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Návštěvy ke konci roku
Konec kalendářního roku je obdobím,
kdy si lidé navzájem přejí vše nejlepší. Vedení města každoročně navštěvuje zařízení
pro seniory, ve kterých jsou umístěni naši

občané. Tyto návštěvy jsou uskutečňovány ve spolupráci se Sborem pro občanské
záležitosti.
V letošním roce jsem ve třech dnech na-

vštívil společně s paní Leou Kozárovou a
paní Ivou Veselkovou celkem patnáct zařízení pro seniory. V těchto zařízeních je
umístěno třicet devět našich občanů. Při
těchto návštěvách seniory informujeme o
dění v našem městě a s přáním zdraví a
všeho nejlepšího předáváme dárkový balíček. Mnozí senioři projevují zájem o dění
v našem městě, co se ve městě změnilo a
posílají pozdravy známým.
Již třetím rokem tyto návštěvy uskutečňujeme i v Domech sociální péče v našem
městě. S přáním všeho nejlepšího a předáním dárkového balíčku si slibujeme, že v
příštím roce na návštěvu opět přijdeme.
Ivo Kičmer, místostarosta
Setkání se seniory (foto autor).

Přání k novému roku
Vstoupili jsme do nového roku, roku
2013. Ke vzájemným blahopřáním neodmyslitelně patří přání zdraví, štěstí a spokojenosti a já bych k tomu ráda přidala
ještě i přání vzájemné ohleduplnosti. Koncem minulého roku došlo v našem městě
k jedné události, která mě velmi zasáhla.
Smutek nad tím, co se stalo, jsem pocítila
vlastně dvakrát. Nejdříve poté, když jsem
se dozvěděla, že někdo pokácel pět vzrostlých lip zasazených v aleji podél cesty,
pět krásných stromů patřících nám všem.
Podruhé pak, když jsem osobně hovořila
s člověkem, který s největší pravděpodobností stromy pokácel. Místo alespoň

trochy politování nad tím, co udělal, resp.
nechal udělat, kdy krádež dřeva je jen to
poslední, místo špetky lítosti nad tím, že
nás všechny připravil o pohled na krásné
stromy, o jedny z našich pomocníků při
ochraně životního prostředí, jen vidina
vlastních sobeckých zájmů. Vždyť ony stíní, padá z nich listí a kdo to má pořád uklízet, jednoznačně jsem vycítila z obhajoby
jeho jednání. A tady patří mé poděkování
těm, kteří již k odhalení pachatele přispěli,
či ještě přispějí. A děkuji jim také za jejich
osobní statečnost.
Ohleduplnost však často spočívá jen na
maličkostech. Stačí, když při projíždění
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městem sundáme nohu z plynu, mávneme rukou nad příliš živými sousedovic
dětmi, dáme si přednost ve dveřích nebo
posbíráme nečistoty po našem pejskovi. A
budeme-li my a naši blízcí v následujícím
roce zdraví a vzájemně ohleduplní, máme
nakročeno ke šťastnému prožití roku 2013.
A já se přidávám se svým přáním pro
všechny, kteří čtou tyto řádky, aby rok
2013 by pro nás pro všechny rokem plným
štěstí, spokojenosti a osobní pohody.
JUDr. Dagmar Hrudová,
starostka

informace občanům

Ze schůze Rady města Vratimova a
zasedání
Zastupitelstva města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi dne 7. prosince 2012
projednávala:
– Návrh rozpočtu na rok 2013
– Plnění Povolebního prohlášení za rok 2012
– Vyhodnocení svozu velkoobjemového odpadu za rok 2012
– Plány práce komisí RM na I. pololetí roku 2013
– Smlouvy
– Přidělení uvolněného bytu
Rada města Vratimova na své schůzi dne 17. prosince 2012
projednávala:
– Smlouvu o poskytování služeb
– Žádost Klubu českých turistů
– Dohodu o přístupu k pozemkům
Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 17.
prosince 2012 projednávalo:
– Rozbory hospodaření za 1. – 9. měsíc roku 2012
– Návrh na odpis nedobytných pohledávek
– Návrh rozpočtu na rok 2013
– Plnění Povolebního prohlášení za rok 2012
– Vyhodnocení investičních akcí k 31.10.2012
– Plán práce Zastupitelstva města Vratimova na I. pololetí
roku 2013
– Plán práce Finančního výboru na I. pololetí roku 2013
– Plán práce Kontrolního výboru na I. pololetí roku 2013
– Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místních poplatcích

Ivo Kičmer, místostarosta

Oznámení o změně ceny vodného
a stočného od 1. 1. 2013
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a
stočného s účinností od 1. ledna 2013 takto:

Voda pitná (vodné) 31,82 Kč/m³ (bez DPH) 36,59 Kč (vč. 15%
DPH) 37,39 Kč (vč. 17,5% DPH - dle legislativy platné od 1. 1.
2013)
Voda odvedená (stočné) 29,29 Kč/m³ (bez DPH) 33,68 Kč (vč.
15% DPH) 34,42 Kč (vč. 17,5% DPH - dle legislativy platné od
1. 1. 2013)
Jedná se o cenu vody odvedené ze systému SmVaK Ostrava
a.s. Cena stanovená na základě modelu OPŽP bude stanovena
samostatným dokumentem.
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2013, popřípadě
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Ing. Albín Dobeš, Ph.D., ekonomický ředitel,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Poděkování občanům

V Moravskoslezském kraji každoročně probíhá soutěž O keramickou popelnici, ve které obce a města našeho kraje zapojené do systému EKO-KOM soutěží ve výtěžnosti tříděného
odpadu. Soutěž hodnotí aktivity obcí a měst v oblasti nakládaní
s komunálním odpadem, konkrétně množství vytříděného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele.
Je velkým úspěchem, že naše město Vratimov se již podruhé
stalo finalistou soutěže a umístilo se letos na krásném sedmém
místě. Proto patří všem svědomitým a pečlivě separujícím občanům našeho města velký dík!
RNDr. Ivana Hranická,
odbor VaŽP

Úhrada
zaa likvidaci
svoz komunálního
a likvidaci
komunálního
odpadu na rok 2013
Úhrada za svoz
odpadu
na rok 2013
Typ odpadové nádoby

Cena na rok 2012
občané

Igelitové pytle
Svoz 12x ročně
Popelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny
Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
Svoz 1x týdně
Popelnice na bioodpad svoz 1x za 2 týdny
Kontejnery 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x týdně
Svoz 2x týdně
Svoz 3x týdně

organizace

516,1380,-

1452,-

1128,1728,2244,2760,832,-

1176,1800,2352,2892,-

6528,10440,18504,26508,-

6852,10956,19428,27900,-

Cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu zůstává stejná jako2 v roce 2012. Označení
svozu barevnými známkami také zůstává stejné:
Svoz 1x za 4 týdny
zelená

Cena za svoz a likvidaci komunálního
odpadu zůstává stejná jako v roce 2012.
Označení svozu barevnými známkami
také zůstává stejné:
Svoz 1x za 4 týdny
zelená
Svoz 1x za 2 týdny
modrá
Svoz 1x týdně zima,
1x za 2 týdny léto
žlutá
Svoz 1x týdně		
červená
Občané, kteří žijí osamoceně a používají k topení ekologická paliva, mohou
místo popelnice využívat igelitové pytle.
Občané, kteří přibližují odpadovou
nádobu vzdálenou víc jak 100 m k místu
svozu mají slevu z ceny.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

informace občanům

Svozový kalendář na rok 2013

Svozový kalendář na rok 2013

Svozový kalendář na rok 2013

Horní Datyně
Horní
Datyně

VVratimov
ratimov

Svozový den:
den: Pátek
Svozový
Pátek
Datum
4.1
11.1
18.1
25.1
1.2
8.2
15.2
22.2
1.3
8.3
15.3
22.3
29.3
5.4
12.4
19.4
26.4
3.5
10.5
17.5
24.5
31.5
7.6
14.6
21.6
28.6
5.7
12.7
19.7
26.7
2.8
9.8
16.8
23.8
30.8
6.9
13.9
20.9
27.9
4.10
11.10
18.10
25.10
1.11
8.11
15.11
22.11
29.11
6.12
13.12
20.12
27.12
3.1

1 x týdně 1 x 2 týdny 1 x 4 týdny
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená

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

Svozový den:
den: Středa
Svozový
Středa

pytle plast
pytle plast

Datum
2.1
9.1
16.1
23.1
30.1
6.2
13.2
20.2
27.2
6.3
13.3
20.3
27.3
3.4
10.4
17.4
24.4
1.5
8.5
15.5
22.5
29.5
5.6
12.6
19.6
26.6
3.7
10.7
17.7
24.7
31.7
7.8
14.8
21.8
28.8
4.9
11.9
18.9
25.9
2.10
9.10
16.10
23.10
30.10
6.11
13.11
20.11
27.11
4.12
11.12
18.12
25.12

pytle plast

pytle plast

žlutá
žlutá
žlutá

pytle plast

žlutá
žlutá
žlutá

pytle plast

žlutá
žlutá
žlutá

pytle plast

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

pytle plast

pytle plast

pytle plast

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

1 x týdně 1 x 2 týdny 1 x 4 týdny
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená
červená
modrá
červená
červená
modrá
zelená
červená

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

občanům po dohodě s městským úřadem včas oznámeny.

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

Oznámení katastrálního úřadu

V Ostravě dne:
22.6.2012
ky, barevné
označování vyhledávacích šipek (žlutou barvou)
a
malou žlutou tečkou označování rohů objektů, které budou zaVedoucí střediska Svoz
Martin Drbušek
měřeny jako body PPBP. O umístění značky s trvalou stabilizací
bude každý vlastník na závěr prací uvědoměn písemně s grafickým znázorněním umístěné značky.

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj v katastrálním
území Vratimov začal provádět revizi sítě bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) a případné doplnění a zaměření
identických bodů. Tyto práce jsou součástí digitalizace katastrální mapy.
Součástí těchto prací bude vstupování a vjíždění na pozemky,
umisťování měřických značek (UH mezníky, trubky) na pozem-

Za katastrální úřad Ing. Vladimír Javorský
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Volby prezidenta České republiky
Dne 11. a 12. ledna 2013 se uskuteční první kolo volby prezidenta České republiky a případné druhé kolo volby se uskuteční
ve dnech 25. a 26. ledna 2013.

a případné nesrovnalosti nahlásili příležitostně na ohlašovnu
Městského úřadu Vratimov.
Zároveň bychom chtěli požádat občany Vratimova a HorVratimov Ovocná
ních
aby 319
si své320
domy
čísly675
popisnými,
316 Datyň,
317 318
352řádně
407 označili
408 673
768 855
popř.
orientačními,
čímž by velmi usnadnili doručování hlaVratimov
Polní
146 309 lístků
365 i 366
378pošty.
383 384 386 395 687 811 850
sovacích
ostatní

Voličům budou doručeny obálky s hlasovacími lístky na adresu trvalého pobytu. V souvislosti s roznáškou těchto obálek
upozorňujeme občany na vznik možných ojedinělých nesrovnalostí se skutečným stavem obyvatel. Seznamy pro roznášku
jsou zpracovány s jistým časovým předstihem počítačovým programem, aby Městský úřad Vratimov mohl včas zorganizovat
distribuci obálek. Proto je možné, že se v seznamu vyskytne
osoba, která již na uvedené adrese nebydlí (odstěhovaný, zemřelý). Snažíme se těmto nesrovnalostem předcházet, ale zároveň
žádáme občany, aby nás omluvili ve výše uvedeném případě
Volební okrsek č. 1 – Dům dětí a mládeže, Frýdecká 377, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Adámkova
283 348 373 1106 1212 1233 1315 1259 1261
1315
Vratimov Břízková
423 649 659 665 786 794 801 827 833 856
952 968 1160 1178 1190 1236
Vratimov Družstevní
306
Vratimov Frýdecká
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
26
27
28
32
34
39
56
98
100 124 132 134
142
171 214 231 262 267
299 321 337 345
346
402 403 405 411 412
416 424 570 587
636
892 934 940 941 965
984 988 991 1007 1009
1072 1093 1115 1124 1142 1155 1165 1175 1187 1188
1209 1225 1230 1237 1246 1247 1249 1252 1295 204
Vratimov, Horní
1129 1139 1234
Vratimov Krátká
115 696 939 950
Vratimov Křivá
647 651 671 677 689 691 767 777 795 796
884 897 907 914 927 946 947 948
Vratimov Mojžíškova
110 615 663 776 854 863 883 953 954 958
Vratimov Na Slezance
330 341 355 401 417 717 718 719 1081 1240
Vratimov Na Spojce
692 798 848 959 963 970 981 1005 1022
Vratimov Na Stezce
131 225 226 272 312 920 921 1107 1266
Vratimov Na Vyhlídce
25
333 343 635 645 646 654 655 656 680
693 694 695 729 770 771 772 773 792 793
Vratimov Na Zadkách
16
74
84
128 202 227 230 232 269 270
826
967 1113 1121 1126 1128 1140 1147 1192 1214
Vratimov Nádražní
152 392 432 705 706 707 708 709 710 1158
Vratimov Odboje
41
58
90
268 285 286 293 311 323 327
361 372 376 385 388 393 425 565 648 676
764 766 774 775 799 864 938 949 966 980
1026 1056 1063 1164
Vratimov Okrajová
105 106 107 138 161 353 362 564 567 1116
1167 1173 1174 1180 1194 1202 1213 1216 1223 1231
1255 1257 1270 1276 1289

Vratimov Ovocná
316 317 318 319
Vratimov Polní
146 309 365 366
891 895 911 913
951 955 956 960
Vratimov Říční
711 712 837 857
Vratimov Tovární
91 1274
Vratimov U Hráze
406 413 797 867
Vratimov U Nového lesa
108 148 168 172
Vratimov U Padolu
153 308 614 1037
Vratimov U Potůčku
80
86
97
434
Vratimov U Rybníka
130 1267
Vratimov Vodárenská
75
93
141 328

891 895 911 913 915 924 925 935 942 943 944 945
951 955 956 960 962 982 994 1111
Upozorňujeme
občany na změny. Volební místnost pro voVratimov
Říční
711 okrsek
712 837
889
lební
č. 2 857
bude858
v Mateřské
škole Vratimov (dříve základní
škola) a z důvodu plesové sezóny se pro tyto
Vratimovumělecká
Tovární
91 1274
volby
mění rovněž místnost pro volební okrsek č. 5, kterou
Vratimov U Hráze
bude
třída v Základní škole Horní Datyně.
406 413 797 867 975
Vratimov U Nového lesa
108 148 168 172 865 898 992
odbor sociálně-správní
Vratimov U Padolu
153 308 614 1037 1084 1112 1244 1253
Vratimov U Potůčku
80
86
97
434 1075 1228 81
Vratimov U Rybníka
130 1267
Vratimov Vodárenská
75
93
141 328 334 336 344 439 964 1105 1226
Vratimov Výletní
304 313 314 426 713 714 715 716 815 866

1299
888

896

916

13
29
150
360
701
1018
1193
37

14
30
170
390
779
1019
1197

15
31
88
391
861
1028
1208

814

Vratimov Záryjská
122 129 163

Vratimov Družstevní
63
277 279 287
905 906 1133
Vratimov Husova
218 252 265 280
532 533 534 802
Vratimov Okružní
151 560 561 562
582 583 584 585
624 625 626 627
642 644 1204
Vratimov Pod Kovárnou
10
33
193 278
568 859 987
Vratimov Radniční náměstí
821 822 823 824
Vratimov Strmá
535 536 537 591
600 601 602 928

990

685
860

686

332

335

590

340
697
1006

1144 1148
1245 1250 1254

320

352

407

408

673

675

768

855

378
915
962

383
924
982

384
925
994

386 395
935 942
1111

687
943

811
944

850
945

858

889

975
865

898

992

1084 1112 1244 1253
1075 1228 81

334

336

344

4
439

964

1105 1226

702

703

1004 1073

291

305

429

902

903

904

281
803

521
804

522 527 528 529
1099 1100 1101

530

531

563
586
628

575
617
629

576
618
630

577
619
631

578
620
632

579
621
633

580
622
640

581
623
641

292

296

298

324

338

387

404

437

592
929

593
930

594

595

596

597

598

599

Vratimov U Mateřské školy
681 682 683 780 781
1260
Vratimov Úzká
820 825 931 932 933

1179 1222
329
688
986

350

Volební okrsek č. 2 – Mateřská škola, Na Vyhlídce 25, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
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684
836

169

782

783

842

784

785

901

787

Volební okrsek č. 3 – Kulturní středisko, Frýdecká 1000/48, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Buničitá
201 440 755 756 762 1132
Vratimov Frýdecká
73
137 147 165 166 179 199 205 206 263
430 431 435 606 607 608 609 610 611 637
819 829 830 831 832 853 1002
Vratimov Hřbitovní
264 325 1171 1268
Vratimov J. Žemly
342 356 573 1205
Vratimov K Sokolovně
183 189 420 893
Vratimov K Závorám
739
Vratimov, Masarykovo náměstí
192
Vratimov Mourová
723 724 725 727 728 732 733 734 735 1131
Vratimov Na Hermaně
136 188 208 209 216 219 220 223 256 266
302 418 588 603 604 605 612 613 698 699
843 1103 1119 1200
Vratimov Na Podlesí
101 1181 1182 1195 1211 1220 1278 1279 1288 1290
Vratimov Nádražní
704 1098
Vratimov Popinecká
174 200 238 239 246 247 248 250 251 253

788

790

791

315
638

357
639

358
757

301
700
1296

274

192
Vratimov Mourová
723 724 725 727 728 732 733 734 735 1131
Vratimov Na Hermaně
136 188 208 209 216 219 220 223 256 266
302 418 588 603 604 605 612 613 698 699
občanům
843 informace
1103 1119 1200
Vratimov Na Podlesí
101 1181 1182 1195 1211 1220 1278 1279 1288 1290
Vratimov Nádražní
704 1098
Vratimov Popinecká
174 200 238 239 246 247 248 250 251 253
275 326 375 444 445 446 447 448 449 569
808 809 810 812 249 1282
Vratimov Rodinná
143 210 213 215 273 310 322 839
Vratimov Sokolská
156 157 160 195 197 222 290 805 806 807 899
Vratimov Sumínova
731 918 919
Vratimov Školní
194 217 224 374 456 457 459 652 653 1229
Vratimov Tovární
68
175 186
Vratimov, U Hráze
1157
Vratimov U Jeslí
433 441 1025
Vratimov,U Lesíka
1163 1185 1191 1242 1243
Vratimov U Společenského domu
1024 1041 1042
Vratimov U Staré školy
60
Vratimov U Strouhy
144 176 177 211 212 1136
Vratimov U Trati
736 737 740 741 742 743 744 745 746
750
751 752 758 763 1217 1286 1298
Vratimov Výletní
125 400 427 995 1045

747

13
49
79 116
118
155
389 436
769
845 1104 1117 1198
Vratimov Karla Velčovského
53
78
303 414 885 1151 1248 1256 1263 1280 1281
Vratimov Na Podlesí
47
48
51
52
54
57
61
92
117 120 159 191
196 198 228 243 282 307 331 800 840 862 887 890
1071 1076 1082 1097 1150 1152 1153
Vratimov Na Příčnici
71
85
89
96
234 235 236 237 254 259 260 398
552 553 554 555 556 557 558 559 616 657 720 760
868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
880 881 882 894 908 909 957 961 985 989 1021 1034
1077 1078 1079 1080 1086 1091 1110 1118 1125 1159 1183 187 1238
Vratimov Na Zadkách
76
221 284 294 658 828 917 923 999 1114 1176 993
Vratimov Nová
486 487 488 490 491 492 493 494 495 496 497
498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 513
514 515 516 726
Vratimov Obvodová
998 1011 1013 1015 1016 1017 1030 1032 1039 1040 1043 1053
1054 1055 1057 1058 1059 1064 1065 1066 1067 1068 1069
Vratimov Osadnická
38
450 451 452 453 454 455 517 518 519 520
Vratimov Rakovecká
82
95
111 112 113 442 730 778 847 851 852 926
996 1096 1109 1137 1154 1210 1137 1221 1241 1265 1271 1283
1284 1235
Vratimov Řadová
1044 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052
Vratimov Severní
1177 1258 1273 1287
Vratimov, Sezonní
421
643
Vratimov Střední
976 997 1001 1003 1008 1010 1012 1023 1027 1062
Vratimov U Březinek
119 233 369 379 419 664 846 1070 1134 1141 1146 1156 1168 1218
1277
Vratimov U Lesíka
245 258 574 589 672 1014 1020 1029 1031 1033 1036 1060
Vratimov U Lípy
64
72
173 271 276 288 422 979 1035 1130 1135 1169
1177 1199 1251 1258 1269 1297
Vratimov U Potůčku
ev.č. 15
Vratimov U Rozvodny
364 368 380 381 396 415 571 650
Vratimov U Stadionu
466 467 468 470 471 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 1090

301
700
1296

274
789

1038 1102

748

Volební okrsek č. 4 – Základní škola, Datyňská 690, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Datyňská
45
139 297 300 363 460 461 462 463 464 465 538 690
539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 551 1201
1227
Vratimov, Horní
1149 1166 1184 1189 1196
Vratimov Jižní
1251 1291
Vratimov K Hájence
13
49
79 116
118
155
389 436
769
845 1104 1117 1198
Vratimov Karla Velčovského
53
78
303 414 885 1151 1248 1256 1263 1280 1281
Vratimov Na Podlesí
47
48
51
52
54
57
61
92
117 120 159 191
196 198 228 243 282 307 331 800 840 862 887 890
1071 1076 1082 1097 1150 1152 1153
Vratimov Na Příčnici
71
85
89
96
234 235 236 237 254 259 260 398
552 553 554 555 556 557 558 559 616 657 720 760
868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
880 881 882 894 908 909 957 961 985 989 1021 1034
1077 1078 1079 1080 1086 1091 1110 1118 1125 1159 1183 187 1238
Vratimov
Na
Zadkách
Nová
nezisková
organizace Rovnovážka, o.s., se sídlem v
76
221 284 294 658 828 917 923 999 1114 1176 993
Horních
Datyních přináší místním obyvatelům aktivity, které
Vratimov Nová
486 487 vyvážený
488 490 491
492místního
493 494
495 496
497 poskypodporují
rozvoj
regionu.
Sdružení
498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 513
tuje
vzdělávání
a
poradenství
směřující
k
růstu
zaměstnanosti
514 515 516 726
aVratimov
k podpoře
nových příležitostí na trhu práce a zabývá se také
Obvodová
998 1011 1013 ochrany
1015 1016životního
1017 1030prostředí.
1032 1039 1040 1043 1053
problematikou
1054 1055 1057 1058 1059 1064 1065 1066 1067 1068 1069
V
prosinci
2012
zahajuje
Rovnovážka
ve spolupráci s výVratimov Osadnická

Vratimov Višňová
43
94
121
670 816 886
1206 1207 1215
Vratimov Zahradní
472 473 509

140 158 162 182 371 410 438 443 572
922 971 1120 1127 1138 1143 1161 1162 1186
1219 1262 1272
510

511

512

523

524

525

526

1172 1224 1232

Volební okrsek č. 5 – Základní škola, Vratimovská 60, Horní Datyně
pro občany s trvalým pobytem na území městské části

Občanské sdružení Rovnovážka

znamnými partnery (PROFICIO, o.s., Agentura pro regionální
rozvoj, a.s. Koučink akademie s.r.o.) projekt Podnikám, slaďuju…sama sobě šéfuju. Projekt je určen ženám, které začínají
podnikat nebo o zahájení podnikání uvažují. Ženy v jeho rámci
získají kariérní poradenství, vzdělávání, mentoring (tj. vedení
úspěšnými podnikateli/lkami) a koučink. Kurzy budou probíhat od dubna 2013 v Ostravě, Frýdku-Místku, Novém Jičíně a
v Opavě. V projektu podpoříme 150 žen! Podnikání může být
skvělým způsobem, jak překonat současnou špatnou situaci na
trhu práce. Naučíme vás, jak „vystihnout díry na trhu“ a jak
se postavit na vlastní nohy. Myslíte si, že podnikání není pro
vás? Možná vás přesvědčíme o opaku! Zkuste to s námi! Již
nyní se můžete přihlásit na stránkách www.zahajenipodnikani.cz. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR a díky tomu jsou pro vás veškeré aktivity zdarma!

Odbor sociálně-správní

Nepropásněte svou šanci! Odpoutejte se od závislosti na vůli
zaměstnavatelů a splňte si své sny!
Od srpna 2012 realizuje Rovnovážka mezinárodní projekt
Grundtvig Partnerství ENCLOSE, v němž si s partnery z dalších devíti evropských zemí vyměňuje zkušenosti v oblasti podpory zaměstnanosti znevýhodněných osob (starší občané, ženy
po rodičovské dovolené, lidé s nízkou úrovní vzdělání, aj.). Poznatky získané v rámci projektu pak bude aplikovat v místních
aktivitách. Mezinárodní setkání nám umožní navázat kontakty,
díky nimž v budoucnu umožníme místním lidem (nejen studentům) vycestovat do zahraničí na pracovní nebo studijní stáže.
Pro více informací navštivte naše webové stránky www.rovnovazka.cz nebo nás kontaktujte: Bc. Klára Tidrichová, rovnovazka@seznam.cz.
Bc. Klára Tidrichová
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co se děje v Domečku

Galashow mažoretek ZIK ZAK
Občanské sdružení ZIK ZAK Vratimov
a DDM Vratimov připravili již tradiční
Vánoční galashow – přehlídku všeho, co

se mažoretky a roztleskávačky ZIK ZAK
naučily. Akce se konala v pátek 7. 12. 2012
ve sportovní hale TJ Ostrava.

Vratimovské mažoretky v akci (foto Renáta Böhmová).

Pestré kostýmy, kouzelný hudební doprovod a hlavně úžasné výkony mažoretek od těch nejmenších „Miminek“ až po
ty nejzkušenější naplnily sportovní halu
téměř tříhodinovým programem. Vystoupilo celkem 95 děvčat a 2 chlapci ve 20
vystoupeních. Vystoupení shlédlo cca 300
diváků.
V souladu s heslem TO NEJLEPŠÍ NAKONEC zakončilo galashow vystoupení s
názvem CIRKUS. S tímto číslem vyhrála
děvčata Mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu v kategorii show group a stala se
tak mistryněmi ČR. Se stejným vystoupením reprezentovala Vratimov a Českou
republiku na Mistrovství Evropy, kde získala titul II. vicemistr Evropy.
Děkuji všem členům občanského sdružení ZIK ZAK Vratimov nejen za přípravu
této nádherné akce, ale za jejich celoroční
činnost. Děkuji rodičům našich mažoretek
za pochopení, trpělivost a „sponzorování“, děkuji trenérkám za jejich neúnavnou
a obětavou práci a hlavně děkuji dětem za
jejich elán, nadšení a vzornou reprezentaci. Přeji jim další skvělé úspěchy!
Hana Nevrlá,
ředitelka DDM Vratimov

Mikuláš na DDM Vratimov

zněly vánoční koledy. Než ale Mikuláš přišel, byl pro děti připraven zábavný program. Děti prolézaly tunelem, tančily a společně s rodiči vyráběly andílka. Své první vystoupení předvedla
děvčata z latinsko-amerických tanců pod vedením Tomáše Melichara. A protože všichni byli hodní a šikovní, přišel i očekávaný Mikuláš. Samozřejmě nebyl sám, doprovázeli ho dva čerti
a anděl. S dětmi se hezky pozdravil a za malou básničku nebo
písničku rozdal plný koš dárků. Všichni odcházeli vánočně naladěni s úsměvem na rtech. Těšíme se na další společné akce v
roce 2013.

V sobotu 8. prosince přišli rodiče s dětmi do sálu Domu dětí
a mládeže Vratimov, aby společně pozdravili Mikuláše. Všude
kolem vládla vánoční atmosféra. Svítil nazdobený stromeček a

Marcela Grácová,
DDM Vratimov

Dům dětí a mládeže Vratimov
pořádá v měsíci lednu tyto akce:
16. 1.
19. 1.

Mikuláš s andělem v DDM (foto Renáta Böhmová).

20. 1.

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

informační schůzka Chorvatsko v 18 hod DDM 		
Vratimov
Automanie – autíčka na dálkové ovládání, autohry 		
(TM) na počítači a simulátor řízení auta na pc
Maňáskové divadélko, 10 hod

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Děti

a zaměstnanci Domu dětí a mládeže
Vratimov
přejí všem svým příznivcům
příjemně strávený volný čas v roce 2013.
I v tomto roce zde budeme pro vás!

Hledáme nové vedoucí
Pracujete rádi s dětmi? Máte zajímavé nápady?
Podělte se o ně a přijďte něco naučit i ostatní.
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme tvořivé lidi, kteří
mají co nabídnout.
V případě zájmu prosím kontaktujte:
Hana Nevrlá – 604 670 737, h.nevrla@ddmvratimov.cz

Za DDM Vratimov Hana Nevrlá, ředitelka
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okénko do vratimovské historie

Vratimovský kostel se původně nacházel v Kunčicích

Ve Vratimově původně kostel nebyl, ten se
nacházel na katastru sousedních Kunčic. Byl
dřevěný a zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Tento
kostel je poprvé zmiňován v roce 1447, kdy se
uvádí společně s jinými, které platily tzv. svatopeterský haléř. V 16. století se tento kostel
stal filiálním ke kostelu ve Slezské Ostravě. Ve
druhé polovině 16. století pak Petr Sedlnický
připojil kunčický filiální kostel k Vratimovu.
Původně se jednalo o katolický kostel, náboženské vření 16. a 17. století se ale nevyhnulo
ani Vratimovu. V 17. století byla tamní farnost
luterská, což bylo především po ukončení tzv.
třicetileté války vnímáno velmi nelibě. Ve

Vratimově se tehdy konaly dva druhy nekatolických bohoslužeb – luterské v kostele a kalvinistické v panském sídle, tvrzi. V roce 1653
došlo z rozhodnutí císaře Ferdinanda III. k ustavení rekatolizační komise, která měla tento stav
změnit. Jejím vedením byl pověřen fryštátský
arcikněz Václav Otík z Dobřan, kterého doprovázel vojenský oddíl vedený plukovníkem
Abrahámem Steinkellerem. Tato komise uzavřela během března a dubna roku 1654 celkem
49 luterských kostelů a jednu kapli. V prostoru
celého tzv. těšínského biskupského komisariátu
došlo k obnově katolických farností, které byly
dosud v protestantských rukou. Jelikož byl ale

Vratimovská historie na starých
fotografiích a pohlednicích

nedostatek katolických kněží, zůstaly některé
farnosti neobsazeny a byly proto přičleněny do
správy nejbližšího katolického faráře, který je
pak spravoval jako administrátor. To byl i případ vratimovské farnosti, která byla převedena
pod správu katolického faráře v Šenově. V roce
1676 pak převzal správu vratimovské farnosti
polskoostravský farář Pavel Antonín Postavka.
Součástí této farnosti byly kromě Vratimova
také Horní Datyně, Kunčice (dnes Ostrava-Kunčice) a Rakovec.
Mgr. et Bc. Petr Juřák

Kronika města
Vratimova – část 21.

Nastoupení úřadu nového starosty
Nově zvolený starosta obce Jan Šimík nastoupil úřad 15.
listopadu 1930, který převzal od I. náměstka Františka Adamusa.
Půjčka na podporu nezaměstnaných
Na podporu v nezaměstnanosti učiní se půjčka 20 000
Kč dle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 12. prosince 1930. K umoření této půjčky zavede se dávka z karet a
kulečníků.
Varhanictví ve Vratimově
Zaznamenati sluší, že varhanickou službu při katolickém
kostele ve Vratimově od nepaměti zastával až do konce října
1930 místní řídící školy aneb jiný učitel. Ti „staří rechtoři“
byli zpravidla dobří hudebníci, kteří si vycvičili svoje hudební a pěvecké sbory a s obzvláštní zálibou pěstovali kostelní zpěv. Z toho hlediska lze tyto staré doby, kde pěstovala
se místo karbanu a politiky hudba a zpěv jen chváliti.
Posledním varhaníkem ze školy ve Vratimově byl ředitel
školy Karel Vavřík, který tuto funkci od února 1903 společně s řídícím školy Josefem Vašíčkem zastával až do konce září 1930. Od toho dne ustanoven byl zvláštní varhaník
samostatný (Antonín Bárta z Frenštátu, výborný varhaník,
žák Leoše Janáčka z konzervatoře v Brně). Dříve byla farnost ušetřena si vydržovati samostatného varhaníka.
pokračování příště

Vratimovští Sokolové při průvodu konaném v den slavnostního položení
základního kamene sokolovny. (foto archiv KS Vratimov).
Frýdecká ulice v roce 1939 (foto archiv KS Vratimov).
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Turistika, ZŠ Datyňská

Patnácté Toníkovo táboření
Již na svém 15. ročníku se sešli příznivci zimního táboření v údolí u Datyňského
lesa které pořádal v termínu 16. - 18. 11.

Klub českých turistů „Slezská brána“ se
sídlem v Horních Datyních. Oblíbené místo „V Bažinách“ navštívilo přes 150 účastníku s 25 stany, hlavně z okolí, ale i z Čech
a Polska. V průběhu dne někteří táborníci
navštívili turistické zajímavosti okolí a

večer patřil debatám u táboráku, hudbě
a hlavně zpívání. Pro mnohé znamenala
akce i přípravu na začínající sezonu zimních táboření v Beskydech, obvykle již v
bílých sněhových peřinách, letošního 46.
roč. Klondyke od 7. - 9. 12. 2012, nebo 29.
ročník Miniškoly zimního táboření v termínu 25. - 27. 1. 2012 Obě tyto akce také
pořádá místní turistika. Na Toníkovém
táboření nás čekalo opět krásné podzimní počasí, a tak jsme odcházeli spokojení.
Za zdařilý průběh patří také dík hlavnímu
organizátorovi všech ročníků Tondovi
Vranečkovi s rodinou, manželům Grobařovým za vytvořené dobré zázemí pro
účastníky i dalším pořadatelům.
Vladimír Kuchař

Účastníci táboření
(foto Jan Sládek).

Malíři ze ZŠ na Datyňské ulici

Každoročně se žáci naší školy zapojují do výtvarné soutěže Barevný podzim, kterou pořádá Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba.
Letošního, již 18. ročníku, se zúčastnilo 4693 dětí z 65 škol. Náš žák
Marek Mžik (III. A) se umístil ve II. kategorii na 1. místě a Dorota
Eignerová (III. A) na místě 3. Další oceněnou byla Natálie Vicherková (V. A), která se umístila ve III. kategorii na 3. místě.
Žáci tak v této soutěži navázali na řadu vítězství naší školy z minulých let. Připomínám 1. místo Jakuba Jableckého v r. 2010, 1. místo
Daniela Cholevy v r. 2009 a 3. místo Terezy Böhmové v roce 2009.
Úspěchy žáků svědčí o jejich talentu, ale i o tom, že výuka výtvarné
výchovy má na naší škole vysokou úroveň.
Mgr. Alena Kabátová, ZŠ Vratimov, Datyňská

POZVÁNÍ
Zveme Vás u příležitosti 140. výročí
na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
do Základní školy v Horních Datyních
VE DNECH
11. 1. 2013 od 14:00 do 18:00 hodin
a
12. 1. 2013 od 10:00 do 14:00 hodin.
Srdečně zve ředitelství školy
a pedagogický sbor

Marek Mžik (foto autorka).
Natálie Vicherková (foto autorka).
Dorota Eignerová (foto autorka).
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viděli jsme s vámi, akce

Vánoční koncert Lenky Filipové

Dne 11. prosince 2012 se v sále Společenského domu ve Vratimově uskutečnil
koncert známé české zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové. Zaplněným sálem
zazněly známé hity jako Prý se tomu říká láska nebo Zamilovaná. To však nebylo
vše, Lenka Filipová rovněž zazpívala několik lidových písniček, zahrála skladby
klasiků jako je např. Antonio Vivaldi, nechyběly ani tradiční keltské skladby v
úpravě pro kytaru.
Mgr. et Bc. Petr Juřák

Lenka Filipová ve Vratimově (foto Petr Juřák).

125 let Klubu českých turistů 1888 - 2013

Nový rok 1. 1. 2013

Novoroční čtyřlístek


Udělejte si Novoroční vycházku

Hlavní trasa: Od Kulturního domu v Horních Datyních ve 14 hodin, nebo vlastní trasy z domova

Cíl: Hospůdka „U Šillerů“ ve Václavovicích od 15 hodin
Přijďme si vzájemně popřát hezký turistický rok 2013
Zváni jsou rovněž občané dalších obcí Sdružení Slezská brána: Václavovic, Šenova, Řepišť, Kaňovic, Sedlišť, Paskova, Žabně, Vratimova i dalších

Pozvěte na vycházku rodinu, kamarády, kamarádky, sousedy, přátelé....
Startovné se nevybírá

Účastníci, kteří 20.- korunou podpoří sbírku

(charitativní projekt na pomoc budování turistických tras pro tělesně postižené turisty – vozíčkáře)

obdrží odznak Novoroční čtyřlístek 2013
Sbírka je řádně povolena.

Při setkání je možno si převzít Plán akcí KČT Horní Datyně na rok 2013 a Plán zimních autobusových zájezdů.
Kalendáře turistických akcí v oblasti Moravskoslezské i v ČR k zakoupení

Zvou turisté KČT Slezská brána - Horní Datyně
Informace: Jan Sládek, tel.: 776 126 091, Vlastimil Kusák, tel.: 724 122 356
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společenská rubrika, pozvánky

VZPOMÍNÁME

Český červený kříž uděluje zlatou medaili prof.
MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili počet
40 bezpříspěvkových odběrů.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 18. ledna 2013 je to 15 let, kdy nás opustil
pan

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

Zdeněk Suchý
Vzpomíná manželka se synem,
maminka a bratr s rodinou.

S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J. Jánského je:

Lenka Šudřichová, Vratimov

INZERCE PRO VÁS

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Prodám stavební pozemek 1100 m² ve Vratimově (u Koliby). Tel.
737 302 115.

Srdečně zveme všechny spoluobčany

na

fotograf a cestovatel
Miroslav Deneš

TŘIKRÁLOVÝ
VARHANNÍ KONCERT

uvede diashow

do HUSOVA SBORU VE VRATIMOVĚ

ISLAND – země ledu, ohně,
vody a zeleně

varhany: Mgr. Pavel Rybka
zpěv: Tamara Urbánková

Island je pro mnoho lidí tajným, ale nedostižným, snem.
ScestovatelemafotografemMiroslavemDenešemvyrazímecestou
inecestouterénnímvozidlemnamísta,kdesezkrásytajídechakde
naskakujehusíkůžezcestypředvozidlem.Projedemevnitrozemí
ostrova,zavítámezakoloniemipapuchalků.Zastavímesenasopce
Krafla,vykoupemesevtermálníchpramenechvmístnídivočiněa
prozkoumáme mořské fjordy na západě ostrova.

neděle 6. ledna 2013
začátek v 15.00 hodin

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme
hodně zdraví, štěstí a vnitřního klidu
v roce 2013.
MUDr.JaroslavaHavrlantová

kinosál Hvězda Společenského domu ve Vratimově
středa 13. února 2013 v 18 hodin

Ambulancepraktickéholékařeprodospělé
Sokolská133/1,73932Vratimov
Rada starších NO CČSH
Tel.596732021


vstupné 50 Kč
předprodej zahájen 2. ledna 2013

Vratimov

ZMĚNAORDINAČNÍCHHODIN


Oznamujeme,
že od 1. ledna 2013 zavádíme
OZNAMUJEME,ŽEOD1.LEDNA2013ZAVÁDÍMEVNAŠÍAMBULANCIMOŽNOS
v naší ambulanci možnost objednání
KLÉKAŘSKÉMUOŠETŘENÍ,ATOVNÁSLEDUJÍCÍCHORDINAČNÍCHHODINÁCH

rezervacevstupeneknatel.č.595700751vpokladníchhodinách:
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin

k lékařskému ošetření, a to v následujících
ordinačních hodinách:



Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Sladký sponzor Kulturního střediska Vratimov

Odběry
7.30–8.30hod.

7.30–8.30hod.
7.30–8.30hod.
7.30–8.30hod.

AkutníošetřeníOšetřenídleobjednání
8.00–10.30hod. 10.30–13.00hod.
11.30–15.00hod. 15.00–18.00hod.
8.00–10.30hod. 10.30–12.30hod.
8.00–10.00hod. 10.00–12.00hod.
8.00–10.00hod. 10.00–11.00hod.

MUDr. Jaroslava Havrlantová
Ambulance praktického lékaře pro dospělé
Sokolská 133/1, 739 32 Vratimov
Tel. 596 732 021

MUDr.JaroslavaHavrlantová

Kulturní středisko Vratimov děkuje Jednotě, spotřebnímu
družstvu Frýdek-Místek, za cukrovinky, které dětským pořadům
dodávají tu správnou chuť

10

akce, knihovny

Leden v kulturním středisku

Místní knihovna Řepiště
Do 11. 1. 2013 potrvá výstava
Strašidla Regionu Slezská brána.
Má vlast cestami proměn - putovní výstava plakátů
proměn z našich vesnic a měst, pořádá Asociace Entente
Florale CZ - Souznění, o.s. a partneři
Potrvá od 15. 1. do 15. 2. 2013 vždy v půjčovní době út
10.00-12.00, 13.00-17.00 hod. a pá 9.00-12.00,13.00-15.30
hod.

Program v Kulturním domě ve Vratimově
11. ledna 14.00 - 22.00
velký sál Volby prezidenta ČR
12. ledna
8.00 - 14.00
velký sál Volby prezidenta ČR		
15. ledna
18.00
kinosál
Těšínské divadlo
19. ledna 15.00 - 18.00
velký sál Karneval ZŠ
			
Datyňská		
24. ledna
15.00
velký sál KD – výroční 		
			
schůze
27. ledna
10.00
kinosál
O Budulínkovi 		
14.,21.,28.
16.30
kinosál
Zkouška ZUŠ
3.,10.,17.,24.,31. 15.00
učebna č.11 Autoškola

Místní knihovna Žabeň
Do 7. ledna 2013 potrvá výstava Jaromíra Poláška Vánoční pozdravy včera a dnes a výstava Strašidel Regionu
Slezská brána.
Od 14. 1. do 13. 2. 2013 možno zhlédnout výstavu
Akvarely Ludvíka Kunce.
Beseda pro veřejnost s Ludvíkem Kuncem Šelmy můj
osud - 30. 1. 2013 v 17.00 hod.
Výstavy lze zhlédnout vždy v půjčovní době v pondělí a
středu od 13.30 - 17.30 hod.

Program v Kulturním domě Horní Datyně
16. ledna
9.00–16.00
			
19. ledna
20.00
			
26. ledna
20.00
			

malý sál
velký sál
velký sál

Platby za komunální 		
odpad
Ples TJ Sokol Horní 		
Datyně
Ples SDH Horní 		
Datyně

Místní knihovna Horní Datyně
Od 14. ledna 2013 lze zhlédnout novou výstavu
s názvem
140 let školy v Horních Datyních a dětské organizace
vždy v půjčovní době v pondělí od 14.00 do 17.00 hod.

Kurzy
9.00
15.30
17.00
18.00
18.30
19.00

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

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

úterý
		
		

18.00
18.30
19.00

cvičební sál
banketka
cvičební sál

pilates
vinyasa jóga
bodyform

středa
		
		

17.00
18.00
19.00

banketka
cvičební sál
cvičební sál

jóga
bodystyling
fit balony

čtvrtek
		
		

17.00
18.00

cvičební sál
cvičební sál

pilates
body form

Duo Šamšula

O Budulínkovi
Kupon na zlevněnou vstupenku

pondělí
		
		
		
		
		

Vážení a milí senioři.
Nový rok už je tu, přípitkem ho oslavme.
S láskou v srdcích se na něj připravme, plno věcí v něm
vyplňme.
Přejeme Vám mnoho úspěchů,lásky, přátel, zdraví a štěstí.

neděle 27. ledna v 10 hodin
kinosál Hvězda Vratimov
Vstupné 50 Kč

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

Vše nejlepší do Nového roku 2013 přeje za výbor
Klubu důchodců města Vratimova
Anna Huppertová.
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Městský ples, VeGéčko

Srdečně zveme na tradiční Městský ples
sobota 9. února 2013
velký sál Společenského domu ve Vratimově
začátek v 19.30 hodin
k tanci a poslechu hraje kapela Mistral a disko Djs bratři Karamazovi
Program:
19.30 slavnostní zahájení
20.00 Císařský valčík
22.45 Kankán v podání Jiřinek
23.00 tombola
24.00 půlnoční překvapení

Nabídka jídel:
1. Hovězí guláš, houskový knedlík
2. Kuřecí řízek, bramborový salát s jogurtem
3. Přírodní vepřový kotlet, šťouchaný brambor s restovanou cibulkou
Výběr jídla při zakoupení vstupenky.
předprodej vstupenek od 7. ledna na sekretariátě MěÚ Vratimov
(u p. Drahomíry Nejtkové, tel. č. 595 705 910)
cena vstupenky včetně večeře je 350 Kč

„Vratimovská galerie VG“ neboli „VeGéčko“
Výstava obrazů

Výstava

Zima nejen
Ladovská
aneb

Antonína Kroči

Vánoční pohlednice z dob minulých

Vernisáž 15. ledna 2013
v 17.00 hod.

Výstava potrvá
do 4. ledna 2013

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

Antonín Kroča vystaví své expresivní malby ve Vratimově
Pětašedesátiletý Antonín Kroča patří k nejvýraznějším uměleckým osobnostem našeho regionu. Jeho význam však dávno
přerostl hranice regionu a divoká malba jej proslavila v České
republice i v zahraničí.
Antonín Kroča se narodil v Hukvaldech, absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho profesory byli Jiří John a Jan
Smetana. V roce 1995 založil v bývalé škole v Rychalticích
svou galerii, kterou využívá také jako ateliér. Je členem Sdružení výtvarných umělců Mánes. Uspořádal desítky výstav, k
těm nejprestižnějším patřily výstavy ve Výstavní síni Mánes
Praha, Národním technickém muzeu Praha, Domě umění Ostrava, Výstavní Síni Viléma Wünscheho Havířov, Západočeské
galerii Plzeň a v Českém centru ve Varšavě.
Je jedním z mála malířů, který nemaluje štětcem, ale přímo
rukama. „Vzniklo to v době, kdy jsem začal malbu zrychlovat.
Reagoval jsem na podněty, dělal rychlé tahy a štětcem to nejde
stíhat. Proto maluji rukama. Ale štětec používám pořád, vytvářím jím základní stavbu motivu,“ vysvětlil Antonín Kroča.
Kunsthistorik Karel Bogar přirovnává Kročovy malby k
tvorbě slavného rakouského malíře Oskara Kokoschky. „Loni
jsem navštívil Kokoschkovu výstavu ve Vídni. Krajinomalba
Antonína Kroči je na stejné úrovni a nacházím v ní podobné
prvky. Kdyby je namaloval Kokoschka, velebili a oslavovali

by jej. Kročovy krajiny jsou pro mne pohlazením na duši,“ řekl
Karel Bogar.
Kročova malba je v kontextu českého výtvarného umění jedinečná. „Potlačil jsem skladbu a do obrazů přenáším věci, které
vidím a cítím. Nedělám skicy. Mé obrazy vznikají v plenéru,
přímo na místě, které maluji. Jinak bych nezachytil atmosféru
a působení přírody,“ popisoval Kroča svůj přístup k malování.
Podobně vznikají i portréty. „Doslova se napojím na člověka.
Nezachycuji jeho podobu, ale to, jak jej vnímám, jak působí. Jdu
do jeho podstaty, říkám, že jdu až do DNA. Taková malba pro
mne představuje určitý boj, je náročná, na druhé straně mě to
vše ohromně nabíjí. Proto mě malování tak moc baví,“ vyznal
se Kroča.
Jeho obrazy jsou ve sbírkách Národní galerie Praha, Galerie
výtvarného umění Ostrava, Českém muzeu výtvarných umění
v Praze, Galerie für moderne Kunststiller ve Vídni a v soukromých sbírkách po celém světě.
Akademický malíř Antonín Kroča představí svou tvorbu ve
zrekonstruované galerii VG ve vratimovském Společenském
domě. Kroča pro prodejní výstavu vybral menší a střední formáty. Návštěvník výstavy uvidí krajinu v okolí Hukvald, kde
malíř žije, expresivní potoky i kytice. Vernisáž proběhne 15.
ledna 2013 v 17 hodin, výstava potrvá do 21. března.
Ing. René Stejskal

Antonín Kroča na vernisáži své výstavy v pražské Galerii Diamant (foto autor).

Antonín Kroča ve svém ateliéru (foto autor).
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připravujeme v roce 2013

Divadelní společnost Háta Praha

Tři bratři v nesnázích
Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou. Mladí manželé Tom a Linda s
napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři
se svými „geniálními nápady“.
Obsazení:
Tom Kewood - Martin Zounar
Dick Kewood - Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček
Harry Kewood - Filip Tomsa
Linda,Tomova žena - Adéla Gondíková
Kateřina - Jana Birgusová / Hana Kusnjerová
Andreas, její dědeček - Petr Pospíchal / Marcel Vašinka
Konstábl Downs - Petr Gelnar / Lukáš Pečenka
Paní Poterová - Ivana Andrlová / Vlasta Žehrová / Olina
Želenská
Nataša - Lucie Svobodová / Jana Zenáhlíková

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov
19. března 2013 v 18 hodin
Vstupné 350 Kč
Vstupenky v předprodeji od 2. ledna 2013 v pokladně
KS Vratimov PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Rezervace v pokladních hodinách na tel. čísle 595 700 751.

Studio DVA Praha

Hvězda!
s Evou Holubovou
v hlavní roli
ze záznamu hovoří:
Jiří Bartoška
Marek Eben
Jaroslav Satoranský
Sagvan Tofi a další

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov
24. dubna 2013 v 19 hodin
Vstupné 280 Kč
Komedie Hvězda s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy
fiktivní herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Máte
rádi jedinečné komediální herectví Evy Holubové? Přijďte si ho užít!
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kino Hvězda v lednu
Příběh se skvělým hereckým obsazením se odehrává v 60. letech 20. století na romantickém pobřeží Nové Anglie. Samovi
a Suzy je dvanáct let a oba spojuje stejný problém - se svým
okolím si nerozumí. Po roce od jejich prvního setkání společně utečou do divočiny. Jejich zmizení obrátí život poklidného
městečka vzhůru nohama.
Režie: Wes Anderson
Hrají: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Kara Hayward, Jared Gilman, Jason Schwartzman, Tilda Swinton

Jeden den

9. a 10. ledna v 18 hodin
USA, 107´, vstupné 70 Kč, přístupný, romantický, film s titulky
Emma a Dexter se vídají celých dvacet let, každý rok spolu
ale stráví jen jeden den. Seznámili se na večírku
po jejich společné
promoci a i přes
vzájemné sympatie zůstávají jen
přáteli. Každý následující rok odhalují, jak se oba za
rok změnili a navzájem se svěřují se svými zážitky, problémy a nevydařenými
láskami. Po letech strávených hledáním štěstí a porozumění si
začínají uvědomovat, že klíč k opravdové lásce a spokojenosti
mají celou dobu na dosah ruky.
Režie: Lone Scherfig
Hrají: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson,
Romola Garai, Jodie Whittaker, Jamie Sives, Ken Stott

Rodinný film (začátek v 17 hodin)

Jak vycvičit draka

23. a 24. ledna v 17 hodin
USA, 97´, vstupné 70 Kč, animovaná komedie, film v českém znění

Pohádková sobota pro děti (začátek ve 14
hodin):

Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud ne,
budete mít příležitost v animované komedii od studia Dream
Works.
Režie: Dean DeBlois, Chris Sanders
V českém znění: Matouš Ruml, Terezie Taberová, Jiří
Schwarz, Tomáš Juřička

Slepičí úlet

12. ledna ve 14 hodin
VB, 84´, vstupné 30 Kč, animovaná rodinná komedie, film v
českém znění
Tweedyho slepičí farma se na první pohled neliší od ostatních
„výroben“ vajec. Jenže
ve zdejších kurnících
za ostnatým drátem
plane odbojný duch.
Rocky, Ginger a jejich opeření druhové a
družky prostě odmítají
frustrující úděl „velkoproducentů“ vajec, který jednoho dne v nejlepším případě skončí v hrnci, na pánvi
či na pekáči…
V českém znění: Petra Hanžlíková, Daniel Dítě, Karel Richter, Alena Procházková, Inka Šecová, Bohdan Tůma

Celovečerní dokument:

Georgie Harrison: Living in the
Material World

30. a 31. ledna v 18 hodin
USA, 208´, vstupné 80 Kč, životopisný dokument, film s titulky
Dokument mapuje život jednoho z nejslavnějších muzikantů
všech dob. Přibližuje jeho dětství v Liverpoolu, éru Beatles,
sólovou kariéru i soukromý život. Režisér dokumentu zachycuje George Harrisona nejen jako úspěšného hudebníka, ale
i jako věčného hledače rovnováhy mezi světem materiálním
a duchovním.
Režie: Martin Scorsese
Vystupují: George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr,
Eric Clapton, George Martin, Yoko Ono

Až vyjde měsíc

16. a 17. ledna v 18 hodin
USA, 94´, vstupné 70 Kč, komedie, přístupný od 12 let, film
v českém znění
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Povolební prohlášení

Povolební prohlášení projednalo a schválilo Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 28. 2. 2011. Plnění jednotlivých
částí povolebního prohlášení za rok 2012 je následující.

