládež dostali od města Vratimov do užívání budovu bývalého Katolického domu, dnes DDM Vratimov. Je to spousta
let. Za tu dobu prošel „domeček“, jak se mu dnes říká, celou řadou změn. Vystřídala se v něm celá řada vedoucích i účastníků
činností. Není náhodou, že i tábor na louce Nadějov v Lukavci
u Fulneku slaví stejné výročí.
Rádi bychom tato výročí oslavili. A rádi bychom, abyste byli
u toho. Proto zveme všechny pamětníky a přátele bývalého Pionýrského domu a současného Domu dětí a mládeže na oslavy
kulatin. Oslavy proběhnou v DDM Vratimov v pátek 18. září
2015. Oficiální část zahájíme v 15 hodin. Od 18 do 22 hodin bude
připraveno neformální posezení pro pamětníky a současné vedoucí kroužků.
Těšíme se na setkání. Bližší informace o všech aktivitách
Domu dětí a mládeže Vratimov naleznete na www.ddmvratimov.
cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/DDMVratimov.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Vratimovský smeč
První ročník turnaje amatérských a rekreačních volejbalistů
o putovní pohár pro hráče ve věku 15 – 99 let proběhne na hřišti
DDM Vratimov v sobotu 5. 9. 2015 od 9 hodin. Podmínkou jsou
2 ženy v družstvu. Termín pro přihlášení je do 3. 9. 2015 na tel:
739 201 077 nebo na mail: m.gracova@ddmvratimov.cz.
Diskotéka
První diskotéka tohoto školního roku pro náctileté proběhne v pátek 11. 9. 2015. Začínáme v 18 hodin.
Putování za švestkovou vůní
V sobotu 3. 10. 2015 můžou rodinná družstva v čase mezi 15
a 15.45 vyrazit na Putování za švestkovou vůní. Start je u DDM
Vratimov. Trasa vede napříč Vratimovem až k Domu zahrádkářů. Cestou za švestkami budete plnit úkoly a v cíli na každého
čeká švestkové překvapení. Podmínkou účasti je, aby v každém
družstvu byl alespoň jeden dospělák. Na akci se podílí Český zahrádkářský svaz.
10

informace občanům

Sejdou se, aby pomohli lidem ohroženým sociálním vyloučením
Benefiční koncert Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli...
Na podporu Charitního střediska sv. Lucie - startovací byty,
proběhne ve čtvrtek 17. 9. 2015 od 19 hodin v kostele Sv. Ducha
v Ostravě-Zábřehu benefiční koncert. Předprodej vstupenek bude
zahájen od 4. 9. 2015.
Celý výtěžek vstupného využijeme v rámci povolené veřejné
sbírky na podporu dofinancování přibudování Tréninkových
prostor Charitního střediska sv. Lucie. To již od března 2015
slouží ženám a mužům z azylových domů a startovacích bytů
k získání dovedností a schopností potřebných pro zvládnutí samostatného bydlení a vlastních potřeb v běžném životě ve společnosti. Jde například o nácvik vaření, ručních prací, výtvarnou činnost, výuku práce na PC, kurzy zaměřené na finanční
gramotnost, vstup na trh práce atd.
Záštitu nad akcí převzali Mons. František V. Lobkowicz, biskup Diecéze ostravsko-opavské, Ing. Tomáš Macura, MBA,
primátor Statutárního města Ostrava; Miroslav Novák, hejtman
Moravskoslezského kraje. Více na webu: http://ostrava.caritas.cz/
akce/sesli-se-aby-pomohli-17-9-2015/.
Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny
a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost účasti zdarma na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím
prostředí. Na společném setkání s profesionálními zdravotními
sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou
pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Získáte informace o tom, jak se nemocnému podává strava,
tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování jako
prevence vzniku proleženin. Proběhnout také praktické ukázky.
Rovněž máme připraveny informace o možnostech získávání
příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek,
které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného
člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v Charitní
hospicové poradně, katalog pomůcek a další informace můžete
nalézt na webu Charity Ostrava www.ostrava.charita.cz.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 21. 9. 2015
od 14 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 8, OstravaVýškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. Markéty
Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mail: cho.
hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!
Chcete být užiteční? Darujte svůj čas lidem, kteří Vaši pomoc potřebují…
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše a
Fakultní nemocnice Ostrava. Cílem práce dobrovolníků z Dobrovolnického hospicového centra Charity Ostrava je poskyto-

vání kvalifikované pomoci lidem v závěru života, doprovázení
nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trávený čas
např. povídání, čtení, hru a s tím i pochopení a podporu. Dobrovolnická činnost přináší pocit smysluplné práce a seberealizace,
možnost získat nové zkušenosti a přátele.
Dobrovolníky odborně připravujeme v šedesátihodinovém
kurzu, po jehož dokončení obdrží účastník certifikát o jeho absolvování. Kurz pro hospicové dobrovolníky začíná 25. 9. 2015
od 16 hodin. Podmínkou je minimální věk 18 let a osobnostní předpoklady jako jsou komunikační schopnosti, empatie,
schopnost týmové práce a vyrovnanost s nemocí a umíráním.
Kontakt Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum,
Charvátská 8, Ostrava-Výškovice, (budova Hospice sv. Lukáše).
Kontaktní osoba Bc. Jana Camfrlová, DiS. Tel: 599 508 505,
731 625 768, e-mail: cho.hospicove.centrum@charita.cz, web:
www.ostrava.charita.cz, http://ostrava.caritas.cz/akce/kurz-pro
-hospicove-dobrovolniky-25-9-2015/.
Ing. Dalibor Kraut
Charita Ostrava

Městská knihovna Vratimov
V průběhu měsíců září a říjen se
můžete seznámit s výstavou ilustrací Honzy Smolíka ke knihám
spisovatelky a scénáristky Kláry
Smolíkové, která vznikla na základě jejich knih (nejen) o historii.
K výstavě ještě přibudou komiksy
z knihy Husův dům a ilustrace z
knihy Jak se staví město. Neváhejte a přijďte se podívat!
Výstava bude ke zhlédnutí od
10. září do 16. října 2015 v půjčovní době v pondělí a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin,
v úterý od 9 do 12 hodin a v pátek od 13 do 16 hodin.
V místní knihovně Horní Datyně by měl provoz začít po
dvouměsíčním uzavření v pondělí 7. září 2015 ve 14 hodin.
Těšíme se na Vás!
Marika Zajíčková
MěK Vratimov

Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení 2015
za pečovatelskou službu města Vratimova, Miroslav Knap (asambláž - obrázky).
Všichni zúčastnění obdrželi malou pozornost s pamětním listem
a Miroslav Knap navíc získal ve své kategorii ocenění za svou
práci.
Děkuji touto cestou všem zúčastněným za reprezentaci města
Vratimova a budeme se společně těšit na další ročník této krásné
soutěžní výstavy, kterou pořádá Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
Iveta Kaňáková, DiS.
koordinátor pečovatelské služby města Vratimova

Ve dnech 11. – 14. června 2015 se uskutečnil již 16. ročník soutěžní výstavy seniorů pro radost a potěšení na Výstavišti v Lysé
na Labem. Za město Vratimov se této výstavy se svými výrobky
zúčastnili tito senioři:
za Spolek seniorů města Vratimova Libuše Kolářová (vyšívání ubrusy), Dagmar Šuhajová (vyšívání - ubrus) a Amálie Mokošová
(vyšívání - ubrus),
za Svaz tělesně postižených, místní organizaci Vratimov, Jindřiška Radvanská (paličkování - motýlci a na dřevěné desce) a Danuše Slívová (pedig - ošatka, příborník),
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Kronika města Vratimova, část 48. - rok 1935
Rok 1935
Počasí
Rok 1935 byl převážně suchý, nouze bylo o píci. Jinak byl rok
průměrně úrodný, rež a pšenice však polehly. Temperatura v roce
1935: leden dopoledne 0,5 °C, odpoledne - 3,4 °C. Únor dopoledne
- 2,1 °C, odpoledne 1,5 °C. Březen dopoledne - 3,7 °C, odpoledne 5,5 °C. Duben dopoledne 4,5 °C, odpoledne 11,4 °C. Květen
dopoledne 9,3 °C, odpoledne 17,5 °C. Červen dopoledne 13,7 °C,
odpoledne 22,8 °C. Červenec dopoledne 12,6 °C, odpoledne 21,6
°C. Srpen dopoledne 11,6 °C, odpoledne 21,7 °C. Září dopoledne
9,9 °C, odpoledne 7,6 °C. Říjen dopoledne 7 °C, odpoledne 10 °C.
Listopad dopoledne 2,6 °C, odpoledne 7,7 °C. Prosinec dopoledne
4 °C, odpoledne 4 °C.

Vratimovský mlýn po Jos. Kubítovi byl prodán roku 1897 továrně za 14 600 zlatých.
Obilní ceny od roku 1877 až do roku 1897:
-- 1 měřice rži tj. ¾ hl za 3,5 zl. - 3,7 zl.
-- 1 měřice pšenice tj. ¾ hl za 4,2 zl. – 5 zl.
-- 1 měřice ječmene tj. ¾ hl za 3,2 zl. – 3,5 zl.
-- 1 měřice ovsa tj. ¾ hl za 2,2 zl. – 2,8 zl.
-- seno 50 Kg za 1 zl. – 1,5 zl.
-- brambory 100 Kg za 1,6 zl. – 2 zl.
Ceny obilní stouply po žních. 1 měřice rži za 5,5 zl., 1 měřice
pšenice za 7,2 zl.

Nezaměstnanost
Nezaměstnanost dělnictva je rok od roku větší, lidé by chtěli
pracovat, není však žádného zaměstnání. V poslední době stoupla
značně nezaměstnanost ve zdejším kraji. Je to následek omezené výroby ve zdejších průmyslových podnicích. K 31. lednu t. r.
bylo u okresního úřadu práce ve Frýdku přihlášeno celkem 2 809
nezaměstnaných a omezeně pracujících osob. Z toho počtu připadá na samotný Frýdek (město) 619 nezaměstnaných a omezeně
pracujících osob. Nárok na podporu gentského systému uplatnilo
v měsíci lednu celkem 619 osob. Počet nezaměstnaných ve Vratimově dle stavu ze dne 1. ledna 1935 bylo 136 osob, a sice z toho
počtu 2 dle gentského systému. V roce 1934 bylo 132 nezaměstnaných osob.
Kronika Jana Klegy
Jan Klega, rolník čís. 87 zapsal do své rodinné kroniky tyto
pamětihodné události. V lednu 1891 bylo mnoho sněhu a velké
chumelenice. Dne 15. července 1891 byla velká voda, žně byly
špatné a celé léto mokré. Velká voda byla též 16. – 17. června
1894. V únoru 1895 bylo mnoho sněhu a vánice do polovice
března. Sněhu bylo na 1,5 m. V říjnu 1895 začala se stavět
stavitelem Srnou z Moravské Ostravy nová farní budova, která stála přes 9 000 zlatých. V rožním kamenu jsou v plechové
skřínce zazděny památní listiny. Stará farní budova stála přes 100
let. Fara a kříž u kostela byly posvěceny 22. října 1896. V roce
1896 byly v lednu velké závěje sněhu. Léto bylo mokré, senné žně
špatné, obilní žně ranní byly pěkné, pozdější obilí zůstalo až do
15. srpna porostlé v mandelích, s nebe se jen lilo, každý den, žáden
nepamatoval tak špatné žně, brambory na polích hnily. V roce 1897
dne 12. května napadlo sněhu až na 0, 3 m, květen byl celý špatný,
pršelo pořád, staří lidé takového máje nepamatují. Brambory se sázely okolo 15. června.
Málokunčická šachta byla postavena na Malíkově roli. Odprodané za 4 000 zlatých v roce 1897. Velkokunčické panství hraběte
Saint Genois prodáno bylo 5. června 1897, a to panství velkokunčické, vratimovské a řepištské v exekuční cestě brněnské spořitelně za 500 000 zlatých.

ilustrační foto, foto archiv KS
Nový rok 1898 byl teplý bez sněhu, zima jako vesna. V únoru
teplo, pracovalo se v poli, komáři lítali. Březen byl taky teplý a
pěkný. 10. září 1898 byla v Ženevě zavražděna rakouská císařovna Alžběta. V říjnu 1898 o posvícení v pondělí večer byla velká
hřmota a blýskanice, potom bylo teplo jako v létě až do poloviny
prosince.
Dne 24. června 1899 byly ve Vratimově posvěceny nové varhany
od Riegra z Krnova, stály 3 600 zlatých. V tomto roce 17. července
byl ve Vratimově návštěvou hravě Thun-Hohenstein, zemský president, starostou byl pan Ludvík Telecký.
První stavení na panském poli (v Hermaně) u Ribiařova (tehda
Bělova) hostince postavil Ruta z Podlesí. Stavební místo, čtvereční
sáh stál 3,5 zlatých na jiných polích stála měřice 500 – 800 zlatých.
Peníze v tomto čase byly: haléř, dvouhaléř, pěťák, niklové desetníky.
Stříbrné: koruna, renšťák. Papírové: 5 zlatých, 10 zlatých, 50 zlatých,
100 zlatých. Zlaté: 10 korun, 20 korun.
pokračování příště
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Ohlédnutí za Vratimovskou poutí

foto KS Vratimov

Nedělní divadelní pohádka - Divadelní soubor Bambules

OBUšku z pytle ven!
neděle 20. září v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov
rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

děti s vybarveným obrázkem dostanou malé překvapení

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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Devítka
PETR Divadlo
JEDLIČKA

PETR JEDLIČKA

MALÁ
RETROSPEKTIVA

Peter Quilter

MALÁ
Opona nahoru!RETR
RETROSPEKTIVA
pátek 4. září v 19 hodin

Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

OBRAZY, SOCHY, KRESBY
vernisáž výstavy 8. září v 17 hodin
vstup zdarma
Výstava bude otevřena do 5. listopadu každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

OBRAZY, SOCHY, KRESBY

v sále stolová úprava s možností občerstvení
vernisáž výstavy 8. září v 17 hodin
vernisáž v
vstupné 60 Kč

vstup zdarma
Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Výstava
bude
otevřena
do
5. listopadu
každou
středu
Výstava bude ote
Provozní doba pokladny kulturního
střediska:
PO –
ČT 8 –a17čtvrtek
hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
od 16 do
19
hodin,
u
všech
pořadů
a
individuálně
595
700
751.
od
16 do 19 hodin
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

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

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

Kulturní středisko

Kulturní středisko

Kulturní středisko

VRATIMOV

VRATIMOV

VRATIMOV

Zdravá výživa v praxi
aneb jak jednoduše změnit jídelníček
pondělí 21. září v 18 hodin
přednáška o zdravém stravování s výživovou poradkyní Barborou Hudákovou Janšovou
Společenský dům Vratimov, salónky
vstupné 50 Kč
Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin. Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

OBRA
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PŘIPRAVUJEME

Eduardo De Filippo: Filumena Marturano
Divadelní agentura Harlekýn

1. listopadu 2015 v 19 hodin
Manželství po italsku s dojetím a komikou.
vstupné 370 Kč

Režie: Zdeněk Kaloč
Překlad: Oldřich Kautský
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, Jaroslava Pokorná/Jaroslava Tvrzníková /Jaroslava Obermaierová, Malvína Pachlová/Anna Fialová,
František Skopal, Karel Heřmánek ml. /Jan Ťoupalík, Petr
Srna/Michal Čeliš, Libor Hruška/Zdeněk Hruška, Petr
Vančura/Václav Legner

Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE
20. října 2015 v 18 hodin

Jaký je význam vašeho jména či data narození? Jaký mají vliv čísla na zdraví?
numerologická přednáška s Bc. Dagmar Halotovou
Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48
vstupné 30 Kč
Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin. Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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kino Hvězda v září

Zvonilka a tvor Netvor

Rodinný film

Asterix:
Sídliště bohů

1. září v 17 hodin

USA, 2015, 76´, animovaná pohádka (český dabing), vstupné
ZDARMA, přístupné bez omezení
Režie: Steve Loter

16. září v 17 hodin

Francie, 2015, 85´, animovaná
pohádka (český dabing), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč,
přístupné bez omezení
Režie: Louis Clichy
Pokračování slavné animované komedie pro děti i dospělé.
Hrstka nepoddajných Galů se nadále vysmívá Juliu Cesarovi
a odolává jeho válečným výpadům.

Veselá víla Chovatelka Fauna věří, že každý živý tvor je v
jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem, který je
podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. Fauna musí
poslechnout své srdce a zariskovat, aby s pomocí svých vílích
kamarádek záhadného tvora Netvora zachránila před strážci
Hvězdné roklinky.

Nezlomný

23. září v 19 hodin

USA, 2015, 137´, válečné drama (české titulky), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Angelina Jolie
Hrají: Jack O´Connell, Garrett Hedlung, Jai Courtney a další.

Filmový klub

Filmový dobrodruh Karel Zeman
2. září v 19 hodin

ČR, 2015, 102´, dokument, vstupné 80 Kč, členové klubu 70 Kč,
přístupné bez omezení
Režie: Tomáš Hodan
Hrají: Terry Gilliam, Ludmila Zemanová, Boris Masník a další.
Když máte silnou vůli, přežijete všechno! Osud slavného
amerického olympionika, válečného letce, trosečníka a
válečného zajatce je toho důkazem.
Sobotní kino pro děti

O statečné princezně
26. září v 10 hodin

ČR, 68´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč,
přístupné bez omezení
Císařovy nové šaty, Krakonoš a mistr jehlička, O statečné
princezně, Čarovná rybí kostička, Kocourek Mňouk, Já a
Bělovous Zrzunda.

Filmový dobrodruh Karel Zeman je životopisný film,
který se ohlíží za životem, prací a významem génia světové
kinematografie.

Domácí péče

Rodinný film

Zloba – Královna černé magie

9. září v 19 hodin

ČR, 2015, 92´, lidská komedie, vstupné 70 Kč, přístupné bez
omezení
Režie: Slávek Horák
Hrají: Alena Mihulová, Bolek Polívka, Tatiana Vilhelmová a
další.

30. září v 17 hodin

USA, 2014, 97´, rodinný film (český dabing), rodinné vstupné
100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Linda Woolverton
Hrají: Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning a další.
Královna Zloba si uvědomuje, že princezna, kterou při narození
proklela, může být klíčem k míru mezi lidskou a lesní říši, a je
tak nucena k nemilosrdným činům.

Domácí péče je silný příběh se spoustou dojemných a vtipných
momentů. Film, ze kterého budou lidé odcházet rozhodnuti
žít lépe a vnímavěji.
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informace občanům
Kurzy v kulturním středisku již naplněné k 24. srpnu 2015

Září
v kulturním středisku

Pondělí

Program ve Společenském domě ve Vratimově
3. září

15.00

učebna č. 11

autoškola

8. září
17.00
galerie
			

vernisáž výstavy 		
Malá retrospektiva

8. září

18.00

kinosál

Těšínské divadlo – Slepice

9. září

16.00

galerie

výstava Malá retrospektiva

10. září

10.00

vestibul

prodej

10. září

15.00

učebna č. 11

autoškola

10. září

16.00

galerie

výstava Malá retrospektiva

16. září

16.00

galerie

výstava Malá retrospektiva

17. září

15.00

učebna č. 11

autoškola

17. září

16.00

galerie

výstava Malá retrospektiva

18. září

09.30

prostranství KS Běh naděje

20. září

10.00

kinosál

Obušku z pytle ven!

21. září

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

21. září

18.00

salónky

přednáška

			

Zdravá výživa v praxi

23. září

16.00

galerie

výstava Malá retrospektiva

24. září

15.00

učebna č. 11

autoškola

24. září

16.00

galerie

výstava Malá retrospektiva

29. září

9.30

vestibul

prodej

cvičení seniorů

16.00

učebna č. 11

(14.9.) informativní schůzka AJ

19.00

cvičební sál

relax a jóga

Úterý

18.00

cvičební sál

pilates

Středa

17.00

salonky

jóga s Luckou

18.30

salonky

vinyasa powerjóga

17.00

cvičební sál

pilates

18.00

cvičební sál

bodyform

Více informací na www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

Volná místa v kurzech
kulturního střediska
PONDĚLÍ
BOSU - 7. 9. 2015 - 25. 1. 2016
980 Kč/18 lekcí, 17 - 18 hodin, lektorka: Lenka Valigurová
AEROBIC MIX - 7. 9. 2015 - 25. 1. 2016
890 Kč/18 lekcí, 18 - 19 hodin, lektorka: Lenka Valigurová
SHOW DANCE S PELI - 7. 9. 2015 - 25. 1. 2016
780 Kč/17 lekcí, 18 - 19 hodin, lektorka: Martina Pelikánová
ANGLIČTINA - 14. 9. 2015 - 6. 6. 2016
2 440 Kč/33 lekcí, lektorka: Hana Kolmášová
POČÍTAČE PRO ZAČÁTEČNÍKY - 5. 10. 2015 - 7. 12. 2015
1 000 Kč/10lekcí, 17 - 18.45 hodin, lektor: Jan Ohánka

ÚTERÝ
KONDIČNÍ CVIČENÍ - 29. 9. 2015 - 19. 1. 2016
720 Kč/14 lekcí, 16.30 - 17.30 hodin, lektorka: Markéta Adámková

Program v Kulturním domě Horní Datyně
4. září
19.00
velký sál
			
19. září
9.00
velký sál
20. září
9.00
velký sál
21. září
8.00
velký sál
25. září
18.40
klubovna
26. září
20.00
velký sál

cvičební sál

Čtvrtek

nedělní pohádka –

			

9.45

ABY ZÁDA NEBOLELA - 15. 9. 2015 - 19. 1. 2016
885 Kč/16 lekcí, 17 - 18 hodin, lektorka: Monika Čížová

divadlo Devítka Opona nahoru!
výstava ČZS
výstava ČZS
výstava ČZS
schůze ZO ČZS
taneční zábava

PILOXING - 8. 9. 2015 - 9. 1. 2016
850 Kč/17 lekcí, 18 - 19 hodin, lektorka: Soňa Grošaftová
BODYFORM - 8. 9. 2015 - 19. 1. 2016
870 Kč/17 lekcí, 19 - 20 hodin, lektorka: Lenka Horáková

STŘEDA
ZÁBAVNÉ TANEČNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI OD 8 LET
9. 9. 2015 - 21. 1. 2016
640 Kč/17 lekcí, 16.30 - 17.15 hodin, lektorka: Martina Pelikánová
BODYSTYLING - 9. 9. 2015 - 21. 1. 2016
870 Kč/17 lekcí, 18 - 19 hodin, lektorka: Bára Hudáková Janšová

Hasiči Vratimov pod záštitou Města Vratimov
pořádají 2. ročník

FIT BALÓNY - 9. 9. 2015 - 21. 1. 2016
780 Kč/17 lekcí, 19 - 20 hodin, lektorka: Eva Šindelářová

HASIČSKÝ ROCK FEST

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek
www.ksvratimov.cz v záložce kurzy nebo osobně v pokladně
Kulturního střediska Vratimov.
Informace na tel.: 595 700 752 nebo 731 446 809.

12. 9. 2015 od 15 hodin u hasičárny
více informací na www.hasicivratimov.cz
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

JUBILEUM
Dne 2. 9. 2015 oslaví své 85. narozeniny paní

Dne 14. 8. 2015 by se dožil 90-ti let pan

Miloslava Kozová.

František Koza.