Rozvoj města
Další rozvoj města v roce 2012 byl podmíněn schválením rozpočtu, který Zastupitelstvo města Vratimov schválilo v měsíci
únoru 2012. Schválením rozpočtu bylo
možno připravovat a realizovat akce na
údržbu a další rozvoj obecního majetku,
plnění připomínek a požadavků občanů
města. O veškerém dění byli občané informováni prostřednictvím Vratimovských
novin, vysíláním internetové televize, zveřejňováním informací na webových stránkách města a na osobních setkáních.
Byla provedena rekonstrukce chodníku
na ulici Frýdecké ve Vratimově od ulice
Odboje po restauraci Nimrod. Dále provedena oprava chodníku na ulici Odboje.
Byl rovněž opraven chodník z parkoviště
na Radničním náměstím k mlékárně a řeznictví, opraven propadlý chodník u prodejny Hruška na ulici Frýdecké a předláždění
chodníku na ulici Buničitá. Dále byly opraveny místní komunikace Karla Košťála, V
Údolí, Na Stezce a U Hráze. Nový povrch
z obalované směsi byl položen na místní
komunikaci Na Podlesí. Rovněž část ulice
Odboje byla opravena obalovanou směsí
po rekonstrukci kanalizace. Tuto akci hradil SmVaK. Opravena byla parkovací plocha před nákupním střediskem. Schodiště
u řeznictví bylo opraveno vysokopevnostní hmotou a dále bylo opraveno schodiště u prodejny Hruška s nátěrem zábradlí
a předlážděním části chodníku. Na ulici

Výletní proběhla oprava mostu s výměnou
zábradlí a nátěrem kovové konstrukce.
Byla provedena výměna oken v poštovně
budovy Městského úřadu ve Vratimově a
opraven výtah v budově Nákupního střediska Vratimov.
Na základě zpracované PD je podána
žádost o dotaci na Revitalizaci domů s
pečovatelskou službou č. p. 205 a 206 na
ulici Frýdecké. Byly provedeny stavební
úpravy a zateplení domu č. p. 808-810.
Opravena byla venkovní kanalizace před
garážemi domu č. p. 830. Provedena oprava a nástřik fasády Obřadní síně na hřbitově ve Vratimově a opraveno oplocení
hřbitova od ulice Hřbitovní. Je připravena
PD na stavební úpravy a zateplení domu č.
p. 820-825.
Město přispívalo na pobyt našich občanů v zařízeních pro seniory a přispívalo i
dalším organizacím, poskytujícím péči našim občanům. Poskytli jsme i příspěvek na
Baby box.
Ekologie a životní prostředí
V letošním roce byla dokončena stavba
kanalizace v lokalitě Podlesí a byla zpracována dokumentace pro stavební povolení pro akci „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň“. Zpracovává se PD na
dešťovou kanalizaci a odstranění vlhnutí
základů budovy KD v Horních Datyních.
Celoročně byla prováděna údržba travnatých ploch, stromů a keřů. Uskutečnil

Postupná revitalizace Společenského domu přispívá ke zkvalitnění kulturních a společenských akcí,
které se zde konají (foto Petr Juřák).
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se jarní a podzimní sběr velkoobjemového
odpadu, pytlový sběr PET lahví a sběr bioodpadu. Nově byl uskutečněn sběr šatstva
pro charitativní účely.
Školství, kultura a sport
U MŠ v Horních Datyních byla dokončena výměna oken a provedení plynového
ústředního vytápění. V celé budově ZŠ v
Horních Datyních byla provedena výměna
oken. Na ZŠ Masarykovo náměstí proběhla II. etapa výměny oken, stavební úpravy
při zřízení jazykové učebny. Největší akcí
na této škole v letošním roce byla rekonstrukce výdejny stravy.
Na ZŠ Datyňská ulice byla vyměněna
okna na schodištích a sociálních zařízeních
budovy. Provedena oprava krytů radiátorů
ústředního topení, oprava osvětlení a podlahy tělocvičny.
V obou kulturních zařízeních byly v průběhu roku konány kulturní a společenské
akce. Byl zabezpečen provoz obou knihoven. Byla provedena výměna podlahy
jeviště a vstupních schodů v Kulturním
středisku ve Vratimově. V měsíci srpnu
proběhla digitalizace kina v Kulturním
středisku ve Vratimově a tím byla zajištěna
možnost projekce na další období. Součástí digitalizace byla i úprava ozvučení.
V měsíci únoru se konal Městský ples
a v měsíci červnu proběhla Vratimovská
pouť. Uskutečnila se také velmi zdařilá
akce Den záchranných složek pořádaný
SDH Vratimov a v měsíci prosinci rozsvícení Vánočního stromu s vánočními trhy
a doprovodným programem. Tyto akce
se stávají tradičními a jsou zařazeny jako
městské akce.
U Mateřské školy ve Vratimově byla
zpřístupněna zahrada k volným aktivitám
vratimovských dětí v odpoledních hodinách.
V letošním roce byl vydán Kalendář
města Vratimova. Město je aktivním členem Dobrovolného svazku obcí Regionu Slezská brána. Široké veřejnosti byla
předána dokončená cyklostezka na území
města Vratimova. Na části této cyklostezky byla položena obalovaná směs. Na původní části byla provedena oprava vadného podloží a povrchu.
Ivo Kičmer, místostarosta
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Změny v nepojistných dávkových systémech
V průběhu uplynulých měsíců, resp. od 1. prosince 2012, došlo k několika legislativním změnám. Úpravy se týkají nepojistných dávek, a to konkrétně těchto oblastí:
Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči
Rodiče zdravotně postiženého dítěte mohou opětovně pobírat
příspěvek na péči a souběžně rodičovský příspěvek. Rodičovský
příspěvek bude poskytován na nejmladší dítě v rodině, které má
nárok na příspěvek na péči, a to nejdéle do 4 let věku.
Příspěvek na péči
Dítěti s těžkým postižením od 4 do 7 let věku, kterému náleží
příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV
(úplná závislost), se nově automaticky (bez ohledu na příjem
rodiny) zvyšuje příspěvek na péči o 2 000 Kč.
I nadále náleží zvýšení výše příspěvku na péči o 2 000 Kč
nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, který má nárok na příspěvek na péči, a také rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a
který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný
příjem rodiny je nižší než dvojnásobek částky jejího životního
minima.
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je již možné přiznat z důvodů hodných
zvláštního zřetele také osobě, které jsou poskytovány pobytové
sociální služby (v domově pro seniory, domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově se zvláštním režimem nebo ve
zdravotnickém zařízení ústavní péče).
Nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky dávkou
Institut výpůjčky zvláštní pomůcky, který byl určen pro stropní zvedací systémy, schodolezy a schodišťové plošiny, se ruší.

Pomoc státu bude realizována stejným způsobem jako u jiných
pomůcek – příspěvkem na zvláštní pomůcku. Nově se příspěvek
poskytuje také na pomůcku „schodišťová sedačka“.
Změny v dávkách jsou vymezeny pouze zjednodušeně, budete-li potřebovat sdělit podrobnější informace či podmínky,
neváhejte kontaktovat sociálního pracovníka oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy.
Kromě uvedeného jsou sociální pracovníci připraveni poskytnout komplexní sociální poradenství a pomoc při řešení
nejrůznějších životních situací. Například poradí a pomohou při
hledání a změně zaměstnání, při řešení finančních problémů, s
vyřizováním všech typů dávek, s orientací v nabídce sociálních
služeb v Ostravě a okolí či při řešení dalších obtížných situací.
Pro správní obvod obce Vratimov zajišťuje komplexní sociální práci:
- Mgr. Alena Pataky, telefon 599 444 675,
mobil 734 692 805, e-mail: apataky@ostrava.cz,
- Bc. Petra Vrchovská, telefon 599 444 698,
mobil 604 226 143, e-mail: pvrchovska@ostrava.cz.
Přímo na Městském úřadě ve Vratimově zajišťuje komplexní sociální práci:
- Bc. Jitka Langrová, II. patro, dveře č. 11,
telefon 595 705 923, e-mail: langrova.meu@vratimov.cz
Mgr. Erika Herzová,
vedoucí sociálně-správního odboru

Vítání občánků v roce 2013

Telefonické objednávky: 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

Milí rodičové,
v duchu dlouholeté tradice Vám město Vratimov spolu se Sborem pro občanské záležitosti nabízí možnost slavnostního uvítání do života Vašeho děťátka v obřadní síni Městského úřadu
ve Vratimově, nebo v Kulturním domě v Horních Datyních (dle
trvalého bydliště dítěte).
O tuto akci je v našem městě trvalý zájem, v roce 2012 jsme
přivítali celkem 34 nových malých občánků. Ve Vratimově 24
dětí a 10 dětí v Horních Datyních. Průběh (reportáž) ze slavnostních akcí můžete shlédnout na stránkách našeho města: www.
vratimov.cz
Na vítání občánků je možno se přihlásit níže uvedeným způsobem v předem stanovených termínech s tím, že rodiče dávají
souhlas se zpracováním osobních údajů MěÚ Vratimov (datum
narození a adresa trvalého pobytu).

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 informování pozvánkou. Fotografování dětí
je možno svým vlastním fotoaparátem přímo v obřadní síni. Podle počtu přihlášených dětí je přítomna paní fotografka. Rodiče
obdrží pro své dítě, kromě dárečku, pamětní knížku. V případě,
že se z důvodu nemoci nebudou moci rodiče se svým dítětem
nahlášeného obřadu zúčastnit, prosíme o telefonické odhlášení
na telefonní číslo: 595705925, nebo na e-mailovou adresu: vecerova.meu@vratimov.cz

Termíny obřadů v roce 2013:
Vratimov:
16. března 2013
		
22. června 2013
		
21. září 2013
		
14. prosince 2013
Horní Datyně:
		

Drahomíra Večeřová,
odbor sociálně-správní

15. června 2013
30. listopadu 2013

Oznámení
Předběžně bychom Vás chtěli informovat, že z důvodu úsporných opatření statutárního města Ostravy, kdy toto provede k
datu 3. 3. 2013 poměrně rozsáhlou redukci dopravy na svém

území, se bude města Vratimova týkat zavedení letního jízdního řádu na linkách 21, 81, a dále pak zrušení linky 25.
Ing. Jan Dvořák,
jednatel, Koordinátor ODIS s.r.o.
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Tříkrálová sbírka 2013
Začátkem ledna 2013 proběhla tradiční celorepubliková
„Tříkrálová sbírka“, pořádaná Charitou Česká republika. Také
v našem městě koledníci v převlečení „tří králů“ navštěvovali
obydlí, zpěvem koled přinášeli lidem zvěst o narození Krista,
předávali jeho pokoj a požehnání a žádali o příspěvek na pomoc
sociálně potřebným lidem. Setkali se převážně s radostným
přijetím občanů a ochotou pomoci lidem v nouzi. Významnou
měrou na sbírku přispěli farníci římskokatolické církve při nedělní bohoslužbě dne 6. 1. 2013.

Výsledná částka Tříkrálové sbírky ve Vratimově v roce 2013
činí 33 621,-Kč a bude použita v rámci celkového výtěžku v
Diecézi ostravsko-opavské (4 076 277,-Kč) Charitou na účely:
1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života – Mobilní hospic a
ošetřovatelská služba Charity Ostrava
2. Podpora lidí bez přístřeší v nízkoprahovém denním centru
Charitního domu sv. Benedikta Labre
3. Podpora lidí v nouzi v Poradně Charity Ostrava
4. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem bez přístřeší v Charitním azylovém domě a noclehárně sv. Františka
5. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v obtížné životní situaci v Poradně Charity Ostrava
6. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem se specifickými potřebami v Charitním domě Salvator Krnov
7. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem bez přístřeší v nízkoprahovém denním centru Charitního domu sv. Benedikta
Labre
8. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem pro matky s dětmi v
Azylovém domě sv. Zdislavy
9. Pořízení budovy jako centra pro sociální péči, sociální prevenci a koordinaci dobrovolníků
10. Rozvoj chráněných dílen (Charita sv. Alexandra)
11. Podpora chráněného bydlení (Charita sv. Alexandra)
Všem zdejším lidem dobré vůle náleží ocenění a poděkování.
JUDr. Šárka Vrchlabská

Tříkrálová sbírka (foto autor).

Ze schůze Rady města Vratimova

Identifikace zdrojů znečištění
ovzduší

Rada města Vratimova na své schůzi dne 18. ledna 2013
projednávala:
– Výroční zprávu o poskytnutí informací
– Investiční akce v roce 2013
– Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2013
– Smlouvy o zřízení věcného břemene
– Dohody o směně a údržbě pozemků
– Informace o postupu při vyřizování dotací
– Přidělení uvolněného bytu
– Přidělení nebytových prostor

Možná jste někteří na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu zaznamenali, že na území města
Vratimova byla na podzim roku 2012 umístěna po dobu si 100
dní mobilní měřící stanice znečištění ovzduší. Jak jsme se mohli
dočíst na internetovém portále Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), bylo začátkem prosince 2012 ukončeno pilotní měření znečištění ovzduší zaměřené na identifikaci zdrojů
znečišťování ovzduší na Ostravsko-Karvinsku. V Ostravě-Porubě, Ostravě-Radvanicích a ve Vratimově byly téměř sto dní
odebírány vzorky ovzduší, které jsou nyní analyzovány v laboratořích v České republice a USA. Jak se dále píše v článku
ČHMÚ, připravují v rámci inovace Státní imisní sítě tzv. laboratoř pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší v různých částech
republiky. Současně s odběry částic byly na lokalitách Radvanic
a Vratimova mobilními vozy ČHMÚ měřeny průměrné jednohodinové koncentrace dalších škodlivin, např. oxidu siřičitého,
oxidů dusíku, benzenu a toluenu. Zároveň byly sledovány i meteorologické parametry.
Celkové výsledky mají být známy v roce 2013 a věřme, že
když viníci vystoupí z anonymity velkého množství potencionálních znečišťovatelů, bude náprava snazší a náš vzduch zase
o něco čistější.



Ivo Kičmer, místostarosta

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu bude v roce 2013 probíhat opět v pondělky,
co 14 dní:
PRVNÍ termín vývozu: 22. 4. 2013
POSLEDNÍ termín vývozu: 18. 11. 2013
RNDr. Ivana Hranická,
odbor VaŽP

JUDr. Dagmar Hrudová,
starostka
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ZŠ, stolní tenis

Do you speak English? Mluvíte anglicky?
Poslední týden v listopadu loňského
roku se naše základní škola na Masarykově náměstí zapojila do Projektu Edison.
Žáci měli příležitost konverzovat anglicky a dozvědět se spoustu zajímavých informací o historii a kultuře různých zemí.
Osm zahraničních studentů po celý týden navštěvovalo naše žáky ve třídách,
hovořili o svých zemích, ukazovali žákům prezentace s úžasnými památkami,
seznamovali je se způsobem života ve
svých zemích, hovořili o kultuře i historii.

Všichni studenti byli velice přátelští.
Turkyně Nil byla moc milá a bavilo ji hrát
s dětmi různé zábavné hry. Číňanka Catherine nás naučila, jak počítat do desíti
jenom na jedné ruce a všem napsala jejich
jména v čínštině. Brazilec Viktor si potrpěl na konverzaci a byl nadšený hodinou
tělocviku s páťáky.
Srbka Ena udělala dojem na naše vyučující svým pedagogickým talentem. Děti
byly ale zklamány, když si ostříhala své
dlouhé vlasy. Korejka Seong-Hee dokáza-

Zahraniční studenti, kteří navštívili Vratimov (foto Pavlína Kožušníková).

la vytvořit nádhernou vánoční atmosféru,
když s dětmi zpívala písničku Jingle Bells.
Alina a Liana byla dvojčata z Ruska, a
protože si byla velice podobná, dětem se
hodně pletla. Jejich prezentace byly velice
propracované.
Venny z Nového Zélandu byla ze studentů nejmladší a byla velmi zábavná. Žákům
se hodiny líbily a navštěvovali studenty v
jejich kabinetu i o přestávkách – tu s žádostí o společné foto, kontakt na sociální
sítě či s čokoládou nebo malým dárkem.
Ve čtvrtek studenti uspořádali v prostorách naší školní jídelny jarmark, na kterém představili typické suvenýry z jejich
zemí a Alina s Lianou dokonce připravily
palačinky, kterým se rusky říká „bliny“.
Po celý týden byli studenti ubytováni v
hostitelských rodinách našich žáků. Pro
žáky naší školy to byla velká zkušenost,
protože museli komunikovat anglicky.
Rodiny ukázaly studentům také některá
zajímavá místa v Ostravě, vzali je do Zoo
či do restaurací. Ale přátelství neskončilo
posledním dnem jejich pobytu – doneslo
se nám, že jsou s rodinami stále v kontaktu a někteří u svých nových kamarádů a
rodin strávili i vánoční prázdniny.
Byl to úžasný týden, za který moc děkujeme nejen studentům, ale i vedení školy a všem učitelům, kteří pro nás tento
týden zorganizovali. Zvláštní poděkování
patří Klubu rodičů za to, že celou akci finančně podpořil.
žáci 9. A třídy ZŠ Masarykovo náměstí,
za pedagogy Mgr. Pavlína Kožušníková
a Mgr. Lenka Parmová

Vánoční turnaj 2012

Za finanční podpory Tepla Vratimov a pod patronací pana ředitele Ing. Josefa Vašíčka se uskutečnily již dva turnaje mládeže vratimovských škol ve stolním tenisu. První při příležitosti
MDD a druhý vánoční. V kategorii starších žáků zvítězil Jan
Vaněk, na druhém místě se umístil Adam Doležal a třetím v
pořadí byl Patrik Matějíček. Mezi mladšími žáky zvítězil Daniel

Augustín, druhý byl Jakub Horkel a třetí Patrik Matocha. Náš
velký dík patří i panu Radomíru Filipcovi za vynikající činnost
ve funci rozhodčího nejen při turnajích žáků, ale i při utkáních
dospělých.
Bohuslav Kaloč

Účastníci Vánočního turnaje mládeže (foto autor).
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KČT Horní Datyně

Turisté 2013
Na konci roku 2012 se konala valná
hromada Klubu českých turistů Horní
Datyně. Spolku se 120 členy i mimo Vratimov a Horních Datyně. Nikoliv náhodou
používá podnázev „Slezská brána“. Sešlo
se přes 50 členů. Zhodnotili úspěšný rok
2012.
Dílčí akce na pěších trasách, kolech,
lyžích, lodích, v jeskyních, na zimním
táboření, prázdninových pobytech, nelze

vyjmenovávat. A do kříže: děti, mládež,
rodiny, dospělí, senioři. Každý si vybere
vhodné akce! A smíří se s tím, že všechno
není pro všechny.
Na výroční valné hromadě KČT byla
vyjímečným momentem výzva a schválení daru k podpoře výstavby Bezručovy
chaty KČT na Lysé hoře. Členové KČT
Horní Datyně schválili a odeslali dar
10 000 Kč.

Chata je obnovována jako replika původní chaty vystavěné 1934 - 1935, vyhořelé v roce 1978, stav
v říjnu 2012 (foto Jan Sládek).

V následujících dnech všechny turisty a
příznivce Beskyd potěšila zpráva o postoji
MěÚ Vratimov k výstavbě tohoto turistického objektu. Je v blízkosti našeho města.
Je naším zázemím ve vzácné beskydské
přírodě. Je často cílem našich turistických
cest, hlavním turistickým bodem. Je symbolem celého kraje. Rozhodnutím o daru
na výstavbu chaty ve výši 10 000 Kč zaslouží Město Vratimov poděkování.
Na tomto místě stručnou informaci o
stavu na vrcholu Lysé hory. Bezručova
chata KČT se začala stavět v červenci
2012 (současně probíhá výstavba chaty
spol. AK 1324 v blízkosti chaty KČT). Do
listopadu byly (ve skále!) vykopány základy pod celou chatu a vystavěn suterén až
po stropní železobetonovou desku – vlastně podlahu přízemí. Současně byla do
výkopů uložena vodohospodářská a další
nutná zařízení. Hodně toho vidět není. Suterén byl přisypán na severní straně tak,
aby kolem něj mohla znovu procházet turistická trasa od Ostravice. V roce 2013
chceme postavit nadzemní podlaží až po
zastřešení. Předpoklad otevření chaty je v
létě 2015.
Nejen Lysou horou žije Klub českých
turistů. Hned na Nový rok - 1. 1. 2013
se turisté sešli na akci zvané „Novoroční
čtyřlístek“. Je to první akce pro občany
sdružení Slezská brána v každém novém
roce. Popřáli jsme si úspěšný rok 2013,
hodně turistických kilometrů a poznání.
Zahráli a zazpívali kamarádi na kytary,
bendžo, harmoniku … Na sbírku ke zřízení turistických tras pro zdravotně postižené – vozíčkáře, bylo darováno a odesláno 3 250 Kč. Stejně tak se sešli turisté na
50 místech v republice. A celorepublikový
výtěžek sbírky je určen pro vozíčkářskou
trasu v našem kraji. Správně – v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni. Inu naplňování
programu „Turistika pro všechny“. Jejího
otevření se určitě zúčastníme.
Jan Sládek,
předseda KČT Slezská brána,
Horní Datyně

Projekt nové Bezručovy chaty na Lysé hoře.
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Co se děje v Domečku

Maňáskové divadélko

Automanie 2013

V neděli 20. ledna nabídlo „domečkovské“ maňáskové divadélko našim nejmladším členům pohádku O vlku a kůzlátkách.
V plném sále nebylo slyšet ani spadnutí špendlíku, když na scénu přišel vlk. Dětský úsměv při vyskočení kůzlátek z velkého
vlčího břicha nám dává velkou sílu, proto se už nyní těšíme na
další setkání s Vámi nejen při maňáskové pohádce.

Auta vládnou světem a u nás i tím dětským. V sobotu 19. ledna jsme uspořádali pro kluky a holky soutěž v závodech aut na
dálkové ovládání. Sešly se opravdu krásné a výkonné vozy a
18 závodníků bojovalo o prvenství na sále DDM. V počítačové
učebně se ukázalo, kdo ovládá klávesnici a myš tak, aby jeho
formule v závodě zvítězila, a to i na různých tratích. Vrcholem
odpoledne byly trenažéry. Brzda, plyn, spojka, jednička, dvojka,
trojka….simulátor, který dal zabrat i zkušenějším jezdcům, když
se rozjeli na rychlost 270 km/hod.

Marcela Grácová,
DDM Vratimov

Marcela Grácová,
DDM Vratimov

Pohádka O vlku a kůzlátkách (foto Jan Fries).

Novinky

Na II. pololetí školního roku 2012/2013 jsme pro Vaše děti
připravili nabídku nových kroužků.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Máte doma auto nebo vrtulník na dálkové ovládání?? Tak si
přijďte pořádně zajezdit nebo zalítat.
DINO
Chcete vědět něco o dinosaurech? Nebo prohloubit své znalosti? Dino Vám odpoví na všechny otázky.
BOOMWHACKERS
Boomwhackers jsou unikátní perkusní nástroj, svým charakterem zvuku se podobají zvonkohře nebo xylofonu, zní krátce a
mají průraznou, krátkou, příjemně znějící kulatou barvu.
PAPÍROVÉ MODELY
Znáte papírové modely z časopisu ABC? Tak přesně takové
budeme lepit v novém kroužku.
ROBOTEK
Malí technici, sestavte si detektor pohybu, FM rádio, detektor
lži, měřič tlaku, tlumič světla, kompas, lampičku pomocí elektronických hraček.

I Schumacher by záviděl (foto Petr Macura).

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

WEYKICK FOTBAL A HOKEJ
Při hře WeyKick fotbal nebo je vše možné. Můžete střílet, bránit, chytat, útočit, nahrávat, hrát týmově, vše jako v klasickém
fotbale. To vše s magnetickou silou.

1. 2. 2013
		
1. 2. 2013
1. – 3. 2. 2013
6. 2. 2013
24. 2. 2013
		
1. 3. 2013

Máte možnost přihlásit se do stávajících kroužků, kurzů i v
II. pololetí.
Na webových stránkách www.ddmvratimov.cz také najdete nabídku letních dětských táborů.
Marcela Grácová,
DDM Vratimov

Akce POLOLETKY, pouze pro přihlášené, 		
dopolední program
Diskotéka, pro mládež 6. – 9. tříd ZŠ
Ledová Praha, pouze pro přihlášené
Zlatý Ámos – regionální kolo
Badmintonový turnaj pro děti – čtyřhry, 		
tělocvična Řepiště
Diskotéka, pro mládež 6. – 9. tříd ZŠ

Těšíme se na Vaši návštěvu!
8

okénko do vratimovské historie

V době třicetileté války se v Horních Datyních střetli Švédové s císařskými vojáky
Do dnešní doby se dochovala jedna
pověst, která vypráví o střetnutí švédských a císařských vojsk v Horní Datyni. Třicetiletá válka silně zasáhla do
osudů obyvatelstva českých zemí. Její
hrůzy poznali také obyvatele Horní Datyně. Vojáci různých bojujících stran
měli vždy stejné požadavky – doplnění zásob pro své vojáky. Při vstupu do
vesnice švédské vojsko požadovalo jídlo, peníze, potravu pro koně. Když by to

někdo nechtěl splnit, hrozili vypálením
obydlí, pověšením některých obyvatel
pro výstrahu atd. Část švédského vojska
měla své dočasné ležení podél cesty u
lesa Důlňáku, kde se zabydleli v několika chalupách. Císařské vojsko, které přišlo od Frýdku, je vypátralo a připravilo
se k útoku. Ve vhodnou chvíli překročilo
potok Datyňka a připravilo se k útoku za
datyňskými chalupami. Na druhé straně
u Důlňáku se shromáždili švédští vojáci.

Vratimovská historie na starých
fotografiích a pohlednicích

K rozhodující bitvě došlo na datyňských
polích, spousta vojáků to odnesla životem. Švédové prý pochovali své padlé
na loukách zvaných v Důlkách a v údolí
pískovny Na roli. Jejich velitel byl pochován pod třemi bludnými balvany u
cesty směrem na Rakovec.
Mgr. et Bc. Petr Juřák

Kronika města
Vratimova – část 22.

Sčítání lidu
Dne 2. prosince 1930 začalo sčítání lidu, které
prováděli učitelé a učitelky zdejších škol. Napočteno
celkem 2780 obyvatelů. Dle národnosti: Čechů 2672
(96,12%), Němců 94 (3,38%), Poláků 8 (0,3%), Slováků 4 (0,14%), Maďarů 1 (0,03%), Židů 1 (0,03%),
cizozemců 0.
Dle náboženství: řím. kat. 2072 (74,53%), českosl.
465 (16,73%), evang. 76 (2,73%), israel. 11 (0,4%),
bez vyznání 156 (5,61%), jiné 0.
Počasí v roku 1931
V lednu nebylo tuhé zimy, jen poprašek sněhu,
temperatura mínus 10 stupňů, ke konci měsíce teplo.
V únoru napadlo 2 dm sněhu, dosti tuhé mrazy
a jasno, potom obleva, 15. a 16. února napadlo 40
cm sněhu, v některých krajích v republice napadlo
takové množství sněhu, že železniční doprava byla
zastavena, na Slovensku dokonce 4 lokomotivy nevytáhly vlak ze sněhu, mnoho vojáků odstraňovalo
sníh z kolejí.
V březnu z počátku pěkně, jasno, příjemně, sněhový poprašek, temperatura mínus 10 stupňů, na to
sněhová metelice, v polovici března se oteplí, sníh
stál, pak uhodily noční mrazy, po 20. březnu obleva, vydatný déšť, přeháňky sněhové, koncem měsíce
chumelice, silné sněhové hulavy, velmi studený vítr,
okna zamrzají, třeba kožich. V březnu se všechno
vystřídalo: teplo a mráz, sníh a déšť.
pokračování příště
Areál přírodního koupaliště u řeky Ostravice (foto archiv KS
Vratimov).

Velkým přínosem pro Vratimov bylo přírodní koupaliště v řece Ostravici. Koupání v řece se stalo oblíbeným v průběhu 20. let 20.
století. Bylo vyhledávané především návštěvníky z Ostravy, takže o nedělích a svátcích jich přijelo za tímto účelem do Vratimova často
i více než 10 tisíc. Tohoto zájmu využili někteří podnikaví hostinští, a tak na vhodných místech zřizovali prodejní stánky. Ostravský
hoteliér J. Skarka si zase nechal v roce 1929 postavit hotel Ostravica, aby se mohli mimovratimovští v případě zájmu ubytovat. Součástí
hotelu byl i taneční parket.
Mgr. et Bc. Petr Juřák
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společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 8. ledna 2013 to bylo 10 let, kdy nás
opustila milovaná

Dne 18. února 2013 vzpomeneme 1. výročí
úmrtí pana

Jaroslava Heřmana

Vlasta Mintělová

Nikdy nezapomeneme.
Manželka Miluše s rodinou.

Moc nám chybí.
Vzpomínají maminka, manžel, dcery
s rodinami.
Dne 8. února 2013 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
našeho laskavého otce,
pana

Čím více se vzdaluje doba odloučení, tím
smutnější je vzpomínání na naši milovanou
dceru

Jána Malíka

Zuzanu Poláčkovou

z Vratimova.

Dne 23. února 2013 si vzpomeneme nedožité
48 narozeniny naší milované dcery.
Dne 10. června 2013 uplyne již 20 let
od její násilné smrti uškrcením.
Vrah, který jí zákeřnou rukou sprovodil ze
světa, nebyl dosud usvědčen a potrestán.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou.
Rodiče.

Moc nám chybí.
Vzpomínají dcery s rodinami a manželka.
Dne 10. února 2013 uplyne 10 let od úmrtí
pana

Štěpána Slívy
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marie, syn Oldřich
a dcera Danuše s rodinami.

V lednu letošního roku nás navždy opustil
pan

Karel Petroš,
rodák z Vratimova, ligový fotbalista a reprezentant,
žijící v posledních letech ve Starej Lubovni.
Čest jeho památce!

Dne 12. února 2013 uplyne 5 let od úmrtí
paní

Danuše Kuboňové

VÝROČÍ SVATBY

Kdo jste ji znali, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
Radek s rodinou.

19. ledna před 50 lety se vzali
a nyní si znovu řekli své
„ANO“

INZERCE PRO VÁS
Prodám stavební pozemek 1100 m² v nově zastavěné části Vratimova. Tel. 737 302 115.
Prodám byt 3+1 v osobním vl. ve Vratimově, 103,6 m² s příslušenstvím. Volejte 605 543 324.

Marie Vašíčková + Oldřich Vašíček
(roz. Stančíková)

Nabídněte byt 1+1 k pronájmu ve Vratimově. Tel. 603 983 987.

U příležitosti jejich zlaté svatby jim chceme poděkovat za lásku,
pochopení a vše, co pro nás v životě udělali a přejeme jim, ať další
společná léta si užívají ve zdraví, pohodě a s úsměvem.
Dcera Jarka a syn Radek s rodinami.

MED OD VČELAŘE! Lesní 120 Kč/kg, světlý 110 Kč/kg. Odběr
Václavovice. Tel. 739 419 164.
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akce, knihovny

Únor v kulturním středisku

Místní knihovna Řepiště
Do 15. 2. 2013 trvá výstava Má vlast - putovní výstava
plakátů proměn z našich vesnic a měst, pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s. a partneři

Program v Kulturním domě ve Vratimově
1. února
20.00
velký sál 5. kynologický ples
2. února
20.00
velký sál ples SDH Vratimov		
9. února
19.30
velký sál Městský ples
12. února
18.00
kinosál
Těšínské divadlo
13. února
18.00
kinosál
Diashow Island
16. února
19.00
velký sál ples ZŠ TGM
17. února
15.00
velký sál karneval ZŠ TGM
22. února
20.00
velký sál ples TJ Sokol 		
			
Hrabová
24. února
10.00
kinosál
pohádka 			
			
O napravené berušce
26. února
8.30 a 10.00
kinosál
Pavel Novák ml., 		
			
pro MŠ a ZŠ
4.,11.,18.,25.
16.30
kinosál
zkouška ZUŠ
7.,14.,21.,28.
15.00
učebna č.11 autoškola

Od 19. 2. do 29. 3. 2013 výstava Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji.
Výstavu můžete zhlédnout v půjčovní době v úterý
10.00-12.00, 13.00-17.00 hod. a v pátek od 9.00-12.00,
13.00-15.30 hod
Beseda pro veřejnost: Ludvík Kunc: Šelmy můj osud
dne 19. února 2013 v 17.00 hod.
Místní knihovna Žabeň
Do 13. 2. 2013 trvá výstava Akvarely Ludvíka Kunce.
Od 18. 2. do 3. 4. 2013 Má vlast cestami proměn - putovní výstava plakátů proměn z našich vesnic a měst,
pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s. a
partneři.
Výstavu můžete zhlédnout v půjčovní době v pondělí a
středu 13.30 - 17.30 hod.

Program v Kulturním domě Horní Datyně
2 . února
19.30
			
9 . února
20.00
			
16 . února
20.00
22 . února
19.00
			
23 . února
20.00
			

velký sál
velký sál
velký sál
velký sál
velký sál

Místní knihovna Horní Datyně
Výstava s názvem 140 let školy a dětské organizace
od 14. ledna 2013 v půjčovní době v pondělí
od 14.00-17.00 hod.

ples SRPŠ 			
Václavovice
ples Mysliveckého 		
sdružení Hubert
ples ZŠ Datyňská
ples FC Biocel 		
Vratimov
pochování basy 		
SDH HD

Divadelní agentura Kaňka

O napravené
berušce

pondělí
		
		
		
		
		

9.00
15.30
17.00
18.00
18.30
19.00

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

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

úterý
		
		

18.00
18.30
19.00

cvičební sál
banketka
cvičební sál

pilates
vinyasa jóga
bodyform

středa
		
		

17.00
18.00
19.00

banketka
cvičební sál
cvičební sál

jóga
bodystyling
fit balony

čtvrtek
		
		
		

17.00
18.00
18.00

cvičební sál
cvičební sál
velký sál

pilates
body form
karibik dance

Kupon na zlevněnou vstupenku

Kurzy

24. února v 10 hodin

kinosál Hvězda Vratimov
vstupné 50 Kč
Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
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viděli jsme s vámi

Výstava obrazů Antonína Kroči
Dne 15. ledna 2013 se ve Vratimovské galerii ve Společenském domě uskutečnila vernisáž výstavy obrazů známého malíře Antonína Kroči.
Akademický malíř Antonín Kroča se narodil 21. října 1947
v Dolním Sklenově. V letech 1963 – 1967 studoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti, v letech
1967 – 1973 na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho
obrazy byly prezentovány na několika desítkách kolektivních
i samostatných výstavách. Od roku 1999 je členem Sdružení
výtvarných umělců Mánes.
Mgr. et Bc. Petr Juřák

Vernisáž výstavy Antonína Kroči (foto René Stejskal).

12

Městský ples, VeGéčko

Srdečně zveme na tradiční Městský ples
sobota 9. února 2013
velký sál Společenského domu ve Vratimově
začátek v 19.30 hodin
k tanci a poslechu hraje kapela Mistral a disko Djs bratři Karamazovi
Program:
19.30 slavnostní zahájení
20.00 Císařský valčík
22.45 Kankán v podání Jiřinek
23.00 tombola
24.00 půlnoční překvapení - Charleston zatančí MG Dance

Nabídka jídel:
1. Hovězí guláš, houskový knedlík
2. Kuřecí řízek, bramborový salát s jogurtem
3. Přírodní vepřový kotlet, šťouchaný brambor s restovanou cibulkou
Výběr jídla při zakoupení vstupenky.
předprodej vstupenek od 7. ledna na sekretariátě MěÚ Vratimov
(u p. Drahomíry Nejtkové, tel. č. 595 705 953)
cena vstupenky včetně večeře je 350 Kč

Vratimovská galerie VG (VeGéčko)

Výstava obrazů

Antonína Kroči
Kulturní středisko Vratimov - Společenský dům
Výstava bude otevřena do 21. března 2013

Provozní doba galerie: st a čt 15.00 - 18.00 hod.
Galerii můžete navštívit po předchozí telefonické domluvě také mimo otevírací dobu (tel. 595 700 751)
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připravujeme pro Vás

Divadelní společnost Háta Praha

Tři bratři v nesnázích
Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou. Mladí manželé Tom a Linda s
napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři
se svými „geniálními nápady“.
Obsazení:
Tom Kewood - Martin Zounar
Dick Kewood - Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček
Harry Kewood - Filip Tomsa
Linda,Tomova žena - Adéla Gondíková
Kateřina - Jana Birgusová / Hana Kusnjerová
Andreas, její dědeček - Petr Pospíchal / Marcel Vašinka
Konstábl Downs - Petr Gelnar / Lukáš Pečenka
Paní Poterová - Ivana Andrlová / Vlasta Žehrová / Olina
Želenská
Nataša - Lucie Svobodová / Jana Zenáhlíková

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov
19. března 2013 v 18 hodin
Vstupné 350 Kč
Vstupenky v předprodeji v pokladně KS Vratimov
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Rezervace v pokladních hodinách na tel. čísle 595 700 751.

Studio DVA Praha

Hvězda!
s Evou Holubovou
v hlavní roli
ze záznamu hovoří:
Jiří Bartoška
Marek Eben
Jaroslav Satoranský
Sagvan Tofi a další

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov
24. dubna 2013 v 19 hodin
Vstupné 280 Kč
Vstupenky v předprodeji od 18. února 2013 v pokladně
KS Vratimov PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Rezervace v pokladních hodinách na tel. čísle 595 700 751.

Komedie Hvězda s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy
fiktivní herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Máte
rádi jedinečné komediální herectví Evy Holubové? Přijďte si ho užít!
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kino Hvězda v únoru
malinkatí jako květák, chrlí nebo prskají oheň, lítají nebo se
plazí, jsou všude a každý je jiný. Co mají společného, ptáte se?

Odpad město smrt

6. a 7. února v 18 hodin
ČR, 70´, vstupné 70 Kč, drama, přístupný od 15 let
Film jednoho z nejlepších současných českých režiséra Jana
Hřebejka. Filmová adaptace divadelního představení divadla
Komedie se odehrává v prostředí rozpadajícího se města, při
jehož sanování se politici nepokrytě dělí o zisky se spekulanty
a lobbisty, a to vše pod ochranou policie.

Neskutečnou chuť na vás! Takže pokud si chcete zachránit
krk, držte se Zoe a jejích společníků…
Režie: Guillaume Ivernel, Arthur Qwak
V českém znění: Bohdan Tůma, Josef Carda, Lucie Kušnírová, Tomáš Juřiška, Jiří Schwarz

Celovečerní dokument:

Když kámen promluví

Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Gabriela Míčová, Jiří Černý, Martin Finger, Stanislav Majer, Martin Pechlát, Dana Poláková

27. února v 18 hodin
ČR, 75´, vstupné 70 Kč, životopisný dokument, přístupný od
12 let
Film o Jaroslavu Duškovi není typickým portrétem známé
osobnosti, zachycuje jeho vnitřní život a jeho názory a postoje

V temnotě

14. února v 18 hodin
Polsko, Německo, Francie, Kanada, 145´, vstupné 70 Kč, válečné drama, přístupný od 15 let, film s titulky
Drama nominované v roce 2012 na Oskara, natočené podle
skutečných událostí, které se odehrály v nacisty okupovaném
Lvově (tehdy Polsko, nyní Ukrajina). Leopold Socha, malý polský zlodějíček a zároveň údržbář místních kanalizací, schová
za peníze v podzemním labyrintu skupinu Židů, kteří se sna-

k věcem, které se dotýkají každé bytosti. Film se natáčel víc
než jeden rok a uvidíme v něm nejen ukázky z divadelních
her, ale i setkání s mentálně postiženými, s delfíny a mnohé
další.
Režie: Viliam Poltikovič
Vystupují: Jaroslav Dušek, Iveta Dušková, Vlasta Dušek,
Eva Holubová, Ivana Uhlířová, Květa Fialová
ží uniknout likvidaci lvovského ghetta. Zpočátku je hlavním
Leopoldovým motivem cynická snaha vydělat, postupně ale
vzniká mezi ním a skupinou zvláštní pouto, které se s každou
novou dramatickou událostí v podzemí prohlubuje.
Režie: Agnieszka Holland
Hrají: Robert Wieckiewicz, Benno Fürmann, Weronika Rosati, Maria Schrader, Herbert Knaup

Celovečerní dokument:

Rok konopí

28. února v 18 hodin
ČR, 90´, vstupné 70 Kč, dokumentární, přístupný
Příběh čtyř lidí,
trpících rakovinou a
roztroušenou sklerózou, kteří se rozhodli
ustoupit od tradiční
medicíny a začali se
léčit konopím…V
současné době velice
aktuální a diskutované téma.
Režie: Petr Slabý

Rodinný film (začátek v 17 hodin)

Lovci draků

20. a 21. února v 17 hodin
Francie, Německo, Lucembursko, 80´, vstupné 70 Kč, animovaná komedie, film v českém znění
Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem, na seznámení s nejstatečnějšími hrdiny a nejrychlejší běh svého života. Draci mohou být větší než ostrov nebo
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Naše datyňská praprababička

Nedílnou součástí „horní“ školy ve Vratimově je její odloučené pracoviště v Horních Datyních. Letos je tomu úctyhodných 140
let, co byl položen její základní kámen.

Tehdy, v roce 1873, zasáhla naše země
epidemie pravých neštovic, Alexandr Graham Bell teprve za tři roky vynalezl telefon a slavný Albert Einstein se narodil až o
další tři roky později.

Dlouho jsme uvažovali, jak toto krásné
výročí oslavit. Řekli jsme si, že místo narozeninového dortu či akademie dostane
naše škola jako dárek výstavu.
Už od podzimu jsme sháněli starožit-

Z výstavy Naše datyňská praprababička /nahoře/ a žáci „naší datyňské praprababičky“ /dole/
(foto autor).
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né předměty týkající se školy a českého
školství. Nejen učitelé, ale i děti, rodiče
a prarodiče se zapojili do shromažďování materiálů. Výsledkem této snahy byla
řada fotografií, pohlednic, učebnic a školních pomůcek, které prošly rukama našich
předků.
11. ledna 2013 nastal den D. Výstava
byla paní ředitelkou Mgr. Darjou Kuchařovou slavnostně zahájena. Návštěvníkům
byly k dispozici dvě naše učebny. Jedna
byla zaměřena na historii a druhá na současnost školy. Zájemci mohli zhlédnout
stará alba s fotografiemi školy, žáků a učitelů, starožitné pomůcky, učebnice a v neposlední řadě také školní kroniky. V této
učebně jsme se také dočetli o 350 let staré
první písemné zmínce o Horních Datyních
a dozvěděli jsme se zajímavosti o historii
dětských organizací na území našeho města.
Je třeba se zmínit, že v rámci bádání
byl objeven hotový poklad. Kdo by čekal
truhlu plnou zlaťáků, tak ten se plete. Tím
pokladem se stala kronika psaná kurentem
(lidově švabachem), která mapovala školství v našem kraji v letech 1877 – 1887.
Druhá učebna informovala o současnosti
školy. Jaké akce a události se u nás v posledních pěti letech udály, podle jakých
učebnic a pracovních sešitů se učí současné děti a nechyběly také výrobky, výkresy,
školní časopisy a úspěchy našich žáků.
Příjemnou atmosféru výstavy umocňovala projekce starých filmů o Horních Datyních, posezení u koláčů a kávy, sousedské poklábosení a radostná zvolání, když
někdo našel svého blízkého na padesát let
staré fotografii.
V závěru bychom rádi poděkovali všem,
kteří se na výstavě aktivně podíleli – ZŠ
Vratimov na Datyňské ulici, panu Vladimíru Kuchařovi, paní Mgr. Lucii Homolové, panu Ing. Karlu Baranovi, DDM Vratimov, muzeu v Šenově, bartovické pekárně
a v neposlední řadě i těm, kteří na výstavu
přispěli byť jen maličkostí, kterou našli v
nejzazším koutku své staré půdy.
A co popřát naší škole do budoucna? Určitě to, co dělá školu školou – spokojené
učitele a třídy plné dětí, které na ni budou i
po letech s úctou a láskou vzpomínat.
Za kolektiv pracovníků školy bývalá
žačka a současná učitelka Mgr. Pavlína
Koudelková

informace občanům

Vážení občané, senioři

Koncem minulého roku jsme ve Vratimovských novinách zveřejnili článek týkající se práce Sboru pro občanské záležitosti
města Vratimova, ve kterém jsme upozorňovali na skutečnost,
že od ledna 2013 již nebudou pracovnice Sboru pro občanské
záležitosti města Vratimova předávat dárkové balíčky jubilantům nad 80 let, a to z důvodu účinnosti zákona o základních
registrech, na základě kterého nemá město přístup k aktuálnímu
seznamu obyvatel, se kterým doposud tyto členky pracovaly.

Velice se tímto omlouváme jubilantům, kteří tuto informaci nezaregistrovali a kteří očekávali příchod členek Sboru pro občanské záležitosti města Vratimova. Od ledna 2013 již nedochází
k předávání dárkových balíčků jubilantům.
Obracíme se tímto na rodinné příslušníky či známé těchto seniorů, kteří zaregistrují tuto zprávu, aby o této skutečnosti seniory
informovali, neboť i nás tíží jejich zklamání.
Mgr. Erika Herzová,
vedoucí sociálně-správního odboru

Obecní byty

Žadatel je povinen osobně nebo písemně potvrdit trvání
své žádosti každoročně na počátku kalendářního roku, nejpozději však do 31. 3. přísl. roku.
V případě, že se tak nestane, bude po dvou letech, po předchozím projednání v sociální a bytové komisi, vyřazen.
O vyřazení bude žadatel informován.

Odbor investic a údržby obecního majetku MěÚ Vratimova
sděluje všem žadatelům o pronájem obecního bytu, že Pravidla pro přidělování obecních bytů, které jsou v majetku Města
Vratimova, schválena Radou města Vratimova dne 4. 9. 2001,
č. j. 52.5.9., byla doplněna (RM dne 27. 5. 2003, č. j. 11.5.14) o
vyřazování neaktualizovaných žádostí po dvou letech od první
aktualizace.

Změny v MHD od 3. března 2013
Rada města Ostravy v úterý 22. 1. 2013 a zastupitelstvo města
ve středu 30. 1. 2013 vzaly na vědomí změny v městské hromadné dopravě, platné od 3. 3. 2013, které jsou reakcí na zhoršené
možnosti financování Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) z
rozpočtu Statutárního města Ostravy. Jednotlivé konkrétní změny a úpravy navrhovala, posuzovala a schvalovala pracovní skupina, sestavená pro tento účel ze zástupců Koordinátora ODIS
s.r.o., Dopravního podniku Ostrava a.s. a ze zástupců odboru
dopravy Magistrátu města Ostravy.
Cílem navrhovaných změn a úprav nebylo pouhé plošné rušení spojů či prodlužování intervalů. Pracovní skupina se snažila
hledat a přistupovat na kompromisy, při kterých bude dosaženo
potřebných úspor, ale zároveň cestující nepřijdou o své spojení, pouze budou muset např. využít jinou souběžnou linku nebo
cestovat s přestupem.

Celkem se změny v linkovém vedení dotknou třetiny denních
tramvajových linek a přibližně pětiny autobusových linek obsluhujících území Statutárního města Ostravy. U trolejbusů budou k tomuto datu provedeny jen provozní změny. Významnější
změny v trolejbusové dopravě proběhnou až v červenci, a to v
souvislosti se zprovozněním nové trolejbusové trati na Novou
Karolinu.
V rámci linek obsluhujících obec Vratimov dojde z důvodu
úspory dopravních výkonů k jediné změně, a tou bude zrušení
linky 25, na níž trvale klesá přepravní poptávka a je nahraditelná
přestupem mezi linkou 57 a linkou 21 na zastávce Frýdecká.
Radmila Esslerová,
Asistentka jednatelů, Koordinátor ODIS s.r.o.

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového a nebezpečného
odpadu pro jaro 2013

Ze schůze Rady města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi dne 15. února 2013

Vratimov
11. 3.
Restaurace U Kostela
12. 3. Radniční náměstí
13. 3. křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
14. 3. ulice Na Příčnici u kotelny
15. 3. ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu Krahulčí
18. 3. ulice Rakovecká u mostu
19. 3. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

projednávala:
– Informaci o finančních kontrolách za II. pololetí roku 2012
– Dotace spolkům a organizacím
– Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2012
– Ukončení nájmu nebytových prostor
– Smlouvy o zřízení věcného břemene
– Udělení souhlasu k přijetí věcného břemene

Horní Datyně
20. 3. U Důlňáku u obchodu
21. 3. ulice Václavovická u kapličky
22. 3. Kulturní dům Horní Datyně

– Poskytnutí finančního daru na rok 2013 				
pro ONKO-AMAZONKY“, o. s.
– Poskytnutí finančního daru na rok 2013				
pro Podané ruce, o.s.-Projekt OsA

Sběr proběhne opět v době od 10,00 do 17,00 hodin. Opakovaně upozorňujeme, že sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu neslouží k odkládání odpadu vzniklého při
podnikatelské činnosti!

– Přípravu na 17. zasedání zastupitelstva města dne 		
25. února 2013


Pavlína Fiedorová,
odbor investic a údržby obecního majetku

Ivo Kičmer, místostarosta

RNDr. Ivana Hranická,
odbor VaŽP
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co se děje v Domečku

Zlatý Ámos

Zlatý Ámos je anketa o nejoblíbenější učitele, v letošním ročníku doplněná o kategorii nejoblíbenějšího ředitele, kterou vyhlašuje Klub domino, Dětská tisková agentura. Žáci základních a
středních škol sami navrhují své nejoblíbenější učitele a přihlašují
je do ankety. Přihlášku musí podpořit nasbíráním 100 podpisů příznivců vybraného učitele. Po té musí připravit obhajobu, kterou
předvedou před porotou a ve které mají časový prostor říci, proč
právě ten jejich učitel je tím „nejoblíbenějším“. Potěšující je, že
jednou z nominovaných učitelek byla i paní učitelka ZŠ Vratimov,
Datyňská, Barbora Kaplanová.
V letošním jubilejním 20. ročníku bylo v Moravskoslezském
kraji nominováno nejvíce učitelů z celé ČR. Zřejmě to bude
známka toho, že v našem kraji se „urodili“ ti nejlepší učitelé. O
tom svědčí i největší počet vybraných kandidátů do pražského semifinále – porota vybrala 5 postupujících.
Zlatou Ámoskou Moravskoslezského kraje se stala paní učitelka Lenka Ciencialová z gymnázia v Českém Těšíně. Jako vítězové však odcházeli všichni nominovaní učitelé, kteří obdrželi
„glejt“ nejoblíbenějšího učitele jejich školy.
Děkuji pořadatelskému týmu zaměstnanců DDM Vratimov, členům Klubu Baráčníků a Dětskému zastupitelstvu města Vratimova, kteří svou dobrou prací vytvořili kvalitní zázemí celé akce.

„Vzpomenete si, kdo vyhrál Sportovce roku, Miss, Zlatého slavíka atd. před deseti nebo patnácti lety? Asi vám to dá trochu
přemýšlení. Na svou oblíbenou paní učitelku nebo oblíbeného
pana učitele však nezapomenete ani za padesát let. A možná si
při té příležitosti uvědomíte, že jste jim za lásku a péči, kterou
vám věnovali, jaksi zapomněli poděkovat…“
Ředitel Zlatého Ámose Slávek Hrzal
Regionální kolo Moravskoslezského kraje ankety o nejoblíbenějšího učitele ZLATÝ ÁMOS se konalo 6. února 2013 v Domě
dětí a mládeže Vratimov. Zlatého Ámose jsme spolupořádali již
počtvrté a těší nás, že se porotcům i soutěžícím u nás líbí. Dokonce natolik, že už nyní domlouváme pořádání na příští rok.

Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov
Starostka JUDr. Dagmar Hrudová gratuluje „Zlaté
Ámosce“ Lence Ciencialové (foto Marcela Grácová).

Tým gymnázia v Českém Těšíně ( vítězové) (foto Marcela Grácová).

Dům dětí a mládeže Vratimov
pořádá v měsíci březnu tyto akce:
1. 3. 2013
		
2. - 3. 3. 2013
8. - 9. 3. 2013
15. 3. 2013
		
23. 3. 2013
		
27. 3. 2013
		
27. 3. 2013
		
28. 3. 2013
		

Diskotéka, pro mládež 6. – 9. tříd ZŠ, 		
18.00 – 20.00 hod.
Angličtina na DDM, pouze přihlášení
New´s Baráčníci na DDM, pouze přihlášení
Informativní schůzka LDT Letní tanec, 		
H. P. Martial gym, 17.00 v DDM
Čtyřlístek – Vítáme jaro, akce pro děti 		
2 – 10 let, od 16.00 hod sál DDM
Informativní schůzka LDT Míče, míčky, košíky,
17.00 v DDM
Informativní schůzka LDT Kouzelné bytosti,
18.00 v DDM
Velikonoce v ZOO, celodenní program pro děti,
pouze přihlášení

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Obhajoba před soutěžní porotou (foto Marcela Grácová).
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hasiči, ZŠ Datyňská

Vratimovští hasiči jsou zde pro občany našeho města
výtahů, asistenci při snesení pacienta pro záchrannou službu,
vyproštění zapadlých vozidel, odstranění spadlých stromů z komunikací, el. vedení a jiných prostorů, odstranění uvolněných
plechů a střešní krytiny, která pádem ohrožuje okolí, odstranění
rampouchů, které ohrožují svým pádem okolí, čerpání vody ze
zatopených sklepů a ostatních prostor a k dalším haváriím technického charakteru, jako prasklé potrubí, stupačky a podobně,
nebo odchyt a likvidaci bodavého hmyzu.
Zásahy jednotky jsou službou občanům, jako takové jsou prováděny zdarma a občan za ně neplatí.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Vratimově má pro
občany zřízenu telefonní linku, na kterou mohou nejen oznámit
událost týkající se ohrožení zdraví, majetku, či životního prostředí, ale také získat běžné informace, které se týkají požární
ochrany ve městě, či zapůjčení vysoušečů v případě potřeby
likvidace následků poruch a mimořádných událostí.
Číslo, na které můžete volat, je 603 759 150. Občanům je telefonní linka k dispozici 24 hodin denně.
Naše hasičská jednotka je kromě hašení požárů předurčena k
zásahům při dopravních nehodách, práci na vodě a k záchraně
osob z vody. Ale zásahová činnost nejsou jen tyto typy zásahů. Jednotka vyjíždí také k otevření bytu, vyproštění osob z

Dalibor Vlček

Zimní olympiáda na Zlatníku
Základní škola na Datyňské ulici ve spolupráci s lyžařským
oddílem a pod záštitou starostky města uspořádala ve Ski areálu Biocel Zlatník lyžařskou olympiádu.
Ve čtvrtek 14. února soutěžili žáci 2. - 5. ročníků. Závodu se
zúčastnilo 41 soutěžících v pěti kategoriích. Všichni soutěžící
za snahu a bojovnost dostali sladkou odměnu, vítězové pak ještě medaile a diplomy, které jim předala starostka města JUDr.
Dagmar Hrudová a ředitelka školy Mgr. Darja Kuchařová.

V pátek 15. února vyjeli závodit žáci 6. – 8. ročníků. Závodilo
27 lyžařů a 12 snowboardistů.
Za příspěvek na ceny děkujeme městu a Klubu rodičů, který
uhradil dětem rovněž dopravu.
Akci považujeme za velmi zdařilou a účelnou nejen po sportovní stránce, ale také proto, že se děti v období zhoršené smogové situace dostaly do zdravého ovzduší nedalekých Beskyd.
Za organizátory Mgr. V. Jonášová, Mgr. A. Kabátová
ZŠ Vratimov, Datyňská ul.

Účastníci lyžařské olympiády na Zlatníku (foto V. Jonášová).
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okénko do vratimovské historie

Vratimov vlastnila celá řada šlechtických rodin
Vratimov vznikl pravděpodobně na
přelomu 13. a 14. století. První dochovaná zmínka pochází až z doby kolem
roku 1305. V době své lokace Vratimov
pravděpodobně náležel Baruthům, ale
po krátké době se zřejmě dostal do přímého držení dalších šlechtických rodin.
Ve vesnici byla dědičná rychta, rozsah
zemědělské půdy činil po lokaci asi 15
franckých lánů, tedy asi 375 ha.
V roce 1450 byl Vratimov ve vlastnictví těšínského knížete Bolka, který
jej spolu s jinými statky odevzdal své
manželce Anně. V roce 1488 byl v drže-

ní Jiřího Meysla, brzy poté byl prodán
Jiřímu Mníškovi. Od něj Vratimov spolu s Kunčicemi koupil Jan Sedlnický z
Choltic a na Vratimově. Po smrti Petra
Sedlnického z Choltic přešel Vratimov
do rukou Jaroslava Skrbenského z Hříště
a na Šenově, v roce 1602 ho zdědil Václav Slavibor Skrbenský z Hříště. V roce
1790 se majitelem Vratimova stal hrabě
Jan Larisch, v roce 1800 hrabě Eduard
von Wimpfen, o sedm let později Pavel
Czaderský a v roce 1827 Filip Ludvík
Saint Genois.

Vratimovská historie na starých
fotografiích a pohlednicích

Sídlem vlastníka Vratimova byla tvrz,
která se snad nacházela na místě pozdějšího dvora. Ten byl zbourán na začátku
70. let 20. století v souvislosti se stavbou
Společenského domu. V souvislosti s
vrchnostenskou správou probíhaly i různé druhy hospodaření ve vlastní režii.
Jedním z nich bylo rybníkářství. Na Popinci se nacházel jeden malý a dva velké
rybníky (Frejíř, Dubina a Velký stav).
Uprostřed vsi byla panská krčma.
Mgr. et Bc. Petr Juřák

Kronika města
Vratimova – část 23.