Přejeme Ti, babičko, hlavně pevné zdravíčko,
radost v mysli abys měla, do sta let nám
vydržela. Přeje Tvá milující rodina.

S láskou vzpomínáme a nikdy
nezapomeneme. Milující rodina.

Věk není to, v čem se pozná stáří,
když Vaše oči mládím září,
když srdce se umí pousmát,
tak ten věk není znát…

Dne 27. 8. 2015 jsme si připomněli 5. smutné
výročí úmrtí pana

Miroslava Pastrňáka.

Dne 17. července 2015 oslavila
krásné jubilejní 90. narozeniny
vážená paní

S láskou vzpomínají manželka Magda
a dcery Světlana a Dagmar s rodinami.

Ludmila Mutová.
Za pečovatelskou službu města Vratimova bych chtěla touto cestou
paní Mutové ještě jednou vyjádřit co nejsrdečnější blahopřání, hodně
zdraví, spokojenosti, pohody a mnoho dalších šťastných let.

Dne 16. srpna 2015 jsme vzpomněli
6. výročí úmrtí paní

Iveta Kaňáková, DiS.
koordinátor pečovatelské služby města Vratimova

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

INZERCE PRO VÁS
Prodám řadovou garáž. Poruba - Sabinova ulice. Tel.: 607 510 553.

Čas nevrací to, co vzal, zůstanou jen
vzpomínky, bolest a velký žal.
Dne 8. 9. 2015 vzpomeneme nedožité
81. narozeniny paní

Pronajmu - prodám zařízený byt 2 + 1 v centru Vratimova, ulice
U Jeslí. Možnost garáže. Byt 8 500 Kč/měs. (950 000 Kč). Garáž
1 000 Kč/měs. (150 000 Kč). Tel.: 737 755 023.

Marie Ožanové.
Manžel Milan a dcery Helena a Eva s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Hledáme paní na úklid oční ambulance. Bližší informace na tel.
čísle 605 984 382.

provozní doba kulturního střediska:
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin

Kulturní středisko

VRATIMOV

úhrada vstupenek možná i převodem, rezervace a informace

na tel.: 595 700 751

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. září 2015

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Tisk: Tisk Agency, s.r.o, Ostrava.
Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
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– Z jednání rady města
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– Setkání představitelů města

1. říjen 2015 / číslo 10

měsíčník zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 2
str. 4

596 732 189

Den Slezské brány
V sobotu dne 3. října 2015 v době od 14 do 20 hodin se uskuteční první ročník akce pod názvem Den Slezské brány v prostorách paskovského zámku a přilehlého areálu. V budově zámku se
Vám představí všech devět měst a obcí regionu a jejich regionální
výrobci a dodavatelé, kteří Vám nabídnou své regionální potraviny a produkty. Rovněž nebudou chybět propagační předměty
a materiály jednotlivých měst, obcí, svazků obcí a MAS Slezské
brány, které podporují aktivity našeho regionu.
Pro návštěvníky akce bude připraven také doprovodný program s možností prohlídky zámku, galerie a výstavy modelů
dřevěných kostelů v regionu. Ve venkovním areálu zámku budou
probíhat vystoupení pěveckých sborů a pro děti bude připravena
nafukovací skluzavka a ježdění na koni. Občerstvení a posezení
bude zajištěno ve velkoprostorovém stanu.
Přijďte se přesvědčit, že náš region, ve kterém žijete, má svým
občanům co nabídnout a zároveň můžete strávit příjemné sobotní
odpoledne.
Na tuto akci Vás srdečně zvou představitelé regionu, měst a
obcí Regionu Slezská brána.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Zámek Paskov, foto KS Vratimov

informace občanům

Zpráva o uplatňování
Územního plánu Vratimov

Z jednání rady a zastupitelstva
města Vratimov

Městský úřad Vratimov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle § 6 odst. 2. zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, se
zajištěním kvalifikačních požadavků dle § 24 stavebního zákona,
připravuje v souladu s § 55 odst. 1. stavebního zákona Zprávu o
uplatňování Územního plánu Vratimov (dále jen „Zpráva“) za období čtyř let od nabytí jeho účinnosti.
Součástí Zprávy je vyhodnocení způsobu naplňování koncepcí stanovených platným územním plánem, vyhodnocení souladu,
resp. střetů s novými skutečnostmi, zejména s aktualizovanou
Politikou územního rozvoje ČR a se Zásadami územního rozvoje
Moravskoslezského kraje, se strategickými a rozvojovými záměry
obce, s požadavky oprávněných subjektů atd.
V souvislosti s přípravou podkladů pro Zprávu městský úřad informuje zastupitele města a jeho občany o možnosti podávat podněty a žádosti na změny v území. V případě, že budou naplňovat
podstatu návrhu na pořízení změny územního plánu, je nutné, aby
byly zpracovány v souladu s § 46 odst. 1. stavebního zákona.
Městský úřad upozorňuje na skutečnost, že Zpráva o uplatňování
nemusí prokázat potřebu zpracování změny územního plánu, mj.
také proto, že dle § 55 odst. 4. stavebního zákona další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a
(na základě prokázání) potřeby vymezení nových zastavitelných
ploch.
Podněty a žádosti lze podávat zásadně písemně na podatelnu
Městského úřadu Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov do
31. 10. 2015.
Ing. Renáta Pavlovská
odbor VaŽP

Dne 11. 8. 2015 rada města mimo jiné:
--

--

--

--

--

Schválila Darovací smlouvu o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 350 000 Kč mezi dárcem společností ArcelorMittal Ostrava, a. s. a obdarovaným městem Vratimov na rozšíření hracích prvků u Mateřské
školy v Horních Datyních.
Schválila uzavření Smlouvy o poskytování služby
elektronických komunikací, spočívající v poskytování,
zpracování a přenosu dat, které umožní monitorování
bezpečnostní situace na území města Vratimova, uzavíranou na dobu neurčitou mezi městem Vratimov a
společností OVANET.
Schválila Smlouvu o dílo k zajištění úprav a výsadby
dle projektové dokumentace Rekonstrukce zelených
ploch ve Vratimově, vegetační pásy v ul. Frýdecká a
Rekonstrukce zelených ploch ve Vratimově, vegetační
pásy v ul. Frýdecká II.
Zrušila od školního roku 2015/2016 příspěvek na plavecký výcvik a školu v přírodě poskytovaný městem
Vratimov jim zřizovaným příspěvkovým organizacím
– mateřské škole a základním školám.
Schválila poskytování příspěvku na dopravu žáků z rezervy školství na zotavovací pobyty dětí (školy v přírodě, adaptační pobyty).

Dne 25. 8. 2015 pak také:
---

Schválila Zásady k řízení příspěvkových organizací
zřizovaných městem Vratimov s účinností od 1. 9. 2015.
Doporučila zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Vratimov.

TGM

pro představitele zájmových spolků, politických stran a
organizací ve Vratimově

Dne 2. 9. 2015 zastupitelstvo města mimo jiné:
-------

Pozvánka

Odložilo bod Studie pro umístění městské knihovny do
prostor nákupního střediska ve Vratimově na příští zasedání zastupitelstva města.
Schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou
se stanoví školské obvody základních škol zřízených
městem Vratimov.
Nesouhlasilo s tím, aby město Vratimov provozovalo
v Horních Datyních poštu formou „Pošta Partner“ za
podmínek stanovených Českou poštou.
Souhlasilo s realizací Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Slezská brána na programové
období 2014+ na svém správním území.
Nepřijalo usnesení ke schválení obnovení televizního
vysílání v rámci Dobrovolného svazku obcí Region
Slezská brána.
Schválilo Smlouvu o úvěru mezi městem Vratimov a
Českou spořitelnou.

Vážení představitelé společenského života našeho města,
dovolte, abych Vás a členy nebo zaměstnance
Vašich organizací pozvala na oslavy ke

Dni vzniku samostatného Československa
a oslav státního svátku, které se uskuteční
v úterý dne 27. října 2015 v 15 hodin
k uctění památky prezidenta T. G. Masaryka a vzpomenutí
vzniku prvního samostatného státu Čechů a Slováků, před
pomníkem u ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí ve Vratimově
Program:
Zahájení
Projev starostky
Položení květin zástupců 		
spolků, společenských 		
organizací a politických 		
stran ve městě
Zakončení hymnou

Usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva jsou k dispozici na
stránkách města – www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech
místostarosta
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Měření kvality ovzduší je v plném proudu a dobrovolníků jsou
desítky

předběžné výsledky bychom mohli znát za tři měsíce, na podrobné analýzy si však počkáme déle.
Ti z vás, kteří se již do kapacity projektu nevešli, snad budou
mít možnost příště. Nyní vyjednáváme s Akademií věd a Ústavem experimentální medicíny další měření a monitoring ve Vratimově, a to v zimním období, kdy je znečištění ovzduší ovlivněno emisemi z topenišť rodinných domů a meteorologickými
podmínkami, zejména pak inverzí. Váš zájem o tento projekt nám
tedy velmi pomohl.
Na fotografii můžete vidět jeden z nejmodernějších přístrojů na
měření nečistot v ovzduší, který již pomocí filtrů a další techniky
dokáže rozpoznat a měřit prachové mikročástice PM 2,5, které
se mohou usazovat v průduškách, pronikat do plicních sklípků a
krve a způsobit zdravotní problémy. Na rozdíl například od sazí
z otevřených ohnišť jsou tyto jemné prachové částice rizikovější
a usazují se více v těle. Velmi nebezpečný je pak polycyklický
aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy Benzo[a]pyren,
který je karcinogenní a mutagenní. Doufám tedy, že výsledky
budou pro Vratimov příznivější než v jiných lokalitách na Ostravsku.
Byť jsem tento měsíc po několika letech dobrovolně ukončil
svůj mandát člena zastupitelstva města Vratimov a nahradí mě za
Stranu zelených Ing. Tomáš Kupka, PhD., nadále se budu ve volném čase věnovat tomuto a dalším projektům, jejichž společným
cílem je zkvalitnění životních podmínek v našem městě. Pravidelné informace a novinky můžete sledovat také na Facebooku
Zelená pro Vratimov.
O výsledcích měření vás budeme informovat také prostřednictvím televize a Vratimovských novin.
Jiří Klega
Strana zelených

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nabídli svou účast na monitoringu znečištění ovzduší a jeho vlivu na zdraví občanů Vratimova. Velmi si toho ceníme. Měření je v plném proudu a první

Přístroj na měření kvality ovzduší, foto Zelená pro Vratimov

Autobusové zálivy na Masarykově náměstí, aneb ne každá
stavba se podaří napoprvé
Zprávu, že Moravskoslezský kraj získal dotace a vyčlenil peníze na opravu silnice 2. třídy, Frýdecká, jsme určitě přivítali
všichni. Oprava proběhla v letních měsících tohoto roku a opraveny byly také dva zálivy u nástupních ostrůvků na Masarykově
náměstí. Jejich oprava působila dopravní problémy a oddechli
jsme si, když stavební stroje zmizely a autobusy mohly zajíždět
k zastávkám.
Bohužel krátce poté stavební firma vše opravené odstranila
a začala s opravami znovu. Přestože nejde o naši stavbu, město
Vratimov v ní není investorem a nemůže o ní nijak rozhodovat,
dostáváme od občanů řadu dotazů, cože se to vlastně u našich autobusových zastávek děje. Dotázali jsme se proto investora, a jak
jsme již tušili, zhotovitel odstraňuje vady stavby, které investor
zjistil a kvůli kterým dílo nepřevzal. Bohužel u tak velkých staveb nikdy nelze vyloučit problémy při realizaci stavby a případné
vady díla po dokončení.
Město samo bylo v minulých pěti letech investorem řady velmi
náročných stavebních akcí za desítky milionů korun a není vždy
jednoduché uhlídat hladký průběh a požadovanou kvalitu díla.
Bohužel i nastavený systém veřejných zakázek, kdy si nikdo nedovolí vybrat jinou než nejlevnější firmu, kvalitě díla vždy nepřispívá. V centru našeho města tak můžeme vidět, že také ostatní
investoři se potýkají s obdobnými problémy, s jakými se setká-

váme občas i my na našich stavbách a kterým se snažíme všemi
prostředky předcházet.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto KS Vratimov
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Pozvání na setkání představitelů města Vratimova se starší
generací
Městský úřad ve Vratimově a Komise pro občanské záležitosti Vás i Vašeho manžela/ku srdečně zve na Setkání zástupců
města se starší generací.
Těšíme se na Vaši účast při hudbě s malým pohoštěním. Komise pro občanské záležitosti města Vratimova pod vedením
paní Jaromíry Maulerové, paní Jarmily Slívové a paní Barbory
Frankové, DiS., zorganizovala i letos setkání seniorů s představiteli našeho města a touto cestou srdečně zve všechny seniory

starší 70 let ve dnech 3. 11. 2015 do Kulturního domu v Horních
Datyních, 4. 11. a 5. 11. 2015 do kavárny Společenského domu
ve Vratimově, vždy od 14 hodin.
Žádáme zájemce o toto setkání, aby se nahlásili nejpozději
do pátku 23. října 2015 na telefonním čísle 595 705 911 u paní
Martiny Janošové.
KPOZ ve spolupráci s odborem sociálně-správním

Apimodia: Včelařské poznatky

Český červený kříž

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s. ve
spolupráci se Spolkem pro rozvoj včelařství MÁJA a ZO ČSV Frýdek-Místek srdečně zvou všechny včelaře a zájemce o včelaření na
seminář s Václavem Švamberkem na téma APIMONDIA – Jižní
Korea 2015, který se uskuteční v sobotu 17. října od 9 hodin ve
Včelařském naučném areálu Chlebovice.
Seznámíte se s novými včelařskými poznatky z letošní Apimondie, která se koná v jihokorejském Daejeonu v září 2015. Členové delegace, která se pod odborným vedením RNDr. Švamberka
účastní této největší mezinárodní včelařské události, vám představí
inspirativní informace a zajímavá setkání, která letošní Apimondia
přinese. Uvidíte dokumentární film natočený přímo v Jižní Koreji
zachycující podstatné okamžiky tohoto celosvětově nejvýznamnějšího včelařského svátku i specifika korejského včelařství.
Vstup a občerstvení je zdarma. Seminář trvá cca 3 – 4 hodiny.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

uděluje zlatou medaili
prof. MUDr. J. Janského

paní Dagmar Lichnovské,
která dovršila počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu
života je projevem jejich humánního vztahu
ke spoluobčanům.
Patří jím dík nejen těch, kterým pomohli vrátit zdraví,
ale celé naší společnosti.

Radka Ingrová
Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Silniční běh Zlatý podzim
Běžecký klub Vratimov spolu s kulturním střediskem pořádají
v sobotu 10. října ulicemi města a okolím již 22. ročník oblíbeného běžeckého závodu Zlatý podzim, který patří k nejpopulárnějším silničním běhům v našem kraji.
Závod je neodmyslitelnou součástí republikové termínovky
běhů mimo dráhu a je zařazen do celoročního seriálu Běžecký pohár Frýdecko-Místecka. Na startu se každoročně scházejí nejlepší
vytrvalci kraje i závodníci ze Slovenska a Polska a také množství
kondičních a rekreačních sportovců všech věkových kategorií,
mužů i žen. Minulých ročníků se zúčastnili i mnozí naši reprezentanti a mistři republiky.
Oceněním pro pořadatele je, že ti nejlepší, zvyklí na bohatých
závodech inkasovat vysoké odměny, k nám nejezdí pro peníze,
kterými konkurovat nemůžeme, ale přijíždějí na pěknou oblíbenou trať, za dobrou organizací, byť ve skromných podmínkách.
Samozřejmě těší i každoroční vysoká účast neznámých kondičních a rekreačních běžců i vyznavačů jiných sportů, kteří se do
Vratimova rádi vracejí. Zúčastnit se může každý bez rozdílu věku
a výkonnosti, kdo si troufne deset kilometrů alespoň uklusat.
Stejně jako v dubnu na Jakubově lesním běhu Důlňákem potěší
účast sportovců z Vratimova a Datyň.
Trať závodu, který bude odstartován v 10.30 hodin, vede ulicemi Popinecká, Husova, Zahradní, U Stadionu, Na Podlesí, dále
Rakoveckou, Na Zadkách až k ulici U Nového lesa, odkud se po

foto Běžecký klub Vratimov
Okrajové a Frýdecké vrací zpět do města. Ulicemi Pod Kovárnou a Výletní přiběhnou ti nejrychlejší kolem jedenácté hodiny
do cíle nad parkovištěm u Společenského domu, kde je i centrum
závodu.
Propozice jsou na běžeckých webech www.mkseitl.cz, www.
bezvabeh.cz, www.rungo.cz, www.behej.com, www.seznam.cz/
behani apod.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov
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Týden knihoven 2015

Kronika města Vratimova,
část 49.

Týden knihoven bude probíhat od 5. do 9. října.
V Městské knihovně Vratimov v tomto týdnu:
-- registrace nových čtenářů zdarma s platností do konce roku
2015,
-- registrace čtenářů, kteří si půjčují na průkazy rodinných příslušníků, zdarma,
-- promíjení upomínek zapomnětlivým čtenářům,
-- výstava komiksů v chodbičce knihovny (Klára Smolíková,
Jan Smolík: Husův dům),
-- výstava komiksů od Rychlých šípů po Tintina,
-- besedy pro školy,
-- zábavná Pirátská soutěž (po vyplnění testíku čeká soutěžícího drobná odměna).
V knihovně Horní Datyně v tomto týdnu:
-- všem registrovaným čtenářům bude prodloužena registrace
o dobu uzavření knihovny, tedy o 4 měsíce,
-- nově přihlášení čtenáři mají registraci na 365 dní zdarma,
-- pro malé čtenáře je připravená zábavná Pirátská soutěž (po
vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna),
-- výstava Ohlédnutí za historií knihovny v Horních Datyních,
která bude k zhlédnutí až do konce listopadu.
Aktuální informace o akcích v knihovnách naleznete také na:
www.hornidatyne.knihovna.info, www.knihovna-vratimov.cz.

Kronika Jana Klegy - pokračování
V březnu 1900 byly mrazy a mnoho sněhu až do 6. dubna,
1. listopadu byla posvěcena nová část hřbitova od strany Kunčické. V lednu a únoru 1901 byla velká zima, brambory ve
sklepích pomrzly, nebylo pamětníka. Počátkem listopadu 1901
bylo silné holomrazí, potom dosti pěkně až do nového roku, kdy
obilí rostlo a tráva se zelenala, takže se mohly krávy pásti.
Nový rok 1902 byl teplý a krásný, mohlo se chodit bez obleku, v noci teplo jako v dubnu, obilí se zelenalo jako na jaře
po dešti. Únor do 14. byl teplý, pak přišly vánice a silné mrazy.
Dne 20. června 1902 byla velká voda, takové vody nebylo od
roku 1880, tj. 22 let. Nadělala všude mnoho škody. Železnice
ve Frýdku byla protrhána. Dne 26. června byla zas velká voda.
Léto toho roku bylo velmi mokré, žně špatné, na 15. srpna obilí
bylo ještě na poli. V říjnu přišly velké mrazy. Brambory, které
byly pod vrchem, zmrzly. Měsíc prosince počal se sněhem. Byly
silné vánice. Již 6. prosince 1902 bylo –16 °C.
Dne 18. dubna 1903 napadlo mnoho sněhu, závěje až jeden
metr vysoké. Mnoho stromu v lesích polámalo. 10. – 11. července 1903 byla velká voda, která nadělal mnoho škody, též bylo
hromobití, kroupy. Velký liják byl 12. července. Mnoho stromů
polámalo, střechy potrhalo, pole byla na polo stlučená kroupami
Dne 21. listopadu 1903 vyhořel v Paskově dvůr.

Marika Zajíčková
Městská Knihovna Vratimov

pokračování příště

Pozvánky na akce DDM Vratimov
Putování za švestkovou vůní
V sobotu 3. října pořádáme akci plnou soutěží a her s přírodovědnou tématikou pro děti od 2 do 12 let. Startujeme v rozmezí
od 15 do 15.45 hodin od Domu dětí a mládeže Vratimov a trasa
povede k Domu zahrádkářů. Putování bude dlouhé asi 2 kilometry a zvládnou ji všechny děti, i ty v kočárku. Z dálky vás
bude pozorovat trpaslík Pitrýsek, kdo ho uvidí, dostane zvláštní
odměnu. V cíli čeká na každého účastníka akce švestkové překvapení a děti si budou moci vlastnoručně vyrobit švestkový
knedlík. V sále Domu zahrádkářů je připravena Výstava ovoce
a květin, kterou v rámci akce můžete navštívit. Akce se koná za
každého počasí, za velkého deště akce proběhne pouze v areálu Domu zahrádkářů. Informace budou aktualizovány na facebooku DDM Vratimov. Kontaktní osoba: Marcela Grácová, tel.:
739 201 077.

Bludičky
V sobotu 24. října pořádáme spolu s Mateřskou školou Vratimov, TJ Sokol Vratimov, ZUŠ Vratimov a Husovým sborem
Vratimov pro děti od 2 do 12 let již šestý ročník Bludiček. Startujeme v rozmezí od 17 do 17.30 hodin ze zahrady mateřské školy.
Po splnění bludičkovských úkolů se vydáme na společný lampionový průvod. Akce se za deště nekoná. Informace budou aktualizovány na webových stránkách a facebooku DDM Vratimov.
Kontaktní osoba: Renáta Böhmová, tel.: 734 312 763. Těšíme se
na Vás.
pracovníci DDM Vratimov

foto DDM Vratimov

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
3. 10.		
		
10. 10.		
17. - 18. 10.
24. 10.		
		
29. 10. - 30. 10.
		

foto DDM Vratimov
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Putování za švestkovou vůní – akce s úkoly pro děti
od 2 do 12 let, start od 15 hodin u DDM Vratimov
Diskotéka pro náctileté 6. – 9. třída, sál DDM Vratimov
Badatel – víkendový pobyt, pouze pro přihlášené
Bludičky – akce pro děti s lampiony, start od 17 hodin
v zahradě MŠ Vratimov
Podzimní prázdniny – dvoudenní výlet do Prahy IX.,
pouze pro přihlášené

cestovatelské okénko

Moldavsko, země ještě v Evropě
tože na angličtinu, němčinu či jiný cizí jazyk tady mohou cestovatelé zapomenout, jsem se domluvila na noclehu a vysvětlila jí
důvod mé návštěvy v Kišiněvě. Její pohled zjihnul a po celou
dobu mého pobytu v hotelu se mi snažila se vším ochotně pomoci.
Hotel nebyl drahý a ani obvyklou přirážku pro turisty mi nenaúčtovali. Svá nejlepší léta měl však dávno za sebou, jakkoliv se to
snažil maskovat rádoby starobylým nábytkem ve vstupní hale,
všelijakými baldachýny, vitrínami s vystavenými víny a podobně. Zažila jsem už horší, až na jednu docela zásadní technickou
závadu pokoje. Velká okna směřující na jih byla přeměněna ve
výklad. Chyběly kliky, rámy byly pevně spojeny se stěnou a otevíracím oknem zůstal jen malý prostor pod stropem o velikosti

Trochu jsem váhala, zda takový článek patří do našich Vratimovských novin, nakonec jsem se rozhodla ho napsat a poslat k
uveřejnění. Cesta do Moldavska, Podněsterské moldavské republiky a na Ukrajinu byla nejen zábavná a zajímavá, ale pro mé současné povolání, tedy výkon funkce starostky, taky velmi poučná.
Takže jsem se rozhodla o své zážitky s těmi spoluobčany, kteří o to
stojí a článek si přečtou, podělit. Možná se někdo zeptá, proč se
na dovolenou vydávat tímto směrem. Já proto, že jsem tam ještě
nebyla; Moldavsko neleží až zase tak daleko, pila jsem vynikající moldavské víno, slyšela o specifické Podněsterské republice,
která fakticky existuje, ale právně ji téměř nikdo neuznal. Přes
Ukrajinu jsem si vybrala cestu zpět, aby mé cestování nebylo
tak fádní. Co si z takové cesty odnáší občan jako cestovatel a co
obecní zastupitel, starosta, se pokusím přiblížit v mém článku.
Těm, koho destinace zaujmou a chtěl by se tam vydat, možná
pomůže pár praktických informací.
Existuje více možností, jak se do Kišiněva, hlavního města
Moldavska a dále dostat. Autem je taková cesta pro jednoho drahá, cesty zde nepatří k těm nejlepším, takže i namáhavá. Letadlo
z Prahy ani odjinud z ČR neletí a let vyjde na nemalé peníze.
Přímý vlak tam nejede a železniční doprava v Moldavsku není
příliš rozvinutá. Proto bylo rozhodnutí jednoduché, přímým autobusem z Brna do Kišiněva tam a přímým autobusem z Oděsy
do Frýdku-Místku zpět. Lístky zakoupíte v předprodeji, najít centrální autobusové nádraží v Oděse, ze kterého se vracíte, velký
problém není. Pak už jsem si jenom koupila turistického průvodce, naplánovala trasu, úsporně sbalila ruksak, v hlavě oprášila
ruštinu a vyrazila. Cesta začala „balkánsky“. Autobus měl dvě
hodiny zpoždění, po překročení hranic s Rumunskem nás na hodinu odstavila policejní hlídka a řidič lamentoval, že ty policisty
nezná, jsou neúprosní a autobus má prošlou technickou kontrolu.
Asi po hodině jsme konečně pokračovali v cestě a měli zato, že
problém se vyřešil. Bohužel tomu tak nebylo. Autobus asi po patnácti minutách jízdy zabočil mezi domy a zaparkoval na jakémsi
špinavém, zaprášeném dvoře. Tam jsme zahájili technickou kontrolu autobusu a teprve po další asi třičtvrtě hodině vyrazili dále.
Cesta, která měla trvat zhruba 24 hodin, se nám tak asi o čtyři
další prodloužila. Vesměs jsme nejeli po dálnici, těch je v Rumunsku i Moldavsku jak šafránu, takže jsem mohla srovnávat
stav komunikací, veřejných prostranství a zeleně na východ od
nás. V tomto rumunská města a vesnice oku moc nelahodí a podle rčení jednooký mezi slepými králem vycházíme z takového
srovnání dobře, ale s přáním, abychom se opravdu o komunikace,
veřejná prostranství, veřejnou zeleň, domy a to ostatní všichni
starali a nezanedbávali jejich údržbu. Kišiněv mě přivítal sluníčkem, nejméně 30 stupni ve stínu a nutností sehnat si nocleh. Autobus zastavil naštěstí přímo před honosnou, byť poněkud omšelou budovou hotelu Kišiněv ve stylu sovětské architektury, tak,
jak ji známe třeba i z Poruby. Paní recepční se na mne zprvu dívala velmi nedůvěřivě. Turistů je zde jako máku a samotnou
ženu, ohleduplně řečeno v nejlepších letech s ruksakem na zádech a cizinku k tomu tady ještě neměli. Lámanou ruštinou, pro-

foto JUDr. Dagmar Hrudová
tak 40x40 cm vyplněný hustou sítí proti hmyzu. S ohledem na
venkovní teplotu a téměř celodenní sluneční svit bylo v pokoji nejméně 40 stupňů a vzduch k nedýchání. Situace se příliš nezměnila
ani v noci, protože z venku do pokoje téměř žádný vzduch neproudil. Nicméně v tuto chvíli nebylo na výběr, a tak jsem se šla
ochladit ven, kde teplota klesla pod třicet a s trochou podvečerního vánku tu už bylo docela příjemně. První dojmy z hlavního
města byly takové, jaké mám vždy, když se vydám na východ od
našich hranic. V Rumunsku, Rusku, Bělorusku a na Ukrajině
jsem už byla mnohokrát a líbí se mi atmosféra směsi evropského
stylu s tím východním, balkánským. Hlavní třídu Stefana cel
Mare, na jejíž spodní části můj hotel ležel, zdobí obrovský jezdecký pomník vojevůdce Kotovského. Aby se dojem vyrovnal,
naproti pomníku se týčilo betonové torzo kdysi jistě luxusního,
několikaposchoďového hotelu National. Pohled na vybitá okna,
obnažený beton, povalující se betonové kvádry ve výkopu v jeho
těsné blízkosti prorůstající plevelem oku Středoevropana příliš
neladí. Takový pohled často tvoří nedílnou součást vzhledu měst
a vesnic v těchto částech Evropy. Krásně architektonicky upravená plocha, oku ladící zeleň, zajímavá dlažba a mobiliář vedle popraskaného asfaltu prorůstajícího plevelem se všude se válejícími
odpadky, obarvenými pneumatikami jako vrcholem městského
urbanismu a rozviklanými lavičkami sloužícími k odpočinku
maximálně všude se vyskytujícím smečkám psů. Prakticky vše,
co je v Kišiněvu hodné pozornosti, se rozkládá na hlavní třídě
dlouhé asi 5 km, takže k seznámení se s městem nepotřebujete
příliš času. Jak pomalu městem procházíte, vnímáte jeho proměny. Třídu nejdříve po celé délce lemují stromy a docela honosné
obchody se značkovým a jiným zbožím s převládající elektronikou a zejména mobilními telefony a tablety. Mladí lidé na ulicích
jsou oblečeni podle poslední módy a všichni samozřejmě vybaveni „chytrými mobily“. Ani v centru, ani na předměstí nenajdete
větší nákupní střediska, ta zde nahrazují malí prodejci v tržnicích
i nejrůznějších místech a s nejrozmanitějšími stánky. Také tady,
byť v menší kvalitě, ale o to v širším a různorodějším sortimentu,
najdete opravdu vše. Boty a oblečení ve všech stylech, barvách,
velikostech, klobouky, pásky, školní potřeby. Nákupní horečka
vyvrcholila v neděli a podobala se náporu zákazníků v našich
6
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nákupních centrech o víkendu. Tady však byli zákazníci i prodávající venku na všech místech podél hlavní třídy i ve vedlejších
ulicích. Asi i zde začínal školní rok, a tak se děti a jejich rodiče
probírali v hromadách sešitů, pouzder, školních brašen. A protože Moldavsko vždy bylo a stále je převážně zemědělským státem, nezůstali trhovci nic dlužni ani v nabídce ovoce a zeleniny.
Za pár našich korun, po přepočtu z moldavských lei, jste se dosyta najedli hroznů, melounů, broskví, švestek. Tolik druhů rajčat
jako tady jsem myslím ještě nikde neviděla. Nedělní Kišiněv,
proměněný v jedno velké tržiště s barevným mraveništěm kupujících, vypadal exoticky a přívětivě. Jak prodávající, tak kupující byli usměvaví, v očividně dobré náladě a ta, jak je známo, se
rychle přenáší na všechny kolem. Kišiněv mi tak připadal jako
sice trochu zanedbané, ale milé, příjemné a přívětivé město. Po
prohlídce několika vládních budov na horní části hlavní třídy,
které jsou vedle asi dvou divadel a krásné katedrály Narození
Krista jedinými památkami v Kišiněvě, nesměla chybět večerní
procházka parkem s arboretem Valea Morilor. Slouží jako výletní
místo pro všechny obyvatelé Kišiněva bez rozdílu věku a v neděli večer, po západu slunce, kdy teplo bylo snesitelnější, byly stánky
s občerstvením, vodotrysky, dětské atrakce i lavičky v obležení
lidí mladých, i těch dříve narozených, ale také rodin s dětmi. Park
představuje takové ukázkové místo upravených a člověku blízkých
veřejných prostor, kterých není v Kišiněvě mnoho. I proto se zde
cítíte velmi příjemně a bezpečně. Moldavsko je pro Čecha přede-

ha známých osobností, které sklep navštívily. V popředí jsou
portréty Jurije Gagarina, který prý ze sklepa vyšel po třech
dnech a Vladimíra Putina, ten tady slavil své padesátiny.
Strávit už více než jednu noc v rozpáleném pokoji kišiněvského hotelu jsem neměla v úmyslu a odpoledne jsem se po návratu
z Cricova věnovala plánování přesunu do jednoho z mála starobylejších míst v Moldavsku Orhei Veche, 60 km severně od Kišiněva. Výhodou cestování v Moldavsku a nejen tam, platí to pro Balkán, Ukrajinu, Rusko a další, je hustá síť malých autobusů,
takových dodávek, kterým se tady říká „maršrutky“. Jsou levné a
jezdí do vzdálenosti až 100 km, a to téměř všude a pořád. Nevýhodou pro cizince je, že nemá tušení odkud a kam. Označené
zastávky či jízdní řády tady neexistují. Místní to vědí a pro přespolní platí „zeptej se“. Najít správnou „maršrutku“ proto nebyl
problém, každý rád poradí. Milá a pohledná slečna na recepci
mého hotelu mi objednala nocleh v místě, o kterém jsem nikdy
neslyšela, ale měl být nedaleko plánovaného místa. S adresou
ubytování v nějaké vzdálené vesnici jsem se vydala nejdříve k mé
„maršrutce“, směřující do města Orhei, asi 15 km od místa, do
něhož jsem se chtěla dostat. „Maršrutky“ mají v létě ještě jednu
vlastnost, mění se v pojízdné sauny. Čekají totiž jedna vedle
druhé na přímém slunci v horkém rozpáleném městě. Otevírací
okna jsou jenom u řidiče a jedno malé na střeše. Přeplněná
„maršrutka“ s teplotou kolem 40 stupňů uvnitř si se saunou nezadá. Chybí bohužel ta ledová koupel na konci. Přestože venku svítí slunce a teplota překračuje určitě třicítku, máte po vystoupení
pár vteřin pocit, že je venku příjemný chládek. Ve městě Orhei
však všechny „maršrutky“ končí a do cíle se dostanete jedině taxíkem. Cílová vesnice připomíná naše v době, kdy mi bylo tak
šest let a zase vidím, co dokáží upravené cesty, náměstí, chodníky a domy. Po prašných cestách míjím koňské povozy, kluky vracející se z pastvy s několika kravkami, v místním obchodě vedle
kalkulačky má paní prodavačka ještě i ten známý „sčot“, počítadlo s dřevěnými, barevně odlišnými kuličkami, na kterém vám
zručně spočítá, kolik zaplatíte za nákup. Ubytování je v místním
rodinném domku a je na přijatelné evropské úrovni. Okna se dají
otevřít, kolem je velká zahrada směřující k řece a na zahradě
pod pergolou mi paní domácí servíruje k večeři a ke snídani
místní dobroty, spoustu syrové i dušené zeleniny, pečené maso,
domácí sýry a víno. Druhý den se z vesnice vydávám do asi 5
km vzdáleného místa se starodávným klášterem ve skalách a

vším zemí vína. Tak trochu připomíná jižní Moravu, mírně zvlněná pahorkatina s nejvyšším vrcholem 429 m nad mořem,
posetá vinicemi, sady, loukami a menšími políčky. Nešlo nevynechat návštěvu alespoň jednoho z obřích sklepů nedaleko
Kišiněva. Milesti Mici jsou sice větší, údajně největší na světě, ale
dala jsem přednost vinným sklepům v Crikovu, 10 km severně od
Kišiněva. Místní dopravou jedete asi půl hodiny, pak ještě asi 20
minut pěšky a jste tam. Pravda, byla jsem asi jediný z turistů,
který použil tento způsob dopravy. Před vstupem do sklepů je
honosná restaurace, na parkovišti drahá auta rumunských, ruských a moldavských značek a dokonce jeden autobus s polskými
turisty. Vždy, když si myslíte, že je vyhráno, tomu tak bohužel
není. Paní u kasy se mě přísně zeptala, zda mám rezervaci a po
mé záporné odpovědi mi na lístek napsala telefonní číslo, na kterém se mohu objednat, nejdříve však pozítří. Tolik času jsem neměla a začalo velké přemlouvání. Jsem zdaleka, musím pokračovat v cestě, moldavské národní dědictví přeci musím vidět, abych
o něm mohla doma vyprávět. Přesvědčování naštěstí mělo úspěch
a za půl hodiny jsem seděla ve vláčku směr rozsáhlé sklepní
chodby. Sice s rumunskou výpravou, takže jsem nerozuměla ani
slovo, ale naštěstí souběžně byla ruská skupina, takže aspoň něco
málo jsem pochytila. Vedle zásob vína v obřích sudech si návštěvník prohlédne archív vín, ta nejstarší jsou z roku 1902 a pár
lahví je z Göringovy vinotéky. Málokteré z nich vypadá, že by
po otevření bylo pitné. Zda ještě nějak chutnají, se asi nikdo
nedozví, nebude přece ničit sbírku. Na stěně visí portréty mno-
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kostelem Panny Marie. O tom, že tyto památky budou někdy
zapsány do seznamu památek UNESCO, jak usilují Moldavané,
dost pochybuji. Námahy ale nelituji, cestu si krátím po břehu nějaké řeky, na břehu se tyčí skalní útesy a cesta se klikatí mezi
vinicemi, sady a malými políčky. Horko už pominulo a návštěva
památkové rezervace Orhei Veche tak určitě nebyla ztraceným
časem. Přes turistický význam Orchei Veche místní doprava spočívá v jediné „maršrutce“ denně a ta odjíždí ráno v sedm hodin.
Hodná paní prodavačka mi domluvila svého známého. Asi šedesátiletý pán se starým moskvičem mi cestou zpět do města Orhei
vyprávěl o tom, že devět let pracoval v Irsku, v továrně na zpracování masa, je v důchodu a pobírá cca 40 eur. Práce není žádná,
zdravotní péče, léky i vše ostatní drahé. Dva synové žijí v zahraničí, jeden v Německu, jeden v Anglii a neplánují se vrátit. Moldavsko je údajně nejchudším evropským státem a je to poznat na
každém kroku. Ještě mě pozval, ať určitě přijedu na podzim na
mladé víno a už jsme byli v cíli. Po poledni jsem byla v zpět v Kišiněvu a hledala „maršrutku“ do další cílové stanice, specifického
státu „nestátu“ Podněsterské moldavské republiky. V turistickém
průvodci se o něm dočtete jako o skanzenu komunismu, s doporučením, abyste se této zemi vyhnuli, náš stát nemůže nijak pomoct, protože pro něj tato republika vůbec neexistuje. Pokud přes
tyto výstrahy najdete „odvahu“ se do této světem velmi málo známé a turisty téměř nenavštěvované „republiky“ podívat, nic tak
hrozného a odlišného od Moldavska, Ukrajiny, či Ruska vás tady
nečeká. Obyvatelstvo je převážně ruské nebo ukrajinské národnosti, takže s moldavštinou, která je údajně pouze nářečím rumunštiny, neuspějete. Úředním jazykem je tady ruština. Tu
všichni Moldavané dobře umí a čilému obchodnímu i společenskému styku s Moldavskem a Moldavskem nikdy neuznaným
Podněstřím nic nebrání. Z Kišiněva se sem bez problému dostanete „maršrutkou“ po jakési dálnici, na které vás zaujme třeba
dopravní značka pozor krávy s doplňkovou tabulkou, že krávy
můžete očekávat ráno mezi šestou až osmou a asi ve stejnou dobu
večer. Na hranicích se musíte jako cizinec ohlásit a sdělit důvod
své návštěvy a dobu, jak dlouho se chcete zdržet. Pak vám celník,
či policista, nelze to úplně rozpoznat, vydá bez problému potřeb-

né povolení. Ostatní trochu zdržíte, ale v balkánském stylu zůstávají v pohodě a nikam nespěchají. Po vystoupení z auta velký
rozdíl nepoznáte, je zde o něco čistěji, o něco upraveněji a o něco
málo vyšší životní úroveň než v sousedním Moldavsku. Údajně o
všem zásadním zde rozhoduje někdo, kdo si říká „Šerif“ a opravdu máte dojem, že je zde „Šerifovo“. Obchodní řetězec vlastní
pouze jeden Šerif a je třeba říct, že si s těmi u nás nijak nezadá.
Nabídka zboží, čistota, obsluha je zde na TOP úrovni. Šerif postavil a vlastní obrovský, výstavný fotbalový stadion na okraji hlavního města Tiraspolu, za který by se nemusel stydět leckterý bohatý evropský fotbalový klub. Smůlu mám v tom, že pokud se
nekoná fotbalové utkání, nikoho do areálu nepustí a můžete ho
obdivovat jen zvenčí, odkud toho zas tak moc vidět není. Ochrance se nelíbilo ani to, že si areál fotím. To, co z něj bylo vidět, vypadalo opravdu hezky, krásná architektura, vydlážděné cestičky,
zelený udržovaný trávník, vkusná parková úprava. Šerif má nejen
peníze, ale i docela dobrý vkus. Historických památek je zde jinak poskrovnu, prakticky žádné. Nepřehlédnutelný v centru města je ale Lenin. Nejen v nadživotní, ale zcela obří velikosti, na
vysokém podstavci z růžového mramoru, se hrdě tyčí před Palácem Nejvyššího sovětu Podněsterské moldavské republiky. Ten
se mi nejdříve vyfotit nepodařilo, z budovy vyběhl nějaký voják
a přinutil mě fotku vymazat. S těmi ostatními v mém foťáku byl

spokojen a mohly tam zůstat. Naštěstí. Ale dostala jsem souhlas s
focením Lenina, což bez budovy Nejvyššího sovětu Podněsterské
moldavské republiky nešlo, a tak se vlk nažral a koza zůstala celá.
Za návštěvu v Podněstří ještě například stojí nedaleká ves Chitcani proslavená mužským pravoslavným klášterem Noul Neamt.
Nyní zde žije asi 45 rumunských mnichů. Přidala jsem se k ruské
rodině z Petrohradu, kterou provázel mladý mnich v civilním
oděvu. Na první pohled moderní, dobře oblečený mladý muž.
Provedl nás nejen po celém areálu, ale zkusili jsme i výborné
víno, které tady mniši vyrábějí z hroznů na svých vinicích. Všude
čisto a pořádek, hromady pečlivě naskládaného dřeva do výšky
více než pěti metrů, desítky úlů, sad, pole. Mniši jsou zřejmě pracovití a soběstační a kontrast s nepořádkem ve vesnici, prašnými
cestami, neudržovanou zelení nemůže žádnému návštěvníkovi
uniknout. Podněsterská moldavská republika však turisty téměř
nemá a jen ojediněle sem nějaký zabloudí. Nejvíce z Ukrajiny,
Ruska, Rumunska, Moldavané sem cestují zejména za prací a nákupy. Týden dovolené byl téměř za mnou. Poslední úkolem bylo
nakoupit dárky pro známé. Rozhodla jsem se pro zde proslavený, výborný a pro nás levný koňak značky Kvint vyráběný přímo v hlavním městě a vyvážený především do Ruska. Pak už jenom najít spoj do Oděsy na východní Ukrajině, odkud jsem měla
koupený lístek na autobus domů. To nebyl problém, autobusy jezdily od vlakového nádraží několikrát denně a za tříhodinovou cestu
zaplatíte něco kolem sta korun. Vlak je podstatně dražší. Z Oděsy,
příjemného přímořského východoukrajinského města, se přímou
linkou dostanete asi po 24 hodinách jízdy až do Frýdku-Místku.
Páteřní komunikace přes Ukrajinu místy připomíná ulici Vrati-
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movskou v Horních Datyních v době stavby kanalizace. Ale neuvidíte na ní žádné stavební stroje, žádné opravy zde neprobíhají,
nejsou žádné opravené úseky. Vesnice kolem cesty navozují atmosféru dvacátých let minulého století. Neudržované domy, rozbité
ploty, květiny v oknech či předzahrádkách žádné, cesty prašné,
nezpevněné. Stav ukrajinské ekonomiky v praktickém životě lidí
je tristní. Lidé jsou však stejně jako po celé cestě milí a přívětiví.
Malé autobusové nádraží ve Frýdku-Místku je čisté, nově upravené a v ten okamžik mi připadá jako z jiného světa.
Cestováním člověk mnohé poznává a aniž si to uvědomuje,
srovnává a hodnotí. Cestování ovlivňuje naše názory, postoje,
vkus. Stejně jako jsem nespočetněkrát navštívila státy západní
Evropy, byla jsem mnohokrát i v těch na východ od naší republiky. Zážitky z cest ovlivňují jak mé osobní názory a postoje, tak
stejnou měrou mé pracovní. Ujišťují mě v tom, že velmi záleží,
v jakém prostředí žijeme a jaké si ho v našich městech utváříme.
Neexistují jenom naše domy a zahrady. Jsou také naše veřejná prostranství, naše cesty, naše chodníky, naše veřejná zeleň. Opravené
a nové chodníky, vydlážděná náměstí, nová zeleň a péče o tu stávající, nové fasády domů, to není mrháním peněz. Je něčím, co
nás posouvá mezi ty státy, jejichž města a vesnice obdivujeme
a odlišuje od těch, které jsem se snažila popsat v tomto článku.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka
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Nový maskot kulturního střediska Pan květinka se uvedl poprvé
na záříjové nedělní pohádce

Nedělní divadelní pohádka - Duo Šamšula

JAK ČMELÁČCI LÉČILI
KYTIČKU
děti s vybarveným obrázkem dostanou malé překvapení

neděle 18. října v 10 hodin

kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48
rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
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informace občanům

Kurzy v kulturním středisku

ŘÍJEN
v kulturním středisku

Pondělí

Program ve Společenském domě ve Vratimově
1. října
15.00
učebna č. 11
1. října
16.00
galerie
5. října
16.30
kinosál
6. října
17.00
učebna č. 11
7. října
16.00
galerie
8. října
15.00
učebna č. 11
8. října
16.00
galerie
10. října
8.00
vestibul
12. října
16.30
kinosál
14. října
16.00
galerie
15. října
15.00
učebna č. 11
15. října
16.00
galerie
18. října
10.00
kinosál
			
19. října
16.30
kinosál
20. října
18.00
galerie
21. října
16.00
galerie
22. října
15.00
učebna č. 11
22. října
15.30
velký sál
22. října
16.00
galerie
26. října
16.30
kinosál
29. října
15.00
učebna č. 11
29. října
16.00
galerie

autoškola
výstava Malá retrospektiva
zkouška ZUŠ
schůze vlastníků domů
výstava Malá retrospektiva
autoškola
výstava Malá retrospektiva
běh Zlatý podzim
zkouška ZUŠ
výstava Malá retrospektiva
autoškola
výstava Malá retrospektiva
nedělní pohádka
Jak čmeláčci léčili kytičku
zkouška ZUŠ
numerologická přednáška
výstava Malá retrospektiva
autoškola
KD večírek
výstava Malá retrospektiva
zkouška ZUŠ
autoškola
výstava Malá retrospektiva

Úterý

Středa

Čtvrtek

9.00
9.00
20.00

malý sál
malý sál
velký sál

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

cvičení seniorů
angličtina 3. ročník
BOSU
angličtina 2. ročník
aerobic mix
relax a jóga
angličtina 1. ročník
aby záda nebolela
pilates
piloxing
bodyform
zábavné taneční cvičení
jóga s Luckou
vinyasa powerjóga
bodystyling
pilates
jóga s Luckou
bodyform

Více informací na www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

?
?