Počasí v roku 1931
V dubnu ve dne jasno, slunečno, v noci
mráz, v polovici měsíce větrno, dosti chladno – seje se – potom sněhové přeháňky a
slunce svítí – pravé aprílové počasí, po 20.
dubnu prší, pak jasno, zas slabé pršky, dosti
teplo, na konec chladno a zamračeno.
Na počátku května pěkně a dosti teplé
dny, teplota stoupá až na 25 stupňů, stromy toho roku rozkvetly o 10 dní později
jako jiná léta. Třeba jen deště, je velmi sucho, prší teprve 15. 5. Ve dne je až 20 – 25
stupňů teploty, 20. 5. bouřka a silný liják,
o svatodušních svátcích 25. 5. krásně a 28
stupňů tepla. Ke konci měsíce až 30 stupňů,
na slunci přes 40 stupňů, sucho, až ke konci
měsíce bouřka a liják.
Do 14. června denně poněkud prší a slunce svítí, po 15. 6. teplé dny, 18. 6. v 5 hodin
odpoledne snesla se vichřice, zrovna cyklon, na to liják, pak pěkné dny. O sv. Janě
prší značně, až voda vystoupila, ke konci
měsíce pěkné teplé dny.
pokračování příště
Vážení čtenáři,
velmi nás těší Vaše pozitivní odezva na
rubriku Okénko do vratimovské historie.
Paní Jaroslava Kovářová nám napsala:
„v části obce, název Závodí, postavili
manž. Alois a Štěpánka Vašíčková první rod.
domek u řeky Ostravice v roce 1926, pro svou
početnou rodinu 16-ti vlastních dětí a dva sirotky Alex a Jaroslav Tomisovi z Vratimova.
Druhý rod. domek postavili manž. Jan a
Augustina Skarková v roce 1926.
Třetí rod. domek postavili manž. Antonín a
Rozalie Sládková v roce 1930 (2, 3, sousedé)
na základě zakoupených parcel od Aloise a
Štěpánky Vašíčkové.“
redakční rada

Domy na vratimovském sídlišti (foto archiv KS Vratimov).
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společenská rubrika

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS
Prodám stavební pozemek 1100 m² ve Vratimově. Tel. 737 302 115.

Dne 17. ledna 2013 nás opustila
paní

Drahoslava Hrabcová,
roz. Tomšalová

Prodám byt 2+1 Hrabůvka, Mjr. Nováka 9. Telefon 605 933 217.

Čest její památce!

Prodám byt 3+1 v osobním vl. ve Vratimově, 103,6 m2 s příslušenstvím. Volejte 605 563 324. Možno i pronájem.
MED OD VČELAŘE! Lesní 120Kč/kg, světlý 110Kč/kg. Odběr
Václavovice, Tel. 739 419 164.

Dne 29. února si připomeneme 1. smutné výročí,
kdy nám navždy odešla naše milá maminka,
babička a prababička, paní

Prodám st. parcelu 1061 o výměře 3811 m² na ul. K Hájence, KÚ
Vratimov. Tel. 596 231 939.

Olga Macháčková
S bolestí a láskou vzpomínají Radim, Dušan a
Zdeňka s rodinami.

Srdečně zveme na tradiční ples
Českého zahrádkářského svazu
sobota 9. března 2013
Dům zahrákářů VRATIMOV
začátek v 19.00 hodin
K tanci a poslechu hraje kapela MISTRAL.
Předprodej vstupenek (150 Kč)
od 23. 2. 2013
na VČS a na č. tel. 603 448 742 (p. Blahút).
Občerstvení zajištěno.

Dne 5. března 2013 vzpomeneme 15. výročí
úmrtí paní

Libuše Hemerlové
bývalé zaměstnankyně Jeslí Vratimov a učitelky
hudby. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s
námi. Manžel, dcery a syn s rodinami.

Dne 19. března 2013 vzpomeneme 6. výročí
úmrtí naší milované maminky
paní

Věry Hanákové

Senioři bilancovali

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Vratimovští senioři - členové klubu důchodců - se sešli 24.
ledna, aby zhodnotili svoji činnost v loňském roce a pohovořili
o tom, co mohou očekávat v roce letošním. S potěšením mezi
sebou uvítali starostku paní JUDr. Dagmar Hrudovou, místostarostu pana Ivo Kičmera a pana Jiřího Šikulu - předsedu Klubu
důchodců NOO Biocel, a.s. Paskov. Představitelé města nám
odpovídali na dotazy o životě v našem městě. Představili jsme
nový výbor a poděkovali odcházejícím za dlouholetou obětavou
práci.
V současné době je v klubu 146 členů, rádi bychom přivítali
další, kteří budou naplňovat poslání klubu, to je zpřijemňovat
život v důchodovem věku a přesvědčovat tak nejen své mladší
spoluobčany, ale sami sebe, že ještě nejsou tak staří, jak ukazuje
datum jejich narození.

Dne 29. března 2013 uplynou 3 roky, kdy nás
navždy opustil náš milovaný

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

Za klub důchodců A. Huppertová
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akce, kurzy, pohádka

Březen v kulturním středisku

Taneční kurz pod vedením
finalisty mistrovství Evropy a světa
v salse Jakuba Mazůcha

Program v Kulturním domě ve Vratimově
8. března
15.45
salonek
schůze KSČM
14. března
15.00
velký sál KD vítání jara		
19. března
18.00
kinosál
divadlo Tři bratři 		
			
v nesnázích
22. března
14.30
velký sál schůze KD Biocel 		
			
Paskov
24. března
10.00
kinosál
pohádka Jak švec 		
			
ke štěstí přišel
4.,11.,18.,25.
16.30
kinosál
Zkouška ZUŠ
7.,14.,21.,28.
15.00
učebna č.11 Autoškola
6.,7.,13.,14. 15.00-18.00
Galerie VG výstava obrazů 		
			
Antonína Kroči
26. března
17.00
Galerie VG vernisáž výstavy 		
			
obrazů D. Lloyda

Společenský dům ve Vratimově
od 11. března 2013
každé pondělí
v 18 – 19.15 hodin
10 lekcí za 1070 Kč
pro 1 osobu
Přihlášky na tel. 731 446 809,
e-mailu info@ksvratimov.cz,
případně osobně.

Program v Kulturním domě Horní Datyně
1. března
13. března
16. března
29. března
31. března

18.30
17.00
15.00
16.30
21.00

klubovna
klubovna
velký sál
klubovna
velký sál

schůze ZO ČSV
schůze MO KSČM
karneval SDH
schůze ZO ČSV
Velikonoční veselice

Divadélko Smíšek

Jak švec
ke štěstí přišel

pondělí
		
		
		
		
		

9.00
15.30
17.00
18.00
18.30
19.00

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

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

úterý
		
		

18.00
18.30
19.00

cvičební sál
banketka
cvičební sál

pilates
vinyasa jóga
bodyform

středa
		
		

17.00
18.00
19.00

banketka
cvičební sál
cvičební sál

jóga
bodystyling
fit balony

čtvrtek
		
		
		

17.00
18.00
18.00

cvičební sál
cvičební sál
velký sál

pilates
body form
karibik dance

Kupon na zlevněnou vstupenku

Kurzy

24. března v 10 hodin

kinosál Hvězda Vratimov
vstupné 50 Kč
Po předložení vybarveného obrázku
poskytneme slevu na dětské vstupence ve výši 10 Kč.
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rozhovor měsíce

Britský malíř David Lloyd míří do Vratimova

David Lloyd vystavoval v České republice poprvé v roce
1995. Jeho výstava v Ostravě měla velký úspěch. Město i lidé
Lloyda fascinovali. Malíř se do Ostravy vracel, vždy ve městě
žil pár měsíců a posléze se v Ostravě usadil. Na Ostravsku žije
již 11 let. Ve Vratimově osobně zahájí svou výstavu v úterý 26.
března v 17 hodin.
Jeho obrazy jsou expresivní. Před příchodem do České republiky žil ve Španělsku a vytvářel obrazy zalité sluncem.
„Tady jsem se pustil do výtvarného projektu nazvaného Pohled
na průmysl prostřednictvím umění. Vytvořil jsem série obrazů věnovaných hornictví a výrobě oceli,“ řekl David Lloyd.
Nejedná se o realistické obrazy, Lloyd promítl do maleb své
pocity a dojmy z industriálního prostředí. Dokázal zachytit i
ponurou atmosféru města zasaženého smogem. „Vzpomínám
si na svůj příjezd do Ostravy v roce 1995. Jeli jsme z letiště ve
Vídni půjčeným autem. Přijeli jsme do Vítkovic a já si říkal,
kde jsem se to vlastně ocitl. Vše bylo tmavé, ponuré, šedivé.
Pak jsem šel do centra a to bylo vylidněné. Napadlo mě: Proboha, tady mám zůstat 14 dní? Později se však tento dojem
změnil ve fascinaci zdejším industriálním prostředím, které mě
ohromuje dodnes,“ vyznal se Lloyd. Zřídil si ateliér v bývalé
hvězdárně v centru Ostravy, později se přestěhoval do ateliéru
v areálu Hornického muzea v Landeku a tvořil i v opuštěné
továrně v Petřvaldu u Karviné.
„Nezajímá mne jen industriální prostředí, ale líbí se mi také
architektura a nevyhýbám se ani námětům z Beskyd a Jeseníků,“ potvrdil malíř. V jeho obrazech se objevují i figurativní
motivy, dokonce i madony. Tato část Lloydovy tvorby souvisí s
těžkými životními chvílemi. Překonal těžkou nemoc a blízkost
smrti tematicky ovlivnila jeho malby.
Tvoří velké formáty, ale koupit si od něj můžete i menší kres-

by za víceméně symbolické ceny.
Zajímavostí je jeho příbuzenský vztah k Johnu Lennonovi, o
kterém však nerad hovoří. „Jsem malířem a vystupuji za sebe.
Lennon byl pouze vzdálený bratranec. Sestra mé babičky se
provdala za pana Lennona a John Lennon byl jejich vnukem.
Nikdy jsem se s ním nesetkal. Byl mezi námi velký věkový
rozdíl, byli jsme vzdálená rodina, navíc žil v New Yorku. A přiznám se, že jsem nikdy netíhl k hudbě Beatles. Je to na mě příliš sladké. Mou srdeční záležitosti byli a jsou Rolling Stones,“
zdůraznil Lloyd, který nedávno založil kapelu Line, napsal texty písní a s kapelou vystupuje jako zpěvák, hráč na saxofon a
foukací harmoniku.
Ing. René Stejskal

David John Lloyd se narodil vroce 1957 v britském
městečku Litchfield v hrabství Staffordshire, jeho otec
pocházel z Liverpoolu. Absolvoval uměleckou školu
v Cheshiru, katedru umění na univerzitě v Brightonu
a výtvarnou školu v Chelsea. Po řadě výstav ve Velké
Británii a Španělsku vystavoval v roce 1995 poprvé v
České republice ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě. Od té doby uspořádal v České republice desítky
výstav. V Ostravě se usadil v roce 2001, v současné
době čtvrtým rokem žije a tvoří v Petřvaldu. Jeho
domovskou galerií je Galerie Blanka Hrubá v Hotelu
Hukvaldy na Hukvaldech.

David Lloyd mezi svými obrazy (foto autor).
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VeGéčko, knihovny

Vratimovská galerie VG (VeGéčko)

Výstava obrazů

Davida Lloyda
Vernisáž 26. března 2013 v 17.00 hod.
Kulturní středisko Vratimov - Společenský dům - vestibul kina Hvězda
Výstava bude otevřena do 10. května 2013

Provozní doba galerie: st a čt 15.00 - 18.00 hod.
Galerii můžete navštívit po předchozí telefonické domluvě také mimo otevírací dobu (tel. 595 700 751)

Místní knihovna Řepiště
Výstava Revitalizace brownfields v Moravskoslezském
kraji - od 19. 2. do 29. 3 2013
Možné zhlédnout v půjčovní době v úterý od 10-12, 13-17
hod. a v pátek od 9-12 a od 13-15.30 hod.

Městská knihovna Vratimov
NOC S A N D E R S E N E M
Městská knihovna VRATIMOV se letos již poosmé
zapojí do akce Noc s Andersenem, která se uskuteční z
pátku 5. na sobotu 6. dubna. Mohou se jí zúčastnit děti z
1. až 5. třídy – přijímáme pouze 20 přihlášek! Zájemci si
mohou vyzvednout přihlášky od 4. do 15. března 2013 v
knihovně v půjčovní době v pondělí a čtvrtek od 9.0012.00 a od 13.00-18.00 hod., v úterý od 9.00-12.00 hod. a
v pátek od 13.00-16.00 hod.
Téma letošní akce: „Pohádkové bytosti v ilustracích
Heleny Zmatlíkové“.

Beseda pro veřejnost s autorem řady knih o tajemnu a
televizních seriálů Ďáblova lest, Strážce duší a Planeta záhad Arnoštem Vašíčkem s názvem Fantastické záhady
se uskuteční v pátek 15. března 2013 v 17.00 hod. Vstup
zdarma.
Místní knihovna Žabeň
Do 3. dubna 2013 potrvá výstava Má vlast cestami
proměn - putovní výstava plakátů proměn z našich vesnic
a měst, pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění,
o.s. a partneři.
Výstavu můžete zhlédnout v půjčovní době v pondělí a
středu 13.30 - 17.30 hod.
Beseda pro veřejnost: Arnošt Vašíček – ZÁHADY TICHOMOŘÍ
Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a
paranormální jevy naznačují, že minulost naší planety
je daleko tajemnější, než si vůbec dovedeme představit.
Arnošt Vašíček představí nejzajímavější objevy ze svých
cest, tentokrát především z Velikonočního ostrova, Austrálie a řady tichomořských ostrovů.
Dne 11. března 2013 v 17.00 hod. Vstup zdarma.
Místní knihovna Horní Datyně
Výstava s názvem 140 let školy a dětské organizace potrvá od 14. ledna 2013, možno zhlédnout v půjčovní době
v pondělí od 14.00 do 17.00 hod.

UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE, že v pátek 5. dubna
bude knihovna z důvodu konání Noci
s Andersenem ZAVŘENA.
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divadelní představení v březnu

Divadelní společnost Háta Praha

Tři bratři v nesnázích
Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou. Mladí manželé Tom a Linda s
napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři
se svými „geniálními nápady“.

Obsazení:
Tom Kewood - Martin Zounar
Dick Kewood - Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček
Harry Kewood - Filip Tomsa
Linda,Tomova žena - Adéla Gondíková
Kateřina - Jana Birgusová / Hana Kusnjerová
Andreas, její dědeček - Petr Pospíchal / Marcel Vašinka
Konstábl Downs - Petr Gelnar / Lukáš Pečenka
Paní Poterová - Ivana Andrlová / Vlasta Žehrová / Olina
Želenská
Nataša - Lucie Svobodová / Jana Zenáhlíková

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov
19. března 2013 v 18 hodin
Vstupné 350 Kč
Předprodej vstupenek v pokladně KS Vratimov
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Rezervace v pokladních hodinách na tel. čísle 595 700 751.
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připravujeme v dubnu

Studio DVA Praha

Hvězda!

s Evou Holubovou
v hlavní roli

ze záznamu hovoří:
Jiří Bartoška
Marek Eben
Jaroslav Satoranský
Sagvan Tofi a další

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov
24. dubna 2013 v 19 hodin
Vstupné 280 Kč
Vstupenky v předprodeji v pokladně KS Vratimov
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Rezervace v pokladních hodinách na tel. čísle 595 700 751.

Komedie Hvězda s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy
fiktivní herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Máte
rádi jedinečné komediální herectví Evy Holubové? Přijďte si ho užít!
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kino Hvězda v březnu
talent nejmenší pochopení a děti se mu smějí. Jediný, kdo ho
podporuje a věří mu, je neohrabaná veverka jménem Julius.
Režie: Michael Heger, Kari Juusonen
V českém znění: David Štěpán, Tomáš Juřička, Karel Heřmánek, Dagmar Čárová, Jan Šťastný

Sněhurka: Jiný příběh

6. a 7. března v 18 hodin
Španělsko, 2012, 104´, vstupné 80 Kč, melodrama, němý film
s českými titulky, přístupný od 12 let
Bylo nebylo, před dávnými časy, za devatero horami, žila jedna dívka, která
nikdy nepoznala
svou matku. Naučila se umění svého otce, slavného
toreadora, její zlá
macecha ji však
ze srdce nenáviděla. Jednoho dne
utekla Sněhurka s
potulnou bandou trpaslíků a stala se legendou. Příběh filmu
se odehrává na jihu Španělska ve dvacátých letech dvacátého
století a je poctou němému filmu.
Režie: Pablo Berger
Hrají: Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho, Ángela Molina, Pere Ponce, Pere Vall

Rodinný film

Alfa a Omega

20. a 21. března v 17 hodin
USA, Indie, 2010, 88´, vstupné 70 Kč, animovaná komedie
Kate a Humphrey jsou dva vlci z jedné smečky, ovšem s pořádnými rozdíly. Kate je z rodu Alfa a její otec je jeden z vůdců smečky, takže se mladá vlčí dáma musí chovat podle toho
– vznešeně a odpovědně vůči osudu celé rodiny. Humphrey je
Omega vlk, to znamená, že stojí na nejnižší příčce hierarchie.

Asterix a Obelix ve službách
jejího veličenstva

13. – 14. března v 18 hodin
Francie, Španělsko, Itálie, Maďarsko, 2012, 125´, vstupné
70 Kč, dobrodružná komedie, přístupný
Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale

To mu umožňuje být absolutně svobodný - tráví celé dny s
kamarády, baví se a paří…
Režie: Ben Gluck, Anthony Bell
V českém znění: Kateřina Hrachovcová, Josef Carda, Otakar
Brousek, Dana Morávková, Jiří Dvořák

Nanga Parbat

27. – 28. března v 18 hodin
Německo, 2010, 104´, vstupné 70 Kč, dobrodružné drama,
přístupný od 12 let
Bratři Reinhold a Günter Messnerovi si už v dětství stanovili vysoký cíl - vylézt na Nanga Parbat, přes 8000 metrů
vysokou „Nahou horu“ v Himalájích. Výstupová cesta vedla
legendární Rupálskou stěnou, nejvyšší skalní stěnou na světě.
Navzdory špatné předpovědi počasí se Reinhold rozhodl lézt
sám na vrchol…
Režie: Joseph Vilsmaier
Hrají: Florian Stetter, Karl Markovics, Sebastian Bezzel,
Volker Bruch, Matthias Habich

každým dnem je slabší a slabší. Britská královna proto vyslala
svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u
Galů … Když Anticlimax popsal zoufalou situaci svých lidí,
Galové mu darovali barel svého kouzelného lektvaru a Astérix
a Obélix jsou pověřeni doprovodit ho domů…
Režie: Laurent Tirard
Hrají: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Fabrice Luchini,
Catherine Deneuve, Dany Boon

Pohádková sobota pro děti:

Sobík Niko

16. března ve 14 hodin
Finsko, Německo, Dánsko, 2008, 75´, vstupné 30 Kč, animovaný dobrodružný
Dobrodružný animovaný film pro celou
rodinu o malém sobíku Nikovi.
Niko věří, že otec, kterého nikdy nepoznal, je jedním ze světoznámé letky Santa
Klause. Jeho největším snem je naučit se
létat stejně dobře jako jeho otec. Dospělí
z Nikova stáda však nemají pro sobíkův
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Co plánujeme pro větší bezpečnost chodců v našem městě

Ani našemu městu se nevyhnul nárůst dopravy, patrný v posledních letech prakticky na celém území našeho státu. Příčiny jsou
různé, obecně je to změna životního stylu, kdy rodina již nevlastní maximálně jedno auto, ale pravidlem jsou dvě až tři, nová
výstavba rodinných domů, a pak některé místní specifické podmínky, jako tranzit vozidel po významnější dopravní trase apod.

Mezi nepříznivé důsledky tohoto trendu pak patří i nárůst dopravních nehod,
kde nejohroženější skupinou jsou děti. S
příchodem jara se zvyšuje na cestách jak
počet aut, tak počet chodců, a řešení jejich
bezpečnosti je o to naléhavější. Pro zajímavost zveřejňujeme tabulku dopravní ne-

hodovosti s jejich příčinami v letech 2010
– 2012 na území města Vratimova, kterou
jsme získali od PČR.
V měsíci lednu t.r. proběhlo jednání
s vedoucím oddělení Územního odboru
vnějších služeb Dopravního inspektorátu Městského ředitelství Policie Ostrava

Dopravní situace je ve městě velmi komplikovaná v každém ročním období (foto Petr Juřák).
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npor. Ing. Alešem Kořistkou.
Ze strany města opakovaně poukazujeme na to, že dopravní policisty u nás vidíme jen zřídka a chtěli bychom zejména
častější kontroly dodržování rychlosti,
neboť bohužel nelze spoléhat na dobrovolnou ukázněnost některých řidičů. PČR
nám bylo přislíbeno provádění kontrol
dodržování dopravních předpisů na komunikacích v našem městě, a to zejména
předepsané rychlosti, včetně jejího měření
a nasazení motorizovaných hlídek. Takže
uvidíme. Nicméně nespoléhejme jen na
policii a preventivně sundejme všichni,
kteří řídíme auto, alespoň trochu nohu z
plynového pedálu. Možná tím ušetříme
hodně smutku a bolesti jak jiným, tak sami
sobě.
Pro bezpečnost chodců jsou velmi důležité chodníky v dobrém stavu a osvětlené
přechody pro chodce v místech většího pohybu osob. V minulém roce jsme opět některé z již existujících přechodů nasvětlili
a byl opraven chodník v délce asi 1 100 m
od DDM po restauraci Nimrod s vybudováním nového osvětleného přechodu pro

informace občanům
chodce u DDM. Nyní máme podanou žádost o dotaci na chodník podél ul. Datyňská od základní školy po ul. Na Příčnici
a připravujeme projektovou dokumentaci
pro chodník podél ul. Vratimovská, prakticky v celé délce obytné zóny městské
části Horní Datyně, s osvětlenými přechody před školou a kulturním domem a opra-

vu a dostavbu chodníků v centru města podél ulice Frýdecká a částečně Datyňská s
třemi novými přechody pro chodce. Podél
ulice Václavovická v Horních Datyních
připravujeme projekt stavby zpevněné
plochy pro pohyb chodců, neboť sklon této
komunikace z hlediska platných předpisů
a norem neumožňuje stavbu chodníku. Po

ukončení práce na projektech budeme postupně žádat o poskytnutí dotací z Fondu
dopravní infrastruktury, tak jak tomu bylo
u chodníku podél ul. Frýdecká. „Chodník“
podél ul. Václavovická musíme hradit z
vlastních prostředků, neboť podmínkou
získání dotace je stavba chodníku v souladu se stavebně technickými požadavky pro chodník, což v daném případě, s
ohledem na sklon této komunikace, není
možné. Stavbu chodníků a přechodů plánujeme takovým způsobem, abychom v co
největší míře zvýšili bezpečnost dětí před
našimi školami a projektovou dokumentaci pravidelně projednáváme s jeho pořizovatelem, zástupci dopravní policie, správcem komunikace a zástupcem speciálního
stavebního úřadu MMO. Realizací těchto
záměrů bychom prakticky vyřešili bezpečnost chodců na nejfrekventovanějších místech našeho města a dobudovali na nich
všechny chybějící chodníky a přechody.
Musíme věřit, že budeme i nadále úspěšní v získávání dotací a prostředky státu
do této infrastruktury nebudou kráceny, či
úplně zrušeny. Bez nich bychom bohužel
naše rozsáhlé plány v této oblasti nemohli
zrealizovat.
A nakonec se obracím na ty naše spoluobčany, kteří by nám chtěli pomoci s bezpečností dětí před našimi školami a něco
málo si přivydělat. Pro bezpečnost žáků
zamýšlíme, v době zahájení a ukončení
vyučování, zajistit dohled při přecházení
silnice dospělou osobou, proškolenou pro
tyto účely. Jednalo by se o práci v průběhu
školního roku v rozsahu 1 - 3 hodiny denně. Proškolení zajistíme a ti, kteří by měli
zájem s námi spolupracovat, ať se obrátí
na paní tajemnici MěÚ Vratimov Ing. Renátu Mičulkovou, tel. 595705952, e-mail:
miculkova.meu@vratimov.cz.
JUDr. Dagmar Hrudová,
starostka

Zastupitelé z Horních Datyň

Ze schůze Rady města Vratimova

si Vás dovolují pozvat

Rada města Vratimova na své schůzi dne 15. března 2013
projednávala:
– Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací		
za rok 2012
– Žádost o finanční příspěvek pro záchrannou stanici 		
Bartošovice na Moravě
– Přidělení nebytových prostor
– Návrh přidělení účelových dotací spolkům a organizacím 		
na rok 2013
– Vyhlášení záměru pronájmu vývěsní skříňky
– Vyhlášení záměru pronajmout část pozemku
– Smlouvy
– Zprávu o inventarizaci majetku a závazků města 		
Vratimov k 31. 12. 2012
– Rozpočtové opatření č. II/2013


na třetí

HOVORY S OBČANY
v pondělí 22. dubna 2013 v 17.00 hodin
v malém sále Kulturního domu Horní Datyně
Na programu bude:
• Kontrola úkolů z minulých Hovorů
• Plánované akce a investice schválené zastupitelstvem
města pro letošní rok
• Diskuze nad tím, co nás v Datyních trápí a zajímá
Srdečně zvou zastupitelé města, zvolení z Horních Datyň

Ivo Kičmer, místostarosta
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informace občanům

Rekonstrukce kanalizace na ul. Školní
Informujeme občany, že v měsíci dubnu a květnu 2013 bude
společnost KARO Inženýrské sítě s.r.o., pro investora Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., provádět rekonstrukci kanalizace na ul. Školní ve Vratimově. Jedná se o úsek
od ul. Frýdecké po ul. Husovu.
Místní komunikace ul. Školní, v úseku dlouhém 0,110 km,
od ul. Frýdecké po dům č.p. 653/6, bude v termínu od 8. 4.
2013 do 31. 5. 2013 uzavřena. V dalším úseku od č.p. 653/6
po ul. Husovu bude provoz omezen prostřednictvím přenosného

dopravního značení. Vedení objízdné trasy se předpokládá vést
souběžnými ulicemi v obou směrech, bez vyznačení.
Žádáme proto obyvatele této ulice a uživatele místních komunikací v dané lokalitě o zvýšenou opatrnost.
Děkujeme za pochopení.
Romana Drabinová,
odbor investic a údržby obecního majetku

Oznámení – nová služba občanům

V rámci zkvalitnění odpadového hospodářství bude občanům našeho města nabídnuta nová služba. K budově městského
úřadu ve Vratimově a na točnu autobusů v Horních Datyních
budou přistaveny ke stávajícím separačním nádobám další dva
kontejnery:
- jeden na DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ – zde je možno vhazovat drobné vysloužilé elektrozařízení a baterie. NESMÍ SE VHAZOVAT – žárovky a zářivky!
- druhý na POUŽITÉ OBLEČENÍ A TEXTIL – zde je
možno vhazovat použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a

vrchního oblečení, páry bot a použité textilní výrobky, např.
deky, závěsy, povlečení. Veškeré zde uložené textilie musí být
čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových
pytlích, páry bot přivázané k sobě. NESMÍ SE VHAZOVAT –
krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení,
koberce, záclony nebo matrace!
RNDr. Ivana Hranická,
odbor VaŽP

Zápis dětí do Mateřské školy ve Vratimově a Horních Datyních
na školní rok 2013/2014
V úterý 14. 5. 2013 se uskuteční v době od 8.00 do 16.00
hod. v budově Mateřské školy ve Vratimově (Na Vyhlídce 25,
vchod do třídy „U slunečnice“) zápis do Mateřské školy ve
Vratimově.
Rodiče, věříme, že využijete tohoto termínu k zápisu Vašich
dětí a vyplníte si Žádost o přijetí dítěte, kterou odevzdáte ředitelce školy. Vezměte si proto s sebou rodný list dítěte. Rodičům,
kteří nepřijdou k zápisu v daném termínu se může stát, že pro
velký počet již zapsaných dětí nebude volné místo.

Upozorňujeme, že tento zápis platí pro celý školní rok 2013 2014 a umístění dítěte v průběhu tohoto školního roku bude jen
zcela výjimečné.
Mateřská škola v Horních Datyních má zápis rovněž v úterý
14. 5. 2013. Podmínky a požadavky jsou shodné s MŠ Vratimov.
Lenka Siváková,
ředitelka MŠ

Pozvánka

pro představitele zájmových spolků,
politických stran a organizací ve Vratimově
Vážení představitelé společenského života, dovolte, abych Vás a členy a zaměstnance Vašich
organizací pozvala na tradiční vzpomínku 68.
výročí osvobození města Vratimova, která se
uskuteční v úterý dne 30. dubna 2013 v 15.30 hodin u Pomníku padlých před kinem Hvězda.
Program:
• zahájení
• projev starostky
• v ystoupení žáků Základní umělecké školy
ve Vratimově
• položení květin zástupců spolků, společenských organizací a politických stran ve
městě
• zakončení hymnou


JUDr. Dagmar Hrudová,
starostka

Pomník padlých před kinem Hvězda (foto Petr Juřák).

Pozvánka

Dne 29. dubna 2013 v 15 hodin se v budově Městského úřadu Vratimov bude konat
zasedání Zastupitelstva města Vratimova.
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Velikonoce

Velikonoční výzdoba Společenského domu

K velikonoční výzdobě Společenského domu přispěli svými zdařilými výrobky žáci ZŠ Datyňská, ZŠ TGM a ZŠ Horní Datyně (foto
Petr Juřák).

Informace občanům
V letošním roce započne úprava zeleně v našem městě dle
zpracovaného projektu Regenerace veřejných ploch se zelení.
Postupně bude probíhat na třech lokalitách – konkrétně v lokalitě hřbitov, parčík na Sokolské ulici a parčík před Kulturním

domem ve Vratimově. Peníze na tuto akci Město Vratimov získalo z dotačního programu.
RNDr. Ivana Hranická,
odbor VaŽP
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ČZS Vratimov

Zahrádkáři hodnotili a plánovali

Dne 23. února 2013 se konala v Domě zahrádkářů výroční
členská schůze, na které jsme hodnotili svou práci v minulém
roce a stanovili si úkoly na rok 2013. Této schůze se také zúčastnili, jako hosté z MěÚ Vratimov, p. starostka JUDr. Dagmar Hrudová a p. místostarosta Ivo Kičmer, za ÚS ČZS ve
Frýdku-Místku jeho předseda Ing. Kolek a zástupci ZO ČZS
ze Šenova př. Baslová a z Václavovic př. Kožušník.
V úvodu hodnotící zprávy bylo konstatováno, že minulý rok
nebyl pro zahrádkáře, zejména pěstitele ovoce, zrovna ideální.
Při kvetení ovocných stromů v naší lokalitě byla místa, kde
květy poškodil mráz a někdo neměl téměř žádnou úrodu vlašských ořechů, někdo švestek a rynglí a někdo zase jádrového
ovoce. Zahrádkáři však doufají, že v letošním roce budou klimatické podmínky, zejména pro pěstování ovoce, příznivější,
než v loňském roce.
K 1. lednu 2012 mělo naše ZO 90 členů. Přijali jsme jen 1
člena, ale ubylo nám 9 členů, takže k 31. 12. 2012 měla naše
ZO 82 členů. Naše řady navždy opustili dva velmi aktivní a
známí zahrádkáři. V loňském roce to byl Mgr. Lubomír Stavinoha, který mnoho let vykonával ve výboru ZO funkci kulturního referenta a v lednu 2013 nás také navždy opustil př.
Arnošt Naisar, který vykonával 7 let funkci předsedy naší ZO
a 12 let byl čestným předsedou a odborným instruktorem naší
organizace. Byl uznávaným ovocnářem v širokém okolí. Na
jeho výsadbu ovocných stromů a jeho výpěstky ovoce jezdily
do Vratimova exkurze ze širokého okolí.
Výborové schůze byly v loňském roce konány pravidelně
každý poslední čtvrtek v měsíci. Průměrná účast na nich byla
94%. Na každé členské schůzi byly také odborné přednášky na
téma: nové tvary ovocných stromů a jejich pěstování, ochrana zahrad proti chorobám a škůdcům, nové směry v pěstování
zeleniny a pěstování květin, okrasných keřů a stromů na zahrádkách.
Na naše členské schůze s odbornými přednáškami, které
budou konány v letošním roce, zveme všechny vratimovské
zájemce. Téma a datum přednášek bude oznámen vždy ve vývěsní skříňce na náměstí TGM.
V plánu činnosti naší ZO máme každý rok konání společenských akcí. Chceme, aby se na nich všichni návštěvníci pěkně

pobavili a abychom také měli z těchto akcí finanční přínos pro
financování provozu našeho DZ. Pro letošní rok plánujeme tyto
akce:
9. března
tradiční zahrádkářský ples (již se konal
		
a byl úspěšný)
18. května
smažení vaječiny
28. – 30. září výstava ovoce, květin a zeleniny
9. listopadu
3. podzimní ples
7. prosince
Mikulášská nadílka (pro přihlášené děti)
I v loňském roce jsme prováděli moštování ovoce i výkup
padaných jablek. Vyrobeno bylo 3 435 l jablečného moštu a
bylo vykoupeno 4 055 kg padaných jablek.
V loňském roce jsme také pronajímali naše prostory v DZ,
které činily za loňský rok 55 000 Kč. Také jsme si zakoupili
sekačku na trávu a uhradili PF v Ostravě pronájem za pozemky
pod DZ a jeho nádvoří.
Na úseku údržby DZ a jeho okolí byly zdarma prováděny
tyto práce: čištění venkovní dlažby u DZ a pravidelné kosení
trávy. Byl také pravidelně prováděn úklid vnitřních prostor DZ,
jako čištění oken, praní záclon a jiné potřebné práce. Zdarma
bylo odpracováno našimi členy (hlavně výboru) 165 hodin.
Zajišťujeme také pro své členy zahrádkářské potřeby, jako
hnojiva, vč. Kristalonu, postřiky proti chorobám a škůdcům
na zahrádce, feromonové lapače a lepové desky. Všechny tyto
prostředky jsou výrazně levnější než v běžné obchodní siti.
V závěru hodnotící zprávy bylo poděkováno představitelům
našeho města, p. starostce JUDr. Dagmar Hrudové a místostarostovi Ivo Kičmerovi, za jejich zájem o naší činnost i za finanční dotace, které od MěÚ pravidelně dostáváme.
Bylo také vysloveno poděkování i všem našim členkám a
členům, kteří v minulém roce pro naši ZO zajišťovali společenské akce, zajišťovali na nich pohoštění, pomáhali při úpravách
a úklidu DZ a jeho okolí nebo se aspoň zúčastňovali společenských akcí, které jsme organizovali.
V závěru VČS byl všemi členy schválen plán práce naší základní organizace, který připravil výbor ZO na rok 2013.
Milan Ožana,
jednatel ZO ČSV Vratimov

Výzva

V dubnu 2013 zahájí ve Vratimově
provoz ambulance Alergologie, klinická
imunologie, MUDr. Jana Novobílská v
budově zdravotnického zařízení Gilmeda
s.r.o., Sokolská 133/1.
V současnosti má ambulance uzavřeny
smlouvy se zdravotními pojišťovnami
205 - ČPZP a 213 - RBP, s ostatními
pojišťovnami probíhají jednání.
Bližší informace najdete na:
www.alergovratimov.cz,
telefonní kontakt: 733 677 012, 		
			
596 736 596.

spolkům a organizacím o zaslání
termínů akcí v roce 2014
do Vratimovského kalendáře.
Termín: do 30. 6. 2013,
zaslat na info@ksvratimov.cz
nebo na CD.
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co se děje v Domečku

Badmintonový turnaj pro děti

TV Pantuška zamířila za sluníčkem – na Sluníčko!

Na badmintonovém turnaji v tělocvičně v Řepištích se v neděli 24. února 2013 sešlo 46 mladých badmintonistů. Hráči byli
rozděleni na tři věkové a výkonnostní kategorie a hrály se čtyřhry. Někteří měli možnost poprvé změřit své síly, schopnosti a
dovednosti s jinými hráči. U mnoha z nich jsme mohli pozorovat
nejen šikovnost, talent, ale i radost ze hry, která je důležitým
předpokladem pro další rozvoj. Každý hráč bez ohledu na pořadí si z turnaje odnesl drobnou cenu, kterou do turnaje věnovala
Obec Řepiště a organizátor Dům dětí a mládeže Vratimov.

Přes dvacet dětí a dospělých, kteří tvoří redakci dětské televize Pantuška, vyrazilo v pátek 1. 3. 2013, po krátké přípravě
v Domě dětí a mládeže ve Vratimově, na třídenní pracovní i
odpočinkové soustředění do Beskyd.
Mladí redaktoři, uvyklí digitálnímu šeru obrazovky a pohodlné židli, vyhodnotili úvodní výstup na Prašivou způsobem
sobě vlastním – natočili o něm napínavé docudrama, které je
pro každého ke shlédnutí na facebookových stránkách TV Pantuška – a věřte, stojí to za to!
Po tomto šokantním zážitku již ale následovala stará známá
redakční a postprodukční práce – střih, úprava fotografií, aktualizace webových stránek a dotáčení záběrů ke starším reportážím. To už byli všichni ve svém živlu.
A co teprve, když jsme zjistili, že v ceně ubytování v penzionu Sluníčko je i vstup na nedaleký bazén. Tehdy se naše štěstí
stalo úplným.
Děkujeme za podporu Nadaci OKD a těšíme se na další zážitky!

Kategorie nejstarších a nejzkušenějších
1. místo
Jan Slobodník a Martin Slobodník
2. místo Adam Górecki a Lukáš Čechaček
3. místo Viktor Zagorski a Adam Lipina
Kategorie starších
1. místo Jana Polachová a Petra Polachová
2. místo Ondřej Kravčík a Matěj Kravčík
3. místo Michal Křižák a Lukáš David
Kategorie mladších
1. místo Kristýna Mládková a Samuel Langer
2. místo Tereza Kubatá a Adéla Chalupecká
3. místo Jana Tomisová a Vojtěch Tomis

Mgr. Michaela Bělohlavá,
manažer projektu TV Pantuška

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za
jejich vytrvalost a sportovní výkon.
Za tým pořadatelů Marcela Grácová

Klub ZIK - ZAK vyhrál

Dne 3. března se v prostorách sportovní haly ve Varenské ulici v Ostravě uskutečnila soutěž Ostravský pom-pom, na níž se
potkalo 23 tanečních skupin nejen z celé České republiky, ale i
ze zahraničí. Děvčata bojovala o přední místa a seniorky ZIKZAK Vratimov si „urvaly“ zlatou medaili! Pochválíme také i
šikovná ZIK-ZAK Srdíčka, která se umístila na 3. místě.
Moc děkujeme za podporu okolí a držte nám pěstičky 30. 3.
2013, kdy se utkáme v Amsterdamu se skupinami z celé Evropy.
Natálie Cholevová,
členka ZIK- ZAK Vratimov

Za sluníčkem před Sluníčkem (foto Marcela Grácová).

Dům dětí a mládeže Vratimov
pořádá v měsíci dubnu tyto akce:
5. 4. 2013
6. – 7. 4. 2013
10. 4. 2013
13. 4. 2013
		
14. 4. 2013
		
17. 4. 2013
		
20. 4. 2013
		
21. 4. 2013
		
26. 4. 2013
		

Diskotéka pro mládež 6. – 9. tříd, 18.00 – 20.00 hod.
Angličtina na DDM, pouze přihlášení
Informativní schůzka LDT Lukavec, 18.00 v DDM
Kurz historických tanců – pro veřejnost 		
10 – 99 let, 14.00 v DDM
Maňáskové divadélko, akce pro děti 2 – 10 let,
v 10.00 hod. sál DDM
Informativní schůzka LDT Cesta kolem světa,
18.00 v DDM
Den země, akce pro děti 2 – 18 let, okolí 		
KS Vratimov
Kurz žonglování – pro veřejnost, 			
10.00 DDM Vratimov
Slet čarodějnic, akce pro děti, hřiště DDM, 		
16.00 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Vystoupení děvčat z vratimovského ZIK-ZAKu na Ostravském pom-pomu (foto Barbora Kučová).

okénko do vratimovské historie

Vratimov se vlastní lékárny dočkal až po 40 letech od jejího
povolení
Blízkost Vratimova k Ostravě, a z toho
plynoucí jistá atraktivita této lokality,
vedla ke snahám o zřízení lékárny. V
roce 1917 si podal nájemce lékárny ve
Frýdlantu nad Ostravicí PhMr. František
Šejvl žádost o povolení zřízení veřejné
lékárny ve Vratimově. V roce 1919 obdržel příslušnou koncesi, té se ale vzdal,
protože mezitím se stal držitelem koncese na lékárnu v Krásně u Valašského

Meziříčí. Po něm žádali o koncesi na
lékárnu ve Vratimově PhMr. František
Paloch a PhMr. Jan Týn, oba neúspěšně.
Jako důvod bylo uvedeno, že by nová lékárna mohla ohrozit fungování lékárny
v nedalekých Kunčičkách, navíc jako
dostatečná pro Vratimov se příslušným
úřadům jevila domácí lékárna MUDr.
Jindřicha Dostála, kterou měl již od roku
1910. Pak na několik desetiletí zájem o

Vratimovská historie na starých
fotografiích a pohlednicích

založení lékárny ve Vratimově utichl.
Teprve v roce 1955 byl povolen vznik
výdejny léků, v roce 1960 byl ve Vratimově zahájen provoz samostatné lékárny. Prvním vedoucím lékárníkem se
stala PhMr. Jana Knapová, po ní lékárnu
řídil PhMr. Leo Pešat.
Mgr. et Bc. Petr Juřák

Kronika města
Vratimova – část 24.

Počasí v roku 1931
Počátkem července teplo, deště bylo by třeba na
traviny a řepy, v Praze, na Radhošti a jinde bouře a lijáky, u nás sucho. Průtrže mračen nadělaly
všude velkých škod, teprve 16. 7. dostavil se i u
nás dosti silný déšť. Až začaly okolo 19. 7. žně,
začalo také vydatně pršet po 4 dny, na to zase jasné teplé dny, ve stínu 27 – 30 stupňů, na slunci 45
stupňů. 29. 7. silný liják, pršelo celou noc i příští
den dopoledne, napršelo 42 mm. V červenci bylo
koupání v řece Ostravici velmi navštěvované, každý vlak v neděli a ve svátek chrlil spousty Ostraváků do Vratimova. 4. a 5. července vyvrcholila
návštěva, může se počítati 4 – 5000 návštěvníků
Ostravice ve Vratimově.
V srpnu je zpočátku počasí jasné a teplé, ve dne
až 30 stupňů, v noci 15 – 18 stupňů, v druhém
týdnu v noci pršívá, ochladilo se a je zamračeno.
V první polovici měsíce zrána svítí slunce, pak se
zamračilo, ochladilo, slabý déšť, temperatura odpovídající konci září a také v druhé polovici měsíce udržuje se počasí – oblačno, na den teplo, k
večeru se zamračilo a přišel silný hustý déšť, temperatura mírná, ke konci měsíce každý den ráno,
odpoledne, v noci liják, a pak zas slunce svítí.
pokračování příště

Dělnická tělocvičná jednota ve Vratimově vznikla v dubnu roku 1919, jejím prvním starostou byl zvolen Josef Mlýnek. Nejprve se cvičilo v hostinci u Kubínka,
pak v hostinci Františka Rybiaře, v sále hostince u Paskovského, ve školní tělocvičně a od roku 1935 pak už ve vlastním – v nové tělocvičně. V jednotě cvičili
muži i ženy, existovalo několik samostatných oddílů – volejbalu, házené, lehké
atletiky a hokeje. Konec samostatné činnosti jednoty znamenalo sjednocování tělovýchovy po roce 1945.
Dělnická tělocvičná jednota v Horních Datyních byla založena v únoru 1919,
jejím prvním starostou byl Josef Borový. Průměrně měla okolo 50 členů.
Mgr. et Bc. Petr Juřák
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Vážení čtenáři,
Na tomto místě chceme poděkovat vratimovskému občanu, který nám daroval album se
starými fotografiemi z činnosti Dělnické tělocvičné jednoty.
Jelikož na příští rok chystáme vydání obrazové publikace, v níž budou staré fotografie
a pohlednice Vratimova, prosíme tímto vratimovské obyvatele, pokud mají doma nějaké
staré fotografie a pohlednice města, zda by je
nechtěli poskytnout do této publikace. Tyto
materiály si pouze naskenujeme a hned Vám
je vrátíme. Fotografie můžete donést do Kulturního střediska Vratimov, p. Romaně Slívové, tel. č. 595 700 752, 731 446 809.
redakční rada

viděli jsme s vámi

Divadelní představení Tři bratři v nesnázích
Dne 19. března 2013 ve Společenském domě sehrála divadelní společnost Háta představení s názvem Tři bratři v nesnásích. Základní pointou příběhu byla řada „nedorozumění“ mezi
třemi bratry v ten nejnevhodnější okamžik - v době, kdy má na
návštěvu přijít pracovnice z Úřadu pro adopci dětí.
Mgr. et Bc. Petr Juřák
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divadelní představení v dubnu

Studio DVA Praha

Hvězda!

s Evou Holubovou
v hlavní roli

ze záznamu hovoří:
Jiří Bartoška
Marek Eben
Jaroslav Satoranský
Sagvan Tofi a další

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov
24. dubna 2013 v 19 hodin
Vstupné 280 Kč
Vstupenky v předprodeji v pokladně KS Vratimov
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Rezervace v pokladních hodinách na tel. čísle 595 700 751.

Komedie Hvězda s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy
fiktivní herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Máte
rádi jedinečné komediální herectví Evy Holubové? Přijďte si ho užít!
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společenská rubrika, knihovny

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS
Prodám stavební pozemek 1100 m² ve Vratimově. Tel. 737 302 115.

Dne 9. dubna 2013 vzpomeneme 7. smutné
výročí úmrtí a zároveň dne 15. června 2013
nedožitých 54. narozenin
pana

Prodám pozemek ve Vratimově.
Výměr a cena dohodou.
Zn. Výhodná investice.
Mob. 723 975 424.

Zdeňka Chuděje
S láskou vzpomínají rodiče a sestra s rodinou.

Pronajmu garáž na Okružní ulici ve Vratimově. Zn. Dohoda. Tel.
605 942 373.
Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále
budeme mít. Dne 9. dubna 2013 uplyne rok,
kdy nás navždy opustil
pan

Prodám byt 2+1 v o. v., 1. patro, klid. prostředí Vtatimova. Tel.
603 268 920.

Jiří Podloucký

Místní knihovna Řepiště
Výstava Hory Makedonie - fotografie Martina Mrkoše,
potrvá od 2. 4. do 3. 5. 2013
a ke zhlédnutí bude vždy v úterý 10-12 a 13-17 hod. a
pátek 9-12 a 13-15.30 hod.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Ivana s
rodinou.

Beseda pro veřejnost: 9. 4. 2013 v 17.00 hod. v Osvětovém domě
VLASTIMIL VONDRUŠKA - Setkání se spisovatelem historických románů.
Vstup zdarma.

Dne 15. dubna 2013 vzpomeneme
nedožité 85. narozeniny
pana

Zdeňka Kožušníka
S láskou vzpomíná manželka a rodina.

Místní knihovna Žabeň
Do 3. dubna 2013 potrvá výstava Má vlast cestami
proměn - putovní výstava plakátů proměn z našich vesnic
a měst, pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění,
o.s. a partneři.
Výstava Pohádkové světy - Goethe institut
potrvá od 10. 4. do 29. 4. 2013.
Výstavy můžete zhlédnout v půjčovní době v pondělí a
středu 13.30 - 17.30 hod.

Dne 15. dubna 2013 uctíme tichou vzpomínkou
nedožité 60. narozeniny
paní

Beseda pro veřejnost: 10. 4. 2013 v 17.00 hod.
VLASTIMIL VONDRUŠKA - Setkání se spisovatelem historických románů.
Vstup zdarma.

Danuše Benkové
Vzpomínají maminka s manželem
a sestra s rodinou.

Místní knihovna Horní Datyně
Výstava s názvem 140 let školy a dětské organizace trvá
od 14. ledna 2013, možno zhlédnout v půjčovní době v
pondělí od 14.00 do 17.00 hod.

Dne 23. dubna 2013 uplyne 5 let od úmrtí
pana

Městská knihovna Vratimov
Noc s Andersenem - 5. dubna 2013 od 17.00 hod. do 6.
dubna 8.30 hod.

Václava Suchého
Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka s rodinou.

Informujeme čtenáře, že nelze odpovídat na zaslané sms
prostřednictvím našeho výpůjčního systému.
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akce, kurzy, pohádka

Duben v kulturním středisku

Městská pouť ve Vratimově

Program ve Společenském domě ve Vratimově

neděle 23. června 2013

5. dubna
17.00
knihovna Noc s Andersenem
8. dubna		 vestibul
Prodej
10. dubna
11.00
salonek
Beseda pro školy		
			
s Vondruškou
12. dubna 8.30 a 10.00
kinosál
Jak se Honza dostal 		
			
na hrad - MŠ, ZŠ
21. dubna
10.00
kinosál
Ošklivé káčátko
22. dubna
18.00
salonek
Seminář			
			
– Penzijní reforma
24. dubna
19.00
kinosál
Hvězda s Evou 		
			
Holubovou
30. dubna
18.00
kinosál
Těšínské divadlo 		
			
- Jeppe z vršku
3.,4.,10.,11., 15.00-18.00
Galerie VG výstava obrazů 		
18.,19.,25.,26. 			
Davida Lloyda
4.,11.,18.,25.
15.00
učebna č.11 Autoškola
8.,15.,22.,29.
16.30
kinosál
Zkouška ZUŠ

od 9.00 hodin

Program v Kulturním domě Horní Datyně
10. dubna
21. dubna

17.00
9.00

klubovna
malý sál

schůze MO KSČM
schůze ZO ČSV

Divadelní soubor Bambules

Ošklivé
káčátko

pondělí
		
		
		
		
		

9.00
15.30
17.00
18.00
18.30
19.00

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

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

úterý
		
		

18.00
18.30
19.00

cvičební sál
banketka
cvičební sál

pilates
vinyasa jóga
bodyform

středa
		
		

17.00
18.00
19.00

banketka
cvičební sál
cvičební sál

jóga
bodystyling
fit balony

čtvrtek
		
		
		

17.00
18.00
18.00

cvičební sál
cvičební sál
velký sál

pilates
body form
karibik dance

Kupon na vystřižení

Kurzy

21. dubna v 10 hodin

kinosál Hvězda Vratimov
vstupné 80 Kč (rodinné 1 + 1),
dospělí 60 Kč, děti 40 Kč
Po předložení vybarveného obrázku
obdrží děti malé překvapení.
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kino Hvězda v dubnu
nastávajícího své dcery, z něhož není její neurotický otec
zrovna nadšený. Další příběh filmu je o prostituce, která má
za úkol splnit jakékoliv
přání klientovi, jenž
moc netuší, co po něm
ta podivná žena chce.
V následující části si
italský dav splete muže
(Roberto Benigni) s filmovou hvězdou a jeho
život se otočí o 180°.
V poslední povídce navštívíme mladý americký pár, jehož životem zamíchají dvě
nenadálé návštěvy…
Režie: Woody Allen
Hrají: Penelope Cruz, Alec Baldwin, Ellen Page, Roberto
Benigni, Woody Allen a další

Sedm psychopatů

3. a 4. dubna v 18 hodin
VB, 2012, 109´, vstupné 70 Kč, komedie-krimi-drama, přístupný od 12 let
Scenárista Marty se zoufale snaží dokončit svůj nejnovější
scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat u svých
dvou kamarádů, poněkud výstředního a většinou nezaměstnaného
herce Billyho a silně
nábožensky založeného Hanse, který má za
sebou poměrně působivou kriminální minulost. Tihle dva se příležitostně živí krádežemi
psů, které po vypsání odměny vrací jejich zazobaným páníčkům. Proti tomuhle výnosnému byznysu má velké výhrady
Billyho okouzlující přítelkyně Angela. Její obavy se mají brzy
potvrdit…
Režie: Martin Mc Donagh
Hrají: Colin Farrell, Sam Rockwell, Christopher Walken,
Woody Harrelson, Olga Kurylenko a další

Atlas mraků

11. dubna v 18 hodin
USA, 2012, 164´, vstupné 70 Kč, sci-fi, dobrodružný, drama,
přístupný od 12 let
Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech
a na různých místech od začátku 19. století až po postapokalytickou budoucnost.
Film zobrazuje myšlenku kontinuální
propojenosti našeho
bytí a především
našich činů napříč
časem a prostorem,
kde všechno má svoji příčinu i následek,
smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého hrdinu a kde jediný laskavý
skutek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké budoucnosti.
Režie: Tom Tykwer, Lana Wachowski, Andy Wachowski
Hrají: Tom Hanks, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Hugh
Grant, Halle Berry, Susan Sarandon a další

Pohádková sobota pro děti:

Kirikou v divočině

6. dubna ve 14 hodin
Francie, 2005, 75´, vstupné 30 Kč, animovaná rodinná komedie, přístupný
Kirikou je neobyčejný chlapec - sotva se narodil, hned uměl
mluvit a chodit. Jeho vesnici sužovala čarodějnice Karaba,
která vysušila studny a odvedla pryč všechny muže. Jak malý

Rodinný film

Norman a duchové

17. a 18. dubna v 17 hodin
USA, Indie, 2010, 88´, vstupné 70 Kč, rodinné vstupné (dospělý + dítě) 100 Kč, animovaná komedie, přístupný
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho přepadne horda
zombíků? Neohrožený hrdina
se jmenuje Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na
hororech a rád si
povídá s mrtvou
babičkou. Norman má totiž
jednu zvláštní
schopnost, řekněme šestý smysl. Vidí duchy a umí se s nimi na lecčems
dohodnout. To se v aktuální, velmi prekérní situaci může náramně hodit…
Režie: Cris Hitler
V českém znění: Jiří Köhler, Martin Draxler, Milan Holán,
Otakar Brousek, Klára Nováková a další

Kirikou všechny zachránil a stal se při tom zahradníkem, detektivem, hrnčířem i doktorem, Vám ukáže kouzelné animované dobrodružství z Afriky.
Režie: Michel Ocelot
V českém znění: David Štěpán, Marek Páleniček, Lenka
Vrabcová, Robin Pařík, Štěpán Krtička

Do Říma s láskou

10. dubna v 18 hodin
USA, Itálie, Španělsko, 2012, 102´, vstupné 70 Kč, komedie,
přístupný
Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě tentokrát doputoval do hlavního města Itálie, kde si zahrál s osudy několika
různých lidí. Film je složen ze čtyř povídek. V prvním příběhu přijíždí postarší manželský pár do Říma, aby poznal
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kino Hvězda - výročí otevření

FILMOVÝ FESTIVÁLEK K 40. VÝROČÍ
OTEVŘENÍ KINA HVĚZDA
Renoirovy malířské tvorby. Snímek na MFF v Cannes 2012
soutěžil o nejoriginálnější výpověď a výrazovou poetiku.
Režie: Gilles Bourdos
Hrají: Michel Bouquet, Christa Theret, Vincent Rottiers,
Thomas Doret a další

Tenkrát na západě

25. dubna v 19 hodin
Itálie, USA, 1968, 166´, vstupné 80 Kč, western, přístupný od
12 let, české titulky
Nejlepší western všech dob, velice nápaditá režie, skvělí herci a soundtrack, který dávno přesáhl rámec „pouhé“ filmové

Přijela k nám pouť

27. dubna v 16 hodin
ČR, 1973, 77´, vstupné 30 Kč, rodinný muzikál, přístupný

hudby a stal se hudebním pokladem a legendou. Režisér Leone
měl velmi šťastnou ruku při výběru herců, Henry Fonda se
své ojedinělé záporné role zhostil s bravurou, Charles Bronson
zahrál možná nejlepší roli své kariéry, Claudia Cardinale je
potěchou pro oko…

Film vznikl v roce otevření kina Hvězda, je to první český
muzikál s dětmi a o dětech, ale nejen pro ně. S písničkami,
tancováním a se spoustou příhod, které se udály díky příjezdu
poutě na malou vesnici. S příběhem o přátelství dvou děvčátek
a o soupeření klukovských fotbalových mužstev ze dvou sousedních vesnic…
Režie: Věra Plívová-Šimková
Hrají: Libuše Šafránková, Míla Myslíková, Zdena Hadrbolcová, Marek Vašut, Roman Skamene, Josef Hlinomaz,
Yvetta Kornová, Renata Mašková, Ivana Maříková, Roman
Čada, Zuzana Bydžovská, Miroslav Vladyka a další

Režie: Sergio Leone
Hrají: Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards,
Charles Bronson, Gabriele Ferzetti a další

Renoir

26. dubna v 19 hodin
Francie, 2013, 111´, vstupné 90 Kč, drama, přístupný od 15
let, české titulky
Do života velkého malíře Augusta Renoira a jeho syna Jeana
nečekaně vstoupí nekonvenční mladá a krásná žena…Film je

založený na skutečném příběhu stárnoucího malíře. Snímek
je vyprávěn nádhernými obrazy vyvolávajícími atmosféru
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VeGéčko, seminář

Vratimovská galerie VG (VeGéčko)

Výstava obrazů

Davida Lloyda
Kulturní středisko Vratimov - Společenský dům - vestibul kina Hvězda
Výstava bude otevřena do 10. května 2013

Provozní doba galerie: st a čt 15.00 - 18.00 hod.
Galerii můžete navštívit po předchozí telefonické domluvě také mimo otevírací dobu (tel. 595 700 751)

Pondělí 22. 4. 2013
od 18:00

I VÁS SE PENZIJNÍ REFORMA TÝKÁ!
Je penzijní reforma skutečně nutná?
Slyšeli jste někdy o tzv. IV. pilíři?