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
numerologická přednáška s Dagmar Halotovou

Program v Kulturním domě Horní Datyně
10. října
18. října
31. října

9.45
15.45
17.00
17.15
18.00
19.00
15.30
17.00
18.00
18.00
19.00
16.30
17.00
18.30
18.00
17.00
18.00
18.00

CO NÁS ČEKÁ
V PŘÍŠTÍM ROCE?

vítání občanků
schůze ZO ČSV
taneční zábava

PETR JEDLIČKA

Jaký je význam vašeho data narození?
Jaký mají vliv čísla na zdraví?

MALÁ RETROSPEKTIVA

20. října v 18 hodin

?

Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48
OBRAZY, SOCHY, KRESBY

vstupné 30 Kč

Výstava bude otevřena do 5. listopadu každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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kino Hvězda v říjnu
Filmový klub

Vynález zkázy
7. října v 19 hodin

Československo, 1958, 81´, dobrodružný/sci-fi, vstupné 80 Kč,
členové klubu 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Karel Zeman
Hrají: Arnošt Navrátil, Lubor Tokoš, František Šlégr, Miroslav
Holub a další.
Film byl digitálně restaurován.

Příběh o tom, že nakonec člověku nezbyde nic, než se rychle
vzpamatovat a v životě nelitovat žádné promarněné minuty.
Sobotní kino pro děti

Krtek a kalhotky
24. října v 10 hodin

ČR, 80´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč,
přístupné bez omezení

Zvládne vynálezce uchránit látku, která může ve špatných
rukou zničit svět?
Rodinný film

SpongeBob ve filmu: Houba na
suchu

Krtek a kalhotky, Krtek a paraplíčko, Krtek zahradníkem,
Krtek a zelená hvězda, Krtek a lízátko, Krtek a kamarádi,
Krtek a robot, Krtek a žabka, Krtek a flétna, Krtek a sněhulák.

14. října v 17 hodin

USA, 2015, 94´, animovaná komedie (český dabing), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Paul Tibbitt, Mike Mitchel

Rodinný film

Popelka

28. října v 10 hodin

USA, 2015, 114´, rodinný (český dabing), rodinné vstupné
100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Cate Blanchet, Lily James, Richard Madden a další.

Další napínavé dobrodružství mořské houby, která nosí
kalhoty a dělá úžasné krabí hambáče.

Vybíjená

21. října v 19 hodin

ČR, 2015, 94´, komedie, vstupné 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Miroslav Oščatka
Hrají: Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Richard Genzer,
Simona Krainová a další.

Příběh mladé Elky, která navzdory nepříznivému osudu a
krutostem, kterým je nucena čelit ze strany macechy a jejích
dcer, neztrácí naději a dělá vše pro to, aby nalezla lásku.
11

připravované akce v kulturním středisku

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

R
A
DAK

Kulturní středisko

S HOPSALÍNEM

VRATIMOV

STRAKA

12. listopadu v 18 hodin

v ceně je dárkový balíček pro
děti v hodnotě vstupenky

topadu
s
i
l
.
9
2
din
v 15 ho
60 Kč
é
n
p
u
vst

Společenský dům
Vratimov,
Frýdecká 1000/48

Vratimovák Martin Straka a jeho komentované promítání fotografií z Rallye Dakar,
kterého se zúčastnil v novinářském voze.

Zajistěte si vstupenky včas, jejich počet je omezen!
Vstupenky v předprodeji od 19. října v pokladně kulturního střediska.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace (pouze od data předprodeje) a info na tel: 595 700 751.

vstupné 60 Kč
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

VÁNOČNÍ KONCERT A POSEZENÍ S TANJOU
13. prosince v 18 hodin
velký sál Společenského domu Vratimov,
Frýdecká 1000/48
vstupné 250 Kč
s Tanjou vystoupí:
herec a moderátor Mojmír Maděrič,
saxofonistka Andrea Kolmanová Frašová
a děti z Mateřské školy Vratimov

v sále stolová úprava s možností občerstvení

Vstupenky v předprodeji od 5. října v pokladně kulturního střediska.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace (pouze od data předprodeje) a info na tel: 595 700 751.
12

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Dne 6. října 2015 uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustila paní

Dne 17. 10. 2015 by oslavil 70. narozeniny
pan

Marie Kašíková.

Jaroslav Riedl.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manžel Aleš
a dcera Ivana s rodinou.

S láskou vzpomíná maminka s rodinou.

Radmily Gřundělové.

Čas nevrací to, co vzal,
zůstanou jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 16. 10. 2015 vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí paní

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

Miluše Štefkové.

Dne 9. 10. 2015 si vzpomeneme
na 2. smutné výročí úmrtí paní

Za celou rodinu manžel Ervin.

Český zahrádkářský svaz Vratimov
pořádá ve dnech
3. 10. 2015 – 4. 10. 2015 od 9 do 17 hodin

Dne 15. 10. 2015 by se dožil 60 let pan

Vladimír Holčák,
a jeho otec pan

Tradiční výstavu ovoce a zeleniny

Karel Holčák

v Domě zahrádkářů ve Vratimově.

by oslavil
4. 11. 2015 87. narozeniny.

Dne 5. 10. 2015 od 9 hodin je výstava zpřístupněna školám.

S láskou vzpomíná celá rodina Holčáková.

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

Srdečně zveme všechny spoluobčany
do Husova sboru ve Vratimově na

S VÁNOČNÍM JARMARKEM

koncert Duchovní hudby

27. listopadu od 10 hodin

(varhany, housle, zpěv),

Společenský dům Vratimov,
okolí, vestibul a velký sál

který se koná v neděli 4. října 2015 v 16.30 hodin.
Sbírka bude použita na opravu kostela.
Koncert je věnován všem, kteří nás podpořili a nadále podporují při opravě střechy kostela.

pestrý program
pro děti i dospělé

Rada starších
NO Vratimov

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. října 2015

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Tisk: Tisk Agency, s.r.o, Ostrava.
Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
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Z obsahu:
– Z jednání rady města
– Hovory s občany
– Termíny svozů 2016

1. listopad 2015 / číslo 11

měsíčník zdarma

POLICIE ČR Vratimov

ROZSVÍCENÍ
VÁN ČNÍHO
STROMU
s vánočním jarmarkem

27. listopadu 2015 od 10 hodin
Společenský dům Vratimov – okolí, vestibuly a velký sál

PROGRAM
10 – 18

stánky s dárky a občerstvením před i uvnitř
Společenského domu

15.30

nafukování balónků s přáníčky

15.30

vystoupení ZUŠ Vratimov

16.00

vypouštění balónků s přáníčky

16.05

pohádka pro děti, Divadélko Ententýky

16.35

Teatet - ženský pěvecký sbor Řepiště

17.00

fireshow Růže draka

17.25

Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica

17.55

přání starostky města občanům

18.00

rozsvícení stromu s ohňostrojem

18.15

předvánoční hudební pozdrav

18.45

kino zdarma - česká pohádka Sedmero krkavců

pro děti také zajištěn teplý čaj, betlém s živými zvířaty, malování na obličej,
projížďka na koních - bližší informace na www.ksvratimov.cz

str. 2
str. 2
str. 10,11

596 732 189

informace občanům

Z jednání rady města

Oznámení

Dne 15. 9. 2015 rada města mimo jiné:
-- Schválila uzavření Smlouvy o dílo na zpracování Technicko-ekonomické studie odkanalizování a čištění odpadních vod v lokalitě Vratimovské Zadky a Zaryjská.
-- Rozhodla poskytnout finanční prostředky na pořízení čerpadel pro tlakové kanalizační přípojky dotčených
vlastníků nemovitostí ke stavbě Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa, a to ve výši 10.000 Kč.
Podmínkou pro poskytnutí finančního příspěvku je realizace tlakových kanalizačních přípojek dotčených vlastníků nemovitostí v termínu do 30. 4. 2016.
-- Vzala na vědomí informaci o rezignaci Mgr. Jiřího Klegy
na mandát člena Zastupitelstva města Vratimova pro volební období 2014 – 2018 za Stranu zelených k 9. 9. 2015.
Dne 29. 9. 2015 pak také:
-- Schválila umístění 2 ks zpomalovacích prahů na místní
komunikaci ulice U Školy s označením dopravními značkami s avízem Pozor 2x zpomalovací práh.
-- Schválila zahájení přípravných prací pro následnou realizaci akce Osvětlení hřiště s umělým trávníkem 3. generace, Vratimov.
Dne 13. 10. 2015 mimo jiné:
-- Schválila Darovací smlouvu o darování techniky – mobilní zástěny pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Vratimov mezi městem Vratimov a Moravskoslezským
krajem.
-- Souhlasila s návrhem rozšíření kanalizačních stok v rámci stavby Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň –
II. etapa dle výkresu situace stavby č. 02 z 11. 2011 doplněnou o rozšíření stok.
-- Souhlasila s provedením ochrany stropu sálu tělocvičny
v Horních Datyních ochrannou sítí, umístěnou pod podhledem stávajícího stropu.
-- Neschválila přidělení účelové dotace z rozpočtu města
ZO Českého zahrádkářského svazu Vratimov.

Upozorňujeme nájemce hrobových míst na pohřebišti ve
Vratimově a Horních Datyních, aby si zkontrolovali u svých
nájemních smluv, zda již neuplynula doba, na kterou mají zaplacen nájem.
Doba nájmu je stanovena na 17 let. Nájemné se platí v kanceláři Pohřební služby Vratimov, ul. Frýdecká 10, u paní Zdeňky
Komárkové (telefon: 596 732 164, provozní doba pondělí až
pátek od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 15 hodin).
S nájemci, kteří již mají uzavřenou a evidovanou Smlouvu
o nájmu hrobového místa s městem Vratimov, bude sepsán
Dodatek ke smlouvě při zaplacení nájmu na další období v kanceláři pohřební služby.
Noví nájemci musí ve smyslu ust. § 25 zák. č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, ještě uzavřít
Smlouvu o nájmu hrobového místa. Smlouvy se uzavírají v budově Městského úřadu ve Vratimově, ul. Frýdecká 853/57,
na odboru investic a údržby obecního majetku u referenta
Bc. Zechy Dalibora, kanc. č. 8, II. patro, a to v úředních dnech
(pondělí a středa v době od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17
hodin).
Ceny pronájmu hrobových míst na dobu 17 let jsou:
Epitaf				
Urnové místo				
Jednohrob				
Dvojhrob				
Hrobka				
Kolumbárium Vratimov		
Kolumbárium Horní Datyně		
Kolumbárium Horní Datyně		

Bc. Dalibor Zecha
odbor investic a údržby

Bc. Martin Čech
místostarosta

Stěhování Úřadu práce ČR –
oddělení dávek pro osoby se
zdravotním postižením

Zastupitelé z Horních Datyň
si Vás dovolují pozvat na

Upozorňujeme občany, kteří pobírají nebo si nyní vyřizují příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu, že od 19. 10. 2015 dojde ke změně adresy, kde lze tyto příspěvky vyřizovat. Pracoviště
bude přemístěno ze stávající adresy Pivovarská 84/1, Ostrava na
adresu Integrovaný dům, 30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava.
Bližší informace ohledně vyřízení sociálních dávek (příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení atd.)
a dávek pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na péči,
příspěvek na mobilitu, průkaz osoby se zdravotním postižením)
Vám poskytne sociální pracovnice městského úřadu Vratimov, a
to osobně nebo telefonicky.
Městský úřad Vratimov, Frýdecká 853, Bc. Jitka Langrová,
2. patro, dveře č. 11, tel. 595 705 923, 776 548 165, email: langrova.meu@vratimov.cz.

HOVORY S OBČANY
v pondělí 30. 11. 2015 v 17 hodin
v malém sále Kulturního domu Horní Datyně

Na programu:
-

425 Kč
493 Kč
782 Kč
1 445 Kč
2 040 Kč
357 Kč
731 Kč (malé)
1 020 Kč (velké)

Akce a investice, které se podařilo v Horních Datyních realizovat.
Plánované akce a investice v nejbližší době.
Diskuze o tom, co bychom mohli v naší obci zlepšit a
prosadit.

Bc. Jitka Langrová
sociálně-správní odbor

Srdečně zvou zastupitelé města, zvolení z Horních Datyň.
2

informace občanům

Zlepší okružní křižovatka příjezd do našeho města?
Většinu z nás, kteří jezdíme autem, a zvláště ty, kteří za prací
dojíždějí směrem na Ostravu, trápí často stažené závory a v dopravní špičce ucpaná křižovatka silnic Buničitá a Vratimovská
v k. ú. Hrabová u čerpací stanice Shell. Po realizaci stavby Prodloužená mostní v Ostravě-Hrabové asi v letech 2018 až 2020
lze očekávat další nárůst dopravy. O plynulosti dopravy v těchto
místech lze hovořit jen stěží. Dopravní situaci mezi křižovatkou
a železničním přejezdem komplikuje také zvýšený pohyb chodců. Vratimovské nádraží využívají nejen naši občané, ale díky
autobusové lince DPO č. 41 z Ostravy-Zábřehu slouží i pro občany této velmi lidnaté části Ostravy. V letním období pak je
zde velký pohyb chodců, cyklistů a in-linistů, neboť místo je
v těsné blízkosti velmi frekventované cyklostezky Ostrava-Beskydy podél řeky Ostravice. Také splav u „hrabovského“ mostu
je v létě vyhledávaným letoviskem pro široké okolí.
Vedení našeho města je proto pod stálým tlakem na budování
chodníků a přechodů pro chodce v těchto místech. To však nemůžeme a nechceme za stávající situace realizovat, neboť pevně
věříme, že v blízké budoucnosti bude plánovaná okružní křižovatka vybudována a chodníky a přechody pro chodce již budou
umístěny v návaznosti na tuto stavbu. Stavbu okružní křižovatky nemůže naše město přímo ovlivnit. Jedná se o krajskou
silnici na území Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Hrabová. Přesto patřila k prioritám našeho města již v minulém volebním období a podařilo se nám ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje dosáhnout toho, aby byla
zařazena do tzv. Bílé knihy kraje, tedy mezi krajem plánované
stavby. Nyní jednáme s vedením Moravskoslezského kraje, aby
do rozpočtu kraje pro příští rok krajští zastupitelé zahrnuli také
vypracování projektové dokumentace. To je zásadní předpoklad
toho, že stavba bude opravdu provedena. Evropské dotace na
období 2014-2020 umožňují financovat také silnice 1. a 2. třídy
z těchto peněz a za situace, že bude vypracována projektová do-

kumentace a budou vydána příslušná povolení, mohli bychom
se vybudování okružní křižovatky a alespoň částečného zlepšení příjezdu do našeho města v nepříliš vzdálené budoucnosti
dočkat.
Možná Vás při té příležitosti napadne otázka, jak je to s nadjezdem, který jsme si k požadavku kraje zahrnuli i my do našeho územního plánu. Rozpočtové náklady na tuto stavbu by
se nepohybovaly v milionech, ale možná až stamilionech s rozsáhlými výkupy nemovitostí dotčených stavbou. Zejména proto
není v současné době mezi prioritami Moravskoslezského kraje
a frontám před železničním přejezdem se ještě dlouho nevyhneme.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Výsadba okrasné zeleně podél
silnice Frýdecká
V minulém volebním období byly dobudovány chodníky v centru města a rozšířili jsme zelené pruhy mezi silnicí a chodníkem
o plochy určené pro osazení okrasnou zelení. Vhodná a odborníkem navržená zeleň má na vzhled města velký vliv. Vždy jsme
zastávali názor, že laický pohled je sice důležitý, ale konečné slovo by měl mít odborník. Nechali jsme si proto vypracovat plán
výsadby na celou plochu zeleně podél chodníků zahradní architektkou paní Ing. Šárkou Stolaříkovou a výsadba zeleně je plánována na podzim tohoto roku. Věřím, že už příští rok nám budou
nové květinové záhony dělat radost.
JUDr.Dagmar Hrudová
starostka

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro rok 2016
JARO 2016

PODZIM 2016

Vratimov

Vratimov

4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
11. 4.
12. 4.

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

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

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

Horní Datyně

Horní Datyně

13. 4.
14. 4.
25. 4.

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

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

Sběr proběhne v době od 10 do 17 hodin.

Úplný svozový kalendář na rok 2016 pro Vratimov a Horní Datyně je na straně 10 a 11.
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Nový školní rok v Mateřské škole Vratimov
V měsíci září jsme využili krásného počasí a na nově zrekonstruované přírodní zahradě jsme zorganizovali Zahradní slavnost
s vystoupením klauna Hopsalína a jeho programem Na farmě.
Akce byla zdařilá, děti měly možnost si zasoutěžit i zatančit,
třeba i s rodiči. Každé dítě obdrželo od klauna Hopsalína vytvořené balónkové zvířátko. V závěru na rodiče i děti čekalo překvapení v podobě ochutnávky občerstvení, které zajistilo v rámci 70. výročí školních jídelen Zařízení školního stravování pod
vedením Bc. Anežky Kolárové. Rodiče měli možnost ochutnat
něco z jídelníčku dětí mateřské školy, nabízeny byly jednohubky s různými typy pomazánek, česnečka, králík na smetaně aj.
Děkujeme tímto zaměstnancům Zařízení školního stravování za
přípravu občerstvení.
Děti v Mateřské škole v Horních Datyních si v září ještě nemohly užít krásného počasí a zahrady na akci s rodiči, jelikož
stále nebyla dokončena revitalizace budovy. V současné době je
rekonstrukce u konce, byly odstraněny nevyužité balkóny a nahrazeny novými okny, vybudovaná nová kanalizace, vyměněná
střecha, provedeno zateplení a následně nová fasáda, která září
opravdu pestrými barvami. Také byla vyměněna dlažba na schodištích, opraven sokl a vybudovány nové chodníky. Myslím si, že
se vyplatila trpělivost zaměstnanců, dětí i rodičů po dobu revitalizace budovy za provozu školy a nyní si mohou užívat mateřské

školy, která je jistě ozdobou Horních Datyň, za což patří velké
poděkování vedení města ve Vratimově, zejména paní starostce
JUDr. Dagmar Hrudové.
Chtěla bych popřát dětem, pedagogům i rodičům, aby tento
školní rok byl pro nás všechny pohodový, přínosný a abychom si
společně odnesli jen ty nejhezčí zážitky.
Lenka Siváková
ředitelka mateřské školy

foto MŠ Vratimov

Výstava ovoce a zeleniny

Dnem 5. 10. 2015 jsme ukončili podzimní výstavu ovoce a zeleniny v Domě zahrádkářů. Posledními návštěvníky byly děti vratimovských škol, a to všech věkových kategorií, od těch nejmenších
až po ty nejstarší. I ony se aktivně účastnily naší výstavy. Jejich
vystavované exponáty byly obdivuhodné, proto bych rád poděkoval všem učitelům, kteří vedou děti k výtvarnému umění. Na
letošní výstavě jsme měli vystaveno 117 vzorků od 13 pěstitelů.
Kromě ovoce a zeleniny byla k vidění i odstředivka na mléko
z třicátých let minulého století, krouhač na zelí nebo jízdní kolo z
padesátých let. Zajímavá byla i výstavka bonsají, kterou nám zapůjčil pan Jan Kožušník z Řepišť. Rovněž výstavu doplnil drobný
prodej ze zahradnictví Řepiště, paní Baráková. Jako každoročně
se zúčastnili i včelaři ze Šenova pan Lupa a paní Topolánková se
svými dekoračními výrobky.
Výstavu navštívilo asi 150 návštěvníků a 100 dětí. Děkuji všem,
kteří se aktivně podíleli na přípravě výstavy. Zvláštní poděkování patří naši aranžérce paní Blaženě Červené. Doufám, že všem,
kteří naší výstavu navštívili, se u nás líbilo. Budeme se na Vás
těšit i v příštích letech.
Jozef Blahút
předseda ZO ČZS Vratimov

foto ZO ČZS Vratimov
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Vydařený závod, výborné výkony
Zlatý podzim - Memoriál kamarádů, kteří už nejsou mezi
námi. Již 23. ročník silničního běhu uspořádal Běžecký klub
Vratimov ve spolupráci s Kulturním střediskem Vratimov v sobotu 10. října 2015.
Příjemně překvapila skvělá účast mladých závodníků. Nejmladším běžcem byl třináctiletý Lukáš Franek z TJ SAK Ložiska
Karviná, u několika dalších vidím ročníky 2000, 1999 a 1998, to
je skvělé.
Na všech příštích závodech nově zavedeme i kategorii juniorek a juniorů. Raritou byla sedmnáctiletá trojčata Hana, Nikola
a Lenka Peterkovy z TJ TŽ Třinec i desetiletá účastnice Hanička
Maštalířová ze Slezanu Frýdek-Místek. S větrem, teplotou 8 °C
a obtížnými kopci úspěšně bojovalo více než osmdesátičlenné
startovní pole. Vytrvalci byli skvělí od prvního do posledního,
vždyť všichni zaběhli nelehkou kopcovitou trať dlouhou 10 km
pod jednu hodinu. Velmi si účasti všech vážíme. Těch, kteří do
Vratimova jezdí pravidelně, ať na tento závod, nebo na dubnový
Jakubák v Důlňáku, i těch, kteří zde běželi poprvé. Někteří dokonce svůj první závod vůbec. Na startu byli i Poláci, Britové a
Slováci. Absolutní vítězství si odvezli Milan Hrazděra v kategorii
mužů a nejrychlejší z žen byla Hana Slavíková, oba z Lokomotivy
Břeclav. V pestrém pelotonu se neztratili ani běžci z Vratimova
Jiří Kaplan, Radek Nitka, Lukáš a Tomáš Vandrolové a Vítězslav
Viliš. Upřímná gratulace!
Děkujeme všem, kteří svou vstřícností a podporou pomohli
závod udělat atraktivnějším, společnosti KES-kabelové a elektronické systémy spol. s r.o., firmě Mobal s.r.o., Stravování Čavojská, s.r.o., jejichž polévka každoročně sklízí velkou pochvalu
závodníků i Ing. Auingerové a Nakladatelství Albatros Media za
krásné knihy se sportovní tématikou. Výborné zázemí běžcům
opět připravilo Kulturní středisko Vratimov.