*

Salonek Kulturního
domu Vratimov

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky získáte na bezplatném semináři s následnou
diskusí na téma

Drobné občerstvení jsme pro
Vás zajistili zdarma.

Vaše dotazy Vám rádi
zodpoví:
Ing. Jiří Svoboda
a Jana Krůčková

PENZIJNÍ REFORMA
aneb „SPOŘENÍ NA DŮCHOD NENÍ JEN O II. PILÍŘI“
Co Vás bude zajímat:
-

objektivní informace o penzijní reformě
proč je důležité nespoléhat pouze na stát
komu se vyplatí vstup do II. pilíře
jaké další možnosti nabízí finanční trh

na tel. číslech:
776 693 795,
731 019 213.
Na setkání se těší
Ing. Lukáš Kačmařík
Oblastní ředitel OVB Allfinanz,
a.s.
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Hromady odpadů u vjezdu do našeho města - blýská se na lepší
časy?
Jsme občany města Vratimova a chceme být na své město hrdi. Aspoň většina z nás. Jsme rádi, pochválí-li nás někdo, že se
nám to a to povedlo, že se návštěvě ve městě něco líbilo. Naopak nás mrzí kritika a někdy se teprve po ní zamyslíme nad něčím,
co už často nevnímáme, čeho si v každodenním spěchu ani nevšímáme. Zvláště tehdy, trvá-li takový stav dlouho a začínáme-li
ho považovat za neměnnou samozřejmost.
Pamatuji si dobu těsně poté, kdy jsme se zpracovávat, hromadí se na nechráněných dojde k podstatnému zlepšení situace při
nastěhovali do svépomocí postaveného a plochách, při větrném počasí se dostávají zpracování odpadu. Mimo jiné má vyrůst
ještě ne zcela hotového rodinného domu. V mimo areál, do volné přírody a máte do- ze strany Penny marketu opěrná zeď, ktekuchyni dlouho místo lustru visela žárov- jem, že vstup do města je souběžně vstu- rá odcloní odpady ze strany příjezdu od
ka, bylo to hrozné, neestetické a vypadalo pem na skládku odpadů. Začátek výkonu města. Technologie má být dovybavena
to strašně. Ale jen nějakou dobu. Po pár funkce starostky jsem brala jako příležitost mobilní linkou, která umožní lépe zvládat
měsících si žárovky všímaly jen návštěvy tento vřed na našem městě nějak vyřešit výkyvy v návozu materiálu a omezí sklas kritickými poznámkami, zda nemáme na a dosáhnout civilizovaného a životní pro- dování mimo halu. Vytvořením panelové
pořádný lustr.
středí nedevastujícího zpracování odpadu. plochy a pojezdovou obslužnou komuniTakovou žárovkou visící nad naším Požadavek o to legitimnější, že se nám kací se výrazně omezí prašnost. Navezený
městem je příjezd do něj. Už dlouhá léta společnost .A.S.A. stará o likvidaci odpa- materiál bude havarijně slisován v případě
mě trápí zejména neopravené domy, za- du a patříme k jejím jistě ne zcela bezvý- silného větru a dojde-li přesto k úletům,
nedbané plochy patřící Českým drahám, znamným obchodním partnerům. Po dvou posílí sběr odpadů, který se případně doale především zřetelně viditelná „skládka letech vzájemného jednání o této záležitos- stane mimo areál. Společnost .A.S.A. také
odpadu“, která vznikla při provozovně ti se, alespoň v to doufám, blýská na lepší přislíbila půjčit městu čistící vůz a podílet
společnosti .A.S.A. Do areálu bývalých časy.
se na spolufinancování projektů k ochraně
Vratimovských papíren jsou naváženy z
Po posledním jednání v měsíci březnu životního prostředí.
širokého okolí hromady umělohmotných jsme obdrželi písemný slib společnosti
Společnost .A.S.A. je vlastnicky rakousodpadů, které .A.S.A. nestačí průběžně .A.S.A., spol. s r.o., že již v tomto roce ká společnost a jsem jednoznačně přesvědčena, že rakouští občané by netrpěli
způsob podnikání, jaký je uplatňován na
území našeho města a vítám změnu k civilizovanému a životnímu prostředí ohleduplnému chování. U firmy, jež se zabývá
činnostmi k ochraně životního prostředí,
k lidem a životnímu prostředí ohleduplný
způsob podnikání musí být samozřejmostí
i jinde, než v domovském státě svého majitele.
Byť si nelze nepřipomenout rčení „slibem neurazíš“, věřím, že společnost
.A.S.A. myslí své sliby vážně a již v tomto
roce se dočkáme podstatného a viditelného
zlepšení.
JUDr. Dagmar Hrudová,
starostka

Provozovna firmy .A.S.A. u Penny marketu (foto Petr Juřák).

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 v úterý dne 30. dubna 2013
v 15.30 hodin u Pomníku padlých před kinem Hvězda u příležitosti 68. výročí osvobození a v 18.00 hodin v Horních Datyních u Pomníku padlých u restaurace Datyňka.

Program:
• zahájení
• projev starostky
• v ystoupení žáků Základní umělecké školy ve Vratimově
• položení květin zástupců spolků, společenských organizací a politických stran ve městě
• zakončení hymnou
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JUDr. Dagmar Hrudová,
starostka

informace občanům

Čištění komunikací

V jarním období začal úklid cest od prachu a posypového materiálu. V tomto roce trochu se zpožděním, neboť Velikonoce
nás překvapily nebývalými návaly sněhu se studeným počasím.
Množství sněhu, které připadalo během velikonočních svátků,
nás nejenom zaskočilo, ale jeho odstraňování bylo tvrdým a v
některých ohledech i nerozlousknutelným oříškem. Naše technika nestačila zejména na odstranění sněhu z chodníků, kde jeho
objem podstatně navýšil sníh odhrnutý z krajské silnice. Lidé
nám chyběli i při ručním dočišťování, kdy jsme na rozdíl od
jiných let nemohli počítat s pracovníky veřejné služby, kterou
zrušil Ústavní soud a s pracovníky v rámci výkonu obecně prospěšných prací, které omilostnil prezident. Za těžkosti spojené s
nebývalou sněhovou nadílkou se našim občanům omlouváme a
další podobná překvapení nás snad už nečekají.
Příjemný není ani prach na cestách v našem městě, který zde
zůstal po zimní údržbě. Od Moravskoslezského kraje, vlastníka
silnice Frýdecká a Vratimovská, jsme obdrželi dobrou zprávu.
Místo dvou povinných čištění ročně proběhnou dle jejich příslibu čištění čtyři.

My jsme, stejně jako v minulém roce, obdrželi dotaci od společnosti ArcelorMittal ve výši 92 480,- Kč určenou na dočištění
našich nejfrekventovanějších komunikací od jemnějšího prachu
speciálním čistícím vozem Slezské Ostravy, pořízeným rovněž
společností ArcelorMittal.
Do akce za čistější město v tomto roce zapojíme i malé kropící
auto, které po více než roce čekání na přiznání dotace konečně
mohly koupit Vratimovské služby.
Obracíme se při té příležitosti na naše občany, řidiče, aby sledovali dopravní značení a neparkovali po dobu úklidu v místech,
kde je to zakázáno.
Čím více prachu se podaří dostat z cest, tím méně ho budeme
dýchat a o to budeme mít zdravějším životní prostředí. A lze k
tomu přispět právě i takovou zdánlivou maličkostí, že včas přeparkujeme své auto.
JUDr. Dagmar Hrudová,
starostka

Koupaliště bude letos otevřeno od 1. června
V případě příznivého počasí bude vratimovské koupalitě v letošním roce otevřeno poprvé pro veřejnost od soboty 1. června
2013. V následujícím období bude koupaliště otevřeno každý
den do konce letních prázdnin, pokud teplota vzduchu dosáhne
20°C a nebude pršet.
V červnu, červenci a srpnu bude koupaliště otevřeno denně
od 9.00 do 19.30 hodin, vstup od 16.00 hodin je za nižší cenu.
Využijte také možnosti cenově výhodných vstupů zakoupením
permanentky. Prodej vstupenek i permanentek do areálu začíná 5 minut před otevřením zařízení a končí 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 občers-

tvení, 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).
Srdečně Vás zveme!
Pavlína Fiedorová,
referent odboru investic a údržby obecního majetku

Rekonstrukce kanalizace na
ul. Školní

Ze schůze Rady města Vratimova

Informujeme občany, že v měsíci dubnu a květnu 2013 bude
společnost KARO Inženýrské sítě s.r.o., pro investora Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., provádět rekonstrukci kanalizace na ul. Školní ve Vratimově. Jedná se o úsek
od ul. Frýdecké po ul. Husovu.
Místní komunikace ul. Školní, v úseku dlouhém 0,110 km,
od ul. Frýdecké po dům č.p. 653/6, bude v termínu od 8. 4.
2013 do 31. 5. 2013 uzavřena. V dalším úseku od č.p. 653/6
po ul. Husovu bude provoz omezen prostřednictvím přenosného
dopravního značení. Vedení objízdné trasy se předpokládá vést
souběžnými ulicemi v obou směrech, bez vyznačení.
Žádáme proto obyvatele této ulice a uživatele místních komunikací v dané lokalitě o zvýšenou opatrnost.
Děkujeme za pochopení.

Rada města Vratimova na své schůzi dne 19. dubna 2013
projednávala:
– Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, 		
spol. s r. o.
– Stav hospodaření společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r. o.
– Vyhodnocení údržby místních komunikací v zimním 		
období
– Přípravu koupaliště na letní sezónu 2013
– Žádost o pořádání hudební produkce
– Dohodu o ukončení nájmu bytu
– Přidělení uvolněného obecního bytu
– Vyhlášení záměru prodeje pozemku
– Rozpočtové opatření č. III/2013
– Smlouvy


Romana Drabinová,
odbor investic a údržby obecního majetku

Ivo Kičmer, místostarosta
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informace občanům

Upozornění

a je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou Města Vratimova
č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na
území Města Vratimova. K odkládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu slouží 2 x do roka na území našeho města
pořádaný mobilní sběr tohoto odpadu a dále pak každý pátek od
8 h do 17 h otevřené logistické centrum odpadu přímo v areálu
svozové firmy .A.S.A., na adrese Frýdecká 740, Vratimov, kam
mohou občané zdarma tento odpad odkládat.

Upozorňujeme občany, že kontejnery umístěné na ul. Vodárenská slouží pouze pro občany bydlící na ul. Vodárenská,
řádně si platící za odvoz odpadu a pouze k odkládání komunálního odpadu! Jedná se o náhradní řešení, kdy obyvatelé této
ulice nemohou mít popelnicovou nádobu u svého domu z důvodu nesjízdnosti cesty pro svozové vozidlo. Kontejnery jsou
postavené na soukromém pozemku a je to jen díky dobré vůli
majitele tohoto pozemku. Opakovaně se stává, že kontejnery
jsou zaplňovány i velkoobjemovým odpadem, na komunální
tak nezbývá místo a navíc se kolem kontejneru tvoří nepořádek.
Dokonce se stalo, že u kontejneru zastavil traktor a jeho řidič
odpadem kontejner přeplnil. Takovéto jednání je nepřípustné

RNDr. Ivana Hranická,
odbor VaŽP

Oznámení – nová služba občanům

Sběrné místo je zřízeno na adrese:
Vratimovské služby spol. s r.o.
Jana Žemly 1083
Vratimov

Městský úřad Vratimov ve spolupráci s Vratimovskými službami rozšiřuje oblast odpadového hospodářství o další službu
občanům vytvořením nového sběrného místa, kde JE možno
odevzdávat následující vysloužilá elektrozařízení (tzv. „černou“ techniku):
televizory, počítačové monitory, počítačové myši, tiskárny,
PC klávesnice, scannery, kopírky, videa, DVD přehrávače, telefony, el. hračky a další drobná elektrozařízení.
NENÍ možno zde odevzdávat – zářivky a tzv „bílou“ techniku (ledničky, pračky, myčky, mikrovlnné trouby, atd.)

Provozní doba: pondělí až pátek 6,00 – 11,00 a 12,00 – 15,00.
RNDr. Ivana Hranická,
odbor VaŽP

SBĚR BIOODPADU
Možnost sběru bioodpadu pomocí speciálních sběrných nádob
Co nabízíme?
• Přistavení speciální sběrové nádoby o objemu 240 litrů, která svou
Městský úřad Vratimov
Frýdecká 853
739 32 Vratimov
RNDr. Ivana Hranická
2. poschodí, č. dveří 8a
Tel. + 420 595 705 956
Email:
hranicka.meu@vratimov.cz

konstrukcí umožňuje optimální cirkulaci vzduchu uvnitř nádoby a je
opatřena odvětráváním a mřížkou pro oddělení tuhé a kapalné složky.

• Pravidelný vývoz 1x 14 dní, který začíná v pondělí 22. dubna 2013 a
pokračuje každé liché pondělí, celkem 16 svozů za sezonu.

• Zajištění využití bioodpadů na kompostárně.
• Cena služby je 832,- Kč.

Jakého typu odpadu se služba týká?
• Bioodpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, ovoce) a domácností

.A.S.A., spol. s r.o.
Frýdecká 740
739 32 pošta Vratimov
Tel. + 420 596 761 324
Tel. + 420 596 733 021
Email: et@asa-cz.cz

(zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, skořápky z vajec, ořechů,
exkrementy drobných domácích zvířat apod.).

• Upozorňujeme, že mezi bioodpad nepatří maso, kosti,

potravinový olej a uhynulá zvířata a není vhodné používat
tašky označené jako biologicky rozložitelné, protože
prodlužují dobu potřebnou k rozložení bioodpadu.

Jak se zapojit do svozu bioodpadu?
• Kontaktovat Městský úřad Vratimov
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knihovny

Ahoj, jak se všichni máte?

Místní knihovna Řepiště
Do 3. 5. 2013 trvá výstava fotografií Martina Mrkose Hory Makedonie.
Od 7. 5. do 28. 6. potrvá výstava Upovídaná keramika
Jana Hrubého.
Výstavy možno zhlédnout v úterý od 10-12, 13-17 hod. a
v pátek od 9-12 a od 13-15.30 hod.

Já, Šašek Povídálek z knihy paní Marie Kubátové, jsem dnes
fakt unavený. Dělal jsem totiž průvodce Nocí s Andersenem ve
vratimovské knihovně. A uhlídat a zabavit 18 dětí je fakt fuška.
Nejdřív mne překvapily, jak nápadité pohádkové kostýmy si na
tuto noc připravily. Všechny děti se inspirovaly ilustracemi paní
Heleny Zmatlíkové. Té totiž byla letošní noc věnovaná. Dovedete
si představit, že jedna nocležnice vypadala FAKT jako Karkulín
ze střechy?? Pro ty, kteří ho neznají, je to ten z knihy Astrid Lidgrenové! A podobu mu dala právě paní Zmatlíková.
Letos jsme se na část večera přidali k nocležníkům z vratimovské „dolní“ školy. Mohli jsme se podívat na městský úřad, kde
nás pan místostarosta pozval do obřadní síně a taky jsme byli ve
zdejším kostele. Teda já tam byl poprvé. Cestou jsme plnili různé
úkoly a věšeli po městě citáty slavných o knihách.
Jenom ty lampióny, co jsme si na cestu připravili, nám zvlhly a
vraceli jsme se už jenom s nějakými nedochůdčaty.
V knihovně už ovšem čekala řada náročných úkolů. Taková
stavba hradu, kde 100 let spala Šípková Růženka, není jednoduchá věc.
V zábavném předpůlnočním čase nám všichni nějak ožili. S
Kocourem v botách oživovali klubíčka, Chytrá horákyně se postarala o hádanky, Otesánka jsme nestačili krmit, Palečkovy hry
vyzkoušely všechny lidské smysly a došlo také na plnění Popelčiných úkolů. No a to jsem teda nenapsal všechny.
Samozřejmě jsme také básnili (to pro Igráčka) a vybírali Nej
knihu pro anketu SUK-Čteme všichni.
Teď ráno budeme ještě chytat zlatou rybu.
Až vyhodnotíme nočního spáče, tak spočítáme všechny body a
vyhlásíme vítěze. Doufám, že odměny se budou líbit.

Místní knihovna Žabeň
Hory Makedonie - výstava fotografií Martina Mrkose.
Potrvá od 13. 5. do 26. 6. 2013.
Výstavu můžete zhlédnout v půjčovní době v pondělí a
středu 13.30 do 17.30 hod.
Místní knihovna Horní Datyně
Trvá výstava 140 let školy a dětské organizace.
Možno zhlédnout v půjčovní době v pondělí od 14.00 do
17.00 hod.
Místní knihovna Paskov
Výstava Heraldická exlibris - od 6. 5. do 29. 5. 2013.
Možno zhlédnout v půjčovní době v pondělí od 9-12,
úterý a čtvrtek od 9-12, 13-17 hod.
Městská knihovna Vratimov
pořádá výstavu s názvem Příroda kolem nás.
Je to výstava výtvarných prací dětí z Mateřské školy ve
Vratimově.
Bude ke zhlédnutí v Městské knihovně
do 9. května 2013 v půjčovní době:
pondělí, čtvrtek 9.00-12.00, 13.00-18.00, úterý 9.00-12.00,
pátek 13.00-16.00 hod.
Více informací naleznete na www.knihovna-vratimov.cz
a na našem facebooku.

S pozdravem NOCI ZDAR se s Vámi loučí Šašek Povídálek.
(V sobotu 6. dubna 2013 v 6 hodin 25 minut za Povídálka zapsala Hana Pščolková)

Děti v pohádkových kostýmech v knihovně (foto autor).
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ZŠ Datyňská

Lyžák ZŠ Datyňská

Ve dnech od 10. do 15. března se uskutečnil lyžařský výcvik
7. a 8. třídy. Sraz před školou byl v 10 hodin a po kontrole všech
dokladů a věcí jsme odjeli autobusem na chatu Kurzovní.
Všechny děti byly rozděleny do 4 družstev podle svých lyžařských dovedností. Družstvo (nejzdatnější) měla na starost p. uč.
Zrubková spolu s manželem, 2. družstvo (středně zdatných) měl
na starosti pan učitel Oršulík, 3. družstvo (začátečníků) měla na
starost p. uč. Biolková a poslední 4. družstvo tvořili snowboardisti, kteří byli pod dohledem instruktora Petra Juříka a pana
Šňupárka. Jako zdravotnický dozor s námi jela paní Renáta Böhmová.
První dva dny jsme byli na sjezdovkách. Třetí „odpočinkový“ jsme vyrazili na rozhlednu Praděd, kde jsme si mohli zakoupit něco k jídlu či pití. Poté jsme se vydali zpět na chatu. Zde
se pak konal turnaj ve stolním tenise, který si užili nejen hráči,
ale i fandové. Na turnaji vystoupila zajímavá skupina Kikin a
jeho tygřice ve složení: Kristián, Týna, Nikča a Adéla, všem se
vystoupení určitě moc líbilo.

Ve čtvrtek, předposlední den, jsme mohli opět jezdit, bohužel
nám ale nepřálo počasí, byla strašná zima a k tomu sněžilo a
foukalo. Ale i tak jsme si to dokázali užít. Když jsme přišli ze
svahu, měli jsme dost času na to, abychom se připravili na slíbenou diskotéku, kterou si většina dětí moc užila.
Poté už následoval poslední den, po snídani jsme měli ještě čas na to sbalit si všechny věci. Když byli všichni sbalení a
všechny kufry a tašky byly v hale, vydali jsme se na svah, kde se
uskutečnily závody ve slalomu. Pak nás čekalo vyhlášení, rozdání cen a cesta k autobusu. Jakmile jsme došli na parkoviště,
vytáhli jsme kufry, tašky, lyže a snowboardy z rolby a vše naskládali do autobusu. Po chvíli jsme i my nastoupili a čekala nás
poměrně dlouhá cesta domů.
Podle mě byl tento lyžák úplně skvělý a já jsem si ho nesmírně užila a myslím, že podle ohlasů nejsem sama. Většina
osmáků by chtěla jet i příští rok, ale to asi nebude možné, takže přeji letošním sedmákům a šesťákům, aby si svůj lyžák užili
stejně jako my letos.
Kristýna Eva Čechová

Děti při lyžařském výcviku (foto autor).
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spolky, ZUŠ, závody

Úspěch nejmladších stolních tenistů

Ve Staré Bělé se v pátek dne 15. 3. 2013 konal Přebor města
Ostravy chlapců a děvčat do jedenácti let. Vratimov zde úspěšně
reprezentovalo šest chlapců. Přeborníkem Ostravy se stal mezi

chlapci Patrik Matocha, na čtvrtém místě se umístil Jakub Bartfalský, pátý byl Daniel Augustín, šestý Jakub Horkel, sedmý
Lukáš Hrubý a osmý Vítězslav Žáček. Ve čtyřhrách byli hoši
velmi úspěšní, jelikož obsadili stupně vítězů v tomto pořadí: 1.
Patrik Matocha a Daniel Augustín, 2. Jakub Bartfalský a Jakub
Horkel, 3. Lukáš Hrubý a Vítězslav Žáček. Všichni z MG Odra
Gas Vratimov.
Přebor města Ostravy se konal v Ostravě-Radvanicích v
sobotu 23. 3. 2013, a to v kategoriích mladší žáci, starší žáci
a dorostenci. Z našeho oddílu zde hrálo osm chlapců s těmito výsledky: Mezi dorostenci byl Jan Vaněk čtvrtý a Dominik
Hečko pátý. Ve čtyřhře skončili na druhém místě. Ve starších
žácích byl šestý Daniel Augustín, osmý Radek Kilinger, devátý
Dominik Hečko, desátý Patrik Matějíček, třináctý Jan Machala, čtrnáctý Matěj Kupka a patnáctý Václav Kubáň. Ve čtyřhře
skončili jako třetí Augustín a Hečko. Z mladších žáků byl nejúspěšnější Daniel Augustín na čtvrtém místě, Patrik Matějíček
byl šestý, Radek Kilinger sedmý, Václav Kubáň osmý, Matěj
Kupka devátý a Jan Machala dvanáctý. Ve čtyřhře se Augustín a
Kilinger umístili jako třetí. Vítězové v jednotlivých kategoriích
obdrželi poháry, do třetího místa medaile a diplomy. Věřím, že
tyto pěkné výsledky povzbudí nejen tyto žáky v jejich zájmu o
stolní tenis, ale budou i inspirací pro ostatní.
Bohuslav Kaloč

Úspěšní vratimovští stolní tenisté (foto autor).

Vratimovský Klub důchodců má 30 let
Jsem moc ráda, že mohu popřát našemu Klubu k tak krásnému
výročí. Přeji mu dlouhého trvání, ať jsme rádi a šťastní spolu.
Tento Klub byl založen v roce 1983. Prvním předsedou byl
pán Otakar Řondek, následovali pánové Zdeněk Stibor a Zdeněk
Moník a dámy Anna Přívarová a Jana Kaločová. Od roku 2012
vykonává tuto funkci paní Anna Huppertová. Spolu s dalšími
členy výboru se snaží vytvářet pro členy zajímavý a přitažlivý
program soustředěný do několika oblastí. Pravidelně jsou pořádána zábavná odpoledne s hudbou, tancem a pohoštěním.
Další velmi oblíbenou činností jsou autobusové zájezdy. V
letošním roce pojedeme do Zlína a okolí, další zájezd na hrad
Helfštýn, zastavení v lázních Teplice nad Bečvou a ukončení v
lázních Klimkovice. Členky Klubu se zúčastňují kroužku vy-

šívání, navštěvují kondiční cvičení. Oblíbené jsou pravidelné
schůzky v klubovně.
S finanční podporou městského zastupitelstva hospodaří s
vlastními prostředky tvořené zejména z ročních členských příspěvků 80 Kč. K letošnímu roku je nás 135 členů Vratimov a 6
členů Horní Datyně.
Co říci závěrem: dveře Klubu jsou otevřeny pro všechny seniory, kteří mají zájem v přátelském duchu sdílet společné akce
s přáteli a kamarády. Udělejme si radost příjemnými chvilkami.
Za výbor Klubu důchodců Anna Huppertová

Dechový orchestr ZUŠ Vratimov jede do Belgie!
Ve dnech 3. – 6. května 2013 se dechový orchestr ZUŠ zúčastní 61. ročníku prestižního evropského festivalu „EUROPEAN
MUSIC FESTIVAL FOR YOUNG PEOPLE”, který se koná
v belgickém Neerpeltu. Tohoto festivalu, jehož historie se datuje
od roku 1953, se účastní více než sto orchestrů ze zemí celého
světa. Náš orchestr na něj dostal pozvání na základě vynikajícího úspěchu z roku 2010, kdy jsme v polském Lešně získali
cenu GRAND PRIX pro absolutního vítěze tamějšího festivalu.
Orchestr je v současné době složen převážně z mladších, začínajících hráčů, pro které bude účast na této akci cennou zkušeností

a take motivací pro další umělecký růst, neboť se zde setkají se
špičkovými výkony těch nejlepších evropských, ale i světových
orchestrů. Držíme palce, aby se Dechovému orchestru ZUŠ Vratimov v Belgii dařilo a aby svým výkonem šířil dobré jméno
města Vratimova.
Bližší informace na oficiálních stránkách festivalu:
www.emj.be
David Schreiber,
zástupce ředitele ZUŠ Vratimov

Atletické závody ve Vratimově

Poděkování všem, kteří se čímkoliv podíleli na provozování
zimního kluziště ve Vratimově. Díky patří taky fa Lesotechnika
Vratimov, Vratimovským službám a fotbalovému klubu FC
Vratimov. Samozřejmě děkujeme všem návštěvníkům, kteří
tohoto malého sportoviště využili. Za provozovatele Hrabec
Kamil.

V pátek 24. 5. 2013 proběhnou na stadionu ve Vratimově atletické závody, které se konají již 4. rokem v rámci Olympiády
Slezské brány. Žáci 6. – 9. ročníků z 5 škol budou soutěžit v pěti
atletických disciplínách. Přijďte se podívat, povzbudit atlety z
našich škol, udělat jim dobré domácí prostředí. Zahájení je v 9
hodin.
Za pořadatele Mgr. Jana Biolková
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co se děje v Domečku

Angličtina na Domečku
V listopadu 2012 v Domě dětí a mládeže Vratimov začal nový
projekt s názvem ANGLIČTINA NA DOMEČKU, ve kterém
pracuje skupina dětí z 3. až 5. tříd základních škol vždy jeden
víkend v měsíci pod vedením pedagoga volného času Renáty

Míčkové a studentky gymnázia Johany Viktorové. Každý měsíc si děti hrají, mluví anglicky a připravují pohádku Sněhurka
a sedm trpaslíků, v anglickém překladu SNOW WHITE AND
THE SEVEN DWARVES.
Na začátku děti spolupracovaly na přepsání scénáře, seznámily se s novými slovíčky z pohádky. Kromě toho probíhají hry,
soutěže, křížovky. Všechny aktivity mají jediný cíl, a to, rozšířit
slovní zásobu v anglickém jazyce a procvičit, co už známe. Práci
na scénáři jsme ukončili v prosinci a od ledna děti znají svou roli
v pohádce. Hrají si na herce, vyrábí kulisy a pilují své výstupy
na jevišti. Mezi dětmi začíná růst tréma. Dozvěděly se, že v měsíci květnu je čekají dvě vystoupení na veřejnosti.
V neděli 5. května v 11:00 bude připraveno jeviště v Domě
dětí a mládeže Vratimov a proběhne premiéra pohádky SNOW
WHITE AND THE SEVEN DWARVES před zraky rodičů a
přátel. Další představení proběhne v neděli 26. května – GALA
PŘEHLÍDKA kroužků DDM Vratimov.
Během půl roku děti udělaly kus práce.
Přejeme dětem „zlomte vaz“.
Renáta Míčková,
pedagog volného času DDM Vratimov

Děti během angličtiny na Domečku (foto autor).

Mažoretky na Mistrovství Evropy v Holandsku
O velikonočních svátcích se v holandském městě Amsterdam
konalo mistrovství Evropy v twirlingu a pom pons. Českou
republiku reprezentovalo asi 70 soutěžících a z toho 26 děvčat z klubu ZIK ZAK Vratimov. Atmosféra a výkony soutěžících byly nezapomenutelné. Vystoupení našich děvčat dokonce
zvedlo obecenstvo ze sedaček. Výkon, který děvčata podala, byl
úžasný a odborná mezinárodní porota ho ohodnotila na krásném
6. místě. Ráda bych poděkovala své kolegyni a trenérce Hance
Mindekové a její dceři Andrei za vzornou přípravu týmu na tuto
prestižní soutěž. Holky z Vratimova se v Evropě a možná i ve
světě pom pon neztratí. Těšíme se na další vaše vystoupení.
Renáta Hloušová, trenérka ZIK ZAK Vratimov
Vratimovské mažoretky v Holandsku (foto autor).

Pozvánky na květnové akce

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

Babymanie
Panenky, kočárky, oblečky a vše, co patří k děvčatům a jejich
nejoblíbenějším panenkám – tak lze ve stručnosti popsat 3.ročník akce Babymanie, kterou připravujeme na sobotu 5. května
od 15 hod v sále a herně DDM.

3. 5. 2013
		
5. 5. 2013
		
11. 5. 2013
		
		
12. 5. 2013
		
14. 5. 2013
		
19. 5. 2013
		
26. 5. 2013
		
29. 5. 2013
		

Pohádkový les
V sobotu 11. 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, tygříci mají pro děti samé
dobroty. Na závěr budete mít možnost opéct si donesený párek.
Galapřehlídka DDM Vratimov
Vystoupení zájmových kroužků a klubů proběhne v neděli 26.
května od 14.30 hod v Kulturním středisku ve Vratimově.
Den dětí
Den dětí oslavujeme v pondělí 3. června na zeleném prostranství Kulturního střediska Vratimov od 15 hodin. Nebude chybět
skákací hrad, hry, soutěže a odměna pro každého.

Májová diskotéka, pro mládež 6. – 9. tříd, 		
18.00 – 20.00 hod
Babymanie, akce s panenkami pro holky, 		
sál DDM, od 15 hod
Pohádkový les, procházka obecním lesem		
Důlňák se soutěžemi a pohádkovými 		
postavami
Galapřehlídka Paskov a Řepiště, 			
16.00 kino Paskov
Informativní schůzka LDT Příměstské, 		
17.00 v DDM
Badmintonový turnaj pro děti, tělocvična 		
Řepiště 12.00
Galapřehlídka DDM Vratimov, KS Vratimov,
14.30 hod
Dětská novinářská cena – vyhlášení,		
sál DDM, 12.00

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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okénko do vratimovské historie

Vratimov měl dva hasičské spolky najednou
Český hasičský sbor ve Vratimově
vznikl v roce 1911. Prvním starostou
sboru byl zvolen Josef Lyčka, velitelem
Josef Klega, jednatelem Zdeněk Kuzník
a pokladníkem Jan Klega. Ve 20. letech
20. století došlo ke stavbě hasičského
skladiště, stříkačka a další vybavení
sboru bylo do té doby umístěno u starosty sboru. Aby mohla být zajištěna větší
požární bezpečnost Vratimova, požádali
v roce 1932 představitelé sboru obecní
zastupitelstvo o povolení zřízení tří vodních nádrží. Jedna měla být vybudována
na okraji lesa pod domkem Antonína
Kaloče, druhá u Slezského náhonu a třetí
na pozemku Antonína Vašíčka.

Mezi hlavní poslání hasičského sboru ve Vratimově patřil boj proti ohni a
vodě. Sbor totiž musel často zasahovat
při povodních řeky Ostravice. Nebyl to
ovšem jen boj proti rozběsněným živlům, který musel vratimovský hasičský
spolek zvládnout. Vzájemná řevnivost
mezi členy sboru vedla v roce 1932 k
jeho rozštěpení a ke vzniku tzv. Dolního
sboru. Jeho stanovy byly v témže roce
schváleny příslušnými úřady, a tak nic
nebránilo tomu, aby plně rozvinul svoji
činnost. Problémem se stalo pořízení potřebné hasičské výstroje a výzbroje, sbor
totiž začínal od nuly. Aby byl co nejrychleji akceschopný, musel tuto situaci
řešit především dlužními úpisy a půjč-

kami. Cesta ke smíru mezi oběma sbory
začala v roce 1935, kdy byly uspořádány
oslavy 25 let trvání Horního sboru. Byl
pozván i Dolní sbor, dokladem určitého sblížení mezi oběma sbory bylo, že
ukázka požárního zásahu probíhala na
hostinci starosty Dolního sboru Františka Rybiaře. Součástí oslav byla župní
schůze, které se zúčastnili zástupci 15
okolních sborů. Přesto ale k odstranění
třecích ploch nedošlo najednou, trvalo
to ještě několik let, než se uskutečnila
slučovací valná hromada. Ta proběhla
27. února 1941 a ukončila tak dlouholetý
rozkol mezi hasiči ve Vratimově.
Mgr. et Bc. Petr Juřák

Vratimovská historie na starých
fotografiích a pohlednicích

Kronika města
Vratimova – část 25.

Pohled na Vratimov od řeky Ostravice (Sbírka Petra Juřáka).

Počasí v roku 1931
Počátkem měsíce září bylo pěkně teplo, pak nastalo
ochlazení i slabý mráz, od 11. 9. zamračeno, deštivé přeháňky, v polovici měsíce pěkné teplé dny. Po 20. 9. prší v
přestávkách, ochladí se, 23. 9. prší celou noc se studeným
vichrem, na horách sníh, teplota podnormální jako listopadová, 24. 9. prší hned zrána v krátkých přestávkách
celý den, studený silný vichr, voda vystoupla o 80 cm. 25.
9. silný, studený vítr, voda od předešlého dne a v noci vystoupila z břehu a rozlévala se ve vícero pramenech. Ostravice stoupla o 2,4 m, rozlila se až k hotelu, který stál
ve vodě. Téhož dne už klesala, 26. 9. se už vyjasňovalo,
voda klesla, 27. 9. zrána slunce vysvitlo, v 11 hodin zase
déšť s kroupami a tak pořád přeháňky a slunce svit. 28.
9. v noci a ráno prší a prší, studený vítr, ve dne přeháňky.
Následkem vydatných dešťů brambory černají.
První dny v říjnu se vyjasňuje, ale 3. a 4. zas deštivo, od
5. do 13. října pěkné podzimní dny, ve dne teplo, v noci
chladno, někdy zrána mlha, na to zas deštivé dva dny, potom 17. 10. chladné dny, částečně zamračeno, 21. 10. napadal v noci první sníh, následující dny až do konce ráno
mlhavo, občas prší, zamračeno, chladno i sníh poletuje.
Od počátku listopadu až do 12. 11. neprší, od 3. 11. do
12. 11. pěkně a teplo, v následujících dnech občas také
prší a sněhové přeháňky, potom střídavě zamračeno i
pěkně, mrazy 29. 11. zamračeno a ledový vítr.
Začátkem prosince tuhý mráz, voda i v domě zamrzá,
trochu padá sníh. 5. 12. deštivo, blátivo, sněhové přeháňky až do 13. 12., na to deštivé počasí, 15. 12. a následující
dny sněží slabě, 19. 12. tuhý mráz mínus 15 stupňů, sněhu
jen málo. Po 20. 12. polevilo, pak mlhavo, mírně studeno, barometr velmi stoupl až na 783 mm, následující dny
mráz na noc a na den popouští. O Vánocích po 26. 12.
obleva, sníh stál, teplo, slunečno, ke konci měsíce teplo,
větrno, poprchává, barometr hluboko klesl. 29. 12. teplo,
poslední dny v prosinci přimrzlo a zamračeno. Rok 1931
byl málo úrodný, obzvláště obiloviny se nevydařily.

Pohled na Vratimov z Podlesí (Sbírka Petra Juřáka).

pokračování příště
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Městská pouť

Městská pouť ve Vratimově
neděle 23. června 2013, od 9.00 hodin
PROGRAM:

10.00 – 12.00

S Hopsalínem na Madagaskar
10.00 – 15.00
malování na tvář pro děti
12.00
3. ročník soutěže Vratimovský koblížek
7 jedlíků – každý 15 koblihů – limit 10 minut
VÝHRA – 1000 Kč poukaz do Restaurace Bowling
Rakovec
12.15 - 13.00
Vystoupení žáků ZUŠ Vratimov
a mažoretek ZIK ZAK
13.00 – 15.00
S Hopsalínem na Madagaskar

Výzva
spolkům a organizacím o zaslání termínů akcí v roce 2014
do Vratimovského kalendáře.
Termín: do 30. 6. 2013, zaslat na info@ksvratimov.cz nebo na CD.
9

společenská rubrika, akce

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS
Prodám cihlový byt 3+1 ve Vratimově. Cena 1 200 000. Tel. 604
852 719.

Čas nevrací, co vzal, zůstanou jen vzpomínky
a žal. 1. května 2013 je to už rok,
co nás navždy opustila
paní

Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví ve Vratimově. 1. patro. Tel.
605 563 324.

Marie Ožanová
Nikdy nezapomeneme!
Manžel Milan a dcery Helena a Eva s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Pronajmu byt 2+1 ve Vratimově. Tel. 603 983 987.

Prodám byt ve Vratimově 2+1. Tel. 602 535 639.

Dne 14. května 2013 vzpomeneme
nedožité 50. narozeniny
našeho drahého syna

Martina Tomáše

Hledám prostory k pronájmu cca 100 m² případně i k odkoupení.
Vratimov, Ostravsko. Mobil 603 965 456, 604 664 500.

Opustil nás před 10 lety 14. 8. Děkujeme všem,
kdo ho znali a vzpomenou s námi.
Maminka s rodinou.

Prodám elektrickou pilu na dřevo, ruční výroba. Levně! Prodám
50 m pozinkovaného pletiva na plot. Nové - nepoužité. Tel. 604
543 756.
Prodám stavební pozemek 2550 m² ve Václavovicích. Info 736 707
010.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl
rád, nikdy nezapomene. 17. května 2013
vzpomeneme 2. výročí úmrtí mé manželky,
maminky, babičky, prababičky,
paní

Noc kostelů

Heleny Horňákové
Vzpomíná manžel a celá rodina.

Dne 24. 5. 2013 od 19 do 23 hodin bude ŘK
kostel sv. J. Křtitele ve Vratimově v rámci

Čas ubíhá a nevrátí, co vzal, jen vzpomínka
zůstane v srdci dál. Dne 25. května 2013
vzpomínáme 5. výročí úmrtí
pana

akce „ Noc kostelů“ zpřístupněn veřejnosti.
Náplní této akce bude komentovaná prohlídka
interiéru kostela, varhan, bohoslužebných

Jaroslava Plachty

předmětů a rouch, poslech varhanní hudby a
zpěvu, prohlídka zvonice, informace o historii

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

kostela a jednotlivých dobách liturgického
roku, ukázka farní kroniky, promítání fotografií
ze života farnosti a další dle programu

Vážení čtenáři,
jelikož na příští rok chystáme vydání obrazové publikace, v níž budou staré fotografie a pohlednice Vratimova,
prosíme tímto vratimovské obyvatele, pokud mají doma
nějaké staré fotografie a pohlednice města, zda by je nechtěli poskytnout do této publikace. Tyto materiály si pouze naskenujeme a hned Vám je vrátíme. Fotografie můžete
donést do Kulturního střediska Vratimov, p. Romaně Slívové, tel. č. 595 700 752, 731 446 809.
Děkujeme.

vyvěšeného před vstupem do kostela.
Návštěvníci obdrží Poutnický pas (včetně
sběratelské karty) k putování po kostelích
Diecéze ostravsko-opavské a mohou získat
Certifikát poutníka. Pro děti bude připraveno
překvapení. Zájemci jsou srdečně zváni, vstup
zdarma!

Redakční rada
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akce, kurzy, pohádka

Květen v kulturním středisku

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA VRATIMOV
a občanské sdružení POSPOLU

Program ve Společenském domě ve Vratimově
9. května
15.00
velký sál KD - Vítání jara
14. května
18.00
kinosál
ZUŠ – Jarní koncert
26. května
10.00
kinosál
Jak se pejsek nechtěl
			
umývat
26. května
14.00
kinosál
DDM – Galapřehlídka
1.,2.,8.,9.,
15.00-18.00
Galerie VG výstava obrazů 		
			
Davida Lloyda
2.,9.,16.,23., 30.
15.00
učebna č.11 Autoškola
6.,10.,20.,27.
16.30
kinosál
Zkouška ZUŠ
15.,16.,22., 15.00-18.00
Galerie VG výstava obrazů 		
23., 29., 30. 			
Beskydská krajina

Vás srdečně zvou na

JARNÍ KONCERT
a výstavku výtvarných prací
úterý 14. května 2013, 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.

Program v Kulturním domě Horní Datyně
18. května

21.00

velký sál

Májová veselice

Kurzy
pondělí
		
		
		
		
		

9.00
15.30
17.00
18.00
18.30
19.00

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

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

úterý
		
		

18.00
18.30
19.00

cvičební sál
banketka
cvičební sál

pilates
vinyasa jóga
bodyform

středa
		
		

17.00
18.00
19.00

banketka
cvičební sál
cvičební sál

jóga
bodystyling
fit balony

Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ.
Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň a Řepišť
se uskuteční dva samostatné JARNÍ KONCERTY
v dopoledních hodinách.

Duo Šamšula

Jak se pejsek
nechtěl umývat

Oprava

Kupon na vystřižení

V dubnovém čísle Vratimovských novin došlo v důsledku technické chyby v článku Zahrádkáři hodnotili a plánovali ke ztrátě
části textu. Správně má tato pasáž znít: V loňském roce jsme také
pronajímali naše prostory v DZ na různé soukromé oslavy, svatby
a jiná setkání občanů. Těchto pronájmů bylo 23.
Z fin. výtěžků společ. akcí, z moštování ovoce, výkupu padaných
jablek i pronájmů místností jsme pak financovali provozní náklady našeho DZ, které činily za loňský rok 55 000 Kč. Také jsme si
zakoupili sekačku na trávu a uhradili PF v Ostravě pronájem za
pozemky pod DZ a jeho nádvoří.
Redakční rada

26. května v 10 hodin

kinosál Hvězda Vratimov
Poděkování hasičům
Kulturní středisko Vratimov děkuje hasičům z Vratimova
a Horních Datyň za jejich obětavou a nezištnou pomoc na
velikonoční neděli při likvidaci sněhových nánosů ze střechy
Společenského domu ve Vratimově.

rodinné vstupné 80 Kč (1 + 1),
samostatné - dospělí 60 Kč, děti 40 Kč
Po předložení vybarveného obrázku
obdrží děti malé překvapení.
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kino Hvězda v květnu
kdy je třeba vyhledat někoho, kdo kdysi dávno velmi ovlivnil
jeho život. Setkání s herečkou Janou je ale poněkud jiné, než
si představoval. Přesto je to právě tahle vitální dáma, která nemíní rezignovat na
aktivní život, která
znovu zamotá jeho
osud. Díky Janě se
Ota vydává na napínavou road-movie, na jakou by si
možná ani v mladším věku netroufl.
A je to právě tohle
důležité setkání, které oba utvrdí v poznání, že nejhorší, co
může člověk udělat - je všechno vzdát.
Režie: Jiří Strach
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Jiřina Bohdalová, Ivan Trojan, Jiřina Jirásková, Lenka Vlasáková, Taťjana Medvecká,
Viktor Preiss a další

Rodinný film

Kozí příběh se sýrem

1. května ve 14 hodin
ČR, 2012, 85´, rodinné vstupné (1 + 1) 100 Kč, jednotlivec 70
Kč, animovaný rodinný film, přístupnost bez omezení
Kozí příběh se sýrem volně navazuje na předchozí díl. Děj filmu se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového
království a kromě starých známých postav se mohou diváci

Filmový klub

Lore

těšit na řadu pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny – děti
Kuby a Máci - Honzíka a Zuzanku, kteří spolu s Kozou procházejí celým příběhem. Celkové ladění filmu je více rodinné
a pohádkové, než v předchozím díle.
Režie: Jan Tománek
Hrají: Jiří Lábus, Matěj Hádek, Mahulena Bočanová, Karel
heřmánek, Michal Dlouhý, Miroslav Táborský a další

9. května v 18 hodin
Německo, Austrálie, Velká Británie, 2012, 105´, vstupné 70
Kč (členové klubu sleva 10 Kč), válečné drama, nevhodné
pro děti do 12 let
Poté, co byli Lořini nacističtí rodiče uvězněni americkými a
sovětskými vojsky a ona byla ponechána svému osudu, přebírá dívka zodpovědnost za své
čtyři mladší sourozence a vede
je z Bavorska přes zničenou
zemi na sever do bezpečí babiččina domu vzdáleného asi 900
km. Na své pouti děti musejí
překonávat mnohé těžkosti, které s sebou přinášejí nelehké poválečné podmínky. Lore začíná chápat realitu – hrůzu Hitlerovy války i důsledky jednání
svých nacistických rodičů, kteří znali a schvalovali zvěrstva
holocaustu.
Režie: Cate Shortland
Hrají: Saskia Rosendahl, Nele Trebs, Phillip Wiegratz, Ursina Lardi, Kai-Peter Malina, Sven Pippig

Jedlíci aneb Sto kilo lásky…

2. května v 18 hodin
ČR, 2013, 90´, vstupné 90 Kč, komedie, přístupnost bez omezení
Promítáme v den premiéry filmu! Do právě otevřeného „hubnoucího“ sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout. A i
když každý z nich
k tomu má jiný
důvod, všichni tu
teď pod dohledem asketického
primáře podstupují nejroztodivnější procedury
a cvičení, to vše
navíc bez jídla,
alkoholu a sexu.
Tím se pro většinu z nich pobyt v sanatoriu stává noční můrou.
Hrdinové Jedlíků jsou romantičtí i pošetilí, vtipní i dojemní,
žádný z nich nepostrádá smysl pro humor. Všichni jsou vedeni
láskou – k lidem, věcem, práci, a samozřejmě k jídlu – a každý
z nich ji také nakonec najde. Jak už to prostě v dobrých filmech
bývá.
Režie: Tomáš Magnusek
Hrají: Karel Heřmánek jr., Tomáš Magnusek, Martin Stropnický, Veronika Žilková, Dagmar Patrasová, Ivana Andrlová
a další

Pohádková sobota pro děti:

Méďa Béďa

11. května ve 14 hodin
ÚSA, 2010, 77´, vstupné 30 Kč, animovaná rodinná komedie, přístupnost bez omezení
Do Yellowstonského parku už nechodí tolik lidí jako dřív a
obchod tak vázne, proto se starosta Brown rozhodl park zavřít
a pozemek prodat. To znamená, že rodiny už nebudou
moci poznávat krásy přírody
– a co je horší: Méďa Béďa
a jeho kamarád Bubu budou
muset opustit svůj jediný domov, jaký kdy měli. Postaven
před největší výzvu svého
života musí Méďa Béďa dokázat, že je opravdu chytřejší než
průměrný medvěd a spolu s Bubem spojí síly s rangerem Smithem, aby společně našli způsob, jak park zachránit.
Režie: Eric Brevig
V českém znění: Jan Šťastný, Matěj Hádek, Tomáš Juřička,
Jitka Ježková, Bohdan Tůma a další

Vrásky z lásky

8. května v 18 hodin
ČR, 2012, 101´, vstupné 70 Kč, drama-komedie, přístupnost
bez omezení
Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů, kterými poněkud komplikuje život svému synovi a snaše. Nyní jej
čeká náročná operace a Ota se rozhodne, že je ta správná doba,
12

kino Hvězda v květnu

Můj týden s Marylin

Paříž - Manhattan

29. května v 18 hodin
USA, Velká Británie, 2011, 99´, vstupné 70 Kč, životopisné
drama, přístupnost bez omezení
Film vznikl v roce otevření kina Hvězda, je to první český
Film Můj život s Marilyn Monroe nabízí neobvykle intimní pohled na hollywoodskou ikonu a její spontánní emotivní vztah

15. a 16. května v 18 hodin
Francie, 2012, 77´, vstupné 90 Kč, romantická komedie, nevhodné pro děti do 12 let
Hraný debut mladé francouzské režisérky Sophie Lellouche
narušuje strukturu současné hollywoodské romantické komedie a přináší inteligentní, půvabnou, a zároveň vtipnou obdobu

tohoto oblíbeného filmového žánru. Přináší příběh svobodné
svérázné lékárnice Alice, která nachází únik ze samoty ve
filozofických filmech Woodyho Allena. V nich totiž dokáže
najít odpověď na všechno.
Režie: Sophie Lellouche
Hrají: Alice Taglioni, Patrick Bruel, Marine Delterme, Louis-Do de Lencquesaing, Michel Aumont

s mladým mužem, který jí rozuměl víc než kdokoliv jiný. Začátkem léta 1956 vkročila americká herečka Marilyn Monroe
poprvé na britskou půdu. Během svatební cesty s manželem
Arthurem Millerem, známým americkým dramatikem, přijela
Monroe do Anglie natáčet snímek Princ a tanečnice…
Režie: Simon Curtis
Hrají: Michelle Williams, Eddie Redmayne, Kenneth Branagh, Judi Dench, Emma Watson, Dominic Cooper, Julia
Ormond

Rodinný film

Legenda o sovích strážcích

22. – 23. května v 17 hodin
USA, Austrálie, 2010, 97´, rodinné vstupné (1 + 1) 100 Kč,
jednotlivec 70 Kč, animovaný, dobrodružný, přístupnost bez
omezení, v českém znění
Hlavní postavou je mladý soví kluk Soren, který je okouzlen
historkami svého otce o strážcích Ga’Hoolu - mýtické skupině okřídlených bojovníků. Ti bojovali proti zlým Čistým,

Celovečerní dokument

Šmejdi

30. května v 18 hodin
ČR, 2013, 74´, dokumentární, přístupnost bez omezení
vstupné 70 Kč,

SENIOŘI NAD 65 LET VSTUP ZDARMA
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu
děje na populárních
zájezdech s obědem
zdarma? Praktiky,
ze kterých mrazí.
Lži a promyšlená
manipulace, jejímž
jediným cílem je
donutit bezbranné
staré lidi k nákupu
předraženého zboží. Senioři ze svých
nuzných
důchodů splácí horentní
sumy za často nekvalitní produkty.
Někteří z nich se
dušují, že už na žádnou akci nikdy nepojedou, jiní to nevydrží a
jedou znovu. Co je žene? Zvědavost? Samota? Nebo závislost?
Režie: Silvie Dymáková

jak si sami říkají, ve velké bitvě za záchranu všech druhů sov.
Zatímco Soren sní o tom, že jednoho dne se přidá ke svým
hrdinům, jeho starší bratr Kludd se té představě jen vysmívá
a touží jen po lovu, létání a být otcovým oblíbencem místo
Sorena. Kluddova žárlivost má ale hrůzné následky - oba soví
sourozenci vypadnou z hnízda na vrcholu stromu přímo do
spárů Čistých…
Režie: Zack Snyder
V českém znění: Matouš Ruml, Dana Syslová, Ladislav
Županič, Petr Oliva, Martin Zahálka a další
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VeGéčko

Vratimovská galerie VG (VeGéčko)

Výstava obrazů

Beskydská krajina
Vernisáž 14. května 2013 v 17.00 hod.

Kulturní středisko Vratimov - Společenský dům
vestibul kina Hvězda
Výstava bude otevřena do 23. června 2013

Výstava obrazů

Davida Lloyda
Kulturní středisko Vratimov - Společenský dům - vestibul kina Hvězda
Výstava bude otevřena do 10. května 2013

Provozní doba galerie: st a čt 15.00 - 18.00 hod.
Galerii můžete navštívit po předchozí telefonické domluvě také mimo otevírací dobu (tel. 595 700 751)
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Z obsahu:
– Ze schůze rady města
– Okénko do vratimovské historie
– Městská pouť
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POLICIE ČR Vratimov
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604 127 288

Dechový orchestr přivezl z Belgie stříbro!!!