Fotografie Miroslava Kravčíka z Karviné jsou na: http://
bksak.rajce.idnes.cz/ZLATY_PODZIM_2015-10-10, foto Otty
Seitla z Ostravy jsou na: http://mkseitl.rajce.idnes.cz/Vratimov,
foto Veroniky Novákové z Frýdku-Místku na: http://nunkaa.
rajce.idnes.cz/Zlaty_podzim_2015.
Přišly mi pěkné sms a e-maily, kladné ohlasy, že se závod
líbil. To mě samozřejmě těší. Výsledky jsou na www.behej.com,
www.bezvabeh.cz a dalších běžeckých webech.
Nebojte se zaklusat si s úsměvem a ve zdraví, takové závody
nejsou jen pro výkonnostní atlety, zúčastnit se může každý. Tak
někdy někde na shledanou, třeba v dubnu 2016 na našem Jakubáku v lese Důlňák.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

foto Běžecký klub Vratimov

DDM Vratimov

Dům dětí a mládeže slaví

divadelní představení, ve kterém krátkými scénkami připomněl
důležité okamžiky v historii nejen domu dětí, ale i celé naší společnosti. Velmi jim v tom pomohli jak členové klubu New´s Baráčníků, kteří ztvárnili komparz, tak zvukaři, kteří se všemu
naučili v Centru dětské komunikace. Využili jsme této příležitosti
k předání osvědčení absolventům pedagogického studia a u malého občerstvení k setkání pamětníků i současných vedoucích.
Bylo to dojemné a příjemné setkání. Děkujeme všem, kteří se
oslavy zúčastnili s námi.
Těšíme se, že v dalších letech se budeme opět setkávat v kroužcích i na akcích DDM s Vámi, Vašimi dětmi i vnoučaty.
Ing. Monika Panková
zástupkyně ředitelky DDM Vratimov

V letošním roce si my všichni připomínáme výročí 40 let ode
dne, kdy město Vratimov předalo budovu bývalého Katolického
domu vratimovským dětem, a tím začala historie Domu dětí a
mládeže jako takového. Ve stejném roce byl také založen stanový tábor na louce Nadějov v Lukavci u Fulneku. Toto výročí jsme v průběhu roku připomínali široké veřejnosti na akcích
DDM drobnými upomínkovými předměty s číslem 40. Na louce
Nadějov byl koncem srpna zapálen velký slavnostní táborák a
tato akce byla příležitostí ke vzpomínkám těch, kteří se táborů
účastnili, i k novým nápadům pro ty, kteří úspěšně v tradici pořádání dětského tábora pokračují.
Oficiální oslava proběhla 18. září 2015 na pódiu a v sále Domu
dětí a mládeže Vratimov. Kolektiv pracovnic DDM si připravil

foto DDM Vratimov
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Konference projektu YES FOR CITIZENSHIP
Dům dětí a mládeže Vratimov je jedním z partnerů projektu
YES for CITIZENSHIP, neboli Ano pro občanství. Jde o tříletý
mezinárodní projekt. Zapojilo se do něho 12 účastníků z 8 zemí
(Česko, Slovensko, Polsko, Srbsko, Německo, Bulharsko, Makedonie). Úspěšným žadatelem a tedy i příjemcem finančních
prostředků na realizaci projektu je Centrum volného času Stará
Ľubovňa ze Slovenska.
Příprava Příručky dobré praxe byla hlavním námětem konference partnerů projektu, která se uskutečnila v srbském Bělehradu v termínu od 30. 9. do 3. 10. 2015. Za DDM Vratimov se konference zúčastnili ti, kteří stáli u zrodu celého projektu a prochází
všemi jeho aktivitami - Hana Nevrlá, Renáta Böhmová a David
Böhm. Kromě Příručky dobré praxe jsme připravovali spolupráci
na dalších mezinárodních projektech. Samozřejmě, že jsme měli
možnost prohlídky Bělehradu, a to jak z pevniny, tak z paluby
výletní lodi na Dunaji. Ochutnali jsme místní speciality. Nezapomenutelným zážitkem pro nás bylo cestování městskou dopravu,
která si u nás vysloužila přezdívku sardinka.
Výstupy projektu budou dokončeny v příštím roce a budou k využití poskytnuty všem zájemcům, tedy i občanským sdružením
v našem městě. Plánujeme uskutečnit setkání všech zájemců po

ukončení projektu. Předáme jim jeho výstupy a popřípadě umožníme kontakty na mezinárodní partnery pro jejich plánované aktivity.
Více informací o projektu YES for CITIZENSHIP získáte na
facebookových stránkách https://www.facebook.com/yesforcitizenship.

Vím, co chci?

v překrásné osoblažské přírodě, projeli jsme se osoblažskou úzkokolejkou, navštívili Muzeum Osoblažska, vyšplhali na zříceninu hradu Fulštejn.
Děkujeme za finanční podporu panu Davidu Pankovi, který
nám pomohl náš projekt finančně podpořit ze sponzorského programu jeho zaměstnavatele AWT JSME MY!
Jestli se akce povedla? Nejlepší odpovědí bylo poděkování účastníků pobytu, kteří všem dospělákům po pobytu předali v rámečku
podepsanou fotku z akce s věnováním a podpisy. Pro všechny,
kdo se na přípravě a realizaci akce podíleli, je to ta nejkrásnější
odměna.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

tým účastníků projektu
Bc. Hana Nevrlá, Renáta Böhmová, Bc. David Böhm

foto DDM Vratimov

Vím, co chci? je název projektu realizovaného Domem dětí a
mládeže Vratimov za podpory sponzorského programu společnosti AWT.
O co v projektu šlo? Na vícedenním pobytu na Osoblaze třináct
mladých lidí podniklo výpravu za sebepoznáním. „Vážený mladý
příteli, cesta k tomu, aby byl člověk v životě spokojený, šťastný
a úspěšný, začíná poznáváním pravdy, a to především o sobě samém. Proto ti nabízíme, aby ses vydal na svoji jedinečnou výpravu do svého vlastního nitra.“ Těmito slovy zahájila sebepoznávací pobyt ředitelka DDM Vratimov. Cílem projektu bylo nabídnout
účastníkům příležitost a potřebný prostor k přemýšlení o sobě,
o druhých lidech, o dění kolem sebe a o smyslu života. Vycházeli
jsme z materiálů vytvořených odborníky. Pod vedením pedagogů volného času hledali účastníci odpovědi na otázky, např.: Jak
vidím sám sebe, Dokážu efektivně komunikovat, Mám smysl pro
humor, Mám dispozice k užívání drog? Pomocí hodnotitelných
metod a postupů, ale i při hrách a dalších aktivitách mladí lidé
nacházeli cestu k sebepoznání.
Pokud máte pocit, že jsme byli celou dobu vážní, tak to určitě
ne. Program pobytu byl zpestřen teambuildigovými aktivitami

Pozvánka
Cesta za svatým Martinem
Najdeme i letos Martina na bílém koni? Srdečně Vás zveme
na akci, kterou pořádáme ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem a Pekárnou Boček pro všechny děti a jejich rodiče
v neděli 8. listopadu. Start je v rozmezí od 15.30 do 16.15 od
Domu dětí a mládeže ve Vratimově a děti budou plnit úkoly až
k Domu zahrádkářů. Na cestu si posvítíme vlastními lampiony.
Pokud děti najdou svatého Martina na bílém koni, dostanou od
něj sladkou podkovu pro štěstí. V cíli zhlédneme malé pohádkové představení. Předpokládaný konec akce kolem 18. hodiny.
Těšíme se na Vás.
Marcela Grácová
DDM Vratimov

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
8. 11. 		
14. 11.		
		

foto DDM Vratimov
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Cesta za svatým Martinem
Diskotéka pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ, v 18 hodin,
sál DDM Vratimov
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Městská knihovna Vratimov

před konfiskací jsou mnohé knihy také ponechané občanům. Je
uzavřena i učitelská a žákovská knihovna ve škole. Dne 1. 5. 1942
podle nařízení jsou nevhodné učebnice, knihy a jiné předměty
odeslané „do stoupy“ ve Frýdku. Váha takto odeslaných tiskovin
činila 180 kg.
Po válce zůstalo v evidenci Obecní knihovny pouze 350 knih a
po pozdější výzvě MNV bylo ještě vráceno 150 knih. Poválečný
stav knihovny byl přesto velice špatný. Teprve roku 1955 zásluhou Ladislava Sládka, č. p. 191, se začíná obnovovat společná
Lidová knihovna a v následujícím roce již má 845 svazků, 71 čtenářů a sídlí v budově Starého obecníku, dnes poště. Také jednou
týdně přicházejí na místní poštu nové knihy k zařazení.
Ve škole byla obnovena dětská knihovna, která je dnes pouze
pro výuku jako pedagogická. V padesátých letech jsou úředně
vyřazovány a ničeny knihy, které neodpovídaly tehdejší komunistické ideologii. Roku 1962 má knihovna 1614 knih, 1510 zapůjčených a 165 čtenářů. Také po roce 1969 si nebylo možné některé
knihy se zakázanou tematikou vypůjčit.
Knihovna často měnila své prostory, již v roce 1957 se stěhuje
do místnosti Družstevního domu a po dostavbě Kulturního domu
do místnosti v patře. Po uvolnění bytu se přestěhovala zpět do
budovy MNV č. p.40, později, z důvodu rozšíření pošty, se roku
1992 stěhuje do budovy školy. Pro knihovnu byla zabrána klubovna pionýrů ve škole, a tím se urychlil zánik této dětské organizace. Pro vlhkost prostředí v klubovně se již v roce 1996 stěhuje do patra v mateřské školce. Zvýšením počtu dětí a zrušením
tamní kuchyně v roce 2009 je knihovna přestěhována do menších
současných prostor v suterénu. Současný stav včetně umístění
knihovny ve sklepních prostorách je nevhodný a brání v rozšíření i v rozvíjení navazujících kulturních aktivit. Přesto zde
probíhají již řadu let výstavy zaměřené k historickým výročím
v Horních Datyních.
V loňském roce mohli občané zhlédnout výstavu k výročí konce I. světové války a o nuceně nasazených ženách z obce v roce
1944. V letošním roce jsme si připomněli další významné téma
osvobození obce před 70 lety.“
Informace naleznete na webových stránkách: http://www.hornidatyne.knihovna.info.

Týden knihoven byl v naší knihovně jako každoročně velmi
pestrý. Novou akcí bylo čtení v AMFÍKU. Četli jsme předškolákům o knižních skřítcích z Písmenkova v amfiteátříku, který je
v zahradě u mateřské školy. Pro žáky 3. a 4. tříd byla připravena
beseda o Vojtěchu Steklačovi, prvňáčci se seznámili s knihovnou
a už tradičně byli druháci pasováni na čtenáře.
Fotografie ze všech akcí Týdne knihoven naleznete na webových stránkách knihovny http://www.knihovna-vratimov.cz.

foto MěÚ Vratimov
V Místní knihovně Horní Datyně můžete zhlédnout výstavu
Ohlédnutí za historií knihovny v Horních Datyních do 30. listopadu 2015. Na přípravě výstavy se také podílel pan Vladimír
Kuchař, který k historii knihovnictví napsal:
„Nejstarší knihovna byla v obci založená po roce 1899 Hospodářskou besídkou. Měla 190 svazků hospodářské a zábavné části.
O knihy byl u čtenářů velký zájem. O dva roky později již knihovna má 48 čtenářů a 365 svazků, odebírá 10 časopisů. V roce 1906
je v evidenci knihovny 423 svazků knih.
V letech 1918-1938 pracují podle sfér v obci 4 knihovny: Obecní
knihovna s 300-400 svazky zábavné a naučné literatury, knihovna Sociálně demokratická - zábavná literatura a s politickým
zaměřením a později knihovna KSČ. Katolická knihovna byla
v domě Marie Musálkové č. p. 35 s díly hlavně autorky Vlasty
Javořické. Později je přemístěna do domu Františka Borového.
Za okupace 1939-1945 nastal úplný útlum knihovnictví. Obecní
knihovna je uzavřena, některé knihy vyřazené a zničené. Z obavy

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Kronika města Vratimova, část 50.
Kronika Jana Klegy - pokračování
V roce 1904 bylo mnoho dětí nemocno na osypky; školy byly
zavřeny. V létě 1904 bylo velké sucho, řeky a studny vysychaly,
mnoho bylo ohňů. Rok ten byl úrodný na obilí, žito a brambory;
z jedné měřice výsevu dalo obilí 10 měr. V roce 1905 byly zakoupeny nové lavice do kostela u Rundta v Místku. Jedna lavice stála
60 Kč. Také byla pořízena nová dlažba do kostela. V roce 1907
okradli v odpust komedianti kostel. Vzali monstranci a kalich.
Rok ten byl neúrodný na obilí, jedna měřice stála 14 Kč. V
roce 1907 byl učitel Špetla v Řepištích postřelen zloději ve škole,
zemřel 1. prosince 1907. Mateřská škola byla ve Vratimově založena na podzim 1907.
Volby do zemského sněmu byly v dubnu 1907. Zvolen byl místo
Hrubého – Pospíšil. Dne 27. února 1908 vozil rolnický syn Tomáš
Viktor hnůj na pole, vůz se na něho vyvrátil. Syn zůstal ihned
mrtev.
Nová jubilejní škola ve Vratimově stavěna v roce 1908 – obecní
volby konány 21. listopadu 1908, národní strana zvítězila na celé
čáře proti továrním Němcům a řediteli Kleclovi. Byly to volby,
jaké ještě ve Vratimově nebyly. Německá strana s Hrdého pomocí
chtěli Vratimov poněmčiti.

Nová škola posvěcená v září 1909, stála 149 000 Kč. Na hejtmanství bylo předvoláno dne 24. února 1909 dvacet čtyři lidí z
Vratimova, že zpívali o Němcích posměšné písně. Každý měl zaplatiti za to po 10 Kč. Dne 5. – 6. března 1909 napadlo mnoho
sněhu a nastaly velké mrazy. Ve svátek zvěstování Panny 4. dubna 1910 měl prvotiny novokněz Pater Jan Kožušník z Popince.
Zemřel pak jako farář v Černé Vodě.
V roce 1911 bylo sčítání lidu. Ve Vratimově napočteno 2 344
lidí. Čechů 2 062; Němců 113; Poláků 156; Ostatních 13.
Úmrtí
Dne 3. února zemřel časně po půlnoci o druhé hodině raněn
mrtvicí Jindřich Kolmáš, pekař ve Vratimově, člen okres. výboru, předseda živnostenské strany, předseda společenstva pekařů, předseda Osvětového sboru, předseda Matice Osvěty lidové
atd… Pohřeb měl 6. února odpoledne. Všechny tyto korporace
zúčastnily se jeho pohřbu a proslovily u hrobu vzpomínky na zemřelého. Přišel 2. února večer asi o jedenácté hodině domů, trpěl
již dávno na cukrovku. Byl 57 let stár.
pokračování příště
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Kurzy v kulturním středisku

LISTOPAD
v kulturním středisku

Pondělí

Program ve Společenském domě ve Vratimově
1. listopadu 19.00
kinosál
			
2. listopadu 16.30
kinosál
4. listopadu 14.00
velký sál
			
4. listopadu 16.00
galerie
5. listopadu 14.00
velký sál
			
5. listopadu 15.00
učebna č. 11
5. listopadu 16.00
galerie
7. listopadu 19.00
kinosál
			
9. listopadu 16.30
kinosál
10. listopadu 16.00
salonky
11. listopadu 16.00
galerie
12. listopadu 15.00
učebna č. 11
12. listopadu 18.00
kinosál
			
12. listopadu 16.00
galerie
15. listopadu 10.00
kinosál
			
16. listopadu 16.30
kinosál
18. listopadu 16.00
galerie
19. listopadu 15.00
učebna č. 11
19. listopadu 16.00
galerie
23. listopadu 16.30
kinosál
25. listopadu 16.00
galerie
26. listopadu 15.00
učebna č. 11
26. listopadu 16.00
galerie
27. listopadu 10.00
KS
			
29. listopadu 15.00
velký sál
			
30. listopadu 16.30
kinosál
30. listopadu 18.00
salónky
			

Eduardo de Filippo:
Filumena Marturano
zkouška ZUŠ
setkání představitelů města
se seniory
výstava Malá retrospektiva
setkání představitelů města
se seniory
autoškola
výstava Malá retrospektiva
koncert k 25. výročí založení
FS Šmykňa
zkouška ZUŠ
schůze MO KSČM Vratimov
výstava Vůně kávy
autoškola
fotografická přednáška
Dakar…Straka
výstava Vůně kávy
nedělní pohádka
Patt a Matt zdraví
zkouška ZUŠ
výstava Vůně kávy
autoškola
výstava Vůně kávy
zkouška ZUŠ
výstava Vůně kávy
autoškola
výstava Vůně kávy
Rozsvícení vánočního
stromu s jarmarkem
mikulášská zábava
s Hopsalínem
zkouška ZUŠ
přednáška
Jak nepřibrat o Vánocích

Úterý

Středa

Čtvrtek

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

cvičení seniorů
angličtina 3. ročník
BOSU
angličtina 2. ročník
aerobic mix
relax a jóga
angličtina 1. ročník
aby záda nebolela
pilates
piloxing
bodyform
zábavné taneční cvičení
jóga s Luckou
vinyasa powerjóga
bodystyling
pilates
jóga s Luckou
bodyform

Více informací na www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
přednáška s výživovou poradkyní
Barborou Hudákovou Janšovou

JAK NEPŘIBRAT
O VÁNOCÍCH
Co a z čeho péct na Vánoce?
Jakému stravování se vyhnout o svátcích?

30. listopadu v 18 hodin

Program v Kulturním domě Horní Datyně
3. listopadu 14.00
velký sál
			
11. listopadu 17.00
klubovna
14. listopadu 15.00
velký sál
27. listopadu 18.40
klubovna
30. listopadu 17.00
malý sál

9.45
15.45
17.00
17.15
18.00
19.00
15.30
17.00
18.00
18.00
19.00
16.30
17.00
18.30
18.00
17.00
18.00
18.00

salónky, Společenský dům Vratimov,
Frýdecká 1000/48

setkání představitelů města
se seniory
schůze MO KSČM
Dětská show s Hopsalínem
schůze ZO ČSV
Hovory s občany

vstupné 50 Kč
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
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akce v kulturním středisku

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Nedělní divadelní pohádka - DA Křesadlo

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

R
A
K
DA

Kulturní středisko

VRATIMOV

děti s vybarveným obrázkem dostanou malé překvapení

PATT A MATT
ZDRAVÍ

STRAKA

12. listopadu v 18 hodin

neděle 15. listopadu v 10 hodin

Vratimovák Martin Straka a jeho komentované promítání fotografií z Rallye Dakar,
kterého se zúčastnil v novinářském voze.

vstupné 60 Kč
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48

Máte rádi kávu?
Nedokážete si bez ní představit den?

rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Přijďte se podívat do Vratimovské
galerie od 11. listopadu na výstavu

PETR JEDLIČKA

VŮNĚ KÁVY

MALÁ RETROSPEKTIVA

Výstava zapůjčená z Muzea Beskyd Frýdek-Místek.

OBRAZY, SOCHY, KRESBY

Výstava bude otevřena do 7. ledna 2016 každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

Výstava bude otevřena do 5. listopadu každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

VRATIMOVSKÁ GALERIE

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

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

Kulturní středisko

Kulturní středisko

VRATIMOV
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VRATIMOV

ÚPLNÝ SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2016

Vratimov
Svozový den: pátek

Datum

1 x týdně
2.1.

červená

8.1.

červená

15.1.

červená

22.1.

červená

29.1.

červená

5.2.

červená

12.2.

červená

19.2.

červená

26.2.

červená

4.3.

červená

11.3.

červená

18.3.

červená

25.3.

červená

1.4.

červená

8.4.

červená

15.4.

červená

22.4.

červená

29.4.

červená

6.5.

červená

13.5.

červená

20.5.

červená

27.5.

červená

3.6.

červená

10.6.

červená

17.6.

červená

24.6.

červená

1.7.

červená

8.7.

červená

15.7.

červená

1 x 2 týdny

1 x 4 týdny

modrá

kombi

zelená

modrá

modrá

zelená

modrá

zelená

žlutá

29.7.

červená

5.8.

červená

žlutá

12.8.

červená

žlutá

19.8.

červená

žlutá

26.8.

červená

žlutá

2.9.

červená

žlutá

9.9.

červená

16.9.

červená

žlutá

23.9.

červená

žlutá

30.9.

červená

žlutá

7.10.

červená

žlutá

14.10.

červená

21.10.

červená

28.10.

červená

4.11.

červená

11.11.

červená

18.11.

červená

25.11.

červená

2.12.

červená

9.12.

červená

16.12.

červená

23.12.

červená

30.12.

červená

žlutá

pytle plast

pytle plast

pytle plast

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

pytle plast

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

žlutá

1 x 4 týdny

kombi

pytle plast

žlutá
modrá

zelená
žlutá

pytle plast

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

pytle plast

zelená
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

pytle plast

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

pytle plast

žlutá
žlutá

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

modrá

modrá

modrá

červená

modrá

modrá

1 x 2 týdny

22.7.

žlutá
modrá

1 x týdně

žlutá

žlutá
modrá

Datum

pytle plast

pytle plast

zelená

V Ostravě dne: 28. 7. 2015
Vedoucí střediska Svoz Martin Drbušek

žlutá
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ÚPLNÝ SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2016

Horní Datyně
Svozový den: středa

Datum

1 x týdně

1 x 2 týdny

6.1.

červená

modrá

13.1.

červená

20.1.

červená

27.1.

červená

3.2.

červená

10.2.

červená

17.2.

červená

24.2.

červená

2.3.

červená

9.3.

červená

16.3.

červená

23.3.

červená

30.3.

červená

6.4.

červená

13.4.

červená

20.4.

červená

27.4.

červená

4.5.

červená

11.5.

červená

18.5.

červená

25.5.

červená

1.6.

červená

8.6.

červená

15.6.

červená

22.6.

červená

29.6

červená

6.7.

červená

13.7.

červená

20.7.

červená

modrá

1 x 4 týdny

zelená

modrá

modrá

zelená

modrá

modrá

zelená

modrá

modrá

Datum

kombi
žlutá

27.7.

červená

žlutá

3.8.

červená

žlutá

10.8.

červená

žlutá

17.8.

červená

žlutá

24.8.

červená

žlutá

31. 8.

červená

žlutá

7.9.

červená

žlutá

14.9.

červená

žlutá

21.9.

červená

žlutá

28.9.

červená

žlutá

5.10.

červená

žlutá

12.10.

červená

žlutá

19.10.

červená

žlutá

26.10.

červená

2.11.

červená

9.11.

červená

16.11.

červená

23.11.

červená

30.11.

červená

7.12.

červená

14.12.

červená

21.12.

červená

28.12.

červená

4.1.

červená

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

1 x týdně

1 x 2 týdny

1 x 4 týdny

kombi
žlutá

modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

žlutá

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

zelená
žlutá

V Ostravě dne: 28. 7. 2015
Vedoucí střediska Svoz Martin Drbušek

modrá
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kino Hvězda v listopadu
Filmový klub

Sobotní kino pro děti

Koza

Krtek a oslava

SR/ČR, 2015, 75´, drama/road
movie, vstupné 80 Kč, členové
klubu 70 Kč, nevhodný pro
děti do 12 let
Režie: Ivan Ostrochovský
Hrají: Peter Baláž, Zvonko
Lakčević, Ján Franek a další.
Příběh o poslední prohře bývalého olympionika, boxera Petera
Baláže, přezdívaného Koza.

ČR, 67´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč, přístupný
bez omezení
Krtek a oslava, Krtek a šťoura, Krtek a kamarádi, Jak štěňátko
chtělo malé pejsky, Krtek a zajíček, Nebuďte mamuty, Krtek
a kachničky, Krtek a myška, Tylínek, Krtek a houby.

4. listopadu v 19 hodin

21. listopadu v 10 hodin

Amy

11. listopadu v 19 hodin

VB, 2015, 128´, dokument (české titulky), vstupné 70 Kč,
nevhodný pro děti do 12 let
Režie: Asif Kapadia
Hrají: Amy Winehouse, Mark Ronson, Tony Bennett a další.

Poutník – nejlepší příběh Paula
Coelha
25. listopadu v 19 hodin

Brazílie/Španělsko, 2014, 112´, životopisný/drama (české
titulky), vstupné 70 Kč, nevhodný pro děti do 12 let
Režie: Daniel Augusto
Hrají: Júlio Andrade, Ravel Andrade, Fabiana Gugli a další.

Kým ve skutečnosti byla Amy Winehouse, co skrývala před
světem a proč zemřela ve 27 letech? Diváky i kritiky oceňovaný
dokument promlouvá Amy samotnou prostřednictvím dosud
nezveřejněných archivních záběrů, hudby a původních textů.

Životní pouť spisovatele Paula Coelha, na jejímž konci se
stal vypravěčem příběhů, které fascinují miliony čtenářů.

Rodinný film

Rodinný film

Mimoni

Sedmero krkavců

18. listopadu v 17 hodin

27. listopadu v 18.45 hodin

USA, 2015, 91´, animovaná komedie (český dabing), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupný bez omezení
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin
Příběh roztomilých žlutých fazolek o tom, jak se dostaly až
k největšímu padouchovi všech dob – Gruovi.

ČR/SR, 2015, 97´, pohádka, vstupné ZDARMA, přístupný bez
omezení
Režie: Alice Nellis
Hrají: Martha Issová, Sabina Remundová, Lukáš Příkazský a další.
Příběh podle klasické pohádky Boženy Němcové. Mladá
dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své
bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla.
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS
Pronajmu garáž ve Vratimově, ul. Okružní, tel.: 603 481 368.

Dne 1. listopadu 2015 vzpomeneme
2. výročí úmrtí pana

Prodám garáž Na Hermaně, zavedená elektřina. Cena 110 000 Kč.
Tel.: 605 563 324.

Arnošta Holešinského.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila
a dcery Iveta a Sylva s rodinami.

Vratimovští fotbalisté
srdečně zvou rodiče a příznivce kopané
dne 5. prosince 2015 na

Kdo znal, vzpomene, kdo ho měl rád,
nezapomene. Dne 27. 11. 2015 vzpomínáme
20. výročí úmrtí pana

Mikulášský turnaj mladších přípravek
Naši malí fotbalisté se mohou těšit na soupeře
i bohatou nadílku.

Ladislava Rumánka.
Vzpomínají manželka,
synové a dcera s rodinami.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

DIVADELNÍ AGENTURA HARLEKÝN

FILUMENA MARTURANO

topadu
s
i
l
.
9
2
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v 15 ho
60 Kč
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1. listopadu v 19 hodin
Společenský dům Vratimov,
Frýdecká 1000/48
vstupné 370 Kč
režie: Zdeněk Kaloč
překlad: Oldřich Kautský

NO!
Á
D
O
YPR

v ceně je dárkový balíček pro
děti v hodnotě vstupenky

S HOPSALÍNEM

Eduardo De Filippo:

Společenský dům
Vratimov,
Frýdecká 1000/48

V

Zajistěte si vstupenky včas, jejich počet je omezen!
Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska.
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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. listopadu 2015
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Adresa redakce: Kulturní středisko, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
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připravované akce v kulturním středisku
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13. prosince v 18 hodin
vstupné 250 Kč
velký sál Společenského domu Vratimov,
Frýdecká 1000/48
v sále stolová úprava s možností občerstvení

s Tanjou vystoupí:
herec a moderátor Mojmír Maděrič,
saxofonistka Andrea Kolmanová Frašová
a děti z Mateřské školy Vratimov
Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska.
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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Divadlo U Lípy

Nedělní divadelní pohádka - Divadélko Šamšula

PEJSEK S KOČIČKOU
SLAVILI

KOSTRČ
pátek 4. prosince v 19 hodin

neděle 6. prosince v 10 hodin

Kulturní dům Horní Datyně,
Vratimovská 224

kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48

v sále stolová úprava s možností občerstvení

rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč

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

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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Z obsahu:
– Z jednání rady města
– Upozornění
– Železniční přejezd

1. prosinec 2015 / číslo 12

měsíčník zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 2
str. 3

596 732 189

foto KS Vratimov

Proměna ošklivého káčátka
Z ošklivého káčátka krásná labuť, napadne nás srovnání u školky v Horních Datyních před a po zateplení. Ze silnice si toho
možná ani nevšimnete, stojí trochu bokem, skrytá za budovou
školy a stromy školní zahrady. Když ale přijdete blíže, vidíte,
že dříve šedivá, nevábná budova teď září všemi barvami, a tak
to má být. Ne šeď, ale barvy patří k těm nejmenším. V loňském
roce jsme požádali o evropské dotace Státní fond životního prostředí na zateplení školky a opět jsme byli úspěšní. I díky těmto
dotacím mohla školka dostat nový barevný kabát. Stavbu prováděla firma Milimex s. r. o. a stála 3 489 000 Kč.
A protože ani na dětské hřiště u školky jsme nemohli být
moc pyšní, herní prvky už toho měly hodně za sebou a podle
toho také vypadaly, pořídili jsme dětem také nové hřiště za
435 000 Kč. Z větší části jsme ho zaplatili z dotace společnosti
ArcelorMittal Ostrava, a. s., která přispěla částkou 350 000 Kč.
Zbytek doplatilo město. Věřím, že se dětem, rodičům i zaměstnancům nová školka líbí.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto Bc. Petra Vaclíková

informace občanům

Zákaz skládkování odpadů
a odpadků v lese Důlňák

Z jednání rady města
Dne 26. 10. 2015 rada města mimo jiné:
-- Rozhodla o instalaci dynamického zpomalovacího semaforu v místě před přechodem pro chodce na ulici Datyňská před Základní školou Datyňská ve směru od Horních
Datyň na Ostravu v co nejkratším možném čase.
-- Schválila uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce k veřejné zakázce malého rozsahu Předlažba zpevněné plochy
před vstupem do smuteční síně hřbitova ve Vratimově.

Dovolujeme si upozornit občany města Vratimova a přilehlých obcí, zvláště pak občany bydlící v těsné blízkosti lesa
Důlňák, že je dle zákona o lesích č.289/1995 Sb., § 20, odst. 1,
písm. o) zakázáno znečišťovat les odpady a odpadky. Za odpady je kromě jiných materiálů považována i biomasa z ořezu
stromů, posekaná tráva, plevel a další materiál rostlinného původu. K likvidaci tohoto materiálu používejte kompostování na
svých pozemcích, případně sběrné dvory v okolí bydliště. Dále
je zakázáno dle § 20, odst.1, písm. b) provádět terénní úpravy,
narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné
objekty.
Při zjištění konkrétního viníka se v těchto případech jedná o přestupek, kde může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše
15 000 Kč.

Dne 10. 11. 2015 pak také:
-- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na výdaje na
podporu realizace činností Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Vratimov.
-- Rozhodla o omezení parkovací doby na parkovišti na
Radničním náměstí v pracovních dnech od 6 do 17 hodin
na dobu 2 hodin s parkovacími hodinami.
-- Schválila uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce osvětlení
hřiště s umělým trávníkem 3. generace, Vratimov.

Ing. Václav Šrámek
odborný lesní hospodář

Vítání občánků

Bc. Martin Čech
místostarosta

Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny
Městského úřadu Vratimov koncem roku 2015:

V prosinci pořádá Komise pro občanské záležitosti poslední
slavnostní vítání občánků v tomto roce, a to v sobotu 12. 12.
2015 v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově a v sobotu
19. 12. 2015 v Kulturním domě v Horních Datyních.
Rodiče mohou přihlásit své děti ve věku do jednoho roku s trvalým pobytem ve Vratimově nebo Horních Datyních nejpozději
sedm dnů před konáním akce.

Pondělí
Středa

12.30 - 16.30
12.30 - 16.30

Na vítání občánků je možno přihlásit se jedním z níže uvedených způsobů:

16. prosinec bude poslední den, kdy bude otevřeno pro občany
v roce 2015. Od čtvrtku 17. 12. 2015 do pátku 1. 1. 2016 bude
pokladna UZAVŘENA.

Telefonicky: 595705925 – matrika.
Osobně: Odbor sociálně-správní Městského úřadu ve Vratimově, 1. patro, dv. č. 1 - matrika.
E-mailem: vecerova.meu@vratimov.cz.

Upozornění
14. 12. 2015
16. 12. 2015

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30

Začátek provozu pokladny v lednu 2016:
Pondělí

4. 1. 2016

10.00 - 11.30

Drahomíra Večeřová
matrikářka

12.30 - 16.30

Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a
místního poplatku za psy bude pokladna od 5. 1. 2016 do 21. 1.
2016 otevřena DENNĚ KROMĚ PÁTKU, a to:
pondělí a středa		
úterý a čtvrtek		

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30

ArcelorMittal upozornění

12.30 - 16.30
12.30 - 14.00

Rádi bychom vás upozornili, že až do 11. prosince 2015 budou v areálu ArcelorMittal Ostrava probíhat krátkodobé profuky kotle K8 energetiky Tameh Czech (dříve ArcelorMittal
Energy Ostrava).
Profuky, které jsou spojené s investiční akcí ekologizace kotlů, budeme provádět nejvýše jednou denně, vždy v době mezi
šestou a osmnáctou hodinou pouze v pracovních dnech.
Omlouváme se za vzniklý hluk, který bohužel nelze omezit
žádnými technickými prostředky. K operacím na kotli přistoupíme s maximální pozorností a rychlostí, abychom zkrátili trvání každého profuku na dobu 30 - 40 minut.
Věříme, že dlouhodobý ekologický přínos investice vykompenzuje zmíněné nepříjemnosti.

Od pondělí 25. 1. 2016 bude běžná provozní doba.
Dne 20. 1. 2016 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2016 v Horních
Datyních v Kulturním domě - v malém sále, a to:
Středa 		

20. 1. 2016

8.00 - 11.30

12.30 - 16.30

Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor

Kulturní středisko - pokladna
V návaznosti na uzavření pokladny Městského úřadu Vratimov bude rovněž pokladna Kulturního střediska Vratimov od
čtvrtku 17. 12. 2015 do pátku 1. 1. 2016 uzavřena.

ArcelorMittal Ostrava
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Železniční přejezd ve Vratimově, stále stažené závory a co dál…
V příloze deníku Mladá fronta dnes pro Moravskoslezský
kraj jsem si 5. listopadu přečetla titulek „Trať do Frýdku dostane další kolej i elektrifikaci“. Dále se v něm dočteme, že by
zdvoukolejnění a elektrifikace železniční tratě mezi Ostravou
-Kunčicemi a Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem mělo vyjít
na 4,6 miliard korun, je zpracována studie proveditelnosti a se
zdvoukolejněním a také elektrifikací se počítá.
Dobrá zpráva pro cestující, přepravce i dopravce, špatná pro
naše město. Již tak věčně stažené závory nás po realizaci tohoto záměru buď odříznou od okolního světa, či uvězní v našem
městě. Řečeno samozřejmě s určitou nadsázkou, ale bohužel
blízko realitě. To však v tom případě, že by součástí této investice nebyl nadjezd, který máme v našem územním plánu,
a to právě na doporučení Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje. Při zpracování územního plánu schváleného v roce 2012
jsme velmi zvažovali, zda v něm nadjezd nad železniční tratí
ponechat. Jednak zde byl tlak vlastníků těch nemovitostí, kde
je v důsledku plánu této stavby stavební uzávěra a představuje velký zásah do vlastnických práv, abychom ji do územního
plánu již nedávali, a také město má zájem na tom, aby se mohlo
dále rozvíjet a majitelé mohli investovat do rozvoje území.
Na druhé straně jsem tehdy při osobním projednání této velmi důležité záležitosti na Krajském úřadu v Ostravě s odpovědnými pracovníky Správy železniční a dopravní cesty a Českých
drah byla upozorněna na možnost zdvoukolejnějní a elektrifikace této tratě se všemi z toho plynoucími důsledky. Železniční

nadjezd a s tím spojená omezení vlastníků nemovitostí jsme proto v územním plánu ponechali, přestože jsme k tomuto záměru
a zejména faktické realizaci byli dost skeptičtí. Bez zahrnutí do
našeho územního plánu by totiž realizace stavby byla prakticky
vyloučena. Pokud se opravdu začne projektovat a stavět, musíme udělat vše pro to, aby se s nadjezdem nad železniční tratí
ve Vratimově počítalo a nebyl vyškrtnut například z úsporných
důvodů.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

železniční přejezd, foto KS Vratimov

Příspěvek na mobilitu

tečných odkladů. Lidé, kteří dosud mají přiznán příspěvek na
mobilitu a nemají dosud vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P, si
budou muset o něj požádat.
Bližší informace Vám poskytne Lucie Máchová, DiS., sociální
pracovník – referát příspěvku na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením, Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě,
kontaktní pracoviště Ostrava, 30. dubna 3130/2d, telefon: 950 143
721, e-mail lucie.machova@ot.mpsv.cz nebo Bc. Jitka Langrová,
sociální pracovník, Městský úřad Vratimov, telefon: 595 705 923,
776 548 165, e-mail langrova.meu@vratimov.cz

Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením, končí platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán
příspěvek na mobilitu v letech 2012 až 2013. O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klienti informování
Úřadem práce ČR formou dopisu zaslaného obyčejnou poštou.
Součástí dopisu bude i formulář žádosti o příspěvek na mobilitu. Tento dopis by měl být rozeslán na přelomu měsíců listopadu
a prosince 2015.
Žádost je nutné podat u Úřadu práce ČR Ostrava nebo prostřednictvím Městského úřadu ve Vratimově po 1. 1. 2016, nejpozději však do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek
již v lednu 2016. Podávat žádost dříve než v lednu 2016 nemá
smysl. Úřad práce by takovou žádost musel zamítnout, jelikož
v prosinci těmto lidem ještě trvá již dříve přiznaný nárok na
příspěvek na mobilitu.
V případě žádostí podaných po 31. 1. 2016 nebude moci být
příspěvek vyplacen za měsíc leden 2016. Správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu bude probíhat v tzv. zkrácené verzi.
Lze totiž předpokládat, že většina žadatelů o příspěvek na mobilitu bude mít platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a tudíž splňuje
podmínku pro přiznání příspěvku na mobilitu. Zvláštní skupinu
příjemců příspěvku na mobilitu tvoří lidé, kterým byl příspěvek
přiznán podle předpisů účinných od 1. 1. 2014. Tito lidé nemusí
o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože Úřad práce je
povinen zahájit správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu
z moci úřední. Tito lidé obdrží od Úřadu práce v prosinci 2015
oznámení o zahájení správního řízení o přiznání příspěvku na
mobilitu. V případě, že tito klienti mají nárok na průkaz ZTP
nebo ZTP/P, bude jim příspěvek na mobilitu přiznán bez zby-

Bc. Jitka Langrová
sociálně-správní odbor

Prodej palivového dříví
Město Vratimov nabízí zájemcům k odkoupení palivové dříví
(mix z listnatých stromů). Zájemci se mohou hlásit na Vratimovských službách, a to na tel. čísle 596 732 045, které poskytnou
také informace o ceně a dopravě až k Vám domů.
Bc. Daniel Filip
referent odboru investic a údržby obecního majetku

ilustrační foto
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Pečovatelka roku 2015

ské služby města Vratimova, kterou je schopna stále stejnou, ba
dokonce vzrůstající intenzitou vykonávat již dlouhých 24 let. Klienti pečovatelské služby, kterých se za dlouhé roky poskytování
této služby vystřídalo nesčetně, měli a mají paní Kupčovou
velmi rádi, těší se z její přítomnosti a pochvalují si její pečlivě
vykonávanou práci a milou, usměvavou povahu. Ke klientům
i jejich rodinným příslušníkům je velmi všímavá, empatická k jejich potřebám, náladám, přizpůsobuje se jejich tempu a přistupuje
k nim vždy s porozuměním a podporou. Prostě se pro tuto práci
- jak se říká „narodila“.
Dne 10. listopadu 2015 proběhlo na Novoměstské radnici v Praze slavnostní vyhlášení vítězů této soutěže. Patronkou ocenění a
milým hostem byla herečka Hana Maciuchová, akci moderoval
pan Alfred Strejček. Paní Kupčová soutěžila v kategorii terénních
služeb, kde se umístila na 1. místě.
Tímto bychom chtěli paní Kupčové veřejně poděkovat za reprezentaci Pečovatelské služby města Vratimova a vyjádřit jí naše
srdečné blahopřání za krásné umístění na prvním místě v této
prestižní celostátní soutěži. Přejeme hodně sil do dalších pracovních let a děkujeme!

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, společně s Diakonií Českobratrské církve evangelické, vyhlásila letos již 3. ročník
Národní ceny sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2015. Soutěž
se konala pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.
Na jednotlivá ocenění jsou
každoročně navrhovaní mimořádně kvalitně pracující,
obětaví a zodpovědní pracovníci a pracovnice sociálních
služeb. Hodnotící komise je
složená z odborníků v oblasti
sociálních služeb.
Do této celostátní soutěže
jsme nominovali naší pečovatelku paní Růženu Kupčovou,
které jsme tímto chtěli vyjádřit velké a srdečné díky za její
obětavou práci a láskyplný
R. Kupčová, foto S. Březinová
přístup ke klientům pečovatel-

sociálně-správní odbor a vedení města Vratimova

Zprávy ze Sokola

Základní umělecká škola
Vratimov a Občanské sdružení

V pátek 18. 9. 2015 pořádal TJ Sokol Vratimov VIII. ročník
Běhu naděje. Jedná se o humanitární akci, jejíž finanční výtěžek putuje na konto zabezpečující výzkum léčby rakoviny.
V našem městě ho podpořilo 902 účastníků a jejich příspěvek
činil 8 984 Kč. Trasu prošli nebo proběhli žáci a pedagogický
doprovod místních základních škol, vč. školy mateřské, ale i žáci
základní školy z Řepišť a Horních Datyň.
Děkujeme všem, kteří přispěli. Dále také děkujeme za spolupráci zástupcům MěÚ, Kulturního střediska Vratimov a Sboru
dobrovolných hasičů Vratimov. Nemalé poděkování patří studentům SZŠ z Ostravy-Mariánských Hor, kteří zde každoročně zabezpečují zdravotnický a organizační dozor po celé trati.
V prosinci nás čeká čertikiáda pro děti a to v neděli 6. 12. 2015
od 16 hodin. Není to běžná mikulášská nadílka, ale děti si zacvičí
a vyzkoušejí různé překážkové dráhy. Teprve na závěr bude sladká odměna od Mikuláše či uhlí od čerta.
A už tu máme Vánoce a konec roku, proto všem příznivcům
Sokola děkujeme za jejich podporu, přejeme klidné a pohodové
vánoční svátky a vykročení do nového roku ve zdraví a se sportovními předsevzetími, které Vám pomůžeme splnit.

POSPOLU při ZUŠ Vratimov
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
úterý 15. prosince 2015 v 18 hodin
kinosál Hvězda
Vánoční náladu Vám navodí nejmenší děti
přípravného studia a žáci hudební nauky,
cimbálové muziky Vrzuška a Malina, Smyčcový
orchestr, Vokální soubor Ozvěny, Big Band
ZUŠ, další komorní seskupení a sólisté.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé.

Mgr. Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov

Pro žáky základních škol Vratimova, Horních
Datyň a Řepišť se uskuteční dva samostatné
Vánoční koncerty v dopoledních hodinách.

foto Martin Straka

foto Sokol Vratimov
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Osmdesát pět let datyňské včelařské organizace
--

Věnujeme se rovněž omlazování spolku. Za poslední období jsme přijali 7 nových mladých členů.
-- Dbáme na to, aby naši členové chovali kvalitní včelstva,
proto každým rokem kupujeme kvalitní včelí matky s tím,
že chovný materiál si může každý převzít (cena jedné matky činí kolem 500 Kč).
-- Díky zprovoznění našich internetových stránek a zvládnutím CIS (centrální informační systém) odpadlo papírování
při různých změnách ve vedení evidence, jubileí, umístění
a počtu včelstev atp. Rovněž tak šetříme za placení poštovného s každou zasílanou změnou.
Při pohledu do minulosti bylo vzpomenuto těch, kteří nás za
posledních 5 let opustili, ale i ostatních, kteří 85letou historii
svou prací pomáhali vytvářet a kteří se tohoto výročí nedožili.
Během slavnostní schůze došlo k ocenění dobré práce některých členů vč. naší ZO ČSV Horní Datyně u příležitosti tohoto
výročí ze strany okresního výboru ČSV.
V závěru svého vystoupení předseda poděkoval Městskému
úřadu Vratimov a Obecnímu úřadu v Řepištích, kteří nám pravidelně přispívají prostředky ze svého rozpočtu na udržení stavu
včelstev a ochranu životního prostředí. Rovněž poděkoval za finanční příspěvek na úhradu nájmu pro konání výborových a členských schůzí v Kulturním domě Horní Datyně. Poděkoval rovněž
za dobrou spolupráci se sousedními ZO ČSV Šenov, Bartovice,
Václavovice, Sedliště a OV ČSV F-M a popřál všem hodně úspěchů jak v osobním životě tak i ve včelaření.
Po této oficiální části následovala odborná přednáška učitele
včelařství př. Pavla Košce na téma Racionalizace v chovu včel.

Na slavnostní schůzi, konané 18. října 2015 si členové ČSV
Horní Datyně připomněli 85. výročí založení Včelařského spolku pro Vratimov a okolí. Předseda organizace Ing. Grohmann
seznámil přítomné s bohatou historií spolku, který vznikl v roce
1930 jako zájmové sdružení včelařů z okolních obcí.
Během těch 85 let došlo k mnoha významným změnám nejen
ve společnosti, ale i ve včelařství. Ve svém vystoupení se zabýval
hlavními změnami od 80. výročí do současné doby s tím, že detailní přehled o historii lze najít na včelařských stránkách organizace na adrese www.vcelarihornidatyne.tode.cz, zprovozněných
k tomuto výročí. Součástí historie spolku je také kronika, vedená
od roku 1930, která má již 2 díly a fotoalbum.
Každý účastník slavnostní schůze obdržel keramickou plaketu
a pamětní list, které mu připomenou toto významné výročí. Bylo
rovněž pořízeno pamětní foto pro účastníky slavnostní schůze a
do kroniky ZO.
Ve svém vystoupení se předseda ZO věnoval událostem za posledních 5 let od poslední slavnostní schůze:
-- Zástupci ZO se aktivně zúčastňují všech společenských
akcí pořádaných MěÚ Vratimov a Řepiště.
-- Byli jsme oceněni za účast a výstavku naší včelařské organizace při vyhlášení vítěze Vesnice roku v Řepištích.
Místní včelaři jsou součástí naší ZO ČSV.
-- Uspořádali jsme výstavku vč. praktických ukázek včelařů v rámci Dne Země v Domě mládeže, besedovali jsme
se žáky základních škol vč. názorných ukázek z včelařské
praxe.
-- Uspořádali jsme výstavu v Kulturním domě v Horních
Datyních v součinnosti s Kulturním střediskem Vratimov.
-- Pro zvýšení odborných znalostí našich členů věnujeme se
pořádaní odborných přednášek na členských schůzích vč.
této slavnostní schůze.
-- Díky spolupráci se sousedními organizacemi a okresním
výborem ČSV se naši členové zúčastňují tematických zájezdů k významným včelařským odborníkům.