V dubnovém čísle jsme vás informovali o účasti Dechového orchestru naší ZUŠ na prestižní evropské soutěži v belgickém
Neerpeltu pod názvem „ 61. EUROPEAN MUSIC FESTIVAL FOR YOUNG PEOPLE”.
Ta se odehrála během prvního květno- sportovní hale, která byla doslova „na- zřejmě také pedagogům, kteří se na jejich
vého víkendu a mimo jiné se jí zúčastnily šlapaná“ třemi a půl tisíci diváků, jeden z kvalitním výkonu podíleli odborným veorchestry z Barcelony, Budapešti, Dubli- nejmladších členů orchestru – jedenáctile- dením, patří veliký dík! Tento mimořádný
nu, Hamburku, Hong Kongu, Mnichova, tý bubeník Benedikt Holčák. V bouřlivé úspěch je dokladem toho, že se na ZUŠ ve
Petrohradu, Varšavy a samozřejmě mnoho atmosféře slavnostního vyhlášení si pak Vratimově daří vést děti a mládež kvalitně
dalších. Náš orchestr se silné konkurence mnozí mladší členové našeho orchestru a správným směrem a je samozřejmě velinezalekl a ve velmi kvalitně obsazené nej- vůbec poprvé mohli užívat svých „patnáct kým příslibem i do budoucna!
vyšší kategorii „A“ získal mezi více než minut slávy“. Obrovským úspěchem a
Bližší informace na oficiálních strántřiceti orchestry druhé místo! Navíc byl ovacemi vestoje byl oceněn také koncert, kách festivalu: www.emj.be, aktuální foto
odbornou porotou oceněn jako orchestr, který orchestr odehrál v sobotním večeru v záložce MEDIA /foto´s/. Náš orchestr
z jehož členů byla cítit největší radost ze v kulturním centru De Kentings ve městě má číslo M 104.
hry a největší energie. Cenu přebíral ve Neerpelt. Všem členům orchestru a samoDavid Schreiber,
zástupce ředitele ZUŠ Vratimov

Poděkování dechovému orchestru při ZUŠ
Dechový orchestr Občanského sdružení POSPOLU při naší základní umělecké
škole opět slavil úspěch. Ve dnech 4. a 5.
května se zúčastnil prestižní soutěže amatérských evropských hudebních souborů v
belgickém Neerpeltu. Už samotné pozvání

na tento festival je velkým oceněním, neboť zde vystupují jen ty nejlepší amatérské
soubory z celé Evropy i hostující mimoevropské. Děti z Vratimova a Paskova, spolu
se svými učiteli, předvedly obdivuhodný
výkon, dosáhly výborného umístění a po-

rota je navíc neformálně označila za nejveselejší soubor na letošním festivalu.
Za příkladnou reprezentaci města Vratimova vedení města děkuje a přeje souboru
i do budoucna mnoho obdobných úspěchů.
Za město Vratimov
starostka JUDr. Dagmar Hrudová

Dechový orchestr ZUŠ Vratimov v Belgii.
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Drogerie TETA zatím ve Vratimově nebude
Naši občané si oblíbili nákupy v provozovně řetězce drogerie
TETA v nákupním středisku. Obchod však provozovatelé náhle
uzavřeli a město obdrželo výpověď z nájmu. Samozřejmě jsme
se ptali, proč k tomu došlo, zda bude činnost obnovena a případně, co pro to může město udělat. Přes vstřícný přístup zástupce
majitele jsme se dozvěděli nepříznivou zprávu. Firma již má

jiné a vyšší požadavky na prostory, tak, aby odpovídaly jejich
standardům a bohužel nebytové prostory, které město může v
nákupním středisku nabídnout, toto již nesplňují. Rozlohou jsou
pro ně malé. Firma alespoň slíbila, že se porozhlédne i jinde ve
Vratimově, takže nezbývá než doufat, že někdo jiný jim vyhovující prostory nabídne.
JUDr. Dagmar Hrudová,
starostka

Ze zasedání
Zastupitelstva města Vratimova
a schůze Rady města Vratimova

Oznámení

Oznamujeme občanům Horních Datyň, že modrý kontejner
na sběr použitého textilu byl z důvodu omezování výhledu v
silničním provozu z lokality u točny přemístěn na lokalitu k
separacím u kulturního domu. Během letošního roku přibude k
současným kontejnerům pro odkládání textilu ještě jeden kontejner a sice u separací na stanovišti K Hájence.

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání
dne 29. dubna 2013 projednávalo:
– Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací
za rok 2012
– Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, spol. s r.o.
– Stav hospodaření společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r.o.
– Vyhodnocení údržby místních komunikací v zimním období
– Přípravu koupaliště na letní sezónu 2013
– Spojení cyklostezky na území města Vratimova a v k. ú.
Hrabová novým přemostěním pro pěší a cyklisty
– Hospodaření Regionu Slezská brána, svazek obcí za rok 2012
– Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním
městem Ostrava a Městem Vratimov
– Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Vratimov
– Schválení účetní závěrky města Vratimova k rozvahovému
dni 31. 12. 2012
– Rozpočtové opatření č. IV/2013
– Schválení Dodatků zřizovacích listin příspěvkových
organizací města Vratimova
– Schválení přijetí finanční podpory na grantový projekt pro
Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvkovou organizaci
– Informace z třetích Hovorů s občany v Horních Datyních

RNDr. Ivana Hranická,
odbor VaŽP

Vítání občánků

V měsíci červnu pořádá Sbor pro občanské záležitosti slavnostní vítání občánků v sobotu 22. 6. 2013 v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově a v sobotu dne 15. 6. 2013 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.
Telefonické objednávky: 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
Drahomíra Večeřová, matrikářka

Zastupitelé Ing. Lucie Krausová
a Bc. Martin Čech (radní města)

Rada města Vratimova na své schůzi dne 7. května 2013
projednávala:
– Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace
– Smlouvu o dílo k zajištění konzultačních a servisních služeb
– Udělení souhlasu k realizaci veřejné zakázky
– Udělení souhlasu k provádění úprav nemovitého majetku

Vás srdečně zvou na

HOVORY S OBČANY
V pondělí 10. 6. 2013 v 17.00 hodin

Rada města Vratimova na své schůzi dne 17. května 2013
projednávala:
– Závěrečný účet města Vratimova za rok 2012
– Plán oprav místních komunikací
– Přidělení nebytových prostor
– Dodatek č. 13 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor
– Udělení dodatečného souhlasu k přijetí věcného daru
– Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
města Vratimova k rozvahovému dni 31. 12. 2012
– Schválení Smlouvy o nájmu části pozemku na městském
koupališti na letní sezónu 2013
– Zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce chodníku podél
ul. Datyňská včetně zálivu pro AZ Nová škola


v Music club cafe, stadion Vratimov
Program:
• Plány a rozpočty města na rok 2013
• Diskuze, co občany města trápí, náměty a nápady pro
spokojenější život
Pozvánka platí i pro spoluobčany z Horních Datyň
(Náměty k diskuzi můžete posílat na email:
lucie-krausova@seznam.cz)

Ivo Kičmer, místostarosta
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Louky nejsou kompostárna

ulici Spojovací a ve Vratimově ulici U Hráze. Konkrétně na ulici U Hráze v místech vstupu na cyklostezku se jedná o městský
pozemek. Skládka posečené trávy, plevele a hnijícího ovoce od
jablek, hrušek až po meruňky, zde dosáhla v minulých letech
obřích rozměrů. Byla proto opakovaně za nemalé peníze z rozpočtu města odklízena. Bohužel letos již opět byli viděni místní
obyvatelé z přilehlých domků, jak ze svých zahrad sem vyváží posekanou trávu a dávají základ nové hnijící černé skládce.
Upozorňujeme, že toto jednání je protizákonné a nepřípustné, protože i když se jedná o pouze biologický odpad, jedná
se o vytváření černých skládek!

Po letos dlouhé a úporné zimě, kdy se snad každý již nemohl
jara dočkat, nás s jeho nástupem, kromě oku lahodících konečně svěže zeleně vyrašených stromů a rozkvetlých poupat, přivítal nešvár opakující se na stále stejných lokalitách našeho města. Stejnou jarní zelení, jakou potěší větvičky stromů a keřů,
září i bující tráva. Ovšem pouze tráva rostoucí. Ve chvíli, kdy
je posekána, což je z hlediska údržby pozemků chvályhodné a
nutné, se změní nejen její barva ale i charakter a stává se z ní
odpad. I když se jedná o odpad biologický, rozložitelný, je nutno
s ním nakládat jako s odpadem a není možno jej vysypat kdekoliv nás napadne a věřit, že příroda si pomůže. Posekaná tráva
vyvezená na louky, do příkopů, do parků, pod stromy, často ve
velkých nánosech, nejen hyzdí okolí, ale také zahnívá, zapáchá
a často se stává i základem pro vytvoření černé skládky dalšího odpadu všeho druhu. Je až neuvěřitelné, že někteří naši
spoluobčané si přepečlivě uklidí „doma“, na svém pozemku a
pak naprosto bezostyšně a s čistým svědomím trávu vyhodí na
sousední, cizí pozemek! Jako jeden z nejodstrašujících příkladů
míst změněných na kompostárnu uvádíme v Horních Datyních

V současné době má každý občan možnost, pokud nechce
zakládat kompost na své zahrádce, zajistit si přes městský úřad
biopopelnici a její vývoz nebo biologicky rozložitelný odpad
odevzdat ve Vratimovských službách, případně zdarma v kompostárně na ul. Na Příčnici.
RNDr. Ivana Hranická,
odbor VaŽP

Připomínky občanů byly vyslyšeny
V minulém a letošním roce mnohá města a obce v našem
okolí zakázaly podomní prodej. I v našem městě měli občané
časté připomínky k podomnímu prodeji. Různí prodejci občany našeho města navštěvovali v domácnostech s nabídkou různého zboží a služeb. Přesvědčivá argumentace prodejců často
přesvědčí občany o výhodnosti nabídky. O to větší zklamání
pak vystřídá po podpisu smlouvy nebo koupi zboží výhodnost
nabídky.

Dle tohoto článku je na území města Vratimova zakázán pochůzkový prodej (vyjma charitativních akcí) a podomní prodej.

Vedení města se tímto nešvarem zabývalo a tento negativní
jev řešilo.

Tento nový článek Tržního řádu reaguje na současné nežádoucí jevy ve společnosti.

Dne 19. dubna 2013 na schůzi rady města projednalo a schválilo úpravu Tržního řádu města. Tržní řád města stanovuje podmínky prodeje na městském tržišti. Tržní řád byl rozšířen o
článek 4 – Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb.

Věříme, že tímto opatřením dojde k podstatnému omezení
pochůzkového a podomního prodeje v našem městě.

Poděkování občanům

Oznámení o provádění
pravidelných odečtů vodoměrů

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí pověření zaměstnanci města zařazení do Městského úřadu Vratimov (Mgr.
Šárka Šalamounová – číslo telefonu 595 705 920). Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů (Zákon č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Ivo Kičmer, místostarosta

Oznamujeme, že jako odměna a zároveň i poděkování za
umístění našeho města na sedmém místě v soutěž O keramickou popelnici, kterou pořádá EKO-KOM ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, nám byl věnován strom k výsadbě.
Jedná se o jasan ztepilý, nižší malokorunný kultivar. Místem
pro vysazení byl zvolen trávník v prostoru mezi domem s pečovatelskou službou a zastávkou autobusu. Ještě jednou děkujeme všem svědomitým a pečlivě separujícím občanům našeho
města!

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že v termínu
od 30. 5. do 12. 6. 2013 ve Vratimově
od 20. 6. do 27. 6. 2013 v Horních Datyních

budou prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovníky Ovod,
spol. s r.o. Současně si Vás dovolujeme informovat, že změnu
v provádění odečtů si můžete ověřit telefonicky na call centru
SmVaK Ostrava a.s. - tel. č. 840 111 123.

RNDr. Ivana Hranická,
odbor VaŽP

Beata Hejtmánková,
vedoucí střediska odečtů Frýdek-Místek,
Ovod, spol. s r. o. Opava

Výzva
spolkům a organizacím o zaslání termínů akcí v roce 2014

do Vratimovského kalendáře.
Termín: do 30. 6. 2013, zaslat na info@ksvratimov.cz nebo na CD.
3

informace občanům

Naše družební město Senj

V 90. letech minulého století navázalo město Vratimov družbu s chorvatským městem ležícím na pobřeží Jaderského moře,
městem Senj. Má zhruba tolik obyvatel jako naše město, kolem
6 tisíc a na mapě ho najdete při Velebinském průlivu v zátoce
Senjska draga. Rozkládá se na příkrých, kamenitých svazích
podél Jadranu. Klima však není tak příznivé jako v jiných přímořských chorvatských městech a nejvíce trpí nejsilnějším větrem jadranského přímoří, bórou. Ten zde vane až 200 dní v roce
od průsmyku Vratnik a pohoří Velebity, v zimě mívá sílu orkánu
a Senj je tak nejchladnějším místem na Jadranu.
Senj je starobylé, historické město. Největší slávy dosáhlo v
16. století, kdy se zde začali usazovat utečenci z Turky obsazených území tzv. uskoci. Byli to současně hrdinové i piráti bránící
město jak před tureckými, tak benátskými dobyvateli. Uskoci
se stali příčinou i válečného konfliktu mezi Rakouskem a Benátkami. Benátčané požadovali, aby Rakousko zakročilo proti
uskokům, plenícím jejich lodě. Toho nakonec dosáhli, uskoci
byli násilím vystěhováni do vnitrozemí a jejich lodě zničeny.
Likvidace uskoků přinesla městu naprostý úpadek, ze kterého se
město dlouho nemohlo vzpamatovat.
S tímto městem je spojeno písmo hlaholice, stejné písmo, které k nám přinesli věrozvěstové Konstantin a Metoděj v 9. století
n. l. Již v 15. století zde byla významná tiskárna hlaholských
knih.
K návštěvě našeho družebního města jsme byli pozváni společně s družebními městy ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Francie. Delegace z chorvatského města Jastrebarskog
při té příležitosti podepsala družební smlouvu a stala se sedmým
družebním městem Senje.
Pozvání jsme přijali a večer 21. dubna do města přijeli. Vratimov zastupovali starostka, místostarosta a člen městského zastupitelstva pan Vladimír Švidrnoch. Pozvání platilo pro čtyři
osoby, nikdo další ze zastupitelů bohužel neprojevil o návštěvu
našeho družebního města zájem. V dalších dvou dnech jsme navštívili, mimo jiné, zdejší gymnázium Pavla Rittera Vitezoviče,
jedno z nejstarších v Chorvatsku, s mnohaletou tradicí a bohatou
knihovnou s cennými knihami psanými hlaholicí, z nichž některé byly vytištěny již v 16. století. Studenti a jejich profesoři připravili při příležitosti 300 let od smrti Pavla Rittera Vitezoviče
literární pásmo z díla tohoto spisovatele, dějepisce a obroditele
a malou výstavku zejména starých knih a tisků a spolu s vedením školy, čelnými představiteli města Senji a zástupci ostatních
družebních měst jsme položili věnec k památníku této významné senjské osobnosti.
Bohatý dvoudenní program vyvrcholil slavnostním otevřením
nádherně zrekonstruovaného parku na kopci pod hradem a zároveň pevností Nehaj (čti Nechaj, volně přeloženo „neboj se“).
Postavil ho uskocký kapitán Lenkovič k ochraně Senje proti
Turkům v renesančním slohu v polovině 16. století. Rekonstruk-

ce parku byla z převážné části financována z dotací EU, přestože
Chorvatsko vstup do EU čeká teprve v tomto roce.
Hrad je nádherně zrestaurován, najdeme zde zasedací sály, restauraci, galerie, místnosti s historickými předměty, které zde
byly nalezeny, či se váží k tomuto místu. Spolu s rekonstruovaným parkem vytváří nádherné místo pro odpočinek a nezapomenutelnou dominantu města Senje.
Před odjezdem jsme, stejně jako ostatní delegáti, navštívili
senjskou radnici, předali si dárky a krátce pohovořili se starostou
a místostarostou. Zástupci našeho družebního města projevili
trochu lítost nad tím, že naše družební vztahy jsou spíše jen formální a spočívají v tom, že se zhruba jednou za volební období
navzájem navštívíme. Město Senj je naším jediným družebním
městem a pokusíme se v budoucnu najít to, co naše města spojuje a prohloubit vzájemnou spolupráci nejen mezi představiteli
města, ale i mezi zájmovými organizacemi a spolky.
JUDr. Dagmar Hrudová,
starostka

Z návštěvy družebního města Senj.

Co chceme stavět v tomto roce a jaké investice připravujeme
Občané měst a obcí by měli být informováni o všem podstatném, co se v jejich obci odehrává a investiční činnost patří určitě
k těm nejdůležitějším. A přestože by v těchto otázkách mělo mít
vedení města zcela jasno, informace nebudou postaveny tak, jak
bychom chtěli, tedy „ co budeme stavět“ ale „ co bychom chtěli
stavět“. Naše investiční plány jsou sice konkrétní a máme v nich
jasno, nejistotu do nich však vnáší jednak dotační podmínky, s
tím spojená nepředvídatelnost v rozhodování státních úředníků,
jak z hlediska termínů pro jejich stanoviska a rozhodnutí, tak
případných změn jejich rozhodnutí. Rovněž čerstvě novelizovaný a tolik diskutovaný zákon o veřejných zakázkách komplikuje
obcím život a zejména u větších investic je výběrové řízení od
prvního oznámení do výběru nejlepšího uchazeče nepřiměřeně dlouhé a složité. Může nám proto začátek stavební činnosti

posunout o několik měsíců oproti předpokládaným termínům.
Vezmeme-li v úvahu, že investiční činnost je v našich podmínkách zpravidla omezena od jara do podzimu a i v těchto ročních
obdobích nelze vždy stavět po celou dobu, nezbývá mi, než psát
o tom, co chceme stavět a věřit, že nějaká nepředvídatelná komplikace nám naše plány nezmaří.
Máme přísliby dotací na opravu dvou domů s pečovatelskou
službou a mateřské školky ve Vratimově. Ty jsme obdrželi v
polovině prosince 2012 a začátkem tohoto roku jsme zahájili
výběrová řízení dle zákona o veřejných zakázkách. To plynule,
dle zákona, pokračuje a koncem měsíce května byli vybráni vítězní uchazeči. Teď musíme vyčkat 15 dnů na podání námitek
těch neúspěšných, a pokud se nikdo neodvolá, uzavřít smlouvy o dotaci se Státním fondem životního prostředí. Budou-li
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při uzavírání smlouvy dostatečně rychlí, tím myslím, když to
zvládnou za méně než dva měsíce, můžeme na podzim začít s
revitalizací obou domů s pečovatelskou službou. Protože oprava
školky musí proběhnout v době prázdnin a uzavření smlouvy o
dotaci se Státním fondem životního prostředí nelze očekávat
dříve než v září, chceme na podzim letošního roku provést opravu a zateplení domů s pečovatelskou službou a v příštím roce
opravu a zateplení školky. Chápavý čtenář těchto řádků jistě již
tuší, v čem je obrovský problém. Byrokratický moloch dělá ze
samotné realizace i těch nejnáročnějších staveb záležitost velmi
jednoduchou a časově nenáročnou. Prostě procházku růžovým
sadem, samozřejmě s trochou nadsázky. Moci s nimi vůbec začít
se však v naší přebyrokratizované společnosti stává nepřekonatelným problémem, na který si často musíte najímat a platit specializované firmy. A proto raději užívám podmiňovací způsob
„chtěli bychom“ a doufám, že se v tom labyrintu nepředvídatelného, byrokratického přístupu a často nesmyslných, nejednoznačných a přípravu investic zbytečně prodlužujících zákonů a
jiných právních předpisů neztratí hlavní smysl toho snažení, že
chceme něco postavit pro lidi a ne jich na administrativní přípravě staveb desítky zaměstnat, aniž cokoliv postavíme.
Jak jsme již avizovali, v rámci našeho záměru v tomto volebním období chceme opravit co nejvíce chodníků, a proto jsme i
pro tento rok požádali o dotace na chodník od základní školy na
ul. Datyňská po ul. Na Příčnici a byli jsme opět úspěšní. Po těžkém zranění žáka základní školy při dopravní nehodě, chceme
spojit opravu chodníku s dalšími úpravami jak komunikace, tak
autobusové zastávky směrem na Horní Datyně a přechodů pro
chodce.
Rozsáhlejší opravy čekají komunikace Višňová, U Padolu a U
Strouhy. Pro další jako např. ul. U Lípy, připravujeme projektové dokumentace tak, aby mohly být zásadně zrekonstruovány v
dalším roce.
Řada dalších místních komunikací, které jsou rovněž ve špatném stavu, se bohužel musí spokojit jen s menšími opravami.
Stav našich místních komunikací je, až na malé výjimky, více
než špatný, opravy cest patří k finančně nejnáročnějším, mají-li
být provedeny dobře. Situaci často komplikují majitelé nemovitostí při cestách. Své ploty, bohužel postavili přímo na hranici
svých pozemků, aniž zůstal dostatečný prostor pro komunikaci.
Cesty jsou často tak úzké, že je problém s dopravní obslužností,
zejména s odvozem odpadů.
Pořádně je opravit je tak nemožné. U cest nelze vybudovat
příkop, jak bylo zcela běžné dříve, ani provést jiné jejich odvodnění a voda z nich tak buď odtéká do přilehlých zahrad a dvorků nebo zůstává na cestě, kterou poškozuje. A protože lze stěží
předpokládat, že by majitelé nemovitostí posunuli své ploty a

vytvořili dostatečný prostor pro plnohodnotnou komunikaci, je
situace nevratná a bude neopakujícím se zdrojem stížností občanů na zaplavování jejich pozemků vodou z místních komunikací.
Avšak zpět k investicím. Nové veřejné osvětlení by měly dostat ulice Adámkova a Zaryjská. Zda osvětlení postavíme, bude
záležet také na majitelích rodinných domů na ul. Zaryjská. Pro
sloupy místního osvětlení zde není dostatek místa a některé musíme umístit na cizí pozemky. Pokud nám to neumožní, zůstanou
bohužel bez světel.
U školy na ul. Datyňská by mělo vyrůst sportoviště s lanovou pyramidou a cvičebními prvky pro větší děti, jako kladinou,
hrazdou apod., spolufinancované z dotací v rámci spolupráce ZŠ
s družebním městem v Polsku.
Pro občany Horních Datyň mám příznivou zprávu. Asi po
roce čekání byl vydán MŽP k naší žádosti o poskytnutí dotace
na stavbu kanalizace tzv. Registrační list. Což je příslib dotace a
představuje cca 90% jistotu poskytnutí dotace. Znamená to, že
můžeme začít s výběrovým řízením a přípravou celé investiční
akce. Společně s výstavbou kanalizace, resp. po ní, bude následovat oprava komunikací dotčených stavbou. To vše v rozpočtových nákladech cca 115 mil. Kč, včetně DPH, z toho přímé
investiční náklady na kanalizaci a opravy komunikací činí cca
96 mil. Kč, včetně DPH. Pokud se uskuteční, bude se jednat
historicky o jednu z největších investičních akcí v našem městě.
Půjde-li vše podle plánu, se stavbou začneme v příštím roce a
potrvá maximálně dva roky.
Plánujeme však celou řadu dalších oprav, např. výměnu elektroinstalace a podhledů ve Společenském domě ve Vratimově,
vyvolanou stavem elektrických rozvodů a zajištěním bezpečností návštěvníků. Oprava si pravděpodobně vyžádá uzavření
kulturního domu na nějakou dobu v měsících červenci až září.
Dále výměnu oken v ZŠ na Masarykově náměstí v budově Vratimovských služeb s.r.o. a další.
Stavební činnost s sebou zpravidla přináší různá omezení
a zhoršení podmínek oproti běžnému životu. Prosíme proto
všechny občany o trpělivost a shovívavost. Byť se pracovníci
našeho investičního odboru snaží takovým situacím předcházet,
provádějí kontroly a pravidelně řeší krizové situace, při tak velkém rozsahu investic, jak je letos plánujeme a pevně věřím, že
včetně mnoha dalších plánovaných pro příští rok, je také postupně uskutečníme, nelze zabránit nepříznivým vlivům na náš
život a životní prostředí ve městě. Odměnou by nám mělo být
hezčí město, zlepšení životního prostředí a celkově lepší životní
podmínky.
JUDr. Dagmar Hrudová,
starostka

ZIK-ZAK Kostičky Vratimov jsou II. vicemistry oblasti pro rok 2013
Dne 11. května 2013 se konalo oblastní kolo Národního šampionátu Mažoretek ČR v Mohelnici. Této soutěže se zúčastnily

mažoretky ZIK-ZAK Kostičky Vratimov. Po náročném výkonu, za deštivého počasí, vybojovaly 3. místo a zároveň titul II.
vicemistr oblasti v kategorii Děti starší. Za umístění obdržely
nominaci na Zemské kolo NŠ Mažoretek do Hranic. Děvčatům
blahopřejeme a budeme držet palce na Zemském kole. Rádi bychom poděkovali trenérce Renátě Hloušové a choreografce Natálii Cholevové za přípravu týmu ZIK-ZAK Kostičky Vratimov.
Rovněž děkujeme manželům Supíkovým, kteří jsou dlouholetými členy občanského sdružení ZIK-ZAK Vratimov a pomáhají při zajišťování akcí a soutěží. V letošním roce pro občanské
sdružení získali finanční prostředky z projektu Nové kostýmy
pro mažoretky ze společnosti ArcelorMittal. Děkujeme rodičům, kteří se snaží pomoci najít finance na pokrytí nákladů našeho klubu.
Zapsala za občanské sdružení
Hana Mindeková

Vratimovské mažoretky (foto autor).
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Informace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
na daň z nemovitostí v roce 2013
Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební
výměr nebo hromadný předpisný seznam.
Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2013 došlo ke změně výše
daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje
místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadným předpisným seznamem, který
je k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu.
Finanční úřad vydává jeden hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí za celý obvod
své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hl. město Prahu. Hromadné předpisné seznamy
zpřístupní všechny finanční úřady k nahlédnutí v průběhu měsíce května 2013. Informace o době,
kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní jednotlivé finanční úřady
veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu budou
zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji. Při nahlédnutí do hromadného
předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu
stanovené daně.
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho
zpřístupnění.
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu
odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u
správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek.
Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitostí
stanovena podle zákona o dani z nemovitostí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné
s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je
oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem
přiznané.

Splatnost daně z nemovitostí
Vyměřená daň z nemovitostí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných
splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do
30. listopadu zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do
31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší
částce.
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li
daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí vyšší než poslední známá daň, a
lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný
v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné
náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně
nemá vliv na běh úroku z prodlení.
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Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů zpracovávány centrálně a rozesílány
daňovým subjektům hromadně dodavatelskou ﬁrmou. Zasílána je standardní složenka typu A, podléhající
poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty.
Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 ﬁnančních úřadů se sídlem v jednotlivých
krajských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného
kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž
jsou uloženy spisy poplatníků. Tím se výrazně změnila správa daně z nemovitostí, neboť od 1. 1. 2013 je
daň z nemovitostí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje.
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti
dvou nebo více ﬁnančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo
více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto ﬁnanční úřady.
Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených ﬁnančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána
jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto ﬁnančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky,
pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však
zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného ﬁnančního úřadu
(tj. toho ﬁnančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost nachází), kterému je příslušná
platba určena. Upozorňujeme, že čísla účtů ﬁnančních úřadů, vzniklých od 1. 1. 2013, se liší od čísel
účtů původních ﬁnančních úřadů, existujících v r. 2012. Tuto skutečnost musí poplatník zohlednit,
platí-li daň bezhotovostně, např. trvalým platebním příkazem.
Na alonži složenky jsou uvedeny tyto důležité údaje:
● celková výše daně z nemovitostí na rok 2013,
● výše a termíny splatnosti splátek,
● spravující územní pracoviště ﬁnančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani
z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s ﬁnančním úřadem.
Z důvodu probíhajících organizačních změn Finanční správy ČR není na alonži složenky uveden
stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitostí.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách ﬁnančních úřadů jsou složenky rozesílány
v pořadí nezávislém na místní působnosti ﬁnančních úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že v jednotlivých
lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední
z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2013.
Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se
liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve
výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud
poplatník uhradil daň z nemovitostí na rok 2013 již před obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu
již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.
Ve speciﬁckých případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím
obcí) jednotlivými ﬁnančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé ﬁnanční úřady zvolit podle konkrétních
podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.
Důležité upozornění: Adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena
pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence
ﬁnančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný ﬁnanční úřad. Veškeré dotazy,
podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného ﬁnančního
úřadu, uvedeného na složence.
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Možná přijde i Andersen…
Nejen s tímto očekáváním, ale i s příslibem nočního dobrodružství, se letos již podruhé sešlo 27 žáků 5. – 8. tříd se svými učitelkami českého jazyka v pátek 4. dubna v 16.00 v ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí, aby se připojili k celostátní akci Noc s Andersenem 2013. Kromě literárních i dovednostních soutěží, tvůrčí dílny a zapojení do soutěže firmy EFKO, se účastníci setkali
také se svou paní ředitelkou Mgr. Alicí Čavojskou nad stránkami
starých školních kronik, s panem místostarostou Ivo Kičmerem

v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově, s knihovnicemi
Městské knihovny Vratimov a jejich nocležníky v soutěži připomínající 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje a také s vratimovským panem farářem Adrianem Januszem Wykretem v kostele sv. Jana Křtitele.
V průběhu celé akce plnili žáci různé úkoly, které jim měly připomenout literární výročí roku 2013. Nejprve si vyrobili papírové
oštěpy na mamuty, které vyzdobili názvy děl Eduarda Štorcha.
Svůj literární přehled mohli žáci předvést v soutěži AZ kvíz. V
další disciplíně soutěžící skládali rozstříhanou báseň Emanuela
Frynty Žalva, jejíž jednotlivé části navíc museli hledat v knihách
ilustrovaných Helenou Zmatlíkovou. Ve štafetovém čtení jsme si
četli z knihy Jaroslava Haška a noční promítání patřilo filmovým
podobám děl J. R. R. Tolkiena. Za vítězství v jednotlivých soutěžích byli žáci průběžně odměňováni drobnými sladkostmi. Na
konci večera byla vyhlášena absolutní vítězka, která byla nejúspěšnější účastnicí nocování. Letos se jí stala Petra Nováčková
ze 7. třídy. Pochutnala si na pizze Havaj, což byla hlavní výhra.
I když Andersen nakonec nepřišel, děti si akci skvěle užily.
Protože se akce zúčastnili jen vybraní žáci, nadšeně plnili zadané
úkoly a usilovali o co nejlepší výsledky. Se stejným elánem se
pustili i do tvoření básniček do soutěžeIgráček firmy EFKO, a
tak závěr večera patřil literárním pokusům samotných účastníků.
Jejich autorské čtení posloužilo jako čtení na dobrou noc. Po takovém čtení si všichni mohli nechat něco krásného zdát, třeba o
Noci s Andersenem 2014.

Děti během Noci s Andersenem (foto Lucie Parčišová).

Mgr. Pavlína Kožušníková,
ZŠ Masarykova

Když se chce, tak se čte….
Je všeobecně známo, že dnešní děti před četbou knih dávají daleko častěji přednost vysedávání u počítačů. Na Základní
škole na Masarykově náměstí ve Vratimově to nevzdáváme a
v rámci aktivit školní knihovny se snažíme s tímto soudobým
nešvarem bojovat.
Třikrát týdně mohou žáci školní knihovnu navštívit, půjčit si
knihu, nebo jen tak v jejích prostorách strávit velkou přestávku
prohlížením knih. Také se v letošním školním roce podařilo obnovit vydávání školního časopisu s novým názvem Školní svět.
Všechny příspěvky jsou autorské a jejími pisateli nejsou nikdo
jiný než naši žáci.
V průběhu celého školního roku se děti se svou knihovnou zúčastnili hned několika soutěží. Na podzim naše školní knihovna
obsadila krásné 2. místo v celostátní soutěži školních knihoven,
kterou vyhlašovalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J.
A . Komenského v Praze. (Soutěžní prezentace najdete na webových stránkách školy.)
Další úspěch jsme zaznamenaliv soutěži nakladatelství Albatros, ve které žáci 7. třídy soutěžili se svou prezentací Hobití
tlupa z Vratimova. (I tuto prezentaci lze zhlédnout na webových
stránkách naší školy). Žáci si vybojovali deskovou hru Hobit,
kterou mají k dispozici o přestávkách.
Měsíc březen – Měsíc čtenářů, byl na akce spojené s rozvojem
čtenářské gramotnosti obzvláště bohatý. Na naší škole proběhla
již tradiční Přehlídka mladých recitátorů, což je zábavné odpoledne všech, kteří rádi recitují a jejich fanoušků. Vítězství si odnesly 2 dívky: Lucie Vaňková ze 7. třídy a Tereza Chrobáková
z 9. A třídy.
Zapojili jsme se do soutěže Lidice, kde žáci kromě vyhledávání informací museli zpracovat i vlastní práci týkajících se osudů
lidí, jejichž jména najdeme na památnících ve Vratimově. Našeho regionu se týkala i vědomostní soutěž Křížem krážem Slezskou branou, kde jsme se umístili na pěkném 3. místě.

V závěru měsíce března jsme se zúčastnili internetové soutěže
Národního pedagogického muzea a knihovny J. A . Komenského v Praze pod názvem Škola v literatuře, které se zúčastnilo
celkem 747 soutěžících. Z 10 výherců byli 4 žáci naší školy:
Damián Pražák, Jan Skula, Jakub Rak a Michal Vehovský.
Zatím poslední akcí bylo nocování v naší škole v rámci celostátní akce Noc s Andersenem. A protože Hans Christian Andersen psal pohádky, tak i my na ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, pevně věříme, že stejně jako v pohádce dobro zvítězí nad
zlem, tak i krása a nápaditost literatury, ukrytá v knihách, zvítězí
nad povrchností sociálních sítí a počítačových her, které jsou
plné násilí a nesmyslů.
Mgr. Pavlína Kožušníková,
ZŠ Masarykova

„Hobití tlupa“ (foto David Kolpak).
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včelaři, SDH Vratimov

Datyňští včelaři

Organizace včelařů při Základní organizaci Horní Daryně hodnotila svou činnost na výroční členské schůzi, konané koncem
dubna 2013 v Kulturním domě v Horních Datyních. Předseda
Ing. Grohmann ve zprávě o činnosti uvedl, že spolek má 26 členů, převážně důchodců, obhospodařujících 325 včelstev, což je
nejvíce za poslední léta. Potěšitelné je, že se v poslední době pro
chov včel rozhodli dva mladí včelaři.
Odbornost včelařů je zajišťována povinným odběrem časopisu
Včelařství, odbornými přednáškami a také zájezdy k velkovčelařům, které pořádají okolní spolky, zejména Základní organizace
Šenov nebo Frýdek-Místek.
Extrémně dlouhá zima se také podepsala u některých včelařů
velkým úhynem včel, jehož příčinou byla nosemová nákaza.
Na výroční schůzi bylo představeno tablo s fotografiemi propagujícími náš spolek. Co se týká včelích nákaz, díky dobré organizaci léčení se varroáza daří udržovat v přijatelné míře, dodatečné přeléčení bylo nutné jen u čtyřech chovatelů včel.

Na výroční schůzi byly členům předány nové členské průkazky. Ing. Durgariánovi a Ing. Hradilovi k 70. létům a příteli
Hořínkovi k 75. létům bylo uděleno čestné uznání. V přednášce přítel Karel Rybka hovořil, že řepka je výhodný artikl pro
zemědělce a samotný řepkový med má příznivý vliv na lidský
organismus. Dále se zmínil, že až 75% potravin je závislých na
včelách a opylení.
Naše základní organizace se v loňském roce také prezentovala na slavnosti Obec roku, kterou v krajské soutěži vyhrála
obec Řepiště, výstavkou kronik a historických dokumentů. Za
účast byl náš spolek finančně odměněn a obdržel pro organizaci
děkovný list.
Naši včelaři dodržují tradici smažení vaječiny, každý rok u
jiného včelaře, dále vykonávají návštěvy jubilantů nebo nemocných členů.
František Slonka

Tablo ZO ČSV Horní Datyně (foto autor).

TFA VRATIMOV CUP 2013
- Soutěž v hasičském víceboji „TFA“
680 nebo 604 358 546 nebo je zasílejte na e-mail: hasici.vratimov@seznam.cz.
Případní zájemci z řad sponzorů, kteří by se chtěli podílet na
podpoře této soutěže, budou vítáni a mohou nás kontaktovat na
výše uvedených tel. číslech.
Tak, jako v loňském roce, je tato soutěž začleněna jako součást Poháru ředitele HZS Moravskoslezského kraje v TFA 2013
spolu s TFA Hartaman, vodní nádrž Slezská Harta, TFA Hornosušská věž – Memoriál Rudolfa Moldrzyka, Horní Suchá, TFA
Hornolhotský železný hasič, Horní Lhota, TFA Ostravská věž
Ostrava a TFA Štramberská trúba.
Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky máme samozřejmě připravené.

Vratimovští hasiči si Vás dovolují pozvat na 12. ročník soutěže v hasičském víceboji TFA VRATIMOV CUP, který se uskuteční v sobotu 15. června 2013 od 10 hodin u hasičské zbrojnice
ve Vratimově. Tyto závody jsme začali pořádat již v roce 2001
v prostoru Radničního náměstí ve Vratimově pod názvem VRATIMOVSKÁ RADNICE, ale v roce 2005 jsme se přesunuli k
hasičské zbrojnici ve Vratimově a trochu upravili trať. Loňský
ročník této soutěže se zdařil po všech stránkách, a proto jsme se
rozhodli tuto akci zopakovat i letos.
Do soutěže se mohou přihlásit dobrovolní i profesionální hasiči odborně a fyzicky způsobilí používat dýchací přístroj. Počet
startujících je z časových důvodů omezen na 60 účastníků.
Více informací, včetně propozic k 11. ročníku TFA VRATIMOV CUPU, a fotky z minulého ročníku, získáte na internetových stránkách SDH Vratimov www.hasicivratimov.cz. Jakékoli
dotazy týkající se této soutěže zodpovíme na tel. čísle 604 474

Na Vaši účast se těší Vratimovští hasiči
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Bezpečnost našich domovů

Vážení občané, v poslední době jste jistě v médiích zaznamenali mnoho požárů objektů, ať už u nás, či ve světě. Mnoho
těchto událostí se týkalo obytných objektů a v mnoha případech
objektů, které slouží k ubytování většího množství osob. Tyto
události se často neobešly bez velkých škod, ale co je nejhorší,
také bez zranění, či dokonce ztrát na životech. Z našeho nejbližšího okolí se jednalo například o požár domova s pečovatelskou
službou v Příboře, který si bohužel vyžádal oběť nejvyšší.
V mnoha případech je možno těmto tragédiím předejít, či alespoň omezit jejich důsledky. A to se netýká pouze objektů, v
nichž jsou ubytováni senioři, či osoby se sníženou pohyblivostí,
nebo jiným postižením. Porozhlédněme se po svém bydlišti a
jistě zjistíme, že v každém bytovém domě, či obecně v jakémkoli objektu sloužícím k bydlení, téměř vždy nalezneme někoho,
kdo má nějakým způsobem sníženou možnost záchrany v případě požáru. Ať už se jedná o malé děti, či starší osoby, nebo osoby
s omezenou možností pohybu, či nějakým jiným hendikepem.
Nejlepším řešením je samozřejmě prevence a s tím spojené
zodpovědné chování obyvatel domů, kteří nesmějí zavdat příčinu ke vzniku požáru. Povinnost chovat se tak, abychom nezpůsobili požár, nám dokonce ukládá zákon o požární ochraně.
Dalším příspěvkem ke zvýšení požární bezpečnosti je také instalace hasicích přístrojů, či přímo hydrantových systémů, které se
v případě požárů použijí k jeho likvidaci. V některých případech
je povinností majitele domu těmito prostředky budovy vybavit a
samozřejmě je také pravidelně udržovat a kontrolovat oprávněnou osobou, aby byla zajištěna jejich akceschopnost. Obyvatelé
takto vybavených domů by se pak měli ve svém vlastním zájmu
seznámit s jejich umístěním a samozřejmě je také v rámci svých
možností umět použít.
Nicméně i obyvatelé domů, které takto vybaveny být nemusí,
by měli pro svou vlastní bezpečnost zvážit pořízení například
hasícího přístroje. V dnešní době existuje mnoho prodejců, kteří
vám jistě rádi poradí, jaký typ a případně velikost přístroje jsou
pro vaše podmínky nejvhodnější. Nejedná se o velkou investici,
která navíc v mnoha případech může být rozhodující pro zabránění vzniku škod na majetku, ale zejména na zdraví a životech.
Vždy je lepší hasící přístroj mít a nemuset jej použít, než jej
nemít v momentě, kdy jej potřebujete použít.

V případě, že již k požáru dojde, možnost úniku osob či jejich záchrana z míst zasažených nebo ohrožených požárem není
ztížena jen problémy spojenými s věkem či zdravotním stavem
osob, ale jsou zde další kritéria, která mohou ztížit, či zcela znemožnit jak případnou záchranu osob, tak také likvidaci požáru.
Jedná se zejména o snížení průchodnosti, či úplné zablokování
únikových cest v objektech. V praxi se setkáváme zejména s
umisťováním různých botníků, skříněk, stojanů s květinami na
chodbách a schodištích domů. Trvalým, či dočasným uskladněním materiálu v těchto prostorách a podobně. Všechny tyto
nešvary pak mohou mít v případě požáru tragické následky, nehledě k tomu, že hasičským jednotkám ztěžují přístup k místu
požáru, záchraně osob a likvidaci samotného požáru. Obdobným problémem je trvalé uzamykání vnitřních dveří v únikových cestách. Je samozřejmé, že obzvlášť v dnešní době jsou
k tomu mnozí obyvatelé vedeni snahou o zajištění bezpečnosti
svého majetku před různými nenechavci. Měli by však myslet
na to, aby takto nezajišťovali majetek na úkor zdraví či života
svého, nebo ostatních obyvatel objektu.
Dalším, neméně závažným problémem, se kterým se v této
souvislosti setkáváme, je uskladňování velkého množství hořlavého materiálu v prostorách bytových domů. Zde se jedná zejména o hořlavé kapaliny, ať už jde o pohonné hmoty, či různé
barvy, ředidla, lepidla nebo tlakové láhve s plyny. Toto se týká
zejména sklepních prostor a ostatních společných prostor objektů, které se postupem času mnohdy mění přímo ve skladiště
takového materiálu. I na tyto případy myslí příslušné předpisy
týkající se požární bezpečnosti. Množství těchto látek a způsob
jejich uložení je v těchto předpisech, s ohledem na druh objektu,
upraven a omezen. V případě tlakových lahví s propan-butanem
je například jejich skladování v prostorách pod úrovní terénu
přímo zakázáno.
Jak vidíte, je mnoho věcí, které mohou přímo, či nepřímo
ovlivnit bezpečnost vašich domovů. Nebuďte lhostejní ke svému okolí, vyvarujte se výše popsaných nešvarů a naopak, pokud
jste jejich svědky, trvejte na jejich odstranění. V kritických okamžicích se vám vaše zodpovědnost jistě vyplatí.

Hasiči varují – nebezpečné letní radovánky

Vážení spoluobčané, blíží se čas léta a s tím spojených horkých
dnů. Málokdo z nás si pravé léto dovede představit bez pobytu u
vody, spojeného samozřejmě s osvěžením ve vodě a koupáním.
K těmto aktivitám mnozí využívají jak umělá koupaliště v
našem regionu, tak také možnosti, které nám poskytuje příroda v podobě řek a jezer. V našem městě je mnohými obyvateli
využívána řeka Ostravice. Je nejbližší přírodní vodní plochou a
zlepšená kvalita vody mnohé láká k vodním sportům. Nejvyužívanějším místem je splav, který se nachází poblíž silničního
mostu, který spojuje Vratimov s Ostravou-Hrabovou. Snadná
dostupnost, spojená s blízkostí hojně využívané cyklostezky,
množství návštěvníků ještě zvyšuje. Láká také upravené okolí
a před časem opravený objekt samotného splavu, který má nyní
dva stupně. Tato stavba je však ryze technického charakteru a
slouží primárně k převodu velkého množství vody v případě zvýšených stavů na řece Ostravici. I přesto, že součástí splavu je
i upravený přístup k vodě, je tento objekt vzhledem ke svému
charakteru velmi nebezpečný. A to zejména za zvýšeného průtoku, a to i při relativně malém vzestupu hladiny. V tom případě
se zejména pod dolním stupněm splavu tvoří velmi nebezpečný
vodní válec, který byl již v mnoha případech příčinou tonutí a
bohužel také utonutí několika koupajících se lidí. Za zvýšeného
stavu vody se navíc ve válci pod splavem pohybuje velké množ-

Dalibor Vlček,
SDH Vratimov

ství naplaveného materiálu, jako kmeny stromů, či pařezy, které
ještě zvyšují riziko poranění.
V letních měsících navíc, v případě řešení jakékoliv záchranné akce v tomto místě, mají jednotlivé složky podílející se na
záchraně, ztížený přístup k místu množstvím parkujících vozidel návštěvníků cyklostezky a splavu, a každé zdržení může
mít fatální následky. Apelujeme proto na řidiče vozidel, aby při
parkování na tomto místě brali ohled na případnou potřebu průjezdu vozidel hasičů, záchranné služby, policie a podobně.
Toto varování je o to smutnější, že vychází ze zkušeností
ze zásahů, které hasičská jednotka z Vratimova v tomto místě
prováděla právě v souvislosti s tonutím osob. Bohužel několik
případů bylo spojeno i se ztrátou života, což dosvědčuje i pomníček na břehu řeky připomínající jednu z těchto smutných
událostí. O to důrazněji bychom chtěli varovat před nepředloženým a nebezpečných chováním při koupání. Přeceňování vlastních sil a podceňování nebezpečí je velice zrádné. Síla vody
je obrovská a v kombinaci s nebezpečím znásobeným tvorbou
vodního válce pod splavem jde často o smrtelné hazardování.
Dalibor Vlček,
SDH Vratimov
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Nebezpečí požárů při jarním úklidu
Současně s tím, jak se příroda probouzí po zimním spánku, začíná pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů, které
způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí
rodinných domů.
V prvé řadě je nutné říci, že plošné vypalování trávy je zákonem striktně zakázáno. Přestože se hasiči snaží každoročně
upozorňovat na tuto skutečnost, lidé berou často podobná upozornění na lehkou váhu. Přitom si mnozí nepřipouštějí, že tím
nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí. Při vypalování porostů může být fyzické osobě, která tuto činnost
provádí, uložena pokuta až do výše 25.000,- Kč, právnické a
podnikající fyzické osobě až do výše 500.000,- Kč.
Oproti plošnému vypalování trávy, není spalování hořlavých
látek (dřevní odpadu, listí apod.) zákonem striktně zakázáno.
Většina obcí má podmínky, za jakých je možno spalovat hořlavé
látky na volném prostranství, zapracovány v místních obecně
závazných vyhláškách. Pokud obec přímo neupravuje spalování látek vlastní vyhláškou, pak je nutné při spalování dodržovat
základní bezpečnostní pravidla. Spalování je možno provádět
pouze na ohništi v minimální vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Ohniště musí být bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly
plameny dostatečně pod kontrolou. Spalování se nesmí provádět
v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí, a to
ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Vždy
je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení
např. hasicí přístroj, konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit. V žádném

případě nesmíme odcházet od ohniště, pokud není dostatečně
uhašeno.
Právnické a podnikající fyzické osoby při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru, se zřetelem na rozsah spalování, a nahlásit tuto činnost územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje elektronickým formulářem, který je
možno nalézt pod názvem Pálení klestí na webových stránkách
www.hzsmsk.cz, nebo přímo na níže uvedených telefonních
číslech. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jí může
být uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč.
Nezapomeňte, že při jakémkoli pálení odpadu musí být vždy
postupováno rovněž v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech.
Telefonní čísla pro Moravskoslezský kraj, na která je možno
hlásit spalování hořlavých látek na volném prostranství
Okres		
Telefonní číslo
Bruntál		
950 739 814
Frýdek Místek 950 739 824
Karviná		
950 739 834
Nový Jičín
950 739 844
Opava		
950 739 854
Ostrava		
950 739 864
kpt. Ing. Martin Pliska
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
oddělení prevence - kontrolní činnost

Záchranná akce u splavu - k článku Hasiči varují – nebezpečné letní radovánky (foto Dalibor Vlček).
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ZUŠ, Domeček

Zápis do základní umělecké školy - nezapomeňte se včas přihlásit
Základní umělecká škola vyhlašuje zápis pro zájemce o studium – především pro děti od 6 let - budoucí prvňáky, předškoláky
i starší děti.
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 a perkuse, elektronické klávesové nástroje a v poslední
době velmi žádaný lidový nástroj – cimbál. Populární je i výuka
pěvecké hlasové výchovy a zpěvu.

BIG BAND
Zde najdou uplatnění starší a hudebně vyspělejší žáci dechového orchestru.

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.

VOKÁLNÍ SOUBOR
Pro všechny zpěváky klasické a populární hudby.

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

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

Cílem naší práce je zapojit co největší počet dětí do společného
hraní a účinkování na veřejnosti. Ve škole působí 7 hudebních
souborů s bohatým repertoárem. Pravidelně se zúčastňují soutěží, koncertů, prázdninových soustředění a zájezdů v tuzemsku i zahraničí.

Housle, smyčcové a dechové nástroje můžeme v omezeném
množství zapůjčit žákům domů!
Uzávěrka přihlášek je 20. června 2013. 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. Vzhledem
k velkému zájmu o studium na naší škole jsme nuceni použít
toto opatření.
Vyučování v novém školním roce zahájíme v pondělí 2. září
2013.

SMYČCOVÝ ORCHESTR
Uplatnění najdou žáci, kteří budou studovat hru na housle, violoncello, kontrabas.
VRZUŠKA (VR atimovská 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.

I VY VSTUPTE DO ŘAD UMĚLCŮ - MUZIKANTŮ A
VÝTVARNÍKŮ !
Více informací osobně v ZUŠ, tel. 597 587 411,
www.zusvratimov.cz

DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VRATIMOV
Pro zájemce o studium hry na dechové a bicí nástroje.

Petr Hemerle,
ředitel ZUŠ

Pozvánky na červnové akce

Den dětí
Mezinárodní svátek Den dětí oslavíme v pondělí 3. června
2013 na zeleném prostranství u Kulturního střediska ve Vratimově. Začínáme v 15.30 hodin a na děti čekají soutěže, hry,
skákací hrad, elektrické autíčka, projížďky na koni. Vstup je
zdarma.

v rozmezí od 9.30 do 10.30 a cíl je Roubenka u rybníka. Spoluorganizátory jsou manželé Roubíčkovi a restaurace Roubenka.
Trasu plnou úkolů můžete projít, ale také projet na kole či koloběžce. Odměny rozdá dětem sám pan Vodník, který na Rybníčku pobývá. Těšíme se na Vás.

1. ročník akce pro děti a rodiče Rybníček
Srdečně Vás zveme na sportovní akci pro celou rodinu v neděli 16. 6. 2013. Start je u Domu dětí a mládeže ve Vratimově

Marcela Grácová, DDM Vratimov

Dům dětí a mládeže hledá nové vedoucí

Dům dětí a mládeže Vratimov
pořádá v měsíci červnu tyto akce:
3. 6. 2013
8. 6. 2013
		
16. 6. 2013
		
		
28. 6. 2013
		

Pracujete rádi s dětmi? Máte zajímavé nápady? Podělte se o ně a
přijďte něco naučit i ostatní.
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme tvořivé lidi, kteří mají co
nabídnout.
Rádi ve svých řadách uvítáme vedoucí zájmových útvarů (kroužků) pro děti a mládež v různých oborech informatiky, práce s fotografií, videem, internetovým rádiem, elektroniky, sportovní,
taneční, výtvarné činnosti apod.

Den dětí, od 15.30 u KS Vratimov
Školení táborových pracovníků,
od 8.30 DDM Vratimov
Rybníček, akce pro celou rodinu, 9.30 – 10.30
start od DDM na Roubenku, na kole,
koloběžce nebo pěšky
Letní diskotéka, pro mládež 6. – 9. tříd,
18.00 – 20.00 hod.

V případě zájmu prosím kontaktujte:
Hana Nevrlá – 604 670 737, h.nevrla@ddmvratimov.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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okénko do vratimovské historie

Celulózka – továrna, která změnila Vratimov
Zakladatelem továrny na celulózu ve
Vratimově byl Vincenc rytíř von Miller
zu Aichholz. Mezi hlavními faktory,
které měly vliv na vznik tohoto podniku,
patřila blízkost dřeva z beskydských lesů
a uhlí z ostravských dolů jako potřebné
surovinové základny, existence Ostravsko-frýdlantské dráhy jako vhodného
dopravního spoje a přítomnost řeky Ostravice jako kvalitního vodního zdroje.
Původně se měla továrna nacházet mezi
městečkem Frýdlant nad Ostravicí a obcí
Ostravice, požadavky na velké množství
vody nakonec vedly k výběru vhodnějšího místa na dolním toku řeky Ostravice. Organizováním přípravných prací a
zajištěním technologického zařízení byl
pověřen Karl Pallisch. Povolení ke stavbě celulózky vydal obecní úřad ve Vra-

timově 14. července 1882, projekt stavby pak schválilo okresní hejtmanství v
Těšíně 29. srpna 1882. Výstavbu továrny
zajišťoval vídeňský městský stavitel Josef Prokop a již 12. prosince 1883 došlo
ve zkušebním provozu k výrobě první
celulózy. Správu podniku převzala nejprve vídeňská akciová společnost Österreichischer Verein für Celullosenfabrikation, poté v roce 1903 Neusiedelská
akciová společnost pro výrobu papíru se
sídlem ve Vídni a od roku 1921 Pražská
Neusiedelská společnost. Prvním ředitelem byl Karl Pallisch, na jeho místo
nastoupil v roce 1883 Josef Brablec, v letech 1885 – 1907 byl ředitelem Augustin
Thumb, následně Erhard Kletzel, v letech 1928 – 1936 Hubert Kummer, a poté
Alois Dušek. Po osvobození v roce 1945

Vratimovská historie na starých
fotografiích a pohlednicích

byl závod v národní správě, výměrem
ministerstva průmyslu z 9. června 1945
se správcem stal Rudolf Borovec. Po
znárodnění podniku na základě dekretu prezidenta republiky z 24. října 1945
byl vládním usnesením od ledna 1946
zřízen národní podnik Slezské papírny
se sídlem v Opavě – závod Vratimov,
v roce 1949 došlo ke zřízení národního
podniku Vratimovské papírny se sídlem
ve Vratimově. Zastaralý a dožívající závod ve Vratimově později nahradil nový
celulózo-papírenský kombinát, který byl
vybudován na katastrech Paskova a Žabně na základě usnesení československé
vlády z prosince 1977. Provoz celulózky
ve Vratimově byl ukončen v roce 1983.
Mgr. et Bc. Petr Juřák

Kronika města
Vratimova – část 26.
Škola - přístavba
Ve středu 4. února 1931 byla kolaudace
přístavby školy a uděleno povolení k užívání místností, následujícího dne byla otevřena
nová tělocvična. V sobotu 7. února 1931 se stěhovaly dvě třídy obecné školy - pobočky II.
třídy - do nových učíren v české škole. Místnosti v německé škole měli jsme najaty od 16.
září 1919 do 7. února 1931, tedy jedenáct a půl
let. Vyučovací místnosti v německé škole byly
dosti příjemné, byl tam klid, jelikož budova
není na rušném místě a žáků německých bylo
tam jen v jedné učírně 15 - 25. Platili jsme za
tyto dvě místnosti ročně 5 600 Kč.
Škola - adaptace
Ve školní budově zřídí se adaptací sborovna pro obecnou školu, vedle obecní kanceláře
úřadovna pro obecního starostu a místnost pro
obecní knihovnu, z kabinetu a vedlejší učírny
v I. poschodí zřídí se 2 učírny.
Škola - půjčka
Na schůzi obecního zastupitelstva dne 27.
února 1931 usneseno všemi hlasy učiniti u
městské spořitelny ve Slezské Ostravě půjčku
700 000 Kč na přístavbu školy zúročitelnou
6,5 %.

Vratimovská celulózka na dobové pohlednici (Sbírka Petra Juřáka).

pokračování příště
Cesta vedoucí ke kostelu sv. Jana Křtitele, v budově vlevo, s věžičkami, byla dříve prodejna Josefa
Řondka, dnes Hruška. Fotografie pochází z období
první republiky. Pokud by jste se pozorněji podívali
na fotografii, řidič má volant na pravé straně, tehdy
se totiž u nás jezdilo tak, jako v Anglii. Teprve o pár
let později, v období Protektorátu Čechy a Morava,
bylo vydáno nařízení, kterým se jízda na silnicích
změnila „na německý způsob“. (archiv KS Vratimov).
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běžecký závod, VeGéčko

Úspěšný běžecký závod

V úterý 23. dubna se v lese Důlňáku běžel již 30. ročník Jakubova lesního běhu Důlňákem za rekordní účasti téměř devíti
desítek vytrvalců v pěti věkových kategoriích mužů a dvou kategoriích žen. Opět jsme měli štěstí na skvělé počasí a závodníky přivítalo krásné prosluněné odpoledne. Závod je součástí
celoročního seriálu Velká cena vytrvalců Frýdeckomístecka a
součástí celorepublikového termínového kalendáře běhů mimo
dráhu.
Nejrychlejším v cíli byl Jan Fousek z MK Seitl Ostrava před
Tomášem Svobodou ze Všechovic a Tomášem Blablou z Janovic. Ženy měly vítězku v Adéle Esentierové z Baláž Extreme
Team Ostrava před Lucií Szotkovskou z 1. běžecký Jablunkov
a Danuší Škrdovou Z MK Seitl Ostrava. To, že běžecké závody jsou opravdu pro všechny, dokazuje i účast nejmladších, ale
i sedmdesátníků. Teprve čtrnáctiletí Lenka Švidrnochová (SK
OB Ostrava) a Ondřej Szotkowski (1.běžecký Jablunkov) se v

početném startovním poli zdaleka neztratili a pětaosmdesátiletý
maratonec pan Zikeš byl v cíli uvítán spontánním potleskem.
Závod pořádal Běžecký klub Vratimov, který je nejmenším
sportovním klubem v republice a je potěšitelné, že oba vratimovské běžecké závody, tento v Důlňáku i silniční desítka Zlatý
podzim, patří k nejoblíbenějším v širokém okolí a jsou vyhledávány stále větším množstvím jak aktivních atletů, tak množstvím
kondičních a rekreačních sportovců. Poděkování za vstřícnost
patří i paní Slívové a paní Kusové z přilehlých nemovitostí.
Fotografie Mgr. Josefa Zajíce ze závodu jsou na
http://fotozajic.rajce.idnes.cz/30._rocnik_Jakubuv_lesni_beh_
Dulnakem_23_dubna_2013
a možná se objeví i videoreportáž p. Petra Macury na webu
Beskydské TV.
Zdeněk Fejgl, Ladislav Kvassay, BK Vratimov

Účastníci Jakubova lesního běhu Důlňákem (foto Josef Zajíc).

Vratimovská galerie VG (VeGéčko)

Výstava obrazů

Beskydská
kra jina
Ferdiš Duša
Bedřich Holáček
Jan Hrnčárek
Bohumír Jaroněk
Stanislav Lolek
Leopold Parma
Jan Richter ml.
Karel Siřínek

Kulturní středisko Vratimov - Společenský dům - vestibul kina Hvězda
Výstava bude otevřena do 23. června 2013
Provozní doba galerie: st a čt 15.00 - 18.00 hod.
Galerii můžete navštívit po předchozí telefonické domluvě také mimo otevírací dobu (tel. 595 700 751)
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Městská pouť

Městská pouť ve Vratimově
neděle 23. června 2013, od 9.00 hodin
PROGRAM:

10.00 – 12.00

S Hopsalínem na Madagaskar
10.00 – 15.00
malování na tvář pro děti
12.00
3. ročník soutěže Vratimovský koblížek
7 jedlíků – každý 15 koblihů – limit 10 minut
VÝHRA – 1000 Kč poukaz do Restaurace Bowling
Rakovec
12.15 - 13.00
Vystoupení žáků ZUŠ Vratimov
a mažoretek ZIK ZAK
13.00 – 15.00
S Hopsalínem na Madagaskar
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společenská rubrika, knihovny

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS

Bylo velmi těžké říci sbohem, ale život jde dál.
Dne 10. června 2013 uplyne 5 smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan

Pronájem bytu 3+1 Vratimov za kinem, 5. patro, výtah, velká lodžie, plast. okna, zateplený. Cena dohodou, inf. na tel. 724 419 060.
Prodám pozemek pro stavbu RD 2500 m² ve Václavovicích v hezké klidové lokalitě. IS - elektřina, voda, plyn. Inf. 736 707 010.

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

Přijímám objednávky na meruňky z jižní Moravy do 30. 6. 2013.
Tel. 739 419 164, Slívová, Václavovice.

Dne 17. června 2013 vzpomeneme
nedožité 50. narozeniny
našeho syna

Místní knihovna Řepiště

Do 25. 6. 2013 trvá výstava Lucie Culkové - Draci a
jiná fantasy stvoření.

Michala Hrušky

Od 2. 7. do 30. 8. potrvá výstava Borise Maljkoviče Slezská brána ...akvarely, akryl, reliéf.

Opustil nás před 5 lety.
Děkuji, kdo jste ho znali.
Rodina, máma a sourozenci.

Možno zhlédnout vždy v půjčovní době v úterý
10.00-12.00, 13.00-17.00 hod.
a v pátek 9.00-12.00, 13.00-15.30 hod.
Upozornění: knihovna bude od 5. 7. do 16. 7. zavřena.
Děkuji za pochopení.

Zůstáváš stále mezi námi a krásné vzpomínky
na Tebe žijí v nás. Dne 17. června 2013
vzpomeneme 8. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan

Místní knihovna Žabeň

Do 26. 6. 2013 trvá výstava fotografií Martina Mrkose
- Hory Makedonie.

Ladislav Moravec

Od 1. 7. do 30. 9. 2013 potrvá výstava Lucie Culkové Draci a jiná fantasy stvoření.

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

Výstavy možno zhlédnout v půjčovní době v pondělí
a středu od 13.30 - 17.30 hod.
Upozornění: knihovna bude během července
ZAVŘENA! Děkujeme za pochopení.

Český červený kříž
uděluje nejvyšší zlatou medaili
prof. MUDr. J. Janského
dárcům krve, kteří dovršili počet
40 bezpříspěvkových odběrů.

Místní knihovna Horní Datyně

Trvá výstava 140 let školy a dětské organizace.
Možno zhlédnout v půjčovní době v pondělí
od 14.00 do 17.00 hod.

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

Upozornění: knihovna bude v době letních prázdnin z
technických důvodů zavřena.
Děkujeme za pochopení.
Čtenáři si mohou na svůj průkaz půjčovat knihy v
Městské knihovně VRATIMOV.

S potěšením Vám sdělujeme,
že mezi vyznamenanými
zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského jsou:

Půjčovní doba MěK VRATIMOV
Po-Čt
9.00-12.00,
Út		
9.00-12.00
St		
zavřeno
Pá		
zavřeno

Vladimír Brus, Vratimov
Lenka Chalupecká, Horní Datyně
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava
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13.00-18.00
zavřeno
13.00-16.00

akce, kurzy, pohádka

Den dětí a TJ Sokol Vratimov

Červen v kulturním středisku

Ve středu 5. 6. 2013 od 16.30 hod. uspořádá TJ Sokol Vratimov pro děti oslavu Dne dětí. Odpoledne bude probíhat formou
cesty za pokladem. Odchod od sokolovny bude nejpozději v
16.40, pak už nás doženete jen podle šipek.
Srdečně zve teta Irena.

Program ve Společenském domě ve Vratimově
3. června
15.00
vestibul
DDM – Den dětí
16. června
10.00
kinosál
nedělní divadelní
			
pohádka - Petr a jeho
			
kouzelný glóbus
20. června
9.30, kinosál
Mezinárodní folklórní
11.30		
festival
23. června
9.00		
městská pouť
3.,10.,17.
16.30
kinosál
Zkouška ZUŠ
5.,6.,12.,13., 15.00-18.00
Galerie VG výstava obrazů 		
19., 20. 			
Beskydská krajina
6.,13.,20.,27.
15.00
učebna č.11 Autoškola

Kola, kolečka 2013

Ve středu 15.5.2013 se u sokolovny ve Vratimově uskutečnily
tradiční závody na kolech, koloběžkách či odrážedlech pro děti
pod názvem Kola, kolečka. Nechce se nám to věřit, ale letos proběhl již 17. ročník, kterého se zúčastnilo 26 závodníků, z toho
zápolilo i 5 mladších školáků, ostatní byli v předškolního věku.
Děti závodily v rychlosti i zručnosti okolo barevných kuželů.
Při vyhlašování výsledků si všichni užili ten krásný pocit – stát
na stupních vítězů, dostat diplom za své umístění i snahu a také
nějakou tu sladkou odměnu.
Za TJ Sokol Vratimov Irena Heinichová,
cvičitelka pro rodiče a děti a předškolní děti

Program v Kulturním domě Horní Datyně
12. června
17.00
15. června
9.00
			

klubovna
malý sál

schůze KSČM
vítání občánků
– v případě zájmu

Kurzy
15.30
17.00
18.00
18.30
19.00

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

AJ 3. ročník
AJ 4. ročník 		
aerobic mix
AJ 2. ročník 		
relax a jóga

úterý
		
středa
		
čtvrtek
		

18.30

banketka

vinyasa jóga

17.00

banketka

jóga

18.00

velký sál

karibik dance

Taneční obor ZUŠ Edvarda Runda
ze Slezské Ostravy

Petr a jeho
kouzelný glóbus

Kupon na vystřižení

pondělí
		
		
		
		

Vážení čtenáři,
jelikož na příští rok chystáme vydání obrazové publikace,
v níž budou staré fotografie a pohlednice Vratimova, prosíme tímto vratimovské obyvatele, pokud mají doma nějaké staré fotografie a pohlednice města, zda by je nechtěli
poskytnout do této publikace. Tyto materiály si pouze naskenujeme a hned Vám je vrátíme. Fotografie můžete donést do Kulturního střediska Vratimov, tel. č. 595 700 751,
731 446 809.
Děkujeme.

16. června v 10 hodin

kinosál Hvězda Vratimov

Redakční rada

rodinné vstupné 80 Kč (1 + 1),
samostatné - dospělí 60 Kč, děti 40 Kč

Z důvodu oprav bude kulturní středisko
v měsících červenci až září uzavřeno.
Děkujeme za pochopení.

Po předložení vybarveného obrázku
obdrží děti malé překvapení.
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kino Hvězda v červnu
se prezident v produkci společnosti Negativ. Na pozadí dramatických událostí doprovázejících první prezidentské volby
se tvůrcům podařilo
zachytit obraz jednotlivých kandidátů tak,
jak je nebylo možné
poznat
prostřednictvím zpravodajských
médií. Film přináší
řadu pohnutých i humorných
momentů
z volebního zákulisí
a přibližuje divákům
soukromou tvář kandidátů i lidí v jejich blízkém okolí. Filmový
štáb s většinou uchazečů o prezidentský
úřad natáčel už od čer-

Nadějné vyhlídky

5. – 6. června v 18 hodin
VB, USA, 2012, 128´, vstupné 70 Kč, drama, nevhodné pro
děti do 12 let
Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá
u své přísné sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat
u velmi bohaté slečny
Havishamové. Je to excentrická a podivínská
stará panna, která žije v
ústraní, nenávidí muže
a již roky nevychází na
denní světlo. Pip má za
úkol dělat společníka
její dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se do Estelly zamiluje, ta jím však pro jeho
původ pohrdá. O deset let později se na Pipa usměje štěstí, když
mu neznámý dobrodinec odkáže velké množství peněz. Pip se
stěhuje do Londýna a rozmařilý život ve velkoměstě ho rychle
mění v povýšeného snoba. Jako bohatý a perspektivní gentleman se znovu začne ucházet o svou dětskou lásku Stellu…
Režie: Mike Newell
Hrají: Jeremy Irvine, Holliday Grainger, Helena Bonham
Carter, Ralph Fiennes, Jason Flemyng a další

vence minulého roku,
zaznamenal dramatické
okamžiky při shromažďování podpisů, zákulisí volebních kampaní
devíti kandidátů v prvním kole i finále prezidentské volby v kole
druhém . Ústřední osou filmu je cesta hlavních kandidátů od
začátku jejich volební kampaně až k rozhodujícímu okamžiku
volby.
Režie: Tomáš Kudrna

Pohádková sobota pro děti:

Povídání o pejskovi
a kočičce

8. června ve 14 hodin
ČR, 1950, 64´, vstupné 30 Kč, pásmo pohádek, přístupnost
bez omezení
Pásmo pohádek: Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, Jak si

Rodinný film

O myšce a medvědovi

19. – 20. června v 17 hodin
Francie, 2012, 80´, rodinné vstupné (1 + 1) 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, rodinný animovaný, přístupnost bez omezení
V obyčejném medvědím světě jsou medvědi vážní a zamračení. Medvěd Ernest je jiný. Je hudebník, rád by byl veselý,
jenže je chudý a často hladový. Při hledání něčeho k sněd-

pejsek roztrhal kalhoty, O pejskovi a kočičce, jak psali psaní, O
pyšné noční košilce, O panence, která tence plakala
Režie: Eduard Hofman
Namluvil: Karel Höger

ku chytí malou myšku Celestinu, která utekla ze svého podzemního myšího světa. Aby Celestina neskončila v Ernestově
prázdném žaludku, uzavře s ním dohodu. Když ji nesní, ukáže
mu místo, kde může získat spoustu čokolády, bonbónů a těch
nejlepších sladkostí. Ani jeden z nich ještě netuší, že se tak
dostanou na stopu chamtivých medvědích manželů, kteří si
přivydělávají tím, že cukrovinkami záměrně kazí medvědím
dětem zuby…
Režie Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner
V českém znění: Ladislav Županič, Anna Nekroková, Radana Hermanová, Jiří Plachý, Zdeněk Mahdal a další

Celovečerní dokument

Hledá se prezident

12. – 13. června v 18 hodin
ČR, 2013, 110´, vstupné 70 Kč, dokumentární, přístupnost
bez omezení
Jeden z historických okamžiků novodobých českých dějin –
první přímou volbu hlavy státu v České republice – zachytil
režisér Tomáš Kudrna v novém dokumentárním filmu Hledá
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Proč nám kraj bere peníze pro náš les

Vážení čtenáři. Nemám ráda nespravedlnost a rozhořčí mě zejména tam, kde bych ji nejméně čekala. K jedné takové při
rozhodování orgánů Moravskoslezského kraje došlo, resp. dochází. Zastupitelé našeho kraje, kteří by logicky měli chránit
zájmy svých měst a obcí, svých občanů, tak dle mého názoru nečiní. Bez dalšího komentáře Vás chci seznámit s obsahem dopisu
adresovaného hejtmanovi Moravskoslezského kraje a zastupitelům kraje a o jejich postojích k této záležitosti budu čtenáře
Vratimovských novin informovat.
Moravskoslezský kraj
pan Miroslav Novák, hejtman
zastupitelé Moravskoslezského kraje

Vážený pane hejtmane, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
naše město vlastní les. Vlastní ho historicky, jmenuje se Důlňák, není velký, a máme
s ním řadu starostí. Dá se říci i výdajů,
protože naší prioritou není dosahovat zisků, ale vytvořit v něm podmínky pro oddech a trávení volného času našich občanů
i občanů z okolních obcí. Les občas potká
nějaká kalamita, kůrovec, mrazíky, tornádo, velké větry, a to nás také stojí nemálo
peněz. Abychom lesu pomohli získat jeho
původní tvář a mohli se těšit z jeho krásy,
není levné. Ne všechno zaplatí pojišťovna,
ale my máme svůj les rádi a za pomoci i

dotací Moravskoslezského kraje jsme pro
jeho obnovu a stálou péči vždy peníze našli. Konečně starost o les nám ukládá i zákon. Náš les je i důležitou složkou ochrany
životního prostředí, chrání lidi před všudypřítomným prachem, tak typickým pro
tuto lokalitu našeho kraje.
Každý rok jsme dostávali menší pomoc i
od Moravskoslezského kraje a jeho zastupitelé dříve hlasovali spravedlivě, stejně
pro všechny majitele lesů. Letos je všechno jinak. Nahlédla jsem do materiálu nazvaného „Podklady pro podání žádosti na
podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji v roce 2013“. V článku V.
Vymezení okruhů příjemců, odst. 2, s úžasem čtu. „Příjemcem příspěvku nemůže
být samosprávný celek nebo osoba jím zřízená či osoba, v níž má majetkovou účast“.

Nevěřím vlastním očím a ptám se. Co vede
naše zastupitele v kraji, že diskriminují nás
občany, malá města a obce a výhody ponechali jen pro ty, kdo v lesích podnikají. A
ptám se Vás, našich zastupitelů, často občanů také menších měst a obcí. Za co nás,
menší města a obce, trestáte, za co trestáte
naše občany. Za to, že v důsledku dlouholeté finanční diskriminace jsme se nemohli
dostatečně starat o školy, školky, veřejné
budovy, byty, cesty, chodníky. Za to, že
teď máme trochu více peněz a můžeme se
snažit to alespoň trochu dohnat. Peníze v
našich rozpočtech přece slouží pro občany
a tedy i pro Vás.
Pochopila bych Vaše rozhodnutí, pokud
by se týkalo všech vlastníků lesů. Peníze
se někdy, respektive dosti často, nedostávají, ve své nynější práci se s tím potýkám
denně. Ale že jste peníze vzali jenom nám,
našim občanům, a také přece Vašim obcím,
městům a občanům, jste přece zastupitelé
našeho kraje, našich lidí, pochopit nemohu. Pravda, není to nijak závratná suma,
nějak se o ten les postaráme i bez Vás,
našich krajských zastupitelů, ale zklamání, že ti, které jsme si zvolili, kteří by nám
měli být nejblíže a nejvíce nám pomáhat,
nás hodili přes palubu a jsme jim lhostejní, se mě osobně velmi dotklo. Nemohu to,
dá se říci od „našich lidi a našeho kraje“,
pochopit. Proto se na Vás, vážení krajští
zastupitelé obracím tímto svým dopisem a
za naše občany Vás chci požádat, abyste
nám jednotlivě, každý za sebe sdělili, proč
ta diskriminace, proč to nespravedlivé rozhodnutí a zda tento stav bude setrvalý.
Každému z Vás, tzn. 65 zastupitelů Moravskoslezského kraje, předem za Vaši odpověď děkuji. S Vašimi stanovisky samozřejmě seznámím i občany našeho města.
S pozdravem
JUDr. Dagmar Hrudová

Vratimovský les Důlňák (foto Petr Juřák).

Město Vratimov vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník
na odboru finančním Městského úřadu Vratimov.
Bližší informace na www.vratimov.cz
1

informace občanům

Upozornění pro poplatníky
místního poplatku ze psů

Upozornění na úhrady
za komunální odpad

Městský úřad ve Vratimově, odbor finanční, jako správce
místních poplatků, upozorňuje všechny občany, kteří dosud
nesplnili svou poplatkovou povinnost za rok 2013, že dne 31.
května 2013 uplynula lhůta pro 2. splátku místního poplatku ze
psů, pokud je celková povinnost vyšší než 400,- Kč ročně.
V případě, že není místní poplatek uhrazen řádně a včas, je
možné jej navýšit až na trojnásobek. Správce místních poplatků
nemá povinnost vyzvat dlužníka k zaplacení a přistupuje k jeho
vymáhání exekucí nebo zabezpečí vymáhání prostřednictvím
soudu nebo soudního exekutora.
Žádáme proto občany, kteří dosud nesplnili svou poplatkovou
povinnost, aby tak učinili neprodleně.

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

Mgr. Ing. Pavel Janků
odbor finanční

Změna adresy dávek
od 1. 7. 2013 - příspěvek na
péči a příspěvek na mobilitu

Ze schůze Rady města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi dne 21. května 2013
projednávala:
– Dohodu o převodu práv a závazků pro firemní zákazníky
– Rozhodnutí k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Upozorňujeme občany, kteří pobírají nebo si nyní vyřizují
příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu (paní Lucie Máchová, DiS.), že od 1. 7. 2013 dochází ke zrušení pracoviště na
ulici Husova 1591/7, Moravská Ostrava. Z důvodu stěhování
bude ve dnech 27. – 28. 6. 2013 toto pracoviště uzavřeno. Od 1.
7. 2013 bude možno tyto dávky vyřídit na novém pracovišti, na
ulici Pivovarská 84/1, Moravská Ostrava. Bližší informace Vám
budou poskytnuty na tel. čísle 950 143 520 nebo na lince Call
centra na tel. čísle 844 844 803 popř. na webových stránkách
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/aktuality

Rada města Vratimova na své schůzi dne 28. května 2013
projednávala:
– Rozhodnutí k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
Rada města Vratimova na své schůzi dne 31. května 2013
projednávala:
– Udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Mateřskou
školou Vratimov
– Udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Základní školou
Vratimov, Datyňská 690

Bc. Jitka Langrová
sociálně-správní odbor

Nadační fond pro podporu
zaměstnávání osob se
zdravotním postižením

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením (NFOZP) se věnuje podpoře zdravotně postižených
s uplatněním na trhu práce a boří předsudky o OZP jako nezaměstnatelných. Každý si pod pojmem OZP představí vozíčkáře
nebo člověka s berličkou, ale často se jedná o lidi, jejichž diagnóza není „viditelná“. Jsou to lidé s astmatem, roztroušenou
sklerózou nebo ženy po rakovině prsu.
Nadační fond mimo různé aktivity a vlastní projekty (Postižený zaměstnanec roku, Proč ne?!, Žiju stejně jako ty apod., více:
http://www.nfozp.cz/projekty/) se věnuje podpoře vlastního projektu Ochranná známka Práce postižených. Ta má za cíl zviditelnit kvalitní a konkurenceschopnou práci osob s nejrůznějším
zdravotním postižením. Výrobky, které jsou označeny touto
známkou, vyrobily, balily nebo kompletovaly osoby se zdravotním postižením. Zakoupením výrobku je podpořena práce nejen
postižených, ale i jejich zaměstnavatelů. Více se o projektu dozvíte na: www.pracepostizenych.cz.
Nadační fond se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odborníky
v personalistice, právu a legislativě. Školí firmy v oblasti problematiky zaměstnávání OZP a podílí se na přípravě legislativy.

Rada města Vratimova na své schůzi dne 12. června 2013
projednávala:
– Rozhodnutí o námitkách podaných k veřejné zakázce
zadávané v otevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
Rada města Vratimova na své schůzi dne 18. června 2013
projednávala:
– Čerpání rozpočtu za 1.-4. měsíc roku 2013
– Plán finančních kontrol na II. pololetí roku 2013
– Plán práce rady města na období 07/2013-12/2013
– Plán práce zastupitelstva města na období 07/2013-12/2013
– Smlouvu o výpůjčce s EKO-KOMem
– Rozpočtové opatření č. V/2013
– Přidělení obecního bytu
– Smlouvy
– Přípravu na 19. zasedání zastupitelstva města
dne 24. června 2013


Za NFOZP (www.nfozp.cz) Lucie Vurbsová

Ivo Kičmer, místostarosta
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7. září 2013 – Den záchranných složek opět ve Vratimově
Město Vratimov a Sbor dobrovolných hasičů připravují na
sobotu 7. září 2013 třetí ročník akce Den záchranných složek
2013. Minulé ročníky se opravdu vydařily a loňskou akci navštívilo cca 4 tisíce občanů Vratimova a okolních obcí. Také v letošním roce se můžete těšit na zajímavý program a ukázky techniky
všech složek Integrovaného záchranného systému, historických
vojenských vozidel, dynamické ukázky ze zásahů záchranářů,
služebních koní, policejních psů a řadu dalších. Novinkou bude
ukázka techniky Záchranného útvaru Hasičského záchranného
sboru z Hlučína. Na závěr dne záchranných složek jsme pro
Vás připravili vystoupení Petry Janů a písničkáře a herce Jiřího Schmitzera, v průběhu celého dne budou opět připraveny

soutěže a kvízy pro děti i rodiče a občerstvení. V srpnu budou
připraveny plakáty k akci, z nichž se budete moci seznámit s
podrobným rozpisem programu. Plakát bude zveřejněn v zářijovém vydání Vratimovských novin.
Den záchranných složek Vratimov 2013 je pořádán s laskavou podporu Nadace OKD, Města Vratimov, Statutárního města
Ostrava, vratimovských firem KES, Odra Gas, A.S.A. a řady
dalších sponzorů a partnerů. Záštitu akci udělila paní starostka
Dagmar Hrudová a náměstek primátora Statutárního města Ostravy pan Tomáš Sucharda.
Srdečně Vás zve Město Vratimov a SDH Vratimov
Fotografie z akce Den záchranných složek ve Vratimově v roce 2012 (foto M. Vojtíšek, SDH Vratimov).
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ZŠ Datyňská

ZŠ Datyňská slaví úspěchy ve výtvarných soutěžích
„Malovaná písnička“ je názvem krajské výtvarné soutěže, kterou už desátým rokem vyhlašuje DDM v Ostravě- Porubě.
Vernisáž prací a předávání cen vítězům v jednotlivých kategoriích se konalo v Domě kultury v Ostravě-Vítkovicích. Nechyběl krásný hudební zážitek, který nám připravili studenti z
gymnázia Olgy Havlové, ani radostný výraz v očích dětí, pro
které byla vernisáž první možností, kde předvést své umělecké
nadání.
„Pojďte, děti, nakreslíme dům“ je názvem písničky, ke které
se rozhodl namalovat ilustraci žák naší školy Marek Svoboda.
Netušil, že jeho výtvarné ztvárnění bude natolik výjimečné, že
se objeví i na plakátech a diplomech ostatních soutěžících.
V této soutěži se v II. kategorii na 1. místě umístil Marek Svoboda z 2. A, 2. místo získala Petra Slobodníková z 1. B a 3.
místo obsadila Klára Dudová z 2. A. Ve III. kategorii jsme také

měli svého zástupce, a to Kristýnu Hoňkovou, která skončila na
3. místě.
Vítězné práce budou zdobit a zpříjemňovat prostředí malým
dětem, které se ocitnou vůlí osudu ve Fakultní nemocnici v Ostravě – Porubě.
Úspěšní jsme byli i v další výtvarné soutěži s názvem „Namaluj, nalep, napiš a vezmi kamarády na výlet“, kterou vyhlásilo
zájmové sdružení Region Beskydy. Úkolem bylo vyrobit plakát,
který by propagoval turistické cíle Euroregionu Beskydy. Do
soutěže bylo zasláno celkem 86 prací žáků základních škol. Žáci
1. A naší školy se svou kolektivní prací získali 2. místo a žáci
3. A vybojovali 3. místo.
Všem dětem gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Jana Jenčová, Mgr. Věra Jonášová,
ZŠ Vratimov, Datyňská ul.
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Slezská brána

Konečně vítězství, pohár zůstal doma
Stadion ve Vratimově opět ožil. V rámci již 5. ročníku sportovních soutěží pro dětí, pro které se vžil název „Olympiáda Slezské brány“ se zde konaly atletické závody. Kromě pořadatelské
školy – ZŠ Datyňská, se jich zúčastnila ZŠ Paskov, ZŠ Sedliště,
ZŠ Šenov a ZŠ TGM Vratimov. Děti 6. – 9. ročníku závodily
v pěti disciplínách: běhu na 60m/100m, běhu na 800m/1500m,
skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a štafetě 4x400m.
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 další měst a vesnic - starosta Šenova Ing. Ševčík, starosta Paskova p. Baďura, starosta Sedlišť Ing. Krejčok a starosta
Řepišť p. Kožušník, který je zároveň předsedou celého Regionu
Slezská brána.
ZŠ Šenov, ZŠ TGM a ZŠ Sedliště zopakovaly umístění z
loňského roku – 3., 4. a 5. místo. Před poslední disciplínou –
závodem štafet – vedla ZŠ Datyňská o 1 bod před ZŠ Paskov.
Domácí škola si ale letos nenechala ujít vítězství a konečně se
dočkala poháru. ZŠ Datyňská získala 120 b, ZŠ Paskov 106 b.
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 sami sebe a sáhly
si na dno sil, což je nejen ve sportu, ale i v životě, určitě důležité.
Atletické závody organizované ZŠ Datyňská (organizující
učitel Mgr. Biolková), kterých se účastnilo okolo 200 žáků, se
tak staly již popáté tradičním a nejpočetněji obsazeným vyvrcholením celého cyklu sportovních soutěží. Připomeňme si proto i ty předcházející. V letošním školním roce jich proběhlo pět.
Kromě lehké atletiky ve Vratimově šlo o turnaj žáků 2. stupně
v kopané (pořádající ZŠ Šenov – Mgr. Vaculík a Mgr. Válová,
září 2012, cca 50 žáků), vybíjenou žáků 1. stupně (pořádající
ZŠ Václavovice – Mgr. Rohlová, listopad 2012, cca 100 žáků),
turnaj ve florbalu žáků 1. stupně (pořádající ZŠ Paskov – Mgr.
Mitura, únor 2013, cca 100 žáků) a branný závod žáků 1. a 2.
stupně (pořádající ZŠ Sedliště – Mgr. Kantorová, duben 2013,
cca 50 žáků).
Stejně jako ve Vratimově využily téměř vždy domácího prostředí k vítězství pořádající školy. Jedinou výjimkou bylo vítězství žáků 2. stupně ZŠ Paskov v branném závodě, který proběhl
v Sedlištích.
Všem školám a organizujícím učitelům, kteří během pětidílného cyklu vytvořili podmínky pro sportovní vyžití a radost ze
soutěžení okolo pětistům dětí, patří uznání a poděkování.
Mgr. Jana Biolková – ZŠ Vratimov, Datyňská
Ing. Miroslav Lysek – Region Slezská brána

Učastníci soutěže Olympiáda Slezské brány (foto K. Holzmannová).
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Sbohem, základko!

Všichni víme, jak je těžké se loučit s něčím, co vám přirostlo k
srdci. Nebo s někým.Tahle škola je jako můj druhý domov. Trávím tady většinu svého dne, týdne, měsíce, roku, života. Jsem
tady dost často a jsem tady ráda. Myslím, že všichni, ačkoliv
nenávidíme učení, chodíme do školy rádi. Jsou zde kamarádi, se
kterými se dá užít spousta legrace, jsou tady i učitelé, kteří nám
občas dají i nějakou dobrou radu. Taky nás umí pořádně rozčílit
a přivést k něčemu, co nechceme, a pak se někdy ukáže, že to
bylo k něčemu dobré.
Tahle škola mi bude hrozně moc chybět. Ty zážitky, co mám
se svojí třídou, jsou opravdu nezapomenutelné. Těším se, až
odejdu, protože poznám nové lidi, nové předměty a nové učitele, ale ze stejného důvodu se mi odsud vlastně nechce. Budou mi
chybět moji spolužáci, moji učitelé a předměty, které na střední
škole mít nebudu. Jestli nebudu mít alespoň jednou týdně výtvarku, tak se asi zblázním!
Bude mi hrozně chybět, jak vždycky krákáme v hudebce, jak
někteří vytvářejí ve výtvarce jedinečná „umělecká díla‘‘ a jak
jdu vždycky po chodbě a směju se na paní učitelky jako praštěná. Bude mi chybět moje popsaná lavice a taháky napsané v
obrázcích na ní. Nikdy na tuhle školu nezapomenu a budu vždy
hrozně šťastná, když se tady budu moct jít občas podívat.

Sbohem, základní školo. Sbohem, učitelé. Sbohem, spolužáci.
Sbohem, lavice. Sbohem, má třído. Sbohem, moje dětství!
Dominika Matušková,
žákyně 9. B, ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Žáci 9. B na společné fotografii (foto Pavlína Kožušníková).

„Čtení sluší každému“

Rok se s rokem sešel a opět tu byl první červnový týden, ve
kterém už tradičně v rámci kampaně Celé Česko čte dětem probíhá Mezinárodní týden čtení dětem. Cílem je podpora společného čtení a komunikace mezi lidmi.
Tento ročník v ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, probíhal
jako autorské čtení. Na konci měsíce května se naši žáci zúčastnili literární soutěže DDM Vratimov s názvem Byl jednou jeden
počítač. Vzniklo tak mnoho krásných textů, ze kterých redakční
rada školního časopisu Školní svět sestavila zvláštní soutěžní
číslo. Celkem 47 žáků 2. stupně chodili po celý Týden čtení dětem předčítat práce z výše uvedené soutěže žákům 1. stupně. A
můžeme jen potvrdit, že heslo celé kampaně opravdu platí. Protože Čtení opravdu slušelo každému, kdo se nestyděl a zapojil
se do společného čtení.
V průběhu celého týdne probíhalo také celoškolní hlasování o
nejkrásnější literární práci. Jako vítěznou práci vybrala odborná
komise DDM Vratimov práci Venduly Viktorové z 9. A třídy.
Tereza Chrobáková, Markéta Kováčová, Martin Linek, Michal

Adamus, Tomáš Staniševský, Lucie Vaňková, Kryštof Adamus
a Marek Gřunděl se pak umístili na 2. a 3. místech. Naši žáci si
odhlasovali jako vítěze Kryštofa Adamuse ze 7. třídy, 2. místo
patří Tereze Chrobákové z 9. A a 3. místo Denisi Rybářovi ze
7. třídy.
Ale ani naši malí posluchači při čtení nezaháleli. Nakreslili
krásné obrázky na téma předčítaných textů. Nebáli se přihlásit a vyjádřit svůj názor na texty i na úroveň čtení jednotlivých
předčítajících. Ve třídách tak vznikaly malé improvizované čtenářské besedy, což bezezbytku naplnilo cíl celé akce. Všichni
zúčastnění si tak odnesli mnoho nových zážitků. Velký zájem
dětí o tuto akci dokládá i fakt, že o vítězi rozhodlo celkem 237
hlasujících.
Soutěžní práce i fotografie z předčítání najdete na webových
stránkách ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí.
Mgr. Pavlína Kožušníková, Mgr. Lucie Parčišová

Žáci 2. stupně ZŠ čtou svým mladším spolužákům (foto Pavlína Kožušníková a Lucie Parčišová).
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Škola v přírodě

Týdenní zotavovací akce pro žáky 3. a 4. tříd Základní školy na Masarykově náměstí se uskutečnila v polovině května v
Palkovických hůrkách. Celkem se zúčastnilo 47 žáků, kteří byli
ubytováni v Horském hotelu.
Pro účastníky školy v přírodě učitelky připravily integrovaný
projekt „Příroda kolem nás“. Cílem tohoto týdenního projektu
bylo vnímat a poznávat prostředí našeho regionu, zejména předhůří Beskyd. Dílčí cíle pro jednotlivé dny byly stanoveny tak,
aby splňovaly požadavky z oblasti rozumové a estetické.
V dopolední části programu děti pozorovaly a zároveň se snažily esteticky vyjádřit vztah k přírodě. Pokusily se zachytit přírodní realitu svým výtvarným cítěním a zpracováním. Jednotlivá témata byla tato: Voňavý keř, Les a my v něm, Nejvyšší hora
Beskyd, Kde roste?. Kromě úkolů z výtvarné výchovy měli žáci
možnost rozvíjet i jiné kompetence, které nejsou určeny přímo
pro estetickou složku výchovy, ale přesto je vzdělávací programy považují za pevnou součást základního vzdělávání. Mám na
mysli právě komunikaci a spolupráci ve skupině, schopnost do-

mluvit se na řešení daného problému, organizace práce a samotný úklid a adekvátní hodnocení výkonů svých i jiných.
Odpolední program byl zaměřen na turistiku a sport. Žáci celkem zvládli 20 kilometrů za týden. Cílem blízkých vycházek
bylo okolí Palkovic, návštěva rozhledny, procházky lesem. Závěr týdne byl ukončen exkurzí do Včelařského muzea v Chlebovicích. Večer následovala diskotéka a zábavný program pod
vedením pana Riedla.
Závěrem mohu konstatovat, že děti využily krásných dnů do
poslední minuty.
Koncem týdne se většina dětí již těšila domů, přesto na našem
„ Stromě přání“ byla umístěna přání typu: „ Kéž by škola v přírodě byla ještě týden! Přeji si, aby příští rok byla zase škola v
přírodě“. Tak snad našim žákům tato přání splníme!
Mgr. Kateřina Sadílková

Děti na škole v přírodě.

Školní hřiště

Vážení přátelé školy,
každoročně s příchodem jara nastává období zvýšené sportovní aktivity nejen u mládeže, ale i u dospělých. Tato okolnost se
dotýká naší školy konkrétně tak, že se množí skupinky nezvaných hostů, které navštěvují bez dovolení a následně bez úhrady,
hřiště v areálu školy. Pokud je areál školy uzamčen, neváhají
přelézat plot. Je s podivem, že tento způsob návštěvy volí nejen
děti – převážně chlapci, ale i dospělí muži. Vzhledem k tomu,
že se množí i důsledky vandalismu (viz. fotodokumentace) a

nahromaděný nepořádek po návštěvnících, apeluji na veřejnost,
aby neporušovala podmínky, za kterých je možné si hřiště výhodně pronajmout. Na budově školy v areálu hřiště a na webových stránkách školy je vyvěšen provozní řád, který je třeba
dodržovat, aby hřiště mohlo bez sanace vzniklých škod sloužit
žákům školy i veřejnosti co nejdéle.
Za pochopení děkuje Mgr. Alice Čavojská,
ředitelka školy ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Následky vandalismu - je to opravdu nutné?
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mateřská škola

Mám zelenou barvičku, tou nakreslím travičku…
Tak těmito slovy se řídíme při výtvarných činnostech v naší
Mateřské škole ve Vratimově. Děti předškolního věku nejen
rády, ale také velmi pěkně kreslí a malují, o čemž svědčí nedávná výstava jejich výtvarných prací v knihovně ve Vratimově s
názvem “Příroda kolem nás“.
Nejvíce úspěchu zaznamenal v tomto školním roce David
Juhaňák, který získal hned tři ocenění, a to ve výtvarných
soutěžích „Příroda volá S.O.S.“, „Všechny barvy zeměkoule
aneb Láska prochází žaludkem“ a „Tajemný svět barev – Komix“. Nejvyšší ocenění však získal v celorepublikové soutěži
„Svět očima dětí“, jejímž pořadatelem bylo Ministerstvo vnitra
a Ministerstvo obrany ČR. V první jmenované soutěží se rovněž
umístil mezi vítěznými prácemi i obrázek Nikolky Křístkové.
V soutěži „Tajemný svět barev – Komix“, které vyhlásilo Středisko volného času - Moravská Ostrava, získaly v kategorii skupinové práce diplom děti ze třídy „U slunečnice“.
Zatím posledním ohodnocením bylo 1. místo, na kterém se
umístila Magda Macejíková ve výtvarné soutěži „Začarované
pohádky“, kterou zorganizovalo SVČ, Méďa v Krnově. Věříme,
že i příští školní rok bude pro nás neméně úspěšný a že malé děti
budou naši obec zdárně reprezentovat i v dalších letech.
Mgr. Monika Davidová,
učitelka MŠ

Datlíci na exkurzi v Záchranné stanici

Na čtvrtek 23. 5. 2013 se děti z ekologického kroužku MŠ ve
Vratimově již dlouho těšily. Měly totiž naplánovanou exkurzi do
Záchranné stanice v Bartošovicích. Hlavní aktivitou této stanice je záchrana zraněných či jinak handicapovaných, volně žijících živočichů. Zabývá se jejich léčbou, rehabilitací, přípravou
na vypuštění a vlastním návratem vyléčených jedinců do volné
přírody.
Děti se na exkurzi řádně připravily, protože navštěvují ekologický kroužek, fungující při MŠ již čtvrtý rok. Letos se pojmenovaly - Datlíci, tedy lékaři stromů. Nasadily si červené kšiltovky,
jako správní datli, do batohů nabalily svačinu, připravily otázky
a mohlo se vyjet.

V samotném centru ekologické výchovy shlédly více než 30
druhů živých jedinců, vše s výkladem průvodce. Velmi působivé bylo video umírajících ptáků vinou lidí, či zranění orli na
elektrických sloupech. Samice čápa, která neopustila své hnízdo
ani v kritických podmínkách, vzbudila u dětí obdiv. Při odchodu
ještě zhlédly zrovna přinesené osiřelé veverčí mládě.
Návštěva záchranné stanice byla velmi zajímavá a poučná, v
dětech zanechala hluboké zážitky, které snad v budoucnu využijí k ochraně přírody.
Vlasta Filipová,
učitelka MŠ ve Vratimově
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cyrilometodějské výročí

1150. výročí od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
Bratři Metoděj (narozen okolo roku 815) a Konstantin (narozen okolo roku 827) přišli na svět ve druhém největším městě
byzantské říše – Soluni. Ta tehdy byla významným politickým,
vojenským, náboženským a obchodním centrem. V okolí Soluně bylo usazeno mnoho Slovanů, Konstantin a Metoděj se
od nich naučili mluvit jejich jazykem. Starší Metoděj se již za
svých studií orientoval v právní problematice. Císař ho pro jeho
velké schopnosti již v mladém věku ustanovil správcem v oblasti blízko Soluně, snad v kraji u řeky Strymón, kde v té době žili
především Slované. Někdy kolem roku 856 opustil svou rodinu
a tuto důležitou funkci a odebral se do kláštera na hoře Olymp.
Mladší Konstantin už v mládí převyšoval své vrstevníky neobyčejným talentem. Ve čtrnácti letech si ho Theoktist, nejvyšší
ministr, vzal s sebou do hlavního města Konstantinopole, kde
se Konstantin dostal k císařskému dvoru. Po ukončení studií
se rozhodl pro duchovní dráhu. Byl vysvěcen na jáhna a stal
se bibliotekářem konstantinopolského patriarchy Ignatia. Ani
tato funkce jej však neuspokojovala, a proto tajně odešel z Konstantinopole a ukryl se v klášteře u moře. Po několika měsících
se vrátil zpátky do Konstantinopole, kde působil na univerzitě.
Tam dostal díky svým znalostem přezdívku „filosof“. V roce
851 byl pověřen císařem posláním hájit křesťanské učení na
dvoře arabského chána Mutavakkila. Když se vrátil z této cesty, odešel do ústraní a později do olympského kláštera, kde se
potkal se svým bratrem Metodějem. V roce 860 byli oba bratři
vysláni císařem Michalem, aby se zúčastnili misie k Chazarům.
V roce 862 přišlo do Konstantinopole poselstvo od moravského knížete Rastislava. Toto poselstvo mělo za úkol požádat
byzantského císaře o vyslání biskupa a učitele, jenž měl jeho
lid vyučovat křesťanství. Jeho žádosti bylo vyhověno. Úkolem
vykonat na Moravě misii pověřil byzantský císař Konstantina s
Metodějem. Aby byla misie úspěšná, bylo nutno vytvořit nové
slovanské písmo. Tohoto úkolu se ujal Konstantin, který tak stál
u zrodu nového písma – glagolice.
Na jaře roku 863 se Konstantin a Metoděj s doprovodem, ve
kterém byli i císařští úředníci a duchovenstvo, vydali z Konstantinopole na Moravu. V úvahu přicházejí dvě cesty, kterými
se dostali na Moravu. Buď putovali přes Soluň do Dyrrhachia
(dnešní albánské město Drač), kde se nalodili a pluli až do Benátek, odtud pak šli tzv. jantarovou stezkou na Moravu, kde
dorazili na podzim roku 863. Je však možné, že si oba bratři i

s doprovodem vybrali starou cestu, která vedla přes Drinopol,
Niš, Bělehrad a podél toku řeky Dunaje až na Velkou Moravu.
Pro Rastislava musel být příchod byzantské misie velkým zadostiučiněním. Znamenal totiž nejen naději na vybudování samostatné církevní organizace, ale současně byl i potvrzením toho,
že vladař nejmocnější říše křesťanského světa uznává nároky
Velkomoravské říše. Rastislav svěřil Konstantinovi církevní
správu Velké Moravy a dal mu oprávnění být představeným
duchovenstva působícího na Moravě. Konstantin si uvědomoval, že když bude sloužit bohoslužby ve slovanském jazyce a
přeloží liturgické texty do domácího jazyka, získá si na svou
stranu jak Rastislava s jeho velmoži, tak i ostatní slovanské
obyvatelstvo. Na jaře roku 867 opustili oba bratři i se skupinou
svých žáků Moravu. Oba byli přesvědčeni, že se již na Moravu
nevrátí a že jejich práce na Moravě je již skončena. Přesto však
jedním z cílů jejich cesty byla žádost o zřízení moravsko-panonské diecéze pod jurisdikcí akvilejského patriarchy, s povolením užívání slovanské liturgie a také s vysvěcením jejich žáků
na kněze. Během cesty Konstantin vážně onemocněl, a když
se jeho zdravotní stav dále zhoršoval, rozhodl se vstoupit do
řeckého kláštera, kde složil slavnostní sliby. Při této příležitosti si zvolil řeholní jméno Kyrillos (Cyril). Jako mnichovi však
Konstantinovi nebylo dopřáno mnoho času, 14. února 869 Konstantin-Cyril v Římě zemřel ve věku 42 let. I přes Metodějovu
žádost o převezení ostatků do Byzance byl Konstantin pohřben
v kostele sv. Klimenta v Římě.
V polovině roku 869 se Metoděj vydal jako papežský legát
do Panonie. Vládce Panonie Kocel ihned pověřil Metoděje církevní správou své země. Po ukončení jednání mezi Metodějem
a Kocelem se Metoděj vydal s dvaceti panonskými vyslanci zpět do Říma. Kníže ve svém poselství žádal papeže, aby
vysvětil Metoděje jako panonského biskupa. Na podzim roku
869 papež Hadrián II. vyhlásil panonsko-moravskou arcidiecézi se sídlem v Sirmiu (Dnešní Srjemská Mitrovica) a současně
vysvětil Metoděje jako prvního arcibiskupa této provincie. V
závěru roku 869 se Metoděj vydal na cestu zpět do Panonie,
kde se ujal církevní správy a vysvětil další své žáky na kněze.
V první polovině roku 870 se pak Metoděj odebral na Moravu,
aby se také tam ujal církevní správy. Bavorští biskupové byli
ustavením sirmijské arcidiecéze velmi pobouřeni, v roce 870
byl Metoděj zatčen a odsouzen k doživotnímu klášternímu žaláři. Díky papeži Janu III. se Metoděj na jaře roku 873 vrátil z vězení
a mohl se opět ujmout správy své
diecéze. Ještě před svou smrtí se
rozhodl na žádost svých žáků jmenovat svého nástupce, rozhodl se
pro rodilého Moravana Gorazda.
Metoděj zemřel ráno 6. dubna roku
885. Jeho ostatky byly uloženy do
hrobky v metropolitním chrámu.
Ten byl pravděpodobně ve Starém
Městě u Uherského Hradiště.
Dílo, které za sebou soluňští bratři zanechali, bylo veliké. Vytvořili
slovanské písmo, tzv. hlaholici, a
tím stáli u počátku naší vzdělanosti
a písemnictví. Přeložili liturgické
knihy do slovanského jazyka, zavedli slovanský jazyk do liturgie,
položili základy moravské církve a
vychovali žáky-kněží moravského
původu.

Osobní soud Konstantina-Cyrila a Metoděje, klečících po stranách stojícího Krista. Výjev z fresky dolní
baziliky sv. Klimenta v Římě (z publikace Luďka Galušky Slované, doteky předků).
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Mgr. et Bc. Petr Juřák

co se děje v Domečku

Pohádka O princezně Komunikaci zvítězila
Hraný film „Pohádka o princezně Komunikaci“, který byl
natočen v rámci projektu Domu dětí a mládeže Vratimov s názvem Centrum dětské komunikace Vratimov, zvítězil v celorepublikovém kole Celostátní soutěže neprofesionální filmové
tvorby Zlaté Slunce 2013.
Pohádka o princezně Komunikaci nejprve obsadila 1. místo v
kategorii Hraný film 16-19 let v dubnu v zemském postupovém
kole v Blansku, aby pak své vítězné tažení završila ve čtvrtek
13. 6. 2013 v Ústí nad Orlicí, kde se konalo celorepublikové finále v rámci 60. ročníku této celostátní filmové soutěže.
Pohádka o princezně Komunikaci vycházela z námětu, který
byl původně vytvořen jako program pro družiny národních škol
a realizován Centrem dětské komunikace DDM Vratimov. Na
základě tohoto námětu vznikl scénář a následně i film, který
se natáčel od října 2011 do června 2012 a v září 2012 měl svou
slavnostní premiéru v DDM Vratimov. Role v něm ztvárnili
především děti z Vratimova a okolí, ale také z Ostravy či Ostravice.
Vítězný 16 minutový hraný snímek lze shlédnout na You
Tube viz http://www.youtube.com/watch?v=5uFSf6Xnwd8.
Alice Taussiková

Na den dětí se naše děti
vyznamenaly!
1. 6. je svátek – Den dětí. Právě v tento den, v sobotu ráno,
jely děti z kroužku Taekwon-do při DDM Vratimov do Frýdku-Místku na Moravský pohár. Výprava byla složena ze 13 žáků,
dvou juniorů a jedné seniorky. Pro spoustu z našich žlutých
pásků (přesně 10) to byly vůbec první oficiální závody. Z vítězství se radovala Barča Šebestová, která je ve Vratimově často
za svou techniku chválena. Bronzovou medaili si vybojovala
její sestra Klárka. Začíná to vypadat, že budeme mít brzy velmi
silný tým žákyň. Jsem na vás opravdu pyšný. Myslím, že se
opravdu ukázalo, že na MČR se v následujících letech máme
na co těšit.

Poděkování

Váš trenér Kamil Šamal

Dne 26. 5. 2013 jsem se zúčastnila galapřehlídky kroužku DDM
Vratimov. Jelikož do DDM občas
vodím svou pravnučku, byla jsem
velmi zvědavá na činnost ostatních
kroužků. Chtěla bych touto cestou
poděkovat za nádhernou akci, která nás, ať už rodiče nebo prarodiče,
velmi potěšila. Byla vidět obětavá
práce pracovníků domu dětí a mládeže. Vždy se tam setkávám se
vstřícností a příjemnou atmosférou.
					
Barbora Šimíková
Barbora Šebestová (zlatá), Klára Šebestová (bronzová) z Vratimova (foto Kamil Šamal).

Přejeme všem našim dětem, rodičům i přátelům krásné prázdniny a těšíme se na první poprázdninovou akci Domu dětí a mládeže,
kterou pro Vás připravujeme na pondělí 2. září 2013 od 10 hodin.
Informace o kroužcích na školní rok 2013/2014 budou uveřejněny na webových stránkách www.ddmvratimov.cz od 2. 9. 2013.
Pracovníci DDM Vratimov.
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okénko do vratimovské historie

Letem světem vratimovskými spolky
Ve Vratimově se rozvinul bohatý kulturní a společenský život. V roce 1883
vznikl z iniciativy Jana Šodka Spolek
vojenských vysloužilců, v roce 1887
došlo k založení Hospodářsko-vzdělávacího spolku. Byl to první spolek tohoto
druhu na Frýdecku. Byla při něm zřízena knihovna, kterou vedl učitel Karel
Vavřík, a ovocná školka. V letech 1895
– 1927 existoval ve Vratimově Školní
haléřový spolek, jehož hlavním posláním byla podpora školáků z nemajetných
rodin. V roce 1902 došlo k založení Dre-

nážního družstva, o dva roky později
vznikla Vzdělávací jednota. V roce 1907
vznikla Matice osvěty lidové, mezi jejíž
první zásluhy patřilo zřízení mateřské
školky pro děti dělníků. V roce 1908
došlo k založení Sokola ve Vratimově,
předtím museli sportovní nadšenci chodit na cvičení až do sousedních Kunčic.
Členové Sokola zpočátku cvičili v pronajatém sále místního hostince U Paskovských, v roce 1929 se dočkali vlastní
tělocvičny – sokolovny. V roce 1950 byla
TJ Sokol přejmenována na Závodní so-

Vratimovská historie na starých
fotografiích a pohlednicích

kolskou jednotu Vratimovských papíren
n. p. Vratimov a o dva roky později na
TJ Tatran. Další tělovýchovné a sportovní spolky ve Vratimově vznikly až po
první světové válce – v roce 1919 byla
založena Dělnická tělocvičná jednota,
na počátku 20. let 20. století Jednota československého Orla a v roce 1930 Sportovní klub Meteor Vratimov.
Mgr. et Bc. Petr Juřák

Kronika města
Vratimova
– část 27.
Kanalizace
Obecní zastupitelstvo se usnáší na
stavbě kanalizace pro odtok povrchní
a sklepní vody v dolní části Vratimova. Firmy se vyzvou na vypracování projektu a rozpočtu. Kanalizační
plán pro dolní Vratimov zadán ing.
Františku Volencovi a s ním se bude
dále vyjednávati. Kanalizační plány
vypracovány, celkový rozpočet obnáší 1 029 000 Kč. Plány předloží se
zemskému úřadu k prozkoumání.
Stavební ruch
V tomto roku 1931 vystavěno 13
domků ve Vratimově, jen rodina
Součkova sama postavila 4 domky
vedle sebe čís 316 – 319.

Auto sloužící k rozvozu pečiva z parní pekárny Jindřicha Kolmáše (archiv KS Vratimov).

Hospodářské budovy u fary
Ve schůzi obecního zastupitelstva
dne 17. dubna 1931 ujednáno na základě výnosu okr. úřadu ve Frýdku
postaviti nové hospodářské budovy
při faře ve Vratimově. Pro postavení
těchto budov hlasovali členové obecního zastupitelstva vratimovského:
Šodek Josef, hostinský čís. 24, Tomis Jan, domkář čís. 52, Telecký
František, rolník čís. 29, Borovec
Rudolf, tov. úředník, Kahánek Josef,
tov. úředník, Kahánek Bohumír, tov.
úředník, Sládeček Heřman, domkář
čís. 58, Bernatík Josef, domkář čís.
200, Matějíček Josef, domkář čís.
287, Konečný Antonín. Proti členové: Mojžíšek Bohumil, úředník nemocenské pojišťovny, Mlýnek Emil,
úředník dělnické záložny, Dedek Karel, domkář čís 128, nehlasoval Kuča
Antonín, domkář čís. 259.
pokračování příště

Vratimovští živnostníci v hostinci u kostela (archiv KS Vratimov).
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS

1. července 2013 jsou tomu 3 roky, co nás
nečekaně opustila paní

Pronajmu byt 3+kk v přízemí ve Vratimově. Tel. 605 563 324.

Vlasta Koziorková
z Horní Datyně.

Pronajmu plně revitalizovaný a zařízený byt 2+1 ve Vratimově, ul.
Na Příčnici 879. Nájem 8 000 Kč měsíčně + kauce. Tel. 725 875
359. Volný, ihned k nastěhování.

S láskou vzpomínají sestra Marie a švagr
Jaroslav.

Prodám cihl. byt 3+1 v os. vl., 3 patro, ve Vratimově.
Cena 1 100 000 Kč. Tel. 604 852 719.
Čas po dnech kráčí, život jde dál, zůstaly
vzpomínky, bolest a žal. Dne 15. července 2013
je tomu 10 let, co nás navždy opustil pan

Vážení čtenáři,
jelikož na příští rok chystáme vydání obrazové publikace,
v níž budou staré fotografie a pohlednice Vratimova, prosíme tímto vratimovské obyvatele, pokud mají doma nějaké
staré fotografie a pohlednice města, zda by je nechtěli poskytnout do této publikace. Tyto materiály si pouze naskenujeme a hned Vám je vrátíme. Fotografie můžete donést
do Kulturního střediska Vratimov, tel. č. 595 700 751, 731
446 809.
Děkujeme.

Karel Bochenský
S úctou a láskou vzpomínají maminka,
manželka, dcery a syn s rodinami, vnoučata a
pravnoučata, kterých se už nedožil...

Redakční rada

Dne 17. července 2013 by se dožila 90 let naše
drahá maminka a babička,
paní

Divadlo U Lípy o. s.

Vlasta Adámková

Ray Cooney:
Rodina je základ
státu

Vzpomíná Milan Adámek s rodinou.

Bláznivá komedie z prostředí londýnské
nemocnice.

Kulturní středisko Vratimov oznamuje, že z
důvodu plánovaných oprav bude Společenský
dům ve Vratimově od července do září
uzavřen. Z tohoto důvodu nebude v provozu
rovněž kino Hvězda vč. pokladny kina.