Ing. Richard Grohmann
předseda ZO ČSV Horní Datyně

foto KS Vratimov
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Město snů Vratimov 2015/2016
které nám dávají vše potřebné pro život, může každý z nás přispět
k utváření lepšího světa.
Projekt je zaměřen na žáky základních škol, ale také na pedagogy a ostatní zaměstnance škol, rodiče žáků a širokou veřejnost.
Město snů je hra dětí a dospělých s prvky spolupráce i soutěže. Projekt je tvořen dvěma úzce provázanými částmi:
Škola a odpady – praktická soutěž zaměřená na téma odpadů
a jejich zpracování, třídění a omezování množství vznikajícího
odpadu. Moje město snů – výtvarná soutěž a literární soutěž,
která rozšiřuje tematiku na celkový vztah člověka k životnímu
prostředí. Partnery projektu jsou .A.S.A., spol. s r.o., Město
Vratimov, Základní škola Vratimov, Datyňská a Základní škola
Vratimov, Masarykovo náměstí.
Všem žákům vratimovských základních škol přejeme mnoho
úspěchů při řešení úkolů i při práci na výtvarných a literárních dílech. Na konci projektu čeká na ty nejlepší třídy i jednotlivé žáky
spousta pěkných odměn!

Od září letošního roku probíhá na základních školách ve Vratimově projekt Město snů. Jedná se o projekt ekologické výchovy
v odpadovém hospodářství podložený mnohaletými zkušenostmi
a velkým odborným a technickým zázemím mezinárodní společnosti. Tento projekt si však zároveň zachovává dostatečný prostor
pro přizpůsobení se místním podmínkám a potřebám ve městě i přímo ve škole. Očekávaným výstupem je modelové řešení
odpadového hospodářství a
vytvoření trvalého systému
tříděného sběru odpadu ve
školách.
Smyslem ekologické výchovy a vzdělávání je učit děti, že
je nezbytné, aby každý člověk
převzal zodpovědnost za svůj
život, za své chování a za svůj
vztah k prostředí, ve kterém
žije. Zodpovědným přístupem k sobě a ke svému okolí,
uvědomělou péčí o jednotlivé
složky životního prostředí,

Martina Mazurová
.A.S.A, spol. s r.o.

Sportujeme na ZŠ Datyňská

výbornými rozhodčími a celková příjemná sportovní atmosféra
turnaje s výbornou úrovní badmintonu byla doprovázena dobrým chováním žáků.
Celkovým vítězem se stal Vojtěch Křístek z 8. A, který ve
finále porazil Jana Slobodníka z 9. A (jen pro zajímavost - Honza ve skupině Vojtu porazil). Na bronzovém stupínku skončil
Martin Šodek z 9. B. Vítězkou mezi dívkami se stala bez jediné
porážky Tereza Kubatá z 9. A, druhé místo získala Tereza Sumíková ze 7. třídy a na 3. místě skončila Adéla Chalupecká z 8. B.
Všem děkuji za účast a těším se na další podobnou akci.

V úterý 20. října 2015 se konal v naší tělocvičně I. ročník
školního badmintonového turnaje. Důvodem k uskutečnění této
akce byl zájem dětí, chuť strávit odpoledne sportovně a také
využít a představit sportovní vybavení (badmintonová sada a
12 badmintonových raket), z nichž některé škola získala díky
výhře v Olympijském víceboji.
Turnaje se zúčastnilo 13 chlapců a 5 dívek z II. stupně. Dívky
vytvořily jednu skupinu, chlapci tři skupiny po 4, respektive
5 hráčích, ve kterých hráli každý s každým. První 2 ze skupin
chlapců sehráli další vzájemné zápasy o celkového vítěze. Z časových důvodů se hrál jeden set do 11 bodů. Žáci 9. ročníku byli

Mgr. Jana Biolková
ZŠ Datyňská, Vratimov

foto ZŠ Datyňská
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Náš výlet do Brightonu
Víte, kde můžete ochutnat brambůrky s příchutí octa či krevet,
pít čaj s mlékem, snídat kvasnicovou pomazánku a obědvat tresku s hranolky? No přece v Anglii! Netvrdíme, že by vám to vše
chutnalo, ale to, že jsme tato neobvyklá jídla mohli ochutnat, byla
docela fajn zkušenost.
A kdo je vlastně ochutnával? No přece 40 žáků z naší školy.
Byli jsme vybráni, abychom se zúčastnili sedmidenního studijně
poznávacího zájezdu do Brightonu, který byl úplně zdarma, protože byl na základě Výzvy č. 56 projektu Čteme a konverzujeme
financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. No, tak úplně zdarma to nebylo – alespoň ne pro
naše rodiče, kteří nám dali štědré kapesné, a my jsme ho mohli
utratit za suvenýry a samozřejmě za také naprosto úžasné oblečení, kterým nyní oslňujeme své spolužáky.
Náš výlet začal dlouhou cestou autobusem. Ta ale rychle uběhla
a my jsme mohli začít prohlídkou přímořského města Brighton.
Atmosféra byla opravdu anglická – celý den pršelo, ale nám to
vůbec nevadilo – vše pro nás bylo tak nové – tradiční cihlové
domy, lákavé vůně z místních kavárniček v uličkách The Lanes,
královský palác The Royal Pavilion, který jsme si celý mohli projít i s komentářem, samozřejmě v angličtině. Nejvíc se nám líbilo
v Sea Life Centre, kde jsme pozorovali akvária s nejrůznějšími
mořskými tvory, jako např. rejnoky, mořskými koníky, obrovskými želvami a žraloky. Odpoledne jsme vyrazili na nákupy. Někteří z nás se teprve rozhlíželi, co přivezou domů, jiní už se osmělili
a rovnou se pustili do utrácení.     
Potom nastal okamžik, kdy si pro nás přijely naše hostitelské
rodiny. Čekala nás naše první večeře a představování. Také jsme
předali drobné dárečky, které jsme jim přivezli. Rodiny nám ukázaly, kde budeme spát, jak se pouští sprcha a my jsme nevěřícně
kroutili hlavami nad jejich systémem vodovodních kohoutků – jeden je na teplou vodu a druhý na studenou, pokud se chcete umýt,
musíte si vodu napustit do umyvadla, jinak si spálíte ruce.
Ráno nás čekala snídaně – mohli jsme si vybrat z několika druhů cereálií s mlékem, nebo jsme si mohli namazat toust máslem
a marmeládou, třeba tou typickou anglickou – z pomerančů, a
ochutnat skvělý čaj s mlékem.
Potom nás rodiny odvezly k autobusu a my jsme museli dojet
do centra Brightonu, k budově školy, kde na nás čekali naši učitelé – samozřejmě rodilí mluvčí, a tři hodiny výuky. Nemyslete
si ale, že jsme tři hodiny psali a biflovali slovíčka – výuka byla
velká legrace – plná aktivit, her a samozřejmě konverzace. První
den jsme měli docela svázaný jazyk, ale ten třetí už jsme drmolili

jako o život. Líbilo se nám, že jsme o přestávce mohli vyběhnout
na zahradu školy a sníst si tam svůj obědový balíček, který se
většinou skládal ze sendviče, malého balíčku brambůrků, nějaké
čokoládové tyčinky, ovoce a pití. Říká se mu obědový, ale pro
nás to byla jen taková svačinka. Angličané jedí v poledne jen velmi málo – hlavní jídlo dne je pro ně večeře, a to docela pozdní,
na což my Češi nejsme zvyklí.
Odpoledne po škole jsme vždy vyjížděli na nějaký výlet do
okolí. První den to bylo přímořské městečko Hastings. Počasí se
již umoudřilo a místy na nás zasvítilo i sluníčko. Zamířili jsme
do pašeráckých jeskyní, které v době vysokých daní sloužily jako
skrýše pro zboží pašované do Anglie. Další den jsme jeli do města Portsmouth a tam jsme si prošli loď admirála Nelsona HMS
Victory, na které byl zabit při bitvě u Trafalgaru. Náš třetí výlet
byl do městečka Eastbourne, k útesům Seven Sisters a krásnému
křídovému mysu Beachy Head s pohádkovým majákem.
Před námi byl ještě celodenní výlet do Londýna. Rozloučili
jsme se s rodinami a brzy ráno jsme vyrazili. Naše první zastávka byla v Greenwich, kde jsme se museli samozřejmě vyfotit u nultého poledníku – s jednou nohou na západní a s druhou
na východní polokouli. Prošli jsme kolem čajového klipru Cutty
Sark k lodi, která nás zavezla po řece Temži k Tower of London.
Všichni jsme úžasem vydechli, když se před námi otevřel výhled na majestátní ikonu Londýna – The Tower Bridge – snad
nejznámější most na světě. Projeli jsme se metrem zvaným „the
tube“ a pak jsme si užili krásnou vyhlídku na Londýn ze 135
metrů vysokého londýnského „oka“. Naše fotoaparáty a mobilní
telefony cvakaly téměř nepřetržitě – Big Ben, dvoupatrové autobusy, typické telefonní budky,
ochočené veverky v parcích,
Buckinghamský palác – bylo
toho tolik k vidění a všechno
jsme to chtěli zachytit pro své
spolužáky a rodiče.
Večer jsme se opět metrem
dopravili na stanici North
Greenwich, kde už na nás čekali naši řidiči a měli pro nás
přichystanou večeři – za párky
s hořčicí a český chleba jsme po
celodenním chození byli docela
vděčni. Zamávali jsme Londýnu a vyrazili směr Česká republika.

foto ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.
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Tajemství názvů autobusových zastávek
Každé město má svá tajemství. To vratimovské se skrývá pod
zkratkou OMBS, což znamená Osada mladých budovatelů socialismu. Je to název pro tábor, který byl vybudován pro mladé
lidi z celého Československa, kteří přijeli budovat Novou huť Klementa Gottwalda, největší hutnický závod socialistického Československa. Výstavba NHKG začala v roce 1949 a zapálení první
vysoké pece proběhlo 1. ledna 1952. Je neuvěřitelné, že v době výstavby NHKG se v táboře vystřídalo celkem 70 000 mladých lidí
z celého Československa. V roce 1959 byla Osada mladých budovatelů zrušena. V minulosti její název nesla zastávka autobusové
linky číslo 41 ve Vratimově na Popinecké ulici (Na Popinci).
Ani hutnický komplex již dnes nenese jméno prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Na jeho místě dnes
funguje ArcelorMittal, a. s., největší hutní kombinát v České
republice. Zastávka autobusu před ředitelstvím této společnosti
však stále nese název Nová huť.
Svou příležitost vidět fungování závodu, s jehož vznikem je tak
úzce spjata historie města Vratimov, se žákům 8. a 9. ročníků Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí, naskytla dne 5. listopadu 2015, kdy se zúčastnili zdejšího dne otevřených dveří. V jeho

průběhu si vyslechli přednášku o výrobě, ochraně životního prostředí i bezpečnosti práce. Své znalosti ihned využili v soutěžích,
které si pro ně nachystala koordinátorka projektu paní magistra
Věra Válková, která jejich správné odpovědi ocenila i hezkými
cenami v podobě reklamních předmětů. To vše za odborného dozoru podnikového maskota Hutníčka.
Neméně zajímavá byla i druhá část exkurze. Autobusy byli žáci
odvezeni na prohlídku středojemné válcovny. Všichni zúčastnění
žáci si poprvé zkusili ochranné prostředky – plášť, brýle, přilbu
i chrániče sluchu. Pak prošli celou kilometr dlouhou halou, jejíž
provoz co možná nejsrozumitelněji popsali zkušení pracovníci.
I když všechny informace i zážitky byly pro naše žáky nové,
díky vstřícnosti a ochotě pověřených zaměstnanců ArceloruMittal v něm prožili velice poučné a příjemné dopoledne, ve kterém
jistě dostali odpovědi na své otázky související s podnikem, s jehož historií je spjat nejen název jedné vratimovské autobusové
zastávky, ale i osudy mnoha místních rodin.

Co školák, to olympionik!

Když se spolupráce daří

Příležitost prožít si svůj olympijský den dostali žáci 6. – 9. tříd
Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí v úterý 27. října
2015 na svém školním hřišti. Zatímco se po slavnostním nástupu
paní učitelky proměnily v přísné, ale spravedlivé rozhodčí, třídní
kolektivy se změnily ve výpravy Francie, České republiky, Velké
Británie...
Pak se všichni žáci ze všech sil snažili vybojovat co nejvíce
bodů pro svůj tým. Utkali se v těchto disciplínách: běh na 60 a
450 metrů, štafetový běh, skok do dálky, týmový skok, přetahovaná lanem, hod medicimbalem, dribling, přehazovaná a fotbal.
Sportovní výkony našich žáků nezměnily světové tabulky,
ale proměnily jeden všední školní den na nezapomenutelné dopoledne plné úsměvů, kamarádských gest, radosti z vítězství i
zklamání z prohry. Některá sportovní klání si svou atmosférou
ničím nezadala s těmi opravdovými olympijskými. Objevily se
nové sportovní hvězdy naší školy, vytvořila se nová přátelství.
Olympijským vítězem se stala 7. třída, stříbro si odnesli žáci 8.
A a bronz deváťáci. Ze šťastných tváří našich olympioniků na
závěrečném slavnostním nástupu bylo jasně znát, že i v tento den
na školním hřišti u ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí byl zcela
beze zbytku naplněn obsah olympijského slibu a naši žáci vystupovali na svém olympijském dni jako čestní soupeři pro slávu
sportu a jejich družstev. Sláva vítězům! Čest poraženým!

Mateřská škola ve Vratimově stejně jako Základní škola Datyňská se oblasti výchovy k ekologii věnují již dlouhodobě. Od
školního roku 2015/2016 se nově obě školy účastní mezinárodního
projektu Ekoškola, sdružení Tereza. Jde o mezinárodní vzdělávací program, stavěný především na aktivitě dětí, kdy jsou prostřednictvím sedmi kroků vedeny k šetrnému chování k životnímu
prostředí.
Na obou školách rovněž pracují ekologické kroužky, v nichž
se děti učí ekologickému vnímání a jednání. Jelikož na nově zrekonstruované zahradě při MŠ vzniklo pěkné prostředí k pozorování ekosystému zahrada, rozhodli jsme se navázat společně užší
spolupráci. Žáci ze ZŠ Datyňská využívají zahradu k přírodovědným aktivitám v rámci ekologického kroužku i školní družiny.
Kromě pozorování života v trávě a sledování dění v korunách
stromů navazují na probírané učivo o minerálech a horninách,
kdy zkoumají horniny na geologické přírodní výstavce. Pro malé
děti sbíraly zvláštní přírodniny v podobě kamenů, šišek, uschlých
květů a kůry stromů. Odměnou jim pak bylo zdolávání překážek
na lanovém centru.
V tomto roce máme ještě v plánu společně strávené odpoledne,
kdy žáci školní družiny připraví pro malé děti ekologické úkoly
v lesním prostředí a závěrem školního roku bychom chtěli v rámci ekologických kroužků společně podniknout exkurzi do firmy
A.S.A., zabývající se zpracováním komunálního odpadu.

Mgr. Pavlína Kožušníková,
třídní učitelka 8. B, ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

za olympijský výbor
Mgr. Pavlína Kožušníková

Ing. Lenka Kičmerová, ZŠ Datyňská
Mgr. Monika Chylinská, MŠ Vratimov

foto ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.

foto Ing. Lenka Kičmerová
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Úspěchy Mateřské školy ve Vratimově
Mateřská škola ve Vratimově získala opakovaně Certifikát v rámci
celokrajské soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve
školním roce 2014/2015 za mimořádné ekologické aktivity, které
přispívají ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj Moravskoslezského kraje. Slavnostní předání cen se uskutečnilo dne 27. 10. 2015
v budově Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. V rámci kategorie
mateřských škol jsme získali 1. místo a s tím spojené věcné dary
a finanční poukázku v hodnotě 25 000 Kč na nákup knižních
publikací a pomůcek k přírodovědným činnostem. Hlavní naší
oceněnou aktivitou ve školním roce 2014 – 2015 byla realizace
přírodní zahrady.
Při vytváření koncepce přírodní zahrady jsme se snažili přenést environmentální výchovu v co největší míře do přírodního
prostředí tak, abychom mohli dětem zprostředkovat poznatky
pomocí prožitkového, tvořivého a činnostního učení. Kladli jsme
důraz na druhovou rozmanitost a také na to, aby bylo přírodní prostředí vyhovující zároveň pro všechny ostatní živočichy (výsadba
stromů jako zdroj potravy pro ptáky, přírodní zdroje vody, budky,
napajedla, koupadla, přirozený úkryt pro živočichy). Využíváme
nově zbudovaný altán jako přírodní venkovní učebnu, 7 pěsteb-

ních záhonků slouží dětem k tomu, aby se naučily starat o rostliny.
Využíváme také v hojné míře vrbové tunely s chýšemi, vodní tůňku, vodní korýtka, hmyzí – květnatou louku s hmyzím hotelem,
výstavu minerálů (nerosty a horniny), 2 velké informační vzdělávací panely + malé informační tabule. Realizace přírodní zahrady je v přímé návaznosti na budování komunitního plánování
ekologických aktivit mateřské školy v rámci města Vratimov.
Spolupracujeme v ekologické oblasti i s jinými subjekty jako je
např. Myslivecké sdružení Hubert, společnost S.I.T.A. (sběr papíru), s Domem dětí a mládeže ve Vratimově a se Základní školou Datyňská ve Vratimově. Obě dvě školy jsou v ekologické síti
M.R.K.E.V a MRKVIČKA (Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina). Realizace přírodní zahrady je v přímé návaznosti na projekt, kterého se jako mateřská škola účastníme, a to
Živá zahrada – Českého svazu ochránců přírody, jehož obsahem
je mapování živočichů na zahradě mateřské školy, doprovodné
soutěže a vytváření podmínek pro volně žijící živočichy.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ

Projekt CITI-SENSE v MŠ
Mateřská škola ve Vratimově se účastní ve školním roce
2015/2016 výzkumného projektu CITI-SENSE – veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.).
V rámci kampaně pro předškolní děti z mateřské školy koordinátorka projektu Ing. Vlasta Švecová, Ph.D., z Ústavu akademie věd
a paní Mgr. Markéta Ubíková z občansko prospěšné společnosti
Čisté nebe uspořádaly v říjnu interaktivní besedu pro předškolní
děti na téma Ovzduší – vzduch – znečištění a možnosti prevence.
Prostřednictvím motivačních loutek Čistíka a Špiníka, kterými
vtáhly děti do děje, se předškoláci měli možnost prostřednictvím
prožitkového a činnostního učení seznámit s tématy – co je to
vzduch, jeho význam, zdroje znečištění, co dělat pro to, aby byl
vzduch čistější a možnosti prevence. Obsahem interaktivní besedy byly ekologické hry, děti provedly pokusy s bublifukem a
papírovými proužky, úhlem kreslily kouř z komínů. Nejvíce je

zaujala ekologická hra s rouškou, kdy měly za úkol rozlišit čisté
a špinavé prostředí.
V rámci projektu CITI-SENSE již proběhlo začátkem roku ve
třídě i na budově mateřské školy monitorování kvality ovzduší,
sloužící k porovnávání výsledků měření
mezi vnitřním a venkovním prostředím budovy školy. V průběhu školního roku bude
umístěn i statický senzor pro monitorování
ovzduší na zahradě mateřské školy. Čtyři
zaměstnanci mateřské školy se účastní projektu jako dobrovolníci – mobilní (personální) senzory.
Studie CITI-SENSE se zabývá zapojením
občanů do monitorování ovzduší, výzkumem zdravotních dopadů znečištění ovzduší v oblasti Ostrava-Radvanice, Bartovice
a Vratimov a vyhodnocením biologických
účinků genotoxických látek na ostravskou populaci. Pokud Vám není lhostejné
v jakém prostředí žijeme a jaká je kvalita
ovzduší v našem městě, můžete i Vy sdělit
Váš názor prostřednictvím online dotazníku či aplikace CityAir. Více na http://ostrava.citi-sense.eu.

foto Bc. Irena Stavinohová
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Městská knihovna Vratimov informuje
Soutěž Lovci perel
Vyhlašujeme konec soutěže Lovci perel pro letošní rok dnem
7. prosince 2015. Nasbírané Moriony (soutěžní peníze) můžete
uplatnit v předvánočním bazárku, který bude otevřen od 7. do
22. prosince 2015. Těšíme se na nové lovce perel i v příštím roce
2016, kdy bude tato soutěž pokračovat.
Výstava Seznamte se s Regionem Slezská brána
Zveme Vás na výstavu Seznamte se s Regionem Slezská brána,
která potrvá do 22. prosince 2015 a můžete ji zhlédnout v půjčovní době v pondělí, čtvrtek od 9 – 12, 13 – 18 hodin, v úterý 9 – 12
hodin a v pátek 13 – 16 hodin.
Vánoční půjčovní doba
Od 23. prosince 2015 do 1. ledna 2016 bude knihovna uzavřena.
Otevřeno bude v pondělí 4. ledna 2016 9 – 12 a 13 – 18 hodin.
Místní knihovna Horní Datyně
Omlouváme se čtenářům za uzavření Místní knihovny Horní Datyně v měsíci září z důvodu prodloužení stavebních prací
na objektu mateřské školy a za nevhodné podmínky při zaháje-

ní provozu knihovny 5. října 2015. Výstava Ohlédnutí za historií
knihovny v Horních Datyních je proto prodloužena do 25. ledna
2016.
Pro děti a jejich rodiče jsou připraveny Tematické kufříky Pravěk, Honzíkova cesta, Čtyřlístek a Pipi dlouhá punčocha, které si můžete na měsíc vypůjčit zdarma!
Upozorňujeme, že v pondělí 28. prosince 2015 bude knihovna
uzavřena. Otevřeno bude 4. ledna 2016 14 – 17 hodin.
Víte, jak si můžete sami prodloužit nebo rezervovat knihy?
Přes webové stránky www.hornidatyne.knihovna.info a tzv. Čtenářské konto, kde uvedete číslo průkazu a PIN (rok, měsíc, den
narození).
Všem vratimovským a datyňským čtenářům přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a mnoho
příjemných chvil s knihou.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

DDM Vratimov

Bludičky

Poohlédnutí za akcí Cesta
za svatým Martinem

V druhé polovině října tohoto roku se konala tradiční akce Domu
dětí a mládeže ve Vratimově s názvem Bludičky. V letošním roce
se ke spolupráci s Mateřskou školou Vratimov přidal i Sokol Vratimov a jejich „Bufet“, ZUŠ Vratimov a prostory k vystoupení
zapůjčil Husův sbor. K organizaci se připojila i Policie Vratimov,
bez které si to vůbec nedokážu představit.
Zahájení bylo v zahradě MŠ, kde na děti čekalo 14 bludiček
s úkoly se zaměřením na ekologii. V 18 hodin se všech 265
účastníků vydalo na společnou asi 2 km trasu městem. Samozřejmostí výbavy malých účastníků byly lampióny, které příjemně
dokreslovaly atmosféru začínajícího podzimu. Děti ze základní
umělecké školy nás čekaly se strašidelnou hudbou v místním husitském kostele. Setkání bylo o to kouzelnější, že jsme si svítili
pouze svíčkami a lampionky. Pochod byl ukončen na zahradě sokolovny, kde už plápolal oheň, na kterém si všichni mohli opéci
párky, byl uvařený horký čaj a bufet nabízel hlavně pro dospěláky
příjemné podzimní pohoštění.
Velký dík patří všem organizátorům, ale nejen jim. Patří i všem
účastníkům, kteří se svým přístupem k pokynům organizátorů
zasloužili o klidný a příjemný průběh akce. Také děkuji i vratimovské policii, která zastavila dopravu na ul. Datyňská a účastníci tak mohli pod jejich dohledem bezpečně přejít hlavní cestu.
Doufáme, že se letošní nové Bludičky líbily a že se opět za rok
potkáme.
za organizátory
Renáta Böhmová, DDM Vratimov

Čtvrtý ročník akce Cesta za svatým Martinem ve Vratimově se
nám vydařil. A jak to vše probíhalo?
Děti v doprovodu rodičů a prarodičů hledaly svatého Martina
na bílém koni. Sraz byl u vratimovského Domu dětí a mládeže
a účastníci šli na předem určenou trasu po zlatých podkovách
a zároveň plnili úkoly. V cíli u Domu zahrádkářů na ně čekalo překvapení – rytíř Martin na krásném bílém šemíkovi. Děti
za odměnu dostaly čerstvé, ještě teplé sladké rohlíky z místní
výborné pekárny. V sále Domu zahrádkářů nechyběly tanečky,
soutěže, výtvarná a dřevařská dílna. Na závěr akce si pro děti
připravila herečka Vladimíra Krakovková- Philipp z ostravského
Divadla loutek dvě pohádky - O pejskovi, který si šlapal na jazyk
a O Červené karkulce. Děkujeme všem pořadatelům za výbornou
spolupráci a těšíme se na příští rok.
za tým pořadatelů
Marcela Grácová, DDM Vratimov

foto DDM Vratimov

foto DDM Vratimov
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Dětské zastupitelstvo města Vratimova
Dětské zastupitelstvo města Vratimova (dále jen DěZMV)
vzniklo v roce 2003 jako projekt Domu dětí a mládeže Vratimov
(dále jen DDM). Projekt si klade za cíl dát dětem a mládeži možnost vyjádřit se k aktuálním problémům, které se jich bezprostředně týkají. Přispívá k prosazování dětských práv a zvyšuje
všeobecné povědomí o nich, dává podněty pro možnosti participace dětí a mládeže na rozhodování na úrovni Města Vratimov.
Projekt se snaží vychovávat mladou generaci, která bude schopna
sama formulovat svoje názory a požadavky, předkládat návrhy a
aktivně se zapojovat do života obce. Jde tedy o aktivní a přirozenou formu, jak ukázat mladým lidem odpovědnost spojenou
s volbou. Mohou se naučit rozhodovat sami za sebe a přijímat za
svá rozhodnutí odpovědnost.
DěZMV má dvojí členství. Jednak jsou jeho členy žáci šestých
až devátých tříd vratimovských škol, kteří byli zvoleni svými
spolužáky, aby zastupovali jejich zájmy. Další možností je dobrovolné členství, které je určeno všem zájemcům o práci v DěZMV.
Tuto možnost většinou využívají ti, kdo odchází na střední školu
a chtějí nadále v DěZMV pracovat. V DěZMV si po vzoru svých
dospělých kolegů volí starostu, místostarostu a radu dětského zastupitelstva.
„Naše zastupko vzniklo proto, že mladí lidé v našem městě
měli problémy, které dospělé nezajímaly, pouze nad nimi mávli
rukou. Proto jsme se rozhodli to změnit. Spolužáci nám sdělují
své náměty, svěřují se se svými problémy souvisejícími s životem
v našem městě, na naší škole apod. My se snažíme zjistit všechny
skutečnosti, navrhnout řešení a projednat problémy s odpovědnými dospělými. Třeba na akci Dětské slyšení. Máme kolem 20
členů. Abychom se mohli stát rovnoprávnými partnery pro jednání s dospěláky, snažíme se vzdělávat v různých oblastech, jako
například v komunikaci, prezentaci apod. Pořádáme různé akce

například Den Země, Duhový den pro děti z mateřské školy, spolupracujeme s DDM na akcích, které pořádá. Účastníme se konferencí, seminářů a workshopů, které pro nás mohou být užitečné.
Naposledy jsme se zapojili do kampaně Kecejme do toho. Za odměnu nám naši koordinátoři Hana Nevrlá a Karel Smuž připravují oblíbené víkendovky, na kterých kromě vzdělávání hrajeme
různé hry a aktivity. Naše členy volí spolužáci obou vratimovských škol. Snažíme se být výjimeční a akční. TAK TO JSME
MY – DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO MĚSTA VRATIMOVA.“
Bc. Hana Nevrlá
koordinátorka DěZMV

foto DDM Vratimov

Mládež Vratimova „Do toho kecala“
ce v pražském kongresovém centru Vavruška. V první části nás
organizátoři seznámili se stanovisky k nejpalčivějším otázkám,
které trápí mladé lidi. Mezi tato stanoviska patřila například
Manipulace médii, Migranti a xenofobie, Participace, Postavení
žen ve společnosti aj. Tato stanoviska sepsali mladí lidé, kteří se
účastnili debat skrze celou Českou republiku. Poté jsme všichni společně diskutovali nad zněním těchto stanovisek. Poté, co
jsme se dohodli nad přesným zněním, byla tato stanoviska předána hostům, mezi které patřili například pánové Petr Žantovský
a Andor Šándor. Ti se vyjádřili k našim názorům a zodpověděli
nám všechny naše otázky.
Stanoviska, která byla sepsána, pak dále putují k našim politikům, aby si je mohli pročíst a věděli, co naši mládež nejvíce trápí
a jaký má názor na dění kolem sebe. Po konferenci jsme měli
možnost podívat se po pražských památkách, toho jsme využili
s radostí sobě vlastní. Volný čas po konferenci jsme si zpříjemnili
teambuildingovými aktivitami.
Za zmínku ještě stojí citace pana Žantovského, který na svém
FB profilu sdílel jedno ze stanovisek a k němu dodal: „…kromě
jiného jsem dostal od studentů jejich stanovisko, k němuž společně dospěli při svých diskusích. To stanovisko je tak pravdivé a
dospělé, že si dovolím vám ho tady ukázat.“

Závěrečná konference Kecejme do toho. Takto se jmenovala
konference, které se zúčastnilo deset mladých lidí z Vratimova. Pod záštitou Domu dětí a mládeže jsme se vydali debatovat
a přemýšlet nad stanovisky celorepublikového projektu České
rady dětí a mládeže. Ve dnech 15. a 16. října proběhla konferen-

Karel Smuž
zástupce koordinátora DěZMV

foto DDM Vratimov
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Připravujeme pro Vás v DDM

Informace z DDM Vratimov

Mikuláš
Srdečně zveme všechny malé i větší děti na tradiční besídku
s Mikulášem v sobotu 5. 12. 2015. Zábavný podvečer plný her
zahájíme v 16 hodin v sále Domu dětí a mládeže. Něco pěkného
si vyrobíme, a pokud jste byli celý rok hodní, přijde i Mikuláš.
Na akci je nutno se předem přihlásit do čtvrtku 3. 12. 2015. Nezapomeňte dárek do mikulášského koše a přezůvky.
Rukama nohama aneb Řepišťské hrátky
V sobotu 12. prosince 2015 pořádáme Sportovní den v Řepištích pro kluky a holky a také jejich rodiče, kteří rádi hrají fotbal
a badminton. Formou turnaje v minikopané v dopoledních hodinách a odpoledne čtyřhry v badmintonu dítě + rodič.
Program akce:
-- 9.30 prezence fotbalových družstev
-- 10.00 zahájení turnaje ve fotbale
-- 11.30 prezence badmintonových čtyřher
-- 12.00 vyhlášení fotbalových družstev, zahájení badmintonu
(kapacita omezena – 40 badmintonistů)
Na turnaj je třeba se předem přihlásit. Termín přihlášení 10. 12. 2015.
Kontaktní osoba: Marcela Grácová, telefon: 739 201 077, e-mail:
m.gracova@ddmvratimov.cz
Christmas diskotéka
Diskotéka pro náctileté II. stupně základní školy. V tomto
kalendářním roce poslední a bude v duchu Vánoc. První dárky si mládež může nadělit v sobotu 12. prosince od 18 hodin.
Přezůvky s sebou!

Dům dětí a mládeže Vratimov oznamuje, že činnost kroužků
na všech jeho pobočkách bude v tomto roce ukončena v pátek
18. 12. 2015. Po vánočních prázdninách se spolu opět uvidíme od
pondělí 4. 1. 2016.
Přejeme všem účastníkům našich kroužků, táborů i akcí a
všem našim příznivcům klidné prožití vánočních svátků. Dětem
hodně sněhu a bohatého ježíška.
Vážíme si toho, že u nás trávíte Váš volný čas.
Za DDM Vratimov
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka

Předvánoční koncert
chrámové scholy

GRATIAS DEO
pod vedením varhanice Šárky Vrchlabské
neděle 20. prosince 2015 v 16 hodin
kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově

Kronika města Vratimova, část 50.
Kronika Jana Klegy - pokračování
Bohumír Bradáč ministr
Ministr zemědělství a národní obrany a pozdější předseda poslanecké sněmovny Bohumír Bradáč slíbil, že přijede do Vratimova si prohlédnout vodovodní zařízení. Bylo však velmi špatné
a deštivé počasí, byl nucen odložit svou návštěvu. Bradáč pak
zemřel 20. 10. 1035.
Prodej usedlosti čis. 25
Majitel usedlosti číslo 25 Havránek ze Zábřehu, který koupil
grunt čís. 25 od dědiců Pečkových, byl ale finančně slabý, a proto
byl grunt v exekuci zas prodán se značnou ztrátou. Koupili ho
Pečkové zpět v roce 1934. Aby přišli na své, začali grunt 1935
parcelovat. První část koupil asi 10 měřic rolník Antonín Adamus, čís. 77 ve Vratimově. Adamus zaplatil za koupenou část
usedlosti 40 000 Kč. Koupě ta má pro něho důležitost, je to při
jeho gruntě, ten se tím zvětšil. Stavení čís. 25 se zahradou, budova je sice velmi chatrná, koupil tovární dělník Karel Blahut za
36 000 Kč.
Volby do poslanecké sněmovny a senátu
Československá poslanecká sněmovna i senát byly presidentem
rozpuštěny v dubnu 1935 a nařízena volba jak do sněmovny, tak
do senátu na 19. května 1935 a volba do zemského a okresního
zastupitelstva na 26. května 1935. Z volby do poslanecké sněmovny a senátu vycházejí definitivně jednotlivé strany s těmito výsledky: Republikáni budou míti 45 poslanců a 23 senátorů,
čsl. sociální demokracie 38 poslanců a 20 senátorů, lidovci 22
poslanců a 11 senátorů, živnostníci 17 poslanců 8 senátorů, nár.
sjednocení 17 poslanců a 9 senátorů, fašisté 6 poslanců a žáden
senátor, autonomistický blok 22 poslanců a 11 senátorů (spoje-

ní Hlinkovci s Poláky). Strany německé: sudetoněmecká strana
Henlein 44 poslanců a 23 senátorů, něm. soc. dem. 11 poslanců a
6 senátorů, svaz něm. zemědělců 5 poslanců a žádného senátora,
německá strana křesťanskosociální 6 poslanců a 3 senátory i maďarská oposice 9 poslanců a 6 senátorů, komunisté 30 poslanců
a 19 senátorů.
Členové nové vlády:
Dr. M. Hodža, zemědělství, Dr. Franke, pošty, Dr. L. Czech,
zdravotnictví, Jan Malypetr, předseda vlády, J. V. Najman, obchod, R. Bechyně, železnice, Inž. Dostálek, veřejné práce, Dr.
Ivan Derer, spravedlnost, Dr. J. Šrámek, unifikace, Dr. Krčmář,
školství, Dr. K. Frapl, finance, Dr. Fr. Spina, Inž. J. Nečas, sociální péče, Machník, nár. obrana, T. G. Masaryk, president.
Monsignor Karel Tesarčík
Dne 5. února 1922 nastoupil duchovní správce ve Vratimově ř. k.
farář Karel Tesarčík, dosavadní farář v Golešově u Těšína. Jmenovaný stal se později děkanem vratimovské farnosti a byl v roce 1924
vyznamenán titulem Monsignore.
Občanská záložna – 25leté jubileum
Jubileum 25letého trvání Občanské záložny ve Vratimově slavilo se dne 25. března 1935. Záložna byla zřízena 25. března 1910.
Při oslavě jubilea poděleno bylo 6 členů ředitelstva a dozorčí rady
diplomy, a to: Karel Vavřík, ředitel, Dr. K. Mareš, náměstek ředitele, Jan Šimík, účetní a František Rybiař, pokladník. Členové
dozorčí rady Ludvík Telecký, předseda, Josef Klega, místopředseda. Tito obdrželi diplomy uznání za pětadvacetileté nepřetržité
služby družstevní.
pokračování příště
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akce
v kulturním
středisku
informace
občanům

Kurzy v kulturním
středisku

PROSINEC
v kulturním středisku

Pondělí

Program ve Společenském domě ve Vratimově
1. prosince 18.00
kinosál		
				
2. prosince 16.00
galerie		
3. prosince 15.00
učebna č. 11		
3. prosince 16.00
galerie		
6. prosince 10.00
kinosál		
				
7. prosince 16.30
kinosál		
9. prosince 16.00
galerie		
10. prosince 15.00
učebna č. 11		
10. prosince 15.30
velký sál		
10. prosince 16.00
galerie		
13. prosince 18.00
velký sál		
				
14. prosince 15.00
kinosál		
15. prosince 18.00
kinosál		
16. prosince 16.00
galerie		
17. prosince 15.00
kinosál		
17. prosince 15.00
učebna č. 11		
17. prosince 16.00
galerie		

Těšínské divadlo –
Dámský krejčí
výstava Vůně kávy
autoškola
výstava Vůně kávy
nedělní pohádka – Jak
pejsek s kočičkou slavili
zkouška ZUŠ
výstava Vůně kávy
autoškola
KD – večírek
výstava Vůně kávy
vánoční koncert a
posezení s Tanjou
zkouška ZUŠ
koncert ZUŠ
výstava Vůně kávy
oslavy ZŠ Datyňská
autoškola
výstava Vůně kávy

Úterý

Středa

Čtvrtek

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

cvičení seniorů
angličtina 3. ročník
BOSU
angličtina 2. ročník
aerobic mix
relax a jóga
angličtina 1. ročník
aby záda nebolela
pilates
piloxing
bodyform
zábavné taneční cvičení
jóga s Luckou
vinyasa powerjóga
bodystyling
pilates
jóga s Luckou
bodyform

Více informací na www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

Máte rádi kávu?
Nedokážete si bez ní představit den?

Program v Kulturním domě Horní Datyně
2. prosince 9.00
malý sál
			
4. prosince 18.00
velký sál
12. prosince 20.00
velký sál
19. prosince 9.00
malý sál
21. prosince 16.00
malý sál

9.45
15.45
17.00
17.15
18.00
19.00
15.30
17.00
18.00
18.00
19.00
16.30
17.00
18.30
18.00
17.00
18.00
18.00

Zasedání zastupitelstva
města Vratimov
divadlo U Lípy – Kostrč
taneční zábava
vítání občánků
schůze ZO ČSV

Přijďte se podívat do
Vratimovské galerie na výstavu

VŮNĚ KÁVY
Krásné Vánoce

a mnoho štěstí

v novém roce

Výstava zapůjčená z Muzea Beskyd Frýdek-Místek.

2 16

Výstava bude otevřena do 7. ledna 2016 každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

VRATIMOVSKÁ GALERIE

Vám přeje

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

Kulturní středisko Vratimov

Kulturní středisko
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akce v kulturním středisku

Pozvání na vánoční koncert
Za pár týdnů tady máme Vánoce. Proto bych vás všechny velice
ráda pozvala spolu s hercem a moderátorem Mojmírem Maděričem, saxofonistkou Andreou Kolmanovou Frašovou a dětským
pěveckým sborečkem Mateřské školy Vratimov na Vánoční koncert, který se koná v neděli 13. 12. 2015 ve Společenském domě
ve Vratimově.
Přijďte s námi uniknout alespoň na chvíli předvánočnímu shonu a vdechnout atmosféru blížících se Vánoc i večera plného vánočních písní a veselého povídání.
Velmi se na vás jako rodačka z Vratimova těším, jelikož zde
mám rodinu, spoustu známých, přátel, trávím zde své volné chvíle a nabírám energii.
V tomto rodném městě jsem rozjížděla svou pěveckou kariéru v pěvecké soutěži Vratimovská Zlatá růže za přítomnosti Ivo
Stavinohy, který bude mne a dětský sbor doprovázet i tentokrát.
Během svého života jsem neustále na cestách, ale místo, kam
se pokaždé ráda vracím k rodině, k vám, je Vratimov. Těším se
na vás.
Vaše TANJA

T
R
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K
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Z
A POSE
13. prosince v 18 hodin
vstupné 250 Kč
velký sál Společenského domu Vratimov,
Frýdecká 1000/48
v sále stolová úprava s možností občerstvení

s Tanjou vystoupí:
herec a moderátor Mojmír Maděrič,
saxofonistka Andrea Kolmanová Frašová
a děti z Mateřské školy Vratimov
Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska.
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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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akce v kulturním středisku

Nedělní divadelní pohádka - Divadélko Šamšula

jak Pejsek s kočičkou slavili
děti s vybarveným obrázkem dostanou malé překvapení

neděle 6. prosince
v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov,
Frýdecká 1000/48
rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
Vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Divadlo U Lípy

Kostrč
pátek 4. prosince v 19 hodin
Kulturní dům Horní Datyně,
Vratimovská 224

vstupné 60 Kč
v sále stolová úprava s možností občerstvení
Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska.
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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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kino Hvězda v prosinci
Filmový klub

Sobotní kino pro děti

Ejzenštejn v Guanajuatu

Vánoční sen

Mexiko, Nizozemsko, Finsko, Belgie, 2015, 105‘, životopisný
(české titulky), vstupné 80 Kč, členové klubu 70 Kč,
nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let
Režie: Peter Greenaway
Hrají: Elmer Bäck, Luis Alberti, Stelio Savante, Lisa Owen,
Maya Zapata a další.

ČR, 75‘, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč,
přístupné bez omezení
Vánoční sen, Půlnoční příhoda, Čarovná rybí kostička, Krtek
a sněhulák, Vánoce u zvířátek, Jak postavit sněhuláka, Jak
se zajíček chtěl klouzat, Rézi a Brok objeví poklad, Ondra a
sněžný drak .

2. prosince v 19 hodin

12. prosince v 10 hodin

Ocenění: Berlinale 2015: Nominace na Zlatého medvěda
Sovětský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roce 1931, na
vrcholu svých tvůrčích sil, do Mexika, kde hodlá natočit svůj
snímek Ať žije Mexiko! Přijíždí do města Guanajuato, ujme
se ho místní průvodce Palomino Cañedo a Ejzenštejn tady na
vlastní kůži zažívá úzké propojení mezi láskou a smrtí – pudy
eros a thanatos.
Film Petera Geenawaeye dává nahlédnout do deseti dní,
které otřásly Ejzenštejnem, do dní, které ho trvale ovlivnily
a formovaly.

Kino Hvězda z provozních důvodů
od 14. 12. nehraje.
Projekce bude zahájena 6. ledna 2016.

Rodinný film

Malý dráček

Rodinný film

9. prosince v 17 hodin

Dům kouzel

Německo, 2014, 80‘, animovaná pohádka (české znění),
rodinné vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez
omezení
Režie: Hubert Weiland, Nina Wels
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na
Dračím ostrově, ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček je létající
drak, který nelítá a Oskar je drak masožravec, který se stal
vegetariánem. Společně s vynalézavou dikobrazí Matildou
musí zachránit ostrov před nebezpečnou sopkou, která se po
letech najednou probudila. Bude to ale jenom tehdy, pokud
draci všech velikostí a barev uzavřou mezi sebou mír a spojí
síly k záchraně jejich nádherného ostrova.

6. ledna 2016 v 17 hodin

Belgie, 2013, 85‘, animovaná pohádka (české znění), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení.
Režie: Jeremy Degruson, Ben Stassen
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v
tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada
nevšedních bytostí ze světa fantazie. Ale ne každý je nadšený
příchodem nečekaného hosta. Králík Jack spolu s myškou
Maggie udělají všechno proto, aby kocourka vyhnali. Situace
se ještě zhorší, když kouzelník skončí v nemocnici a jeho
chamtivý synovec využije šanci, aby dům prodal. Kocourek
se nevzdává a rozhodne se spolu s novými kamarády jejich
kouzelný dům zachránit.
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Kdo znal, vzpomene, kdo ho měl rád,
nezapomene. Dne 27. 11. 2015 jsme
vzpomněli 10. výročí úmrtí pana

Dne 9. prosince 2015 uplynou smutné 2 roky,
co nás navždy opustila paní

Jana Santusová.

Jaroslava Kulštejna.
Vzpomínají manželka Ludmila,
syn Michal s rodinou, dcera Martina s rodinou.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou dcera Jana a manžel Anton.

Kdo měl rád, vzpomene, kdo miloval
nezapomene. Dne 1. prosince vzpomeneme
10. výročí úmrtí naší babičky

Dne 16. 12. 2015 uplyne 20 let, co nás navždy
opustila naše drahá paní

Vlasta Adámková.

Vlasty Gambalové.

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

Vzpomínají Eva s rodinou
a sestry Věra a Jarmila.

Dne 23. 12. 2015 tomu bude 22 let, kdy nás
opustil manžel, otec, dědeček
a pradědeček pan

Dne 4. prosince 2015 uplynou 3 roky, kdy nás
navždy opustil milovaný pan

Ladislav Lampa.

Alois Babiš.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka a děti s rodinami.

Za celou rodinu manželka.

Dne 7. prosince 2015 by se dožil 80 let
náš drahý otec, strýc, dědeček
a pradědeček pan

Dne 30. 12. 2015 vzpomeneme 7. výročí
úmrtí pana

Pavel Macura.

Lubomíra Bezruče.

S láskou vzpomíná manželka Miroslava
a synové Petr a Pavel s rodinami.

Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

INZERCE PRO VÁS
Pronajmu garáž ve Vratimově, ulice Okružní, tel.: 702 361 925.

Pronajmu garáž na Vyhlídce. Tel.: 601 394 852.
Uzávěrka článků a inzerce do příštího čísla
Vratimovských novin je do 8. 12. 2015.

Prodám garáž Na Hermaně, zavedená elektřina. Cena 110 000 Kč.
Tel.: 605 563 324.

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 8. prosince 2015

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Tisk: Tisk Agency, s.r.o, Ostrava.
Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
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připravujeme v kulturním středisku

Nedělní divadelní pohádka - Divadelní soubor Bambules

O smolíčkov i
neděle 24. ledna v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48
rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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PLES MĚSTA

MARTINA GABČANA

VRATIMOVA

vernisáž výstavy
12. ledna v 17 hodin

30. ledna 2016
od 20 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48
hudba: kapela Blankyt
předtančení žáků ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.
tombola
předprodej vstupenek na MěÚ,
sekretariát starostky, tel. č. 595 705 953
cena 170 Kč
se vstupenkou lze zároveň koupit i večeři
nabídka jídel k večeři:
přírodní kuřecí kapsa se šunkou a sýrem,
šťouchaný brambor
79 Kč
hovězí guláš s pečivem
79 Kč

Výstava bude otevřena do 10. března 2016 každou středu
a čtvrtek od 16 do 19 hodin, u všech pořadů
a individuálně - 595 700 751.

VRATIMOVSKÁ GALERIE

počet večeří na místě (minutka) omezen

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

Kulturní středisko
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