Režie: František Letal
Hrají: herci ochotnického Divadla
U Lípy o. s.
Kdy: pátek 15. listopadu 2013 v 19 hodin
Kde: Kulturní dům Horní Datyně
vstupné 50 Kč
vstupenky v prodeji od 16. září v pokladně
kulturního střediska

Provozní doba pokladny kulturního střediska
(pořady, kurzy, předplatné):
červenec:
zavřeno
srpen:
pondělí a středa 8 až 17 hodin
		
čtvrtek 8 až 15 hodin
Mimo tyto prázdninové pokladní hodiny lze
pokladnu otevřít po předchozí domluvě na
tel. č. 595 700 751.
od září:
		

pondělí až čtvrtek 8 až 17
pátek 8 až 14 hodin
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pouť, pohádka

Městská pouť Vratimov - 23. června 2013

Divadlo tety Chechtalíny

Kupon na vystřižení

O červené karkulce
a polepšeném
vlkovi

22. září v 10 hodin

kinosál Hvězda Vratimov
rodinné vstupné 80 Kč (1 + 1),
samostatné - dospělí 60 Kč, děti 40 Kč
Po předložení vybarveného obrázku
obdrží děti malé překvapení.
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nabídka kurzů

Nabídka kurzů od září 2013

Pohybové kurzy

lektor Bára Hudáková Janšová
cena kurzu 860 Kč/18 lekcí

Pondělí
Aerobic mix
23. 9. 2013 – 27. 1. 2014, od 18.00 – 19.00 hod.
lektor Lenka Valigurová
cena kurzu 800 Kč/16 lekcí

Body form s Lenkou 			
26. 9. 2013 – 30. 1. 2014, od 18.00 – 19.00 hod.
lektor Lenka Němcová
cena kurzu 890 Kč/18 lekcí
Karibik dance
				
24. 10. 2013 – 19. 12. 2013, od 18.00 – 19.00 hod.
lektor Jakub Mazůch,				
tanečník a choreograf, instruktor fitness II. třídy
cena kurzu 920 Kč/8 lekcí

Relax a jóga
23. 9. 2013 – 27. 1. 2014, od 19.00 – 20.00 hod.
lektor Lenka Valigurová
cena kurzu 830 Kč/16 lekcí
Společenské tance pro páry
7. 10. 2013 – 16. 12. 2013, od 18.00 – 19.15 hod.
lektor Jakub Mazůch,
tanečník, choreograf, instruktor fitness II. třídy
cena kurzu 1 170 Kč /1 os./10 lekcí

Jazykové kurzy:
Anglický jazyk					
pondělí 16. 9. 2013 – 2. 6. 2014
lektor Mgr. Hana Kolmášová			
cena kurzu 2 420 Kč/33 lekcí

		
Úterý
Pilates s Bárou
24. 9. 2013 – 28. 1. 2014, od 18.00 – 19.00 hod.
lektor Bára Hudáková Janšová
cena kurzu 810 Kč/17 lekcí

Informační schůzka k tomuto kurzu proběhne
v pondělí 9. 9. 2013 v 16.00 hod. v učebně č. 11
Společenského domu ve Vratimově.

Body form s Lenkou
24. 9. 2013 – 28. 1. 2014, od 19.00 – 20.00 hod.
lektor Lenka Němcová
cena kurzu 850 Kč/17 lekcí

…dále připravujeme		
Počítačové kurzy					
1.Tvorba webových stránek 		
2.Programování na PC 			

Vinyasa power jóga
1. 10. 2013 – 28. 1. 2014, od 18.00 – 19.10 hod.
lektor Pavla Vanduchová
cena kurzu 870 Kč/16 lekcí

Intenzivní kurz vedený profesionálním lektorem
Bc. Janem Ohánkou. Výuka koncipovaná do 10
výukových hodin po dvou hodinách týdně (2 x 45
min. + 15 min. přestávka). Den výuky a čas bude
upřesněn dle Vašich požadavků.
Cena kurzu 1 000 Kč.

Středa
Jóga s Míšou					
2. 10. 2013 – 29. 1. 2014, od 17.00 – 18.30 hod.
lektor Míša Vysloužilová
cena kurzu 810 Kč/16 lekcí

Německý jazyk s rodilým mluvčím
			

Bodystyling s Bárou
25. 9. 2013 – 29. 1. 2014, od 18.00 – 19.00 hod.
lektor Bára Hudáková Janšová
cena kurzu 750 Kč/17 lekcí

		

Neuvedené náležitosti obou počítačových
kurzů a kurzu německého jazyka (počet lekcí a
cena budou obdobné jako u angličtiny) budou
upřesněny později, dle Vašeho zájmu. Hlaste se
proto i do těchto kurzů.

Fit balóny s Luckou					
25. 9. 2013 – 29. 1. 2014, od 19.00 – 20.00 hod.
lektor Lucie Cielecká
cena kurzu 770 Kč/17 lekcí

Bližší informace a přihlášky do všech kurzů
na www.ksvratimov.cz , telefonních číslech
595 700 751, 731 446 809 nebo osobně v
pokladně kulturního střediska.

Čtvrtek
Pilates s Bárou
26. 9. 2013 – 30. 1. 2014, od 17.00 – 18.00 hod.
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připravujeme na podzim 2013

Divadlo Radka Brzobohatého

John Godber: VYHAZOVAČI
Energií sršící hudební komedie z prostředí disko klubu Cinders, se skvělou hudbou a písněmi Ondřeje
Brzobohatého.

Režie: Marián Kleis
Hudba: Ondřej Brzobohatý
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch
Hájek, Petr Vágner

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov
úterý 5. listopadu 2013 v 18 hodin
Vstupné 340 Kč
vstupenky v prodeji od 16. září v pokladně kulturního střediska
provozní doba pokladny kulturního střediska:
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek i bezhotovostně.
		
Rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751

Studio DVA Praha
uvede v Kulturním středisku Vratimov bláznivou
komedii Davida Tristrama

Opačné
pohlaví
Režie: Adam Kraus
Hrají: Jana Krausová, Bob Klepl, Michaela Maurerová/
Anna Šišková, Roman Štabrňák

Milostný pár je ideální. Milostný trojúhelník je
problém. A milostný čtverec může být docela průšvih,
ale pro nezúčastněné i zábava… Česká premiéra je
18. července 2013 na Letní scéně Vyšehrad.

sobota 5. října 2013 v 19 hodin
Vstupné 390 Kč
vstupenky v prodeji od 19. srpna v pokladně
kulturního střediska

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov

Rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751
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Stavba kanalizace v Horních Datyních
Občané Horních Datyň jsou opět blíže
tomu, že Horní Datyně budou mít novou
kanalizační síť. Město bylo úspěšné s žádostí o poskytnutí dotace z prostředků EU
a od Státního fondu životního prostředí
(SFŽP) máme příslib uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace za splnění všech jimi
stanovených podmínek. Nyní připravujeme výběrové řízení na zhotovitele díla.
Cena samotné stavby včetně oprav komunikací po ní činí dle rozpočtu cca 95 mil.
Kč, avšak výsledná cena se bude odvíjet
od výsledku výběrového řízení. Věříme,

že bude nižší. Na ceně, která vzejde z výběrového řízení, bude závislá i spoluúčast
města na stavbě, kterou nyní odhadujeme
ve výši kolem 25 mil. Kč. Půjde-li vše dle
našich představ a dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP, mohla by
být celá stavba zahájena počátkem příštího
roku a ukončena v září 2015. Plánovanou
výstavbou kanalizace nedojde k odkanalizování celé části Horních Datyň. Stavba
kanalizace je i přes dotace finančně náročná, a proto bude zatím realizována I. etapa
z připraveného projektu „Odkanalizování

1

Vratimova – Horních Datyň“. Stavba, kterou bychom chtěli zahájit v příštím roce a
dokončit v roce 2015, je na obrázku vyznačena červenou, nepřerušovanou čárou
a zahrnuje také čističku odpadních vod
(ČOV). Získat dotace na stavbu kanalizace
z prostředků EU není jednoduché, žadatel
musí splňovat řadu přísných podmínek a
jsme proto rádi, že patříme k těm úspěšným.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka města Vratimova

informace občanům

Ze schůze Rady města Vratimova

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
ZO Horní Datyně

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 15.
července 2013 projednávalo:
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vratimov
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
MSK týkající se stavby „Odkanalizování části Vratimov“
• Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP,
týkající se stavby „Odkanalizování části Vratimov“
• Schválení zadávacích podmínek pro nadlimitní veřejnou
zakázku

pořádá ve dnech
28. 9. 2013 – 29. 9. 2013
9.00 – 18.00 hod.
ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU
v prostorách kulturního domu
Horní Datyně
Srdečně zvou zahrádkáři

Rada města Vratimova na své schůzi dne 15. července 2013
projednávala:
• Pořízení ukazatele rychlosti vozidel
• Změnu člena Stavební a dopravní komise
• Schválení smluv
• Vyhlášení záměrů pronájmu pozemků
• Rozpočtové opatření č. VII/2013
• Poskytnutí finančních darů:
„Babybox pro odložené děti – STATIM“
„Charita Český Těšín“
„Charita Frýdek-Místek“
„Středisko rané péče SPRP Ostrava“
„Slezská humanita, o.s.“
„MANEMI“
• Žádost o ukončení nájmu bytu
• Přidělení uvolněného obecního bytu

Srdečně zveme všechny spoluobčany do
Husova sboru ve Vratimově, Školní 3/217
na IV. ročník

Dnů varhanní hudby
v sobotu 21. září 2013 v 16:00 h
varhany
housle
zpěv

a v neděli 22. září 2013 v 16:00 h
varhany
zpěv

Rada města Vratimova na své schůzi dne 13. srpna 2013 projednávala:
• Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace
pro realizaci stavby „Stavební úpravy MŠ Horní Datyně –
zateplení“
• Rozpočtové opatření č. VIII/2013
• Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě č. SML 358/2010/INV
31 týkající se VZ na provozovatele kanalizace v lokalitě
Podlesí
• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SML 275/2012/INV31 týkající
se zpracování PD pro stavbu „Dostavba a rekonstrukce
chodníku ve Vratimově a Horních Datyních“
• Veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava MK ul. U
Padolu a ul. Višnová“
• Vyhlášení záměru prodat část pozemku parc. č. 2627 v k.
ú. Vratimov
• Rozhodnutí k veřejné zakázce malého rozsahu na výběr
zhotovitele pro stavbu „Výměna oken ve dvou objektech
(VS a NS) ve vlastnictví města Vratimova“


Mgr. Marie Pluhářová
MgA. Lenka Vítková
Josef Kubenka

Mgr. Pavel Rybka
Tamara Urbánková

zároveň proběhne výstava obrazů
Vstupné dobrovolné
Rada starších
NO Vratimov

Poděkování nálezci
V pondělí 12. srpna 2013 jsem na zastávce linky autobusu
28 Palace-Karolina vytratil tašku s doklady a mobilním telefonem. Do pár hodin jsem ji měl zpět díky velmi obětavé
paní z Horních Datyň, která tašku nalezla, zavolala na mobil mému synovi a posléze předala nález.
Právem si tento vzácný příklad zaslouží zveřejnění.

Ivo Kičmer, místostarosta

Jaromír Drozd, Václavovice
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informace občanům

Přijďte podpořit malé houslisty na koncert
26.9.2013 v 17 hodin na Slezskoostravském hradě
Cílem akce s názvem „Festival nejmenších houslistů“ je umožnit dětem předvést na čem usilovně pracovaly, co dokázaly, že jim to dohromady hraje a zní. Organizátorem takového setkání houslových souborů, do kterých jsou začleněny i ty nejmenší děti, je Základní umělecká
škola Vratimov pod záštitou Občanského sdružení POSPOLU při ZUŠ
Vratimov. Festival proběhl již čtyřikrát a vždy v příjemné atmosféře,
plné muzicírování, přátelství a předávání zkušeností. Díky finanční
podpoře NADACE ŽIVOT UMĚLCE, firem OPTYS a Valk Welding
CZ, s.r.o. a poskytnutému zázemí obcí Řepiště se uskuteční ve dnech
25.9. a 26.9.2013 pátý ročník festivalu. Celý festival bude zakončen

koncertem na Slezskoostravském hradě v Ostravě 26.9.2013 v 17 hodin. Na tento koncert srdečně zveme všechny příznivce. Doporučujeme koncert navštívit i s dětmi. Jim je určeno poselství malých muzikantů, že věnovat se hudbě stojí za to a je to hodnotně strávený volný
čas. Děti se opravdu snaží, zlepšují své hráčské dovednosti, rozvíjejí
své schopnosti a právě Vaše shovívavost, ocenění jejich úsilí a potlesk
dodají chuť do další práce jak dětem, tak pedagogům. Více informací
o tomto projektu najdete na internetových stránkách festivalu http://
festival-nejmensich-houslistu.freepage.cz
Kamila Bodnárová

Dětský koutek u Radničního
náměstí

Sešli se,
aby pomohli...
2013

Jsme město starších občanů, převažují ti, kteří jsou již v důchodu, je vžitá představa o našem městě. Generace, která se do
města stěhovala v 50. a 60. letech minulého století v souvislosti
zejména s výstavbou a prací v bývalé Nové huti sice pomalu
zestárla, ale poloha města a dostatek cenově přijatelných stavebních pozemků, byty v bytových domech a dobrá infrastruktura a dopravní dosažitelnost okolních větších měst stále častěji
lákají mladé lidi k volbě trvale zde bydlet. Mladé rodiny s dětmi
v rodinných domech zpravidla nemají problém nechat dítě na
zahrádce a vybudovat pro něj hrací koutek. Rodiče v bytovkách
jsou však odkázáni na veřejná dětská hřiště ta a prakticky ve
městě nemáme.
Byť se to nezdá, není to levná záležitost, hřiště musí splňovat
náročné bezpečnostní předpisy a částka na pořízení takového
menšího hřiště se blíží k 1 mil. Kč. Také následná údržba a
opravy nejsou zdarma. Proto jsme přivítali možnost postavit
jedno dětské hřiště, resp. dětský koutek pro menší děti, z finančního daru společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
Všechna města mění svoji tvář, snaží se být hezčími, upravenějšími, zelenějšími a my nesmíme zůstat pozadu. Díky značné finanční pomoci ArceloruMittal a za přispění ještě dalšího sponzora, společnosti MG Odra Gas spol. s r.o., můžeme,
v rámci revitalizace Radničního náměstí, již tento rok začít se
stavbou dětského koutku, v němž nebudou chybět houpačky,
skluzavka a další herní prvky pro ty nejmenší. Nenastanou-li
komplikace, měla by být stavba zahájena v říjnu t.r. a zpřístupněna na jaře 2014.

Charita Ostrava srdečně zve na benefiční koncert Sešli
se, aby pomohli... na podporu lidí bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre – nízkoprahovém denním
centru. Koncert se uskuteční

24. 9. 2013 od 19 h
v kostele Sv. Ducha
v Ostravě-Zábřehu,
Kotlářova 124A/21
a v programu vystoupí Hana a Petr Ulrychovi s kapelou
Javory beat, vokální soubor Noah a Prague Cello Quartet.
Koncert moderovaný Alešem Juchelkou vysílá v přímém
přenosu TV NOE.
Předprodej vstupenek bude zahájen od 9. září 2013, více
o koncertu: http://ostrava.caritas.cz/akce/sesli-se-aby-pomohli-2013/

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka
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Sbor dobrovolných hasičů a město Vratimov ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje, Policií České republiky a Městskou policií Ostrava

pořádají pod záštitou starostky města paní Dagmar Hrudové
a náměstka Statutárního města Ostravy pana Tomáše Suchardy

7. září 2013 od 10:00 do 18:30 hodin

DEN ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK VRATIMOV 2013
DYNAMICKÉ UKÁZKY
10:00–11:00
11:00–12:00

Vystoupení dechového orchestru ZUŠ Vratimov a mažoretek ZIK ZAK. Slavnostní zahájení.
Dynamická ukázka – zásah na nebezpečnou látku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, SDH Vratimov
„Ukázky z výcviku služebních koní skupiny hipologie Městské Policie Ostrava
Dynamická ukázka skupiny kynologie IZS Městské Policie Ostrava se slaňováním“

12:00–13:00

„Dynamická ukázka – ARMY LAND – vojenská akce s historickou technikou – přepadení a ubránění OT 64-SKOT, vojenská sanita,
polní nemocnice V3S
Písničky Rádia Čas, prohlídky profesionální techniky, výstroje, výzbroje hasičů a policistů, klubu vojenské techniky, hasičské soutěže pro děti, kolo
štěstí, kvízy a soutěže HZS, PČR, Městské policie Ostrava, laserová střelnice, soutěže BESIP, simulátor ABA, výuka první pomoci a další (viz sekce
stálá část programu)“
Ukázky z výcviku služebních psů Policie České republiky

13:00–14:00

Ukázka lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – záchrana člověka z výšky
14:00–14:45

14:45–15:15

16:00–18:15

Ukázka sportovního požárního útoku mladých hasičů SDH Vratimov
„Dynamická ukázka – ruční čtyřkolová stříkačka SDH Plesná
Dynamická ukázka – historické vozidlo a dobové vybavení – SDH Řepiště“
Zásah SDH Vratimov – dopravní nehoda, vyproštění zraněných z vraku automobilu pomocí hydraulických nástrojů, první pomoc a ošetření ve
spolupráci s členy Českého červeného kříže Ostrava

ZÁVĚREČNÝ KONCERT jako poděkování hasičům, policistům, záchranářům a dobrovolníkům
PETRA JANŮ | JIŘÍ SCHMITZER
STÁLÁ ČÁST PROGRAMU

10:00–16:00 Výstroj, výzbroj a vozidlo Speciální pořádkové jednotky PČR

10:00–16:00 Mobilní kamerový systém – vozidlo Crafter – Městské Policie Ostrava – prohlídka, výklad

10:00–16:00 Záchranný útvar HZS ČR, Hlučín- vyprošťovací tank VT 72 B s tahačem MAN 33.540

10:00–16:00 Prevence Policie České republiky a laserová střelnice – testy, kvízy a hry pro děti i dospělé zábavnou formou

10:00–16:00 Klub vojenské historie: Protiletadlový dvouhlavňový kanon vz. 53/57, OT 64 – SKOT – střední obrněný kolový
transportér, Praga V 3 S, , ukázka zbraní a výzbroje, paintballová střelnice

10:00–16:00 Technika, výstroj a výzbroj obvodního oddělení PČR Vratimov

10:00–16:00 BESIP – stánek pro děti, prevence, jízda zručnosti
10:00–16:00 ABA – simulátor dopravní nehody pro veřejnost

10:00–16:00 Ukázky profesionální techniky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – I. vůz HS 4 – CAS
20 S1T Mercedes Econic 4×2; výšková technika HS 4 – TLK 23–12 Bronto Skylift/MB Econic; vyprošťovací
automobil HS 1 – VYA Mercedes Benz ACTROS 4154 AK – EMPL EH/W 200 BISON; jeřáb HS 1 – Terex Demag
AC 60/3; cisterna HS 1 – CAS 30 Tatra 815–7 6×6 (SDH Zábřeh)

10:00–16:00 Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava – měření krevního tlaku pro veřejnost

10:00–16:00 Ukázka techniky Sboru dobrovolných hasičů Vratimov – CAS 15 Renault Midlum 280.144x4 OffRoad,CAS32 Tatra148

10:00–16:00 Soutěže pro děti s hasičskou tématikou – SDH Vratimov
10:00–16:00 Technika lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

10:00–16:00 Historická hasičská technika a cisternové automobilové stříkačky Sborů dobrovolných hasičů Horní Datyně,
Řepiště, Sedliště, Šenov

10:00–16:00 Prevence Městské policie Ostrava – stánek pro děti, kvízy, hry, ukázky výzbroje a výstroje strážníků

10:00–16:00 Výuka postupu při první pomoci pro veřejnost Český červený kříž Ostrava

10:00–16:00 Stánek prevence Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – hry a kvízy pro děti, ukázky
výstroje a výzbroje

10:00–16:00 Ukázky techniky dopravní policie
10:00–18:30 Stánky s občerstvením
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Volufírkův tábor

Volufírkův tábor 2013 – aneb 35000 let př. n. l.
Slunce se líně plouží oblohou, rozpálené do běla, okolní
vzduch se tetelí žárem a zem se podobá kamenné peci. Na čele
pozorovatele se tvoří krůpěje potu, které se ihned odpařují. Je
horko. Je vedro. Je prostě léto, jak má být, možná ještě o kousek
teplejší…
V tom se po rozpukané zemi přežene pár bosých nohou. Hned
za ním další a další. Na udusaném plácku se shromažďuje podivuhodná skupina… lidí? Oblečeni do kožešin a kůží rozličných
zvířat, v rukou kyje, v očích lehce šílený pohled. Skupina se rozestupuje a nechává do svého středu projít zjevně důležitý pár.
On oděný do vzácných kůží levhartomuta, ona zadumaně přežvykuje vážkomuta. Všem je zřetelně jasné, že přišel náčelník
a jeho žena. Za nimi jde poslední člen kmene, Šaman. Pod paží
svírá svého věrného Jorkmuta a na přítomné shlíží ze své úctyhodné výšky téměř přezíravým pohledem. 85 malých Kamenů
nedočkavě sleduje, co se bude dít. Je neděle 28. července 2013 a
v Hluboké u Skutče právě začal letní dětský tábor občanského
sdružení Volufírek – již osmnáctý, tentokráte inspirovaný filmem o pravěkém boji kmene čistovlasých Kamenů a nemytých
Špinavovlasců o šampon, filmem „RRRrrrr!!!“.
Je pravda, že tušit jen vzdáleně, jaké bude letos léto, sáhli
jsme při vymýšlení letošního programu po něčem, kde by se
nebylo potřeba navlékat ve čtyřiceti stupních do kožešin, ale
i tak to stálo za to. Těch 15 dnů vždy uletí jak voda, ale letos
se vysloveně vypařily. Počasí nám přálo více, než krásně, i ty
dvě bouřky, co nás navštívily, jsme přežili všichni spokojeně
srocení v jídelně při hrách a zpívání. Program byl sestaven tak,

aby se pobavil každý, ať už šestiletý nebo šestnáctiletý. Navíc
jsme se snažili co nejvíce aktivit spojit s vodními hrami, aby se
naši malí Kameni zchladili. Dvakrát jsme se byli koupat v blízkém přírodním koupališti. Zvládli jsme dva výlety, jeden na
rozhlednu Borůvka, ze které bylo vidět až k Orlickým horám,
druhý do Toulovcových Maštalí, přírodní rezervace borových
lesů a pískovcových skal kolem říčky Novohradky. Šest kmenů
svádělo líté boje o šampon v celotáborové hře, aby se nakonec
usmířilo se Špinavovlasci a o tajemství výroby šamponu se s
nimi podělilo.
1 hlavní vedoucí, 2 programoví, 12 oddílových, 2 zdravotníci, 1 hospodář, 5 kuchařů, 85 dětí a 1 pes – to byla letošní
sestava tábora a jak je vidět z ohlasů od dětí i rodičů, opravdu
se vydařila. Svou zásluhu na tom má fakt, že občanské sdružení
Volufírek funguje i během roku a pro děti pořádá víkendové
pobyty, karneval, dětský den a další akce, při kterých se všichni
poznávají a tábor si už užívají jako jedna parta.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tábora,
protože bez nich by se nikdy nepodařilo prožít těch 15 dnů v
klidu a pohodě. Děkuji partnerům a sponzorům, díky kterým
jsme mohli dětem zpestřit program a udržet cenu za celý tábor
na přijatelné úrovni. Děkuji rodičům a dětem, že nám zachovávají přízeň, a přeji nám všem, abychom tu „společnou káru“
táhli spolu ještě několik krásných let.
Martin Čech – hlavní vedoucí tábora
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úspěchy dětí, Sokol

Babolat Tour 2013
V sobotu 10.8.2013 se již tradičně konal na tenisových kurtech ve Vratimově turnaj v babytenisu, který je součástí celorepublikového Babolat Tour 2013 – 11. ročníku tenisového okruhu pro děti od 8 – 9 let. Turnaje se zúčastnilo 29 malých tenistů
nejen z ČR, ale také ze Slovenska.
Hráči byli rozděleni do 7 skupin po 4, respektive 5 hráčích.
Ve skupinách sehráli utkání každý s každým do 4 gamů a první
dva ze skupiny postoupili do hlavní soutěže, která se pak již
hrála klasickým „pavoukem“, ostatní hráli soutěž útěchy.
V příjemném prostředí vratimovského tenisového areálu byly
vidět krásné souboje, které ukázaly, že i v součastnosti má český tenis mladé talenty.
Nás, jako pořadatele, potěšily pochvaly od rodičů za perfektní organizaci a průběh turnaje.
Vítězem se stal Michal Glocman z TK Agrofert Prostějov,
který ve finále porazil Jana Čecha z TK Vsetín, chlapce potrápila na 3. místě umístěná Sára Šarinová z TA Prešov. Nejlepšími vratimovskými hrači byli na 7. místě Jakub Maršálek, 9.
Kryštof Kupka a 10. Apolena Trčková.

Hledáme nové tenisové naděje

Tenisový klub Biocelu Vratimov pořádá nábor dětí do tenisové přípravky (pro děti narozené 2008, 2009) ve čtvrtek
27. září 2013 v 18 hodin v areálu vratimovských tenisových
kurtů. Nábor proběhne za každého počasí.
Trenéři TK Biocelu Vratimov

Mgr. Jana Biolková, Mgr. Markéta Šňupárková

Běh naděje

Přivezli jsme si medaile

V pátek 20.9.2013 v 9:30 hodin TJ Sokol Vratimov pořádá,
za podpory MěÚ a KS Vratimov, VI. ročník Běhu naděje, který navazuje na známý Běh T. Foxe. Svou účastí a příspěvkem
podpoříte správnou myšlenku, boj se zákeřnou chorobou – rakovinou. Veškeré finanční prostředky putují do výzkumných a
léčebných ústavů zabývajících se touto problematikou. Loňského ročníku se zúčastnilo 790 účastníků a výše jejich příspěvků
činila 8.135 Kč.
PODPOŘTE I LETOS SPRÁVNOU VĚC !!!

V září jsme již pátým rokem začali bojovat o úspěch v Ostravské lize mládeže. Tato soutěž se skládá z deseti soutěží. Pět
z nich se koná v zimě, v tělocvičně. Vzhledem k tomu, že prostory tělocvičny neumožňují požární útok nebo například štafetu 4x 60, v tělocvičně vážeme uzly, motáme hadice a běháme
netradiční štafety. V létě se soutěží v disciplínách požární útok
a štafeta dvojic nebo štafeta 4x 60 metrů.
A jak nám to letos vyšlo??? V Plesné na poslední soutěži jsme
se dozvěděli, že naši starší žáci to vše vyhráli a ti mladší byli na
skvělém třetím místě. Náš tým se snaží vždy ze všech sil a děkovat můžeme trenérům Zdeňku Gürtlerovi, Liboru Svobodovi
a Soni Gürtlerové, kteří nás nejen dokážou důkladně připravit,
ale taky nás vždy povzbudí, za což jim za celý kolektiv mladých
hasičů děkuji.
Za SDH Horní Datyně
Anna Svobodová, 14 let

Děkujeme,
za TJ Sokol Vratimov
Irena Heinichová

Nový školní rok v Sokolovně
Končí nám doba prázdnin, dovolených a začíná opět školní
rok a s ním běžné pracovní a studijní povinnosti. Také u nás v
sokolovně se znovu rozběhnou cvičení, která si můžete vybrat
na plakátech našich nástěnek nebo z našich webových stránek a
přijít si zasportovat.
Od 18.9.2013 bude opět pokračovat každou středu od 16:30
hod. do 18 hod. cvičení pro rodiče a děti. Vezměte své nejmenší
i větší ratolesti a přijďte.
Také od září si mohou ženy tvarovat svá těla v hodinách zumby, kruhového tréninku či body formu, a to pravidelně v pondělí
17-18, 20-21 hod., ve čtvrtek 17-18, 19:30 – 20:30 a v neděli 1718 hod. Jaké cvičení a se kterou z našich zkušených lektorek se
dozvíte na již výše uvedených místech.
Za TJ Sokol Vratimov
Irena Heinichová
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piráti silnic, diashow

Proč se tak chováme
V různých situacích, bohužel však opakovaně a mám pocit také
stále častěji, si kladu otázku. „Proč často nerespektujeme zákony, předpisy, normy, chováme se bezohledně k ostatním, co nás
k tomu vede a co nám to přináší.“ Přitom většina z nás obdivuje
disciplinovanost občanů na západ od našich hranic a z toho vyplývající pořádek, bezpečnou resp. bezpečnější jízdu motorových
vozidel, čistotu apod. To co je u nás normou, je tam často exces.
Málo komu se líbí tzv. „balkánský styl“ s čímž spojujeme pravý opak toho, co je uvedeno výše. Bezohlednost vůči ostatním,
nerespektování práva a s tím spojené důsledky jako nepořádek,
zvýšená dopravní nehodovost apod. Přesto se často chováme zcela
opačně. A já si kladu otázku „ proč“.
V polovině července jsem se stala svědkem jedné z takových
situací a otázka „proč“ i tady zůstala nezodpovězena. Možná tím,
když se o uvedený zážitek podělím, změním něco k lepšímu a je
škoda zahodit takovou šanci.
A proto píši tento článek, byť se týká běžné a zdánlivě zcela banální události.
Co se tedy stalo. Vyjížděla jsem z vedlejší silnice, z ulice „Na
Vyhlídce“ na hlavní, Frýdeckou a dávala přednost projíždějícím
vozidlům. Jedno z nich, velké nákladní auto se doslova řítilo ze
směru od Řepišť směrem na Ostravu. Vyjela jsem za ním a snažila
se odhadnout jeho rychlost. Určitě značně překračovala povolenou
padesátku a auto se mi rychle vzdalovalo a uhánělo městem bez
ohledu na povolenou rychlost, přechod pro chodce a velký pohyb
lidí, včetně dětí. Doslova profičelo centrem a trochu zpomalilo
jen u přechodu pro chodce na náměstí T. G. Masaryka u zastávky
autobusů, kde se rozjížděla auta dávající přednost chodcům, kte-

ří přes přechod přešli. Přes povolenou maximálně čtyřicítku řidič
opětovně sešlápnul plynový pedál, nabral ztracenou rychlost a vjel
do prudké levotočivé zatáčky. Před železničním přejezdem odbočil
vlevo, do průmyslového areálu. Vjela jsem tam, přes nelibost paní
vrátné, za ním, abych zjistila reg. značku auta a odpověď na moje
„proč“. Proč někdo porušuje předpisy, proč takto riskuje zdraví
a životy jiných, proč jede tak rychle, když jako řidič s řidičským
oprávněním musí vědět, že při jeho rychlosti a brzdné dráze těžkého nákladního auta je potencionálním nebezpečím pro všechny,
potažmo i pro sebe. Jaký má z takového riskování užitek či jiný
bonus, když takto získá nanejvýš pár minut uspořeného času.
V areálu jsem zastavila vedle nákladního auta, za volantem byl
mladý muž, nakrátko ostříhaný s náušnicí v uchu a já mu položila
tu svoji otázku „ proč“. Odpovědí mi bylo jen „přece jsem nejel až
tak rychle.“.
Bohužel zase nejsem o nic chytřejší. Podezření ze spáchání přestupku jsem postoupila příslušnému správnímu orgánu a požádala
ho, jak mi to umožňuje zákon, abych byla o výsledku šetření vyrozuměna. Nikdo neměřil jeho rychlost, takže pokud se nepřizná, asi
zůstane bez trestu. Ale možná se já dozvím, proč se tak choval a
možná i on si do budoucna takovou otázku položí. A možná najde
správnou odpověď, možná příště sundá nohu z plynu, možná nebude zbytečně riskovat a možná to někomu zachrání život. Vždyť
cesty osudu jsou nevyzpytatelné a hledání té správné odpovědi na
otázku „proč“ možná bude mít svůj smysl.
Možná…
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

fotograf a cestovatel
Miroslav Deneš
uvede diashow

Mys Dobré naděje a tajůplná Namibie
V tomto nejnovějším pořadu cestovatele a fotografa Miroslava Deneše se podíváme do národního parku TableMountain v
okolí Kapského Města, který je na seznamu chráněných památek UNESCO, poté se vydáme na sever Namibie do země
divokých zvířat, diamantů, oranžových dun a velmi zvláštních stromů. Cestou zastavíme v národních parcích Fish Canyon
River, Sosusvlei, Spitzkope, v africké perle na seznamu UNESCO – parku Etosha s rozlohou více než 22.000 km2, v němž
žijí spousty divokých zvířat a v diamantovém království Kolmanskoop.
kinosál Hvězda Společenského domu ve Vratimově
úterý 22. října 2013 v 18 hodin
vstupné 50 Kč
vstupenky v prodeji od 16. září
v pokladně kulturního střediska
provozní doba pokladny kulturního střediska:
pondělí až čtvrtek 8 až 17
pátek 8 až 14 hodin
Úhrada vstupenek i bezhotovostně.
Rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751
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co se děje v domečku

Ohlédnutí za letními tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal o letních prázdninách
dvanáct 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. Příměstských táborů se zúčastnilo celkem 61 dětí. Pobytových táborů, kterých bylo celkem
osm, se zúčastnilo celkem 276 dětí. Pobytové tábory probíhaly
na různých místech (Horní Bečva, Lukavec, Rusava…) a v různých typech ubytování od stanů až po ubytovny hotelové typu,
takže vybrat si mohl opravdu každý. Všechny tábory byly motivované celotáborovou hrou, která vytvářela atmosféru každého
z táborů. Tak například mohli účastníci táborů být Trosečníci,

Kouzelné bytosti, cestovat kolem světa nebo z pohádky do pohádky.
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.
O tom, že se tábory povedly, svědčí děkovné dopisy rodičů.
Děkujeme za důvěru a už nyní pro vás připravujeme tábory na
léto 2014.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Projekt Média do škol

Dům dětí a mládeže Vratimov přichází v novém školním roce
s projektem Média do škol, ve kterém budeme moci využít naše
dlouholeté zkušenosti s prací s audiovizuální technikou. Tento
projekt propojuje několik činností, jejichž cílem je naučit žáky
orientovat se v moderních multimediálních technologiích a přinést zajímavé novinky ve vyučování.
Do projektu bude zapojeno celkem 5 partnerských subjektů –
Základní školy v Řepištích, Sedlištích a Hukvaldech a Střediska volného času ve Vítkově a Frenštátě pod Radhoštěm. Každý
partner vytvoří multimediální dětské redakce, které se zúčastní
několika workshopů, a to nejen u nás ve Vratimově, ale i ve
svých obcích. Postupně se děti naučí tvořit články, komiksy,
audiopohlednice, rozhovory, videoreportáže a mnoho dalšího.
Součástí práce budou i projektové dny „U nás“, v jejich rámci se
partneři seznámí s historií své obce, geocachingem a dozvědí se
například i informace o možnostech vytvoření naučné stezky.

Další částí projektu je zavedení tabletů do výuky. Každý z
partnerů obdrží několik tabletů, pro pedagogy uspořádáme
workshopy, během nichž se naučí s tablety zacházet a pomůžeme jim také s vyhledáváním aplikací dostupných na internetu.
Poslední aktivitou bude vývoj několika výukových aplikací,
které se budou věnovat jednak mediální výchově a jednak interpretaci místního dědictví.
Těšíme se, že žákům přineseme mnoho novinek, které budou
zároveň nabité informacemi. Vyučovací hodiny tak pro ně budou zajímavější a hravější.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Petr Sedláček
metodik práce s tablety

Nabídka kroužků DDM Vratimov na školní rok 2013/2014
Dům dětí a mládeže připravil pro děti a mládež, ale i pro dospělé zájemce, nabídku kroužků, klubů a kurzů na školní rok
2013/2014. Kroužky začínají v týdnu od 23. 9. 2013 takzvanou
„ochutnávkou“ neboli „týdnem otevřených dveří“. To znamená,
že zájemci si mohou v tomto týdnu vyzkoušet libovolný počet
kroužků bez toho, aniž by je to k něčemu zavazovalo. Dozví se
o náplni a cílech těchto kroužků, budou mít možnost seznámit
se s vedoucím a prostory, ve kterých bude činnost probíhat. V
tomto týdnu umožňujeme mimořádně rodičům účast na kroužcích s dítětem – podmínkou jsou přezůvky.

Podrobná nabídka kroužků Domu dětí a mládeže Vratimov
včetně termínů prvních schůzek bude k dispozici první školní
den na akci „KŘIŽOVATKA ZÁJMŮ“.
Akce proběhne 2. září 2013 v době mezi 15:00 hod a 18:00
hod v prostorách hřiště a budovy DDM Vratimov. Srdečně zveme všechny děti i rodiče!
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.
ddmvratimov.cz od 2. 9. 2013.
Nabídku kroužků můžete shlédnout také na straně 18.
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Zlatý podzim

Silniční běh Zlatý podzim po dvacáté
Běžecký klub Vratimov spolu s Kulturním střediskem pořádají v sobotu 14. září na desetikilometrovém okruhu ulicemi města
a okolím jubilejní již 20.ročník běžeckého závodu Zlatý podzim,
který patří k nejpopulárnějším silničním běhům v našem kraji.
Závod je neodmyslitelnou součástí celorepublikového atletického termínového kalendáře a je zařazen do celoročního seriálu
běhů Velká cena vytrvalců Frýdecko-Místecka. Na startu se každoročně scházejí nejlepší vytrvalci kraje, ale i závodníci ze Slovenska a Polska a také množství kondičních a rekreačních sportovců všech věkových kategorií, mužů i žen. Zúčastnit se může
přijít každý, kdo si troufne deset kilometrů alespoň odklusat.
O oblíbenosti Zlatého podzimu svědčí účast reprezentantů nejen našich, ale i polských a slovenských. Dva ročníky v minulosti vyhrál polský reprezentant Cembrzynski, mezi vítězi byli i náš
nejlepší vytrvalec přelomu století olympionik David, nejlepší
československá vytrvalkyně Peterková, dvojnásobný mistr republiky v maratonu Neuwirth, pravidelně startuje i dvojnásobná
vítězka Ostravského maratonu Šokalová. Několik minulých roč-

níků vyhrál několikanásobný mistr republiky Mikulenka, předloni zvítězila reprezentantka Pastorová a opět bude na startu i
několikanásobný mistr Evropy v kategoriích nad 70 let, letos již
pětaosmdesátiletý František Zikeš.
Oceněním pro pořadatele je, že i ti nejlepší, zvyklí na „bohatých“ závodech inkasovat vysoké odměny, k nám nejezdí pro
peníze, které jim nabídnout 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.
Trať závodu, který bude odstartován v 10.30 hodin vede ulicemi Popinecká, Husova, Zahradní, U Stadionu, Na Podlesí, dále
Rakoveckou, Na Zadky až k Novému Lesu, odkud se po Okrajové a Frýdecké vrací zpět do města. Ulicemi Pod Kovárnou a
Výletní přiběhnou ti nejrychlejší kolem 11 hodiny do cíle nad
parkovištěm u Společenského domu, kde je i centrum závodu.
Běžecký klub Vratimov

Divadlo tety Chechtalíny

O červené karkulce

Kupon na vystřižení

a polepšeném vlkovi

22. září v 10 hodin

kinosál Hvězda Vratimov
rodinné vstupné 80 Kč (1 + 1),
samostatné - dospělí 60 Kč, děti 40 Kč
Po předložení vybarveného obrázku
obdrží děti malé překvapení.

Účastníci dvacátého běhu Zlatý podzim

9

Vratimovská galerie

Greta Sartori
výtvarnice a designérka, narozena v Karviné, žije a pracuje v Ostravě. V letech 1986 – 1992 vystudovala PF Univerzity
Palackého v Olomouci, obor výtvarná teorie a výchova. Řadu
let pracovala jako výtvarný pedagog, od roku 1995 se volná
umělecká tvorba stala jejím povoláním.

podklad pro tvorbu designu autorka využívá rovněž fotografii.
Textilní design je momentálně neustále vyvíjen do nových podob a na podzim tohoto roku autorka připravuje souborný katalog, v němž by se měly zmíněné výrobky objevit.
Do povědomí veřejnosti se autorka zapsala především tvorbou originálních, ručně malovaných šatů, určených pro koncertní pódia, jenž můžete shlédnout na její webové prezentaci
nebo v prezentačním katalogu pod názvem Greta Sartori 1996
- 2009, kde vedle oděvu můžete shlédnou rovněž vitráže, realizace interiérů, ale také ukázky kresby nebo textilní grafiky.

Doménou její tvorby je především kresba suchým pastelem,
malba, umělecké zpracování plochého skla a textilní design.
Vyjadřuje se prostřednictvím abstraktní malby, tematiku čerpá
především ze svých pocitů, z přírody a z oblasti mezilidských
vztahů. Energie, které tak vzájemným působením vznikají, zachycuje pomocí linií a přerušovaných čar, které evokuji pohyb a
pomocí barev také jednotlivá energetická pole lidské osobnosti.
V roce 2006 založila firmu Greta design, jenž si klade za cíl
propojit jednotlivé výtvarné techniky. Svou práci tak dělí na
volnou tvorbu a design, určený především ke komerčním účelům. Bytové doplňky, které tímto propojením vznikají, jako
rolety, žaluzie, návrhy osvětlení a různé textilní doplňky do interiéru, jsou pak určeny především ke komerčním účelům. Jako

Vystavovala na několika desítkách kolektivních i samostatných výstav v ČR i v zahraničí: Karviná, Český Těšín, Havířov,
Ostrava, Písek, Praha, Olomouc, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Nový
Dvůr u Opavy, Skoczów, Warszawa, Schwalmstadt, Oščadnica,
Opole. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách u nás
i v zahraničí (Japonsko, Švýcarsko, Německo, Itálie a Polsko,
Švédsko).
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS

Ten, kdo Tě znal, vzpomene, ten kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 31.8. 2013 je 3. výročí úmrtí pana

Prodám byt v osob. vlastnictví 3+1 s balkonem, 3 poschodí
ve Vratimově, tel.: 608 484 223

Antonína Kubiny

Pronajmu 3+1, v centru, 5. patro, dům po rekonstrukci, zděné jádro, velká lodžie, nová kuchyň, plast. okna, dlouhodobě.
724 419 060

vzpomíná celá rodina

Prodám cih. byt 3+1 ve 3p., Vratimov, cena 1.100.000 Kč,
tel.: 604 852 719

Český červený kříž

Kulturní středisko
Vratimov přijme na
HPP zaměstnance

uděluje stříbrnou medaili
prof. MUDr. J. Janského
dárcům krve,
kteří dovršili počet 20 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i
záchranu života je projevem jejich humánního
vztahu ke spoluobčanům.

na kumulovanou funkci grafik, redaktor Vratimovských novin, propagační referent. Podmínkou je znalost Adobe inDesign. Nástup ihned.
Přihlášky na info@ksvratimov.cz.

Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli vrátit
zdraví, ale celé naší společnosti.
S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými stříbrnou medailí prof. MUDr. J. Janského je
Ing. Petr Holuša a Ing. Renáta Pavlovská.

Místní knihovna
Řepiště

Oblastní spolek českého červeného kříže Ostrava

Od 3. do 27. září

výstava fotografií

Heleny Freislerové V pocitech fantazie.

Dočasné omezení
provozu

Možno zhlédnout v půjčovní době knihovny
v úterý 10-12 a 13-17 v pátek 9-12 a 13-15:30 hodin.
V sobotu 7. září od 16 do 19 hodin se uskuteční zábavné
odpoledne pro děti v rámci krmášových slavností.

Z důvodu opravy stropu a elektroinstalace
ve velkém sále, vestibulu a salóncích, je ještě v září provoz Společenského domu a kina
Hvězda omezen.

Místní knihovna
Žabeň

První akcí je dne 22. září
nedělní pohádka, od středy
25. září začíná promítat i kino.

Do 30. září potrvá

výstava Lucie Kostkové
Draci a jiná fantasy stvoření

Ze stejného důvodu začínají později i
pohybové kurzy.

Možno zhlédnout v půjčovní době knihovny v pondělí
13:30 – 17 a čtvrtek 13:30 až 17 hodin.
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divadelní představení

Studio DVA Praha
uvede v Kulturním středisku Vratimov bláznivou komedii Davida Tristrama

Opačné pohlaví
Režie: Adam Kraus
Hrají: Jana Krausová, Bob Klepl, Michaela Maurerová/Anna Šišková, Roman Štabrňák

Milostný pár je ideální. Milostný trojúhelník je
problém. A milostný čtverec může být docela průšvih,
ale pro nezúčastněné i zábava… Česká premiéra byla
18. července 2013 na Letní scéně Vyšehrad.

sobota 5. října 2013 v 19 hodin

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov

Vstupné 390 Kč

vstupenky v prodeji od 19. srpna v pokladně kulturního střediska, rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751
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divadelní představení, kulturní středisko nabízí

Divadlo Radka Brzobohatého

Září v kulturním středisku

John Godber:
VYHAZOVAČI

Program ve Společenském domě ve Vratimově

Energií sršící hudební komedie z prostředí disko
klubu Cinders, se skvělou hudbou a písněmi
Ondřeje Brzobohatého.

7. září
10.00		
Den záchranných
			
složek Vratimov 2013
9. září
16.00
učebna č.11 schůzka pro kurz AJ
14. září
8.00
vestibul SD běh Zlatý podzim
22. září
10.00
kinosál
nedělní pohádka
			
O Červené karkulce
5.,12.,19.,26.
15.00
učebna č.11 autoškola
23.,30.
16.30
kinosál
zkouška ZUŠ
25. září
13:30
kinosál
film pro ŠD Honičky
			
králíčka Bugse
25. září
18:00
kinosál
film Královský víkend
26. září
18:00
kinosál
film Královský víkend
27. září
18:00
kinosál
film Babovřesky
28. září
14:00
kinosál
pásmo filmů
			
Nezbedné pohádky

Režie: Marián Kleis
Hudba: Ondřej Brzobohatý
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan,
Vojtěch Hájek, Petr Vágner

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov
úterý 5. listopadu 2013 v 18 hodin
Vstupné 340 Kč

Program v Kulturním domě Horní Datyně
28 .- 29. září

9.00

vstupenky v prodeji od 16. září v pokladně kulturního střediska
provozní doba pokladny kulturního střediska:
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek i bezhotovostně.
		
Rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751

velký sál		 Výstava ČZS

Kurzy
pondělí

pohybové kurzy budou probíhat od 23.9. 2013

		
		
		

9.00
18.00
19.00

úterý

pohybové kurzy budou probíhat od 24. 9. 2013

středa

čtvrtek

18.00
19.00

cvičební sál
cvičební sál

18.00

cvičební sál

19.00

cvičební sál

Ray Cooney:
Rodina je základ státu

cvičení seniorů
aerobic mix		
relax a jóga

Bláznivá komedie z prostředí londýnské nemocnice.

pilates s Bárou
bodyform
s Lenkou
pohybové kurzy budou probíhat od 25. 9. 2013

Režie: František Letal
Hrají: herci ochotnického Divadla
U Lípy o. s.
Kdy: pátek 15. listopadu 2013 v 19 hodin
Kde: Kulturní dům Horní Datyně
vstupné 50 Kč
vstupenky v prodeji od 16. září v pokladně kulturního

bodystyling
s Bárou
fitbalony
s Luckou

střediska

pohybové kurzy budou probíhat od 26. 9. 2013
18.00
19.00

		

cvičební sál
cvičební sál
cvičební sál

Divadlo U Lípy o. s.

cvičební sál
cvičební sál

pilates s Bárou
bodyform
s Lenkou
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nabídka kurzů a akce DDM

Jazykové kurzy

Nabídka volných míst
v kurzech od září

Anglický jazyk					
pondělí 16. 9. 2013 – 2. 6. 2014
lektor Mgr. Hana Kolmášová			
cena kurzu 2.420 Kč/33 lekcí

Pohybové kurzy
Pondělí
Relax a jóga
23. 9. 2013 – 27. 1. 2014, od 19.00 – 20.00 hod.
lektor Lenka Valigurová
cena kurzu 830Kč/16 lekcí

Informační schůzka k tomuto kurzu
proběhne v pondělí 9. 9. 2013 v 16.00 hod.
v učebně č. 11 Společenského domu ve
Vratimově.
Německý jazyk
lektor Mgr. Lucie Homolová			
cena kurzu 2.460 Kč/35 lekcí

Společenské tance pro páry
7. 10. 2013 – 16. 12. 2013, od 18.00 – 19.15 hod.
lektor Jakub Mazůch,
tanečník, choreograf, instruktor fitness II. třídy
cena kurzu 1 170 Kč /1 os./10 lekcí

Výuka bude probíhat v úterý nebo středu.
Druh výuky – němčina pro začátečníky,
pokročilé, konverzace, bude upřesněn,
dle Vašeho zájmu, na informační schůzce,
svolané operativně v případě naplnění
kurzu.

		
Úterý
Pilates s Bárou
24. 9. 2013 – 28. 1. 2014, od 18.00 – 19.00 hod.
lektor Bára Hudáková Janšová
cena kurzu 810Kč/17 lekcí

…dále připravujeme		

Body form s Lenkou
24. 9. 2013 – 28. 1. 2014, od 19.00 – 20.00 hod.
lektor Lenka Němcová
cena kurzu 850Kč/17 lekcí

Počítačové kurzy					
1.Tvorba webových stránek 		
2.Programování na PC 			

Vinyasa power jóga
1. 10. 2013 – 28. 1. 2014, od 18.00 – 19.10 hod.
lektor Pavla Vanduchová
cena kurzu 870 Kč/16 lekcí

Intenzivní kurz vedený profesionálním lektorem
Bc. Janem Ohánkou. Výuka koncipovaná do 10
výukových hodin po dvou hodinách týdně (2 x
45 min. + 15 min. přestávka). Den výuky a čas
bude upřesněn dle Vašich požadavků. Cena
kurzu 1.000 Kč.

Středa
Jóga s Míšou					
2. 10. 2013 – 29. 1. 2014, od 17.00 – 18.30 hod.
lektor Míša Vysloužilová
cena kurzu 810 Kč/16 lekcí

Bližší informace a přihlášky do všech kurzů
na www.ksvratimov.cz , telefonních číslech
595 700 751, 731 446 809 nebo osobně v
pokladně kulturního střediska.

Čtvrtek
Pilates s Bárou
26. 9. 2013 – 30. 1. 2014, od 17.00 – 18.00 hod.

Akce Domu dětí
a mládeže Vratimov

Karibik dance
24. 10. 2013 – 19. 12. 2013, od 18.00 - 19.00 hod.
lektor Jakub Mazůch, tanečník a choreograf,
instruktor fitness II. třídy
cena kurzu 920 Kč/8 lekcí

2. září
„Křižovatka zájmů“ – hry pro děti, informace pro rodiče
V době mezi 15:00 hod až 18:00 hod v prostorách DDM
Vratimov a na přilehlém hřišti
Akce se koná za každého počasí
13. září
„Média do škol“
Zahájení projektu

Mix dance
10. 10. 2013 – 30. 1. 2014, od 19.00 - 20.00 hod.
lektor Alžběta Chrenová
cena kurzu 890 Kč/16 lekcí

23. – 27. září
„Týden otevřených dveří“
Ochutnávka kroužků dle rozvrhu (www.ddmvratimov.cz)
Bezplatná možnost vyzkoušet si, který kroužek je pro Vaše
dítě ten správný
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kino na září

Honičky králíčka Bugse

Babovřesky

25. září ve 13:30 hodin
USA, 1981, 76´, rodinná animovaná komedie, vstupné 35 Kč,
přístupnost bez omezení

27. září v 18 hodin
ČR, 2013, 133´, komedie, vstupné 70 Kč, nevhodný do 12 let

PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Nestárnoucí jednička mezi animovanými groteskami.

Nový film Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje
kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejich obyvatelům.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Plekancová
Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský a další

Královský víkend

25. a 26. září v 18 hodin
VB, 2012, 94´, komedie, vstupné 70 Kč, nevhodný do 12 let

Nezbedné pohádky

28. září ve 14 hodin
ČR, 68´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč, přístupnost bez omezení
POHÁDKOVÁ SOBOTA PRO DĚTI

Prezident, první dáma, král, královna a …milenka. Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I prezident.
Píše se rok 1939. K americkému prezidentovi Franklinu D.
Rooseveltovi (Bill Murray) přijíždí na státní návštěvu do jeho
soukromé rezidence král a královna Anglie. Setkávají se tak
upjaté společenské konvence Angličanů s uvolněnou americkou morálkou na té nejvyšší společenské úrovni.
Režie: Roger Michell (např. Notting Hill)
Hrají: Bill Murray, Laura Linney, Samuel West, Olivia
Williams a další

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky: Budulínek Mandelinka, Ferda mravenec, Vodník ve mlýně, O líném Honzovi, O
smutné princezně, Krtek malířem.
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Z obsahu:
– Ze schůze rady města
– Roznáška hlasovacích lístků
– Silniční běh Zlatý podzim

1. října 2013 / číslo 10	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 5
str. 7
str. 9

604 127 288

Den záchranných složek 2013
V sobotu 7. září se na Radničním náměstí ve Vratimově uskutečnil již třetí
ročník Dne záchranných složek. Akce
byla pořádána Sborem dobrovolných hasičů ve Vratimově, ve spolupráci s městem
Vratimov a složkami IZS.
Záštitu nad akcí převzala starostka města JUDr. Dagmar Hrudová a náměstek primátora Statutárního města Ostrava Tomáš
Sucharda. Hlavním partnerem akce byla
Nadace OKD, díky jejíž významné podpoře se mohla celá akce uskutečnit. Nemalou měrou se na akci podíleli také ostatní
sponzoři a příznivci, mezi jinými firmy
KES Vratimov, pivovar Radegast, Rádio
ČAS, Repronis a mnoho dalších, kterým
tímto jako organizátoři akce děkujeme.
Celou akci pěkně uvedl Dechový orchestr ZUŠ Vratimov a klub mažoretek z Vratimova, jehož členky jsou v současné době
úřadující mistryně ČR.

Návštěvníci, kterých bylo v průběhu
dne k pěti tisícům, mohli shlédnou statické ukázky techniky složek Integrovaného
záchranného systému. K vidění byly zásahy soudobé hasičské techniky, práce kynologické služby policie ČR a kynologického oddílu Městské policie Ostrava, dále
se se svou ukázkou představil jezdecký
oddíl městské policie.
Velký ohlas sklidily také dynamické
ukázky zásahu hasičů, ať už se jednalo o
ukázky zásahu s přítomností nebezpečné
látky, při které spolupracovala jednotka
vratimovských hasičů s jednotkou HZS
MSK a také ukázka zásahu při dopravní
nehodě, předvedená místními hasiči společně se členy Červeného kříže.
Dále byla k vidění práce lezeckého
družstva Hasičského záchranného sboru
MSK při záchraně osoby z výšky a nesmíme zapomenout ani na předvedené výko-

ny družstva mladých hasičů, které pracuje
při SDH Vratimov.
Atraktivní byly také ukázky historické
techniky. Zde jsme měli možnost vidět
v akci historickou ruční stříkačku hasičů
z Plesné, taženou koňmi, či zásah s přívěsným čerpadlem a vozidlem Tatra 805
hasičů z Řepišť, kteří provedli ukázku
požárního zásahu tak, jak vypadal v 50.
letech minulého století.
Zpestřením pak byla akce klubu vojenské historie ARMY LAND Vratimov, který ukázal bojovou akci s obrněným transportérem.
Zájemci také mohli vyzkoušet funkci
bezpečnostních pásů ve vozidle při simulaci nárazu na trenažéru organizace ABA.
Kromě dynamických a statických ukázek techniky a práce složek IZS se mohli
návštěvníci také seznámit s preventivní
činností jednotlivých složek, která je zaměřená mimo jiné také na děti.
O dobrou náladu se po dobu akce postaralo se svými písničkami rádio Čas a také
připravené občerstvení.
Závěr akce byl pak ozdoben koncertem známé české zpěvačky Petry Janů a
vystoupením herce a písničkáře Jiřího
Schmitzera.
Jak je vidět, program byl velice pestrý
a každý z návštěvníků si zde jistě dokázal
vybrat něco k pobavení ale i poučení.
Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění
hladkého průběhu akce a těšit se na další
setkání.
Hasiči Vratimov

foto SDH Vratimov
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informace občanům

Elektronické aukce pro dodávku elektrické energie
Město Vratimov se v minulých letech přihlásilo do elektronické
aukce pro dodávku elektrické energie. Touto aukcí se městu podařilo snížit náklady za spotřebovanou elektrickou energii. Taktéž pro domácnosti je možno touto elektronickou aukcí vysoutěžit
nižší cenu.
Z důvodu četných dotazů a žádostí našich občanů, nabízí město Vratimov svým občanům možnost snížit náklady domácností
na elektrickou energii a zemní plyn formou elektronických aukcí
a bude mezi občany a firmou provádějící e-aukci prostředníkem.
Pro občany je tato služba úplně zdarma. Firmě, která elektronickou
aukci zprostředkovává, neplatí nic ani město.

Aukční poplatek zaplatí firmě po skončení aukce dodavatel, jenž
e-aukci vyhraje. Pokud by cena vysoutěžená v e-aukci byla vyšší než je stávající cena pro danou domácnost, občan není povinen
uzavírat smlouvu s novým dodavatelem.
Další, podrobnější informace, najdete v níže uveřejněném materiálu tohoto čísla Vratimovských novin a na setkání s pracovníky
firmy e-Centre, která e-aukci bude pro občany našeho města provádět.
Setkání se uskuteční dne 08.10.2013 od 16:30 h – Společenský
dům Vratimov – kinosál.

Snižme společně náklady na energie
pro naše domácnosti i firmy

Harmonogram

Ivo Kičmer, místostarosta

Základní principy projektu a odpovědi na otázky občanů
budou sděleny na informativních setkáních pro občany,
která se uskuteční:

Jen pár kroků k úsporám
• 1. krok: Na kontaktním místě předáte potřebné podklady.
• 2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech domácností
/ místních firem…
• 3. krok: a sdruží poptávku do elektronické aukce (e-Aukce).
• 4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je
k účasti v e-Aukci.
• 5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky
dodavatelů.
• 6. krok: eCENTRE porovná Vaše stávající ceny s cenou
vzešlou z e-Aukce.
• 7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena,
eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným
dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní
servis.

•
•
•
•
•
•

8.10.2013
14.10.2013
16.10.2013
21.10.2013
23.10.2013
30.10.2013

od 16.30 hod. – Společenský dům Vratimov - kinosál
sběr podkladů v zasedací místnosti městského úřadu
sběr podkladů v zasedací místnosti městského úřadu
sběr podkladů v zasedací místnosti městského úřadu
sběr podkladů v zasedací místnosti městského úřadu
sběr podkladů v zasedací místnosti městského úřadu
ukončení sběru podkladů

Vždy od 13.00 do 17.00 hodin
Orientační termín e-Aukce – listopad 2013
Od poloviny prosince pak budou předávány k podpisu smlouvy
s vítězným dodavatelem, a to opět na kontaktním místě.
Martin Dulai
tel: 739 456 738
dulai@ecentre.cz

Co je to elektronická aukce?
Jedná se v podstatě o elektronickou dražbu, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat
skupinu klientů. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o
svého klienta férově soutěží.

Hřiště u mateřské školky v Horních
Datyních otevřeno pro veřejnost

Poté, kdy veřejnosti slouží dětské hřiště u Mateřské školy ve Vratimově, je od poloviny září, po provedení plánovaných prací na hřišti,
přístupné pro veřejnost také hřiště u Mateřské školy v Horních Datyních.
Otevírací doba je pondělí až pátek od 16:00–19:00 hodin, sobota, neděle, svátky od 9:00 do 19:00 hodin.
Hřiště je určeno pro předškolní děti v doprovodu osoby starší 18 let.
Protože se o hřiště budou dělit s mateřskou školkou, platí stejná pravidla
jako pro hřiště u vratimovské školky. Je naprosto nezbytné dodržovat
provozní řád, důsledně respektovat jeho ustanovení a mít na mysli, že
zahradu následujícího dne budou využívat děti ve školce a každá odhozená ostřejší věc, sklo apod., může způsobit dětem vážné zranění. Hodně dětí trpí různými alergiemi, je proto nezbytné důsledně dodržovat
zákaz vodění jakýchkoli zvířat na dětské hřiště. Své miláčky musíte nechat doma nebo alespoň za plotem zahrady. Pevně věřím, že mateřská
školka nebude své iniciativy pro naše děti litovat a nezavře nám dveře
jen proto, že má poškozené a zničené prolézačky, plnou zahradu psích
výkalů a nekontrolovatelného nepořádku.
Věřím, že do nástupu zimy si děti ještě stačí hřiště užít.

Podklady potřebné pro zařazení
do e-Aukce
• Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných
obchodních podmínek (elektřina / zemní plyn)
• Kopie ročního vyúčtování (elektřina / zemní plyn)
• Spojovací číslo SIPO, případně č. bankovního účtu pro
uvedení způsobu plateb záloh
• Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
• Podnikatelé, kteří mají vysoké napětí, navíc odběrový diagram (v xls)

Je účast v e-Aukci zpoplatněna?
Ne, domácnosti ani podnikatelé nehradí žádné poplatky.
Aukce je pro Vás zcela ZDARMA!
Aukční poplatek zaplatí pořadatelské firmě po ukončení
aukce dodavatel, který e-Aukci vyhraje.

JUDr. Dagmar Hrudová, starostka
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Oznámení
kanc. č. 8, II. patro, a to v úředních dnech (pondělí a středa v době
od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 17:00 hod.).
Ceny pronájmu hrobových míst na dobu 17 let jsou:

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 Komárkové
Zdeňky (telefon: 596 732 164, provozní doba pondělí až pátek
od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod.).
S nájemci, kteří již mají uzavřenou a evidovanou Smlouvu o
nájmu hrobového místa s městem Vratimov, bude sepsán Dodatek ke smlouvě při zaplacení nájmu na další období v kanceláři
pohřební služby.
Noví nájemci musí ve smyslu ust. § 25 zák. č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, ještě uzavřít Smlouvu
o nájmu hrobového místa. Smlouvy se uzavírají v budově Městského úřadu ve Vratimově, ul. Frýdecká 853/57, na odboru investic a údržby obecního majetku, u referenta Bc. Zechy Dalibora,

Kolumbárium Vratimov
Epitaf					
Urnové místo				
Jednohrob				
Dvojhrob				
Hrobka				
Kolumbárium Horní Datyně		
Kolumbárium Horní Datyně		

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

Bc. Dalibor Zecha
odbor investic a údržby obecního majetku

Pozvání na setkání starostky města se starší generací
Sbor pro občanské záležitosti města Vratimova pod vedením
paní Jaromíry Maulerové a paní Jarmily Slívové zorganizoval i
letos setkání seniorů s představiteli našeho města a touto cestou
zve všechny seniory starší 70 let ve dnech 05.11.2013 do Kulturního domu v Horních Datyních; 06.11. a 07.11. 2013 do kavárny
Společenského domu ve Vratimově.
Vzhledem k tomu, že od 01.07. 2012 je účinný zákon č.
111/2009 Sb., o základních registrech, není možné bez souhlasu

občana získat z informačního systému obyvatel aktuální seznam,
který v minulých letech soužil členkám SPOZu jako podklad pro
zasílání pozvánek, žádáme proto zájemce o toto setkání, aby se
nahlásili nejpozději do středy 23. října 2013 na telefonním čísle
595705911 (paní Martina Janošová).
Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s odborem sociálně-správním

Městský úřad ve Vratimově
a Sbor pro občanské záležitosti
Vás i Vašeho manžela / manželku
srdečně zve na

SETKÁNÍ STAROSTKY MĚSTA
SE STARŠÍ GENERACÍ
v úterý 5. listopadu 2013
na druhou hodinu odpolední
v Kulturním domě v Horních Datyních
ve středu 6. listopadu 2013
nebo ve čtvrtek 7. listopadu 2013
na druhou hodinu odpolední
do kavárny Společenského domu
ve Vratimově
Těšíme se na Vaši účast při hudbě
a s malým pohoštěním
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Zastupitelé

Zastupitelé z Horních Datyň

Ing. Lucie Krausová a Ing. Ivo Kiška

si Vás dovolují pozvat

Vás srdečně zvou

na

na

IV. HOVORY
S OBČANY

HOVORY
S OBČANY

ve čtvrtek 31. 10. 2013 v 17:00 hodin
v malém sále Kulturního domu Horní Datyně

V úterý 8.10.2013 v 17:30 hodin

Na programu:

v Music club cafe, stadion Vratimov

• Akce a investice, které se podařilo v Horních

Program:

Datyních realizovat

• Informace ze zastupitelstva města

• Plánované akce a investice v nejbližší době

• Diskuze, co občany města trápí, náměty a ná-

• Diskuze nad tím, co bychom mohli v naší obci
zlepšit a prosadit

pady pro spokojenější život

Pozvání přijala také

Pozvánka platí i pro spoluobčany

starostka města JUDr. Dagmar Hrudová

z Horních Datyň
( Náměty k diskuzi můžete posílat

Srdečně zvou zastupitelé města, zvolení

na email: lucie-krausova@seznam.cz )

z Horních Datyň
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Pozvání na MAS Slezská brána

Ze schůze Rady města Vratimova
a zasedání Zastupitelstva města
Vratimova

Města sdružená ve svazku obcí Regionu Slezská brána, společně s podnikateli, spolky, příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty, založila
místní akční skupinu MAS Slezská brána, z.s.p.o. Jejím cílem je, mimo jiné,
spolupracovat v rámci většího celku než jsou pouze obce a města, formulovat společné potřeby, zájmy a problémy a tyto společnými silami řešit. Předpokládáme, že MAS se bude také podílet na čerpání dotací z EU v období
let 2014 – 2020.

Rada města Vratimova na své schůzi dne 6. září 2013 projednávala:
• Rozbory hospodaření za 1.-6. měsíc roku 2013
• Výsledky finančních kontrol za I. pololetí roku 2013
• Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za I. pololetí roku 2013
v KS
• Prodloužení nájemních smluv
• Udělení souhlasu k přijetí věcného daru příspěvkovou organizací – Městská knihovna Vratimov
• Povolení výjimky ze stanoveného počtu žáků
• Rozpočtový výhled na léta 2014-2017
• Rozpočtové opatření č. IX/2013
• Výběr provozovatele kanalizace v lokalitě Podlesí

V současné době probíhají práce na přípravě strategického záměru rozvoje regionu Slezská brána (Strategie MAS Slezské brány). Jeho tvorba není
možná bez širokého zapojení organizací, spolků, podnikatelů a dalších subjektů tohoto regionu.
Proto vás, kdo se chcete seznámit s činností MAS a zapojit se do vytváření strategie rozvoje našeho území na úseku podnikání, školství, kultury,
životního prostředí, sportu apod., zvu na seznámení s činností MAS a projednání přípravy strategického plánu MAS Slezská brána do Domu dětí a
mládeže dne 23. 10. 2013 v 18:00 hod.

Rada města Vratimova na své schůzi dne 16. září 2013 projednávala:
• Rekonstrukci elektroinstalace, rozvodů plynu, vody a
ústředního vytápění v provozní budově stadionu FC Biocel
Vratimov
• Zahájení veřejné zakázky „Poskytovatel technického dozoru stavby Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň – I.
etapa“
• Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace
„Úpravy zahrady v přírodním stylu Mateřské školky ve
Vratimově“
• Smlouvu o dílo „Oprava MK ul. Nádražní“
• Dodatek ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce chodníku podél
ul. Datyňské včetně zálivu pro AZ Nová škola“

JUDr. Dagmar Hrudová, starostka

POZVÁNKA
pro představitele zájmových spolků, politických
stran a organizací ve Vratimově.
Dovolte, abych Vás a členy nebo zaměstnance

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 16.
září 2013 projednávalo:
• Rozbory hospodaření za 1.-6. měsíc roku 2013
• Výsledky finančních kontrol za I. pololetí 2013
• Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za I. pololetí roku 2013
v KS
• Podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště a úhradu
spoluúčasti v případě získání dotace
• Prodej pozemku parc. č. KN 688/209 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Vratimov
• Obnovení procesu Komunitního plánování sociálních služeb města Vratimova
• Rozpočtový výhled na léta 2014-2017
• Zprávu o činnosti Finančního výboru za I. pololetí 2013
• Rozpočtové opatření č. X/2013
• Plnění investičních akcí za I. pololetí 2013
• Schválení Smlouvy o partnerství při realizaci investičního
projektu „Infrastruktura školských zařízení v Regionu
Slezská brána I.“ mezi městem Vratimov a svazkem obcí
Regionu Slezská brána
• Schválení analytické části Integrované strategie území
(ISÚ) MAS Slezská brána 2014-2020


Vašich organizací pozvala na

oslavy vzniku samostatného
Československa a uctění památky
prezidenta T. G. Masaryka,
které se uskuteční

v úterý 29. října 2013 v 15 hodin
před pomníkem u Základní školy
TGM ve Vratimově.
JUDr. Dagmar Hrudová, starostka

Ivo Kičmer, místostarosta
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Snažíme se o zvýšení bezpečnosti ve městě
Jedna z věcí, která trápí občany převážné většiny obcí a měst,
je majetková kriminalita, včetně přestupků, na úseku ochrany
majetku. Rovněž motorová vozidla překračující povolenou rychlost jsou častým problémem v celé naší republice. Je to boj stálý
a nekončící a nelze se vždy spoléhat jen na ochranu ze strany
státní policie. Omezený počet jejich členů, snížený ještě v rámci
státem provedených úspor, neumožňuje takovou ochranu osob a
majetku, jakou bychom si přáli a představovali. Stát stále častěji
přenáší část svých pravomocí a povinností na obce a očekává také
od občanů větší zabezpečení jejich majetku, a to především osobních motorových vozidel nebo rodinných domů.
Je pravda, že bez spolupráce obcí s PČR je boj proti kriminalitě
a odhalování zejména majetkové trestné činnosti a majetkových
přestupků méně úspěšný. Proto naše město ve spolupráci s PČR
začalo v tomto roce budovat kamerový systém, který na vytypovaných místech 24 hodin denně monitoruje pohyb osob a motorových vozidel a záznamy se uchovávají v centrální středisku Statutárního města Ostravy. Přístup k nim mají subjekty stanovené
v zákoně, a to zejména státní policie a Městská police v Ostravě a
také ty správní orgány, které se zabývají přestupkovou agendou.
Kamerový systém město od dodavatele OVANET a.s. převzalo
v měsíci září a od této doby je také v činnosti.

Měření povolené rychlosti státní policií na komunikacích ve
Vratimově probíhá jen občas a je dle mínění většiny občanů nedostatečné. Nemáme zřízenou městskou policii, je to záležitost
velmi nákladná a protože na rozdíl od většiny ostatních měst
vynakládáme nemalé finanční prostředky např. na dva kulturní
domy, dům dětí a mládeže, koupaliště, ve městě fungují dvě jednotky dobrovolných hasičů (na které jsme mimochodem velmi
hrdi a které městu i občanům hodně pomáhají), chystáme se také
stavět kanalizaci v Horních Datyních a čekají nás další velké investice nezbytné s ohledem na stav našeho nemovitého majetku,
chodníků a komunikací, nemůžeme si ji v současné době dovolit.
Nedodržování povolené rychlosti motorovými vozidly při průjezdu městem považujeme za velký problém, a proto jsme uzavřeli se souhlasem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
veřejnoprávní smlouvu se Statutárním městem Ostrava.
Podle této smlouvy pro nás bude Městská policie Ostrava provádět na vytypovaných místech měření rychlosti motorových vozidel v rozsahu, jak určí Rada města Vratimova a kolik prostředků
na tuto činnost vyčlení.
Věříme, že obě přijatá opatření přispějí k větší bezpečnosti
v našem městě.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Výzva občanům

Termíny a stanoviště
sběru velkoobjemového a
nebezpečného odpadu pro
podzim 2013

V dubnovém čísle jsme se obrátili na naše občany s žádostí
o pomoc při zajišťování dohledu při přecházení silnice dětmi u
našich dvou základních škol. Zkušebně jsme v průběhu měsíce
června měli zajištěn dohled u Základní školy Datyňská v době
ranního příchodu žáků do školy. Na základě pozitivního ohlasu
z řad rodičů v této aktivitě chceme formou uzavření dohody o
provedení práce pokračovat i v tomto školním roce. Zájmem města je zajistit maximální bezpečnost dětí při přecházení komunikací u škol. Z tohoto důvodu se opět obracíme na Vás, kteří by jste
chtěli být v tomto počinu nápomocni, aby jste se přihlásili u tajemnice Městského úřadu Vratimov, tel. 595705952 nebo e-mail:
miculkova.meu@vratimov.cz.

Vratimov
7.10.
8.10.
9.10.
10.10.
11.10
14.10.
15.10.

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

Ing. Renáta Mičulková, tajemnice

Město Vratimov nabízí k pronájmu
nebytové prostory

Horní Datyně
16.10.
17.10.
18.10.

nacházející se v suterénu objektu nového
Nákupního střediska ve Vratimově, Frýdecká
ul. 1094 (bývalá prodejna drogerie),
o celkové výměře 209,01 m2.

U Důlňáku u obchodu
ulice Václavovická u kapličky
Kulturní dům Horní Datyně

Sběr proběhne opět v době od 10,00 do 17,00 hodin. Opakovaně upozorňujeme, že sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu neslouží k odkládání odpadu vzniklého při podnikatelské činnosti!

Bližší informace obdrží zájemci u p.
Fiedorové nebo p. Blažka na odboru investic
a údržby obecního majetku MěÚ Vratimov,
tel. 595705934 nebo 595705930.

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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Upozornění občanů v souvislosti
s roznáškou hlasovacích lístků k volbám
Upozornění občanů v souvislosti s roznáškou hlasovacích lístků k volbám

1252 37
204 1295
Vratimov, Horní
1129 1139 1234

Dne 25. a 26. října 2013 se uskuteční volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Voličům budou doručeny obálky s hlasovacími lístky na adresu trvalého pobytu.
V souvislosti s roznáškou těchto obálek
upozorňujeme občany na vznik možných
ojedinělých nesrovnalostí se skutečným
stavem obyvatel. Seznamy pro roznášku
jsou zpracovány s jistým časovým předstihem počítačovým programem, aby
Městský úřad Vratimov mohl včas zorganizovat distribuci obálek. Proto je možné,
že se v seznamu vyskytne osoba, která již
na uvedené adrese nebydlí (odstěhovaný,
zemřelý). Snažíme se těmto nesrovnalostem předcházet, ale zároveň žádáme občany, aby nás omluvili ve výše uvedeném
případě a případné nesrovnalosti nahlásili
příležitostně na ohlašovnu Městského úřadu Vratimov. Zároveň bychom chtěli požádat občany Vratimova a Horních Datyň,
aby si své domy řádně označili čísly popisnými, popř. orientačními, čímž by velmi
usnadnili doručování hlasovacích lístků i
ostatní pošty.

Vratimov Krátká
115 696 939 950

Místem konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
je:
Volební okrsek č. 1 – Dům dětí a mládeže,
Frýdecká 377, Vratimov pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Adámkova
283 348 373 1106 1212 1233 1315
1259 1261 1299 1302 1315 1292
Vratimov Břízková
423 649 659 665 786 794
827 833 856 888 896 916
968 1160 1178 1190 1236

801
952

Vratimov Družstevní
306
Vratimov Frýdecká
1
3
5
6
10
11
12
13
17
18
19
20
27
28
29
30
39
56
98
100
142 150 170 88
262 267 299 321
360 390 391 402
412 416 424 570
779 861 892 934
984 988 991 1007
1028 1072 1093 1115
1165 1175 1187 1188
1208 1209 1225 1230
1247 1249

7
14
21
31
124
171
337
403
587
940
1009
1124
1193
1237

8
15
22
32
132
214
345
405
636
941
1018
1142
1197
1246

9
16
26
34
134
231
346
411
701
965
1019
1155

Vratimov Křivá
647 651 671
777 795 796
907 914 927

689
817
947

691
884
948

767
897

Vratimov Mojžíškova
110 615 663 776
953 954 958 990

854

863

883

Vratimov U Nového lesa
108 148 168 172 865
992

898

Vratimov Na Spojce
692 798 848 959
1005 1022

963

Vratimov Na Stezce
131 225 226 272
1107 1266

312

Vratimov Na Vyhlídce
25
333 343 635
655 656 680 684
694 695 729 770
792 793 836 860

645
685
771

970

920

646
686
772

344

Vratimov Výletní
304 313 314 426
716 815 866

713

714

715

981

Vratimov Záryjská
122 129 163 169
1004 1073

350

702

703

921

Volební okrsek č. 2 – Mateřská škola, Na
Vyhlídce 25, Vratimov pro občany přihlášené k trvalému pobytu

654
693
773

Vratimov Nádražní
152 392 432 705 706 707
709 710 1158 1179 1222

708

Vratimov Odboje
41
58
90
311 323 327
372 376 385
648 676 688
775 799 864
986 1006 1026

293
361
565
774
980

268
329
388
697
938
1056

285
340
393
764
949
1063

286
1300
425
766
966
1164

Vratimov Okrajová
105 106 107 138
564 567 1116 1144
1174 1180 1194 1202
1223 1231 1245 1250
1257 1270 1276 1289

161
1148
1213
1254
1304

353 362
1167 1173
1216
1255
1305

Vratimov Ovocná
316 317 318 319
408 673 675 768

320
855

352

407

383
891
935
956

384
895
942
960

366
811
924
951
1111

378
850
925
955

Vratimov Říční
711 712 837

857

858

889

1075 1228 81

Vratimov U Rybníka
130 1267
336

Vratimov Na Zadkách
16
74
84
128 202 227 230
232 269 270 332 335 590 826
967 1113 1121 1126 1128 1140 1147
1192 1214 1314

Vratimov Polní
146 309 365
386 395 687
911 913 915
943 944 945
962 982 994

Vratimov U Potůčku
80
86
97
434

Vratimov Vodárenská
75
93
141 328 334
439 964 1105 1226

Vratimov Na Slezance
330 341 355 401 417
717 718 719 1081 1240

7

975

Vratimov U Padolu
153 308 614 1037 1084 1112
1244 1253

677
814
946

Vratimov Tovární
91 1274

Vratimov U Hráze
406 413 797 867

Vratimov Družstevní
63
277 279 287
842 901 902 903
1133
Vratimov Husova
218 252 265 280
527 528 529 530
534 802 803 804
Vratimov Okružní
151 560 561
577 578 579
584 585 586
621 622 623
628 629 630
641 642 644

562
580
617
624
631
1204

291
904

305
905

429
906

281 521 522
531 532 533
1099 1100 1101
563
581
618
625
632

575
582
619
626
633

576
583
620
627
640

Vratimov Pod Kovárnou
10
33
193 278 292
324 338 387 404 437
987

296
568

298
859

592
599

593
600

594
601

Vratimov U Mateřské školy
681 682 683 780 781
784 785 787 788 790
1260

782
791

783

Vratimov Radniční náměstí
821 822 823 824
Vratimov Strmá
535 536 537
595 596 597
602 928 929

Vratimov Úzká
820 825 931

591
598
930

932

933

Volební okrsek č. 3 – Kulturní dům, Vratimov pro občany přihlášené k trvalému
pobytu
Vratimov Buničitá
201 440 755 756

762

1132

Vratimov Frýdecká
73
137 147 165
205 206 263 315

166
357

179
358

199
430

volby
431
611
830

435
637
831

606
638
832

607
639
853

608 609
757 819
1002

610
829

736
745
758

737
746
763

740 741 742 743 744
747 748 750 751 752
1217 1286 1298 1308

Vratimov Severní
1177 1258 1273 1287 1294 1306 1310

Vratimov Hřbitovní
264 325 1171 1268

Vratimov Výletní
125 400 427 995

Vratimov J. Žemly
342 356 573
1205

Volební okrsek č. 4 – Základní škola, Datyňská 690, Vratimov pro občany přihlášené k trvalému pobytu

Vratimov K Sokolovně
183 189 420 893

Vratimov Datyňská
45
139 297 300
462 463 464 465
540 541 542 543
547 548 549 551
1303

Vratimov K Závorám
739
Vratimov, Lesní
370

Vratimov Na Hermaně
136 188 208 209
223 256 266 301
603 604 605 612
700 843 1103 1119

728

732

216 219
302 418
613 698
1200

733

220
588
699

Vratimov Na Podlesí
101 1181 1182 1195 1211 1220
1278 1279 1288 1290 1296

246
275
448
812

Vratimov Rodinná
143 210 213 215
839

273

Vratimov Sokolská
156 157 160 195
805 806 807 899

247
326
449
249

310

248
375
569

322

197 222 290
1038 1102

Vratimov Sumínova
731 918 919
Vratimov Školní
194 217 224 374
652 653 1229

456

457

Vratimov Tovární
68
175 186
Vratimov, U Hráze
1157

Vratimov, U Lesíka
1163 1185 1191 1242 1243
Vratimov U Společenského domu
1024 1041 1042
Vratimov U Staré školy
60

Vratimov U Trati

212

1136

155 389
1198

459

54
191
331
1076
1275

57
61
196 198
800 840
1082

Vratimov Na Příčnici
71
85
89
96
237 254 259 260
554 555 556 557
657 720 760 868
872 873 874 875
879 880 881 882
957 961 985 989
1077 1078 1079 1080
1118 1125 1159 1183

234
398
558
869
876
894
1021
1086
187

235
552
559
870
877
908
1034
1091
1238

236
553
616
871
878
909

Vratimov Na Zadkách
76
221 284 294
923 999 1114 1176

658
993

828

917

Vratimov Nová
486 487 488
494 495 496
501 502 503
508 513 514

491
498
505
516

492
499
506
726

493
500
507

453

Vratimov Rakovecká
82
95
111 112
778 847 851 852
1096 1109 1137 1154
1221 1241 1265 1271
1235

113
926
1210
1283

8

1110

1016 1017
1043 1053
1059 1064
1069

Vratimov Osadnická
38
450 451 452
517 518 519 520

Vratimov U Březinek
119 233 369 379 419 664 846
1070 1134 1141 1146 1156 1168 1218
1277

454

Vratimov U Lípy
64
72
173 271 276 288 422
979 1035 1130 1135 1169 1177
1199 1251 1258 1269 1297		

Vratimov U Rozvodny
364 368 380 381
650

Vratimov Na Podlesí
47
48
51
52
92
117 120 159
228 243 282 307
862 887 890 1071
1097 1150 1152 1153

490
497
504
515

Vratimov Střední
976 997 1001 1003 1008 1010 1012
1023 1027 1062

Vratimov U Potůčku
ev.č. 15

Vratimov Karla Velčovského
53
78
303 414 885 1151
1248 1256 1263 1280 1281 1293
1307

Vratimov Obvodová
998 1011 1013 1015
1030 1032 1039 1040
1054 1055 1057 1058
1065 1066 1067 1068

Vratimov U Jeslí
433 441 1025

Vratimov U Strouhy
144 176 177 211

Vratimov Jižní
1251 1291
Vratimov K Hájence
13
49
79
116 118
436 769 845 1104 1117
1301

Vratimov, Sezonní
421
643

Vratimov U Lesíka
245 258 574 589 672 1014
1020 1029 1031 1033 1036 1060

Vratimov, Na Novém poli
149

Vratimov Nádražní
704 1098
Vratimov Popinecká
174 200 238 239
250 251 253 274
444 445 446 447
789 808 809 810
1282

460 461
690 539
545 546
1227

Vratimov, Horní
1149 1166 1184 1189 1196

Vratimov, Masarykovo náměstí
192
Vratimov Mourová
723 724 725 727
734 735 1131

1045

363
538
544
1201

Vratimov Řadová
1044 1046 1047 1048 1049 1050
1051 1052

455

442 730
996
1137
1284

396

415

571

Vratimov U Stadionu
466 467 468 470 471
476 477 478 479 480
483 484 1090 1285

474
481

475
482

Vratimov Višňová
43
94
121
371 410 438
886 922 971
1161 1162 1186
1219 1262 1272

162 182
670 816
1138 1143
1215

140
443
1120
1206

158
572
1127
1207

Vratimov Zahradní
472 473 509 510 511 512 523
524 525 526 1172 1224 1232
Volební okrsek č. 5 – Kulturní dům, Vratimovská 224, Horní Datyně pro občany
s trvalým pobytem na území městské části
Horní Datyně

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
/platným občanským průkazem nebo pasem/. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
O vydání voličského průkazu je možno požádat dle místa trvalého pobytu.
Počátek vydávání voličských průkazů
bude nejdřív 15 dnů přede dnem voleb tj.
10.10.2013.
Upozorňujeme občany, na změnu volební místnost pro volební okrsek č. 2 bude
v Mateřské škole Vratimov (dříve základní umělecká škola).
Za odbor sociálně-správní:
Drahomíra Večeřová

Zlatý podzim

ZLATÝ PODZIM – první místa do Jičína a Vítkovic
Skvěle dopadl běžecký závod Zlatý podzim, který se v sobotu 14. září běžel ve Vratimově již po dvacáté. Spolu s dubnovým lesním během v Důlňáku (letos to byl již 30. ročník)
je tento silniční desetikilometrový závod jedním z nejhezčích
a nejoblíbenějších v kraji. Vytrvalci v mailech, které po závodě dostávám, nešetří chválou. To samozřejmě těší a je jasné,
proč se běžci každoročně na pestré a oblíbené tratě rádi vrací.
Loni obsadili přední místa zkušení borci, letos zaútočilo mládí.
Běželo se v pěti věkových kategoriích mužů a dvou žen opět
za ideálního běžeckého počasí. Krátce před startem ustal déšť,
bylo příjemných 15◦ C a nepálilo slunce, prostě příroda byla
hodná a tak to mají vytrvalci rádi. Nejmladším účastníkem byl
patnáctiletý Zdeněk Martinák, nejstarším pětaosmdesátiletý
zkušený maratónec František Zikeš, oba z Místku. Z největší dálky přijel borec až ze severočeské Bíliny. Na startu byla
i desítka krásných žen a prvenství si odvezla až do východočeského Jičína nejmladší z nich, jednadvacetiletá Jana Lenčová.
Nejstarší ženou byla Ludmila Šokalová z Místku, která nejen že
vyhrála svou kategorii, ale byla třetí nejrychlejší ženou celkově.
Stále usměvavá, i ve svých sedmapadesáti letech nestárnoucí a
skvělá. I vratimovští Lukáš Vandrol (9. v kategorii do 39 let) a
Tomáš Vandrol (11.) v těžké konkurenci obstáli se ctí. Škoda,
že závodu se zúčastnili jen oni dva, ve Vratimově a okolí běhá
mnohem více lidí. TV reportáž ze závodu by se měla brzy objevit na www.beskydskatelevize.cz, ale jistě najdete na googlu
apod. i starší ročníky.
Zpestřením před závodem i při vyhlašování výsledků byly
vtipné kreace studentky ostravské Janáčkovy konzervatoře Anety Kernové coby mimky, která se už objevila v prvních dílech
televizního seriálu Helena. Podle ohlasů se závodníkům velmi
líbila. A vysoce ocenili i chutné občerstvení po doběhu i celé
skvělé zázemí připravené pracovnicemi spolupořadatele, kulturního střediska, kterým patří velký dík. Vřelé poděkování patří i
společnostem, které nám pomohly finančně, jsou to KES spol.
s r.o., MOBAL, s.r.o. a Balmeto.cz. Jmenovitě děkuji za vstřícnost pánům Ing. Jiřímu Zbořilovi, Ing. Ivo Hainzelovi a Petru
Mitánkovi. Celou dobu tvrdím, že pěkný závod dokážeme udě-

lat i bez jediné koruny, ale pokud nějaká je, vždycky může být
pro účastníky lepší a přitažlivější. Náš Běžecký klub Vratimov
je prokazatelně nejmenším sportovním klubem v České republice, pouze dvoučlenný, ale přesto už léta děláme dva skvělé a
populární běhy, to určitě není špatná vizitka.
Běhajícímu i neběhajícímu národu vratimovskému sděluji,
že se v sobotu 2. listopadu koná ve Frýdku-Místku další ročník Hornické desítky. Jde o jeden z největších závodů Moravy
a Slezska a závod je zařazen do TOP 10 běhů Česka, což je to
nejvyšší ocenění. Na pořadu není jen závod na 10 km s velkou
mezinárodní účastí, ale i běhy dětí všech věkových kategorií už
od předškoláků, také kondiční běh na 1 km (mnozí rodiče běží
se svými nejmenšími či dokonce i s kočárky) a také běh mílařů dlouhý 3333 metrů. Skvělá atmosféra s více než třemi tisíci
účastníky, výborná tombola pro dospělé i děti a všechny závody
jsou přístupné široké veřejnosti. Ale pro velký zájem je třeba se
včas přihlásit. Propozice a přihlášky na http://www.atletikafm.
cz/hornicka-desitka/.
Zdeněk Fejgl, Běžecký klub Vratimov

foto Zdeněk Fejgl
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informace občanům

Nový školní rok na ZŠ
Masarykovo nám.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
ZO ve Vratimově
pořádá ve dnech
28. 9. 2013 – 29. 9. 2013
v 9.00 – 17.00 hod.
a 30. září v 8.30 - 13.00 hod.

Prázdniny skončily a v souvislosti se zahájením nového školního
roku nám všem nastaly úplně jiné starosti. První den školního roku
2013/2014 jsme ve škole přivítali celkem 253 žáků. Učí se v 11 třídách (6 tříd na 1. stupni, 5 tříd na 2. stupni). Do dvou prvních tříd
nastoupilo celkem 35 žáků. Školní družinu navštěvuje ve dvou odděleních celkem 50 žáků. V novém školním roce čekají naše žáky
některé podstatné změny v obsahu učiva. V prvním ročníku budou
mít žáci o jednu hodinu angličtiny více a žáci 8. ročníku se budou
povinně učit druhému cizímu jazyku – němčině. Na prvním stupni budeme využívat k výuce tablety, které jsme zakoupili za zbývající finanční prostředky z projektu EU Peníze školám. Rozhodli
jsme se využít je výhradně pro výuku na 1. stupni proto, že starší
děti už mnohdy tablety vlastní nebo s nimi mají zkušenosti, zatímco u dětí mladšího školního věku není práce s tabletem či možnost
vlastnit ho až takovou samozřejmostí. Kromě obvyklých školních
povinností čeká naše žáky spousta aktivit z oblasti kultury, sportu a cestování. Určitě zopakujeme úspěšný ozdravný pobyt, který
se uskutečnil v závěru uplynulého školního roku na chorvatském
ostrově Pag. V závěru nadcházejícího školního roku se uskuteční
slavnostní akademie žáků u příležitosti 105. výročí založení školy. Už teď se zamýšlíme nad jejím programem, aby byli spokojeni
nejen její aktéři, ale i diváci, kteří se jistě v hojném počtu dostaví.
Čeká nás – pedagogy i žáky, náročný a zážitky naplněný školní
rok, na jehož startovní čáře přeji všem kolegům, žákům i rodičům
našich žáků hodně elánu a vzájemného porozumění.

Podzimní výstavu ovoce,
zeleniny a květin,
která se uskuteční v Domě zahrádkářů.
Na výstavě bude i prodej včelařských
výrobků, šperků, kaktusů a ukázky z činnosti
jiných zájmových organizací ve Vratimově
(myslivci).
Pro návštěvníky je zajištěno také chutné
občerstvení!
Srdečně zve výbor ZO ČZS ve Vratimově.

Mgr. Alice Čavojská, ředitelka školy

foto ZŠ TGM
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co se děje v domečku

V neděli 6. října 2013 v 15 hod

DRAKIÁDA
s výrobou draků

dračí hry a soutěže
pro děti 3 až 10 let

Drakovné 50 Kč
V ceně: materiál na draka, občerstvení.
Předpokládaný konec v cca 17:00 hod.

S sebou: sportovní oblečení, přezůvky
NUTNÁ REZERVACE MÍST A PLATBA PŘEDEM
NA RECEPCI DDM DO 4. 10. 2013 18:00 HOD

foto DDM Vratimov

Křižovatka zájmů
První školní den jsme pro děti připravili akci Křižovatka zájmů v prostorách vratimovského Domu dětí a mládeže. Navštívilo nás bezmála 200 dětí a rodičů, poznali vedoucí zájmových
útvarů, hráli šachy, badminton, modelovali... a zároveň si prohlédli třípatrový „Domeček“. Nechybělo vystoupení našich již
zaběhlých kroužků, jako jsou mažoretky ZIK-ZAK Vratimov
nebo westernový kroužek Black&Brown.

foto DDM Vratimov
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS
Nabídka masáže Vratimov, jedná se o masáže zdravotní, lymfatické, čínské, baňkování. Na adrese: Vaculík Petr, Křivá 907/13,
Vratimov. Kdykoliv po tel. dohodě na čísle 604 309 224.

Dne 16. 10. vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí

paní Miluše Štefkové.

Hledám švadlenu - šité povlečení. Tel.: 606 350 477.

Za celou rodinu manžel Ervín.
Pronajmu 3+1, v centru, 5. patro, dům po rekonstrukci, zděné jádro, velká lodžie, nová kuchyňě, plast. okna, dlouhodobě.
Tel.: 724 419 060.
Dne 18. října je tomu 35 let,
co nás ve věku 55 let nečekaně opustil

Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v přízemí rod. domu včetně garáže
a zahrady ve Vratimově. Informace na tel.: 604 679 492.

pan Viktor Kowal .
S láskou vzpomínají manželka Zdeňka,
dcera Pavla a syn Dušan s rodinami.

Místní knihovna

ŽABEŇ

www.zaben.knihovna.info

Místní knihovna

pořádá výstavu

ŘEPIŠTĚ

V pocitech fantazie

www.knihovna-repiste.cz

foto a obrazy Heleny Freislerové, Alfii Procházkové a
Jany Pavelkové.
Potrvá od 2. 10. do 4. 11. 2013
Výstavu je možno zhlédnout v půjčovní době knihovny,
v pondělí od 13:30 - 17:00 hod.
a ve čtvrtek od 13:30 - 17:00 hod.

pořádá výstavu

Heraldická exlibris
která potrvá od 1.10. do 29. 10. 2013
a možno ji zhlédnout v půjčovní době knihovny v úterý
od 10-12, a od 13-17 hod.

Dne 7. 10. 2013 v 17:00 se uskuteční beseda pro veřejnost:

a v pátek od 9-12, a od 13-15:30 hod.

Trénování paměti - přednášet
bude Dagmar Maroszová

Dne 1. 10. 2013 v 17:30

beseda s Marií Knödlovou

TÝDEN KNIHOVEN

s názvem Včelí produkty a jejich vliv na zdraví člověka.

ve dnech 30. září - 4. října 2013

Dne 22. 10. 2013 v 17:00 - přednáška

V tomto týdnu v knihovnách
VRATIMOV, PASKOV, ŘEPIŠTĚ, ŽABEŇ, HORNÍ
DATYNĚ a OPRECHTICE

s Magdalenou Silonovou na téma

Jak vypadat a cítit se štíhlejší?

platí:
• vyhlašujeme amnestii všem zapomnětlivým čtenářům
• prodej vyřazených knih za 2,- Kč
• nově přihlášení čtenáři NEBUDOU platit registrační
poplatek do konce roku 2013

Ukázky triků, které nás zaručeně zeštíhlí. Typy postav,
barvy, vzory, kombinace, korekce postavy, textilní materiály, módní inspirace.
Vstupy na besedy jsou zdarma.
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akce v DDM a Kulturním středisku

Říjen v kulturním středisku
Program ve Společenském domě ve Vratimově
3. října
17.00
galerie
			
3., 10., 17.,
15.00
učebna č. 11
24. a 31.
4. října
8.30 a 10.00
kinosál
			
5. října
19.00
kinosál
			
7., 14., 21.
16.30
kinosál
8. října
16.30
kinosál
			
11. října
15.00
banketka
15. října
10.00
vestibul
17. října
15.00
velký sál
			
20. října
10.00
kinosál
			
21. října
10.00
vestibul
22. října
18.00
kinosál
			
25. října
14.00-22.00
velký sál
26. října
8.00-14.00
velký sál

vernisáž – Greta 		
Sartori
autoškola
Michalovi mazlíčci 		
pro MŠ a ZŠ
Studio Dva Praha – 		
Opačné pohlaví
zkouška ZUŠ
setkání s občany – 		
elektronická aukce
STP – setkání u kávy
prodej
KD – Loučení
s létem
nedělní pohádka - 		
Vesmírná pohádka
prodej
diashow Mys dobré 		
naděje
volby
volby

17.00
14.00-22.00
8.00-14.00
20.00

klubovna		
velký sál		
velký sál		
velký sál		

Úterý
18.00
banketka
				
		
18.00
cvičební sál
				
		
19.00
cvičební sál
				

vinyasa power
jóga
pilates
s Bárou
body form 		
s Lenkou

pilates
s Bárou
body form 		
s Lenkou

Čtvrtek
		

18.00
19.00

velký sál
cvičební sál

aerobic mix
společenské 		
tance pro páry
3. ročník AJ
5. ročník AJ
němčina
programování
na PC
vinyasa power
jóga
body form 		
s Lenkou
fitbalony 		
s Luckou
karibik dance
mix dance

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

Kurzy
cvičení seniorů
tvorba
web. stránek
aerobic mix
relax a jóga
3. ročník AJ
5. ročník AJ		
3. ročník AJ

Čtvrtek
17.00
cvičební sál
				
		
18.00
cvičební sál
				

Pondělí
18.00
cvičební sál
		
18.00
velký sál
				
		
15.30
učebna č. 11
		
17.00
učebna č. 11
		
Úterý
16.00
učebna č. 11
		
17.00
učebna č. 12
				
		
18.00
banketka
				
		
19.00
cvičební sál
				
		
Středa
19.00
cvičební sál
				

schůze KSČM
volby
volby
Hallowenská párty

Pondělí
9.00
cvičební sál
		
17.00
učebna č. 12
				
		
18.00
cvičební sál
		
19.00
cvičební sál
		
15.30
učebna č. 11
		
17.00
učebna č. 11
		
18.30
učebna č. 11

jóga s Míšou
body styling 		
s Bárou
fit balony 		
s Luckou

Nabídka volných míst v kurzech

Program v Kulturním domě Horní Datyně
9. října
25. října
26. října
26. října

Středa
17.00
banketka
		
18.00
cvičební sál
				
		
19.00
cvičební sál
				

Akce Domu dětí
a mládeže Vratimov
4. 10.
5.- 6. 10.
		
6. 10.		
		
12. 10.
13. 10.
19. 10. 		
29. 10.
		
1. 11.
2. 12. 		
2.- 3. 11.
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Diskotéka pro náctileté
Angličtina na Domečku, pouze pro
přihlášené
Drakiáda s pečením brambor – akce pro
děti – výroba draka
Kreativní sobota 1
Výlet Velký Javorník – hledání keší
Bludičky – akce pro děti s lampiony
Podzimní prázdniny – akce pro děti,
pouze přihlášení
Diskotéka pro náctileté
Kreativní sobota 1
Angličtina na Domečku, pouze pro
přihlášené

divadelní představení

Studio DVA Praha
uvede v Kulturním středisku Vratimov bláznivou komedii Davida Tristrama

Opačné pohlaví
Režie: Adam Kraus
Hrají: Jana Krausová, Bob Klepl, Michaela Maurerová, Roman Štabrňák

Milostný pár je ideální. Milostný trojúhelník je
problém. A milostný čtverec může být docela
průšvih, ale pro nezúčastněné i zábava… Česká
premiéra byla 18. července 2013 na Letní scéně
Vyšehrad.

sobota 5. října 2013 v 19 hodin

Vstupné 390 Kč

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov

rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751
14

pozvánky

fotograf a cestovatel
Miroslav Deneš
uvede diashow

Mys Dobré naděje a tajůplná Namibie
V tomto nejnovějším pořadu cestovatele a fotografa Miroslava Deneše se podíváme do národního parku TableMountain v
okolí Kapského Města, který je na seznamu chráněných památek UNESCO, poté se vydáme na sever Namibie do země
divokých zvířat, diamantů, oranžových dun a velmi zvláštních stromů. Cestou zastavíme v národních parcích Fish Canyon
River, Sosusvlei, Spitzkope, v africké perle na seznamu UNESCO – parku Etosha s rozlohou více než 22.000 km2, v němž
žijí spousty divokých zvířat a v diamantovém království Kolmanskoop.
kinosál Hvězda Společenského domu ve Vratimově
úterý 22. října 2013 v 18 hodin
vstupné 50 Kč
vstupenky v prodeji od 16. září
v pokladně kulturního střediska
provozní doba pokladny kulturního střediska:
pondělí až čtvrtek 8 až 17
pátek 8 až 14 hodin
Úhrada vstupenek i bezhotovostně.
Rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751

Divadlo U Lípy o. s.

Divadélko Smíšek

Ray Cooney:
Rodina je základ státu

vesmírná
pohádka

Bláznivá komedie z prostředí londýnské nemocnice.
Režie: František Letal
Hrají: herci ochotnického Divadla
U Lípy o. s.
Kdy: pátek 15. listopadu 2013 v 19 hodin
Kde: Kulturní dům Horní Datyně
vstupné 50 Kč
vstupenky v prodeji od 16. září v pokladně kulturního

neděle
20.října
v 10 hodin
kinosál Hvězda
Vratimov

střediska

Rodinné vstupné
80 Kč (1+1)
Jednotlivé vstupné
Dospělí 60 Kč
Děti 40 Kč

Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.
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pozvánky

Divadlo Radka Brzobohatého

John Godber:
VYHAZOVAČI

Energií sršící hudební komedie z prostředí disko klubu Cinders, se skvělou
hudbou a písněmi Ondřeje Brzobohatého.
Režie: Marián Kleism, Hudba: Ondřej Brzobohatý, Hrají: Ondřej Brzobohatý,
Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov
úterý 5. listopadu 2013
v 18 hodin
Vstupné 340 Kč
vstupenky v prodeji v pokladně
kulturního střediska
provozní doba pokladny kulturního střediska:
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek i bezhotovostně.
		
Rezervace vstupenek a info
na tel. č. 595 700 751
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MARTIN A VENUŠE

Rodinný film

2. a 3. října v 19 hodin
ČR, 2012, 102´, komedie, vstupné 70 Kč, přístupnost bez
omezení
Příběh filmu začíná před 10 lety, na vernisáži obrazů, kdy se mladá
a nadějná výtvarnice Vendula seznámí se svým budoucím partnerem a manželem Martinem. Společně založí rodinu. Martin buduje kariéru ve firmě vyvíjející hračky a Vendula se stará o rodinu.

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ II

16. října v 17 hodin
Belgie, 2012, 93´, animovaná komedie, rodinné vstupné
(1+1) 100Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupnost bez omezení
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového útesu. Jednoho dne je
však uloví pytlácká
loď a oni se ocitnou
v zajetí ohromného
akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen tak
nevzdávají a za pomoci svých mláďátek
Rickyho a Elly jsou
rozhodnuti dokázat
nemožné a dostat se
zpět na svobodu.
Režie: Ben Stassen
Rodinný film

HONIČKY KRÁLÍČKA BUGSE

Každý dělá pro rodinu maximum, ale zároveň se cítí nedoceněný
tím druhým. Události naberou spád uzavřenou sázkou, kdy Martin
slíbí, že se postará o děti a domácnost během jednoho měsíce...
Hrají: Marek Taclík, Kristýna Boková, Zuzana Stivínová,
Jan Budař, Lubo Paulovič, Tomáš Hanák, Tomáš Matonoha, David Kraus, Věra Křesadlová-Formanová a další..

17. října v 17 hodin
USA, 1981, 76´, animovaná komedie, rodinné vstupné (1+1) 100Kč,
jednotlivec 70 Kč, přístupnost bez
omezení
Nestárnoucí dobrodružství šíleného
králíka, skvělá animovaná groteska.
Režie: Friz Freleng

PĚNA DNÍ

9. a 10. října v 19 hodin
Francie, 2013, 125´, drama/fantasy, vstupné 70 Kč, přístupnost bez omezení
Ve městě, kde auta mají volant v kufru, lidé bruslí pozpátku a
klavír míchá koktejly, žije idealistický a vynalézavý Colin
pouze v kruhu svých přátel Nicolase a Chodka. Jednoho dne
Colin potká svou osudovou lásku Chloé.

SKYFALL

23. října v 19 hodin
VB, 2012, 144´, akční thriller, vstupné 70 Kč, nepřístupné
pro děti do 15 let

Tentokrát bude Bondova loajalita vůči M vystavena nelehké
zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007
musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to
stojí cokoliv.
Hrají: Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fieness, Javier
Bardem, Naomie Harris a další..

Hrají: Audrey Tautou, Romain Duris, Omar Sy, Gad Elmaleh, Aissa Maiga, Charlotte Lebon, Sacha Bourdo a další..
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7 DNÍ HŘÍCHŮ

ANNA KARENINA

30. října v 19 hodin
ČR, 2012, 107´, drama, vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti do
12 let
Tento příběh se skutečně odehrál na Šumpersku v květnu 1945.
Útěk Agens, německé manželky českého lesníka Jana Olšana,
je zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá. Je
konec války, doba je zlá a do pohraničí se vracejí Češi z vnitrozemí, vznikají gardy a přichází vojáci..

24. října v 19 hodin
USA, 2012, 130´, romantické drama, vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let

Anna Karenina žije v lehce unaveném manželství s vysokým
vládním úředníkem, s nímž má malého syna, a její pověst mezi
petrohradskou smetánkou nemůže být lepší. Během cesty do
Moskvy, kam jede navštívit bratra, potká hraběnku Vronskou
a na moskevském nástupišti se seznámí i s jejím synem, mladým ambiciózním důstojníkem.
Hrají: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson,
Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen a další..

PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK

Hrají: Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, Jarek Hylebrant, Attila Mokoš, Jiří Schmitzer, Igor Bareš, Fedor Bondarchuk,
Anna Šišková a další..

26. října ve 14 hodin
ČR, 63´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30Kč, přístupnost bez omezení
Krtek a Ježek, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Cvrček a pila,
Jak   štěňátko chtělo malé pejsky,
Cvrček a basa, Jak štěňátko dostalo chuť na med, O Maryšce a vlčím
hrádku

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

31. října v 19 hodin
ČSR, 1968, 115´, drama, vstupné 80 Kč (členové klubu sleva
10 Kč), nevhodné pro děti do 12 let
Nejmenovaná moravská vesnice. Květen 1945 je časem oslav,
vína a muziky. Brzy však přichází únor roku 1948, po kterém se

Rodinný film

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV

28. října ve 14 hodin
USA, 2011, 130´, dobrodružný, rodinné vstupné (1+1) 100Kč,
jednotlivec 70 Kč, přístupnost bez omezení
Hugo Cabret je neobyčejný kluk, který po otcově smrti žije na
pařížském vlakovém nádraží u strýce alkoholika, jenž tu pracuje jako seřizovač nádražních hodin. Po tátovi Hugo zdědil
vynalézavost a robota s klíčovou dírkou ve tvaru srdce, který

vesnice tragicky mění. Násilné združstevnění zničí vazby mezi
lidmi a jejich půdou budované po mnoho generací, pokřiví charaktery celé řady obyvatel a nesmiřitelně rozdělí dřívější přátele.
Hrají: Vlastimil Brodský, Radoslav Brzobohatý, Vladimír
Menšík, Václav Babka, Waldemar Matuška, Drahomíra Hofmanová, Pavel Pavlovský, Josef Hlinomaz, Helena Růžičková a další..

možná ožije, pokud se do ní vloží ten správný klíč a předá
chlapci otcův vzkaz. Alespoň v to doufá.
Hrají: Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Ben Kingsley,
Sacha Baron Cohen, Jude Law, Emily Mortimer a další..
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1. listopadu 2013 / číslo 11	

zdarma

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
s vánočním jarmarkem

pátek 29. listopadu 2013 od 10 hodin
Společenský dům Vratimov – okolí, vestibuly a velký sál

PROGRAM
10 – 17
15.30

stánky s dárky a občerstvením před i uvnitř Společenského domu
nafukování balónků s přáníčky

16.00
16.05
16.10

vystoupení Vrzušky s vánočními koledami
vypouštění balónků s přáníčky
vystoupení gospelové skupiny

16.40
17.00
17.05
17.10
17.30

ohňová show - skupina Duofatale
rozsvícení vánočního stromu před budovou Policie ČR ve Vratimově
ohňostroj u Společenského domu
vánoční písně K. Gotta zazpívá vítěz hudební soutěže DOREMI Honza Benko
projekce rodinného filmu Legendární parta v kinosále Hvězda; vstup zdarma

V průběhu celého dne mohou děti zazpívat do mikrofonu svým rodičů, k dispozici bude i karaoke.
Odvážlivce z řad dětí čeká malá odměna.
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POLICIE ČR Vratimov

604 127 288

mistr světa v cyklistice

Vratimovský mistr světa v cyklistice Adam Kauer
Rozhovor s čerstvým mistrem světa v
cyklistice, občanem Vratimova, Adamem
Kauerem. V ostravském Mittalu ho vyzpovídal Ivo Šterba.
„V rámci tréninku vyjedu za den čtyřikrát na Lysou horu,“ říká čerstvý mistr
světa v cyklistice.
Šestadvacetiletý Adam Kauer z Hasičského záchranného sboru AccelorMittal
Ostrava dosáhl na nedávném světovém
šampionátu hasičů ve španělské Huesce
fantastického výsledku. V závodě horských kol na 43 kilometrů v kategorii Elite
vybojoval titul mistra světa!
Jak se cítíte v roli světového šampiona? Čekal jste, že byste ve Španělsku
mohl dosáhnout takového úspěchu?
Je to úžasný pocit. Když jsem slyšel, jak
pořadatelé vyhlašovali v cílové rovince
moje jméno, běhala mi z toho husí kůže.
Jsem rád, že jsem takový výsledek mohl
dosáhnout i pro společnost ArcelorMittal,
která mě finančně podpořila. Na mistrovství světa jsem ale nebyl poprvé. Můj
premiérový start se odehrál v roce 2010
v Lucembursku, kde jsem skončil devátý.
Podruhé jsem tady v Ostravě dojel třetí,
takže tentokrát bylo mým cílem postoupit
ještě o něco výš.

Lysou horu v jednom dni a ročně najezdit
na kole přes dvacet tisíc kilometrů.
Vy se cyklistice a závodění věnujete ve
svém volném čase, což je jistě časově i
finančně velmi náročné.
Ano, cyklistice se věnuji po práci, takže
abych mohl konkurovat profesionálům a
umisťovat se na předních místech, veškerou svou dovolenou a volno dávám na tréninky a přípravu na závody. Každý rok mě
to stojí zhruba 200 tisíc korun. Nejdražší
jsou na tom kola, startovné na závodech,
soustředění v cizině a další věci.
Jaká je Vaše další meta?
Chtěl bych samozřejmě obhájit mistrovství světa, které se uskuteční příští rok ve
Švýcarsku a v srpnu bych chtěl zabodovat
i na mistrovství světa v silniční cyklistice
v Rakousku. Mým cílem na příští sezonu
je také založit si vlastní tým a sehnat spon-

zory tak, abych se nemusel vázat na žádný
klub a mohl závodit podle sebe. Člověk
pak není pod takovým tlakem a jezdí ve
větší pohodě, což je na závodech moc důležité.
Chtěl bych také poděkovat vedení Hasičského záchranného sboru, že mě v závodění podporují a vycházejí mi vstříc.
Adam Kauer (26 let)
Pozice: hasič Hasičského záchranného
sboru AccelorMittal Ostrava a.s.
Vzdělání: stolař
Stav: svobodný
Cyklistice se závodně věnuje od roku
2009.
Největší úspěchy: Zlatá medaile z mistrovství světa hasičů 2013, Beskyd tour 6. místo, Tatry tour - 10. místo, Vysočina
přes 3 vrchy - 3. místo, Horal tour etapák 5. místo, Specialized relly sudety - 8. místo, Jistebnice - 3. místo.
Životní motto: Pracovat na 100 % a mít
cíle!!

Kdy jste věděl, že by to tentokrát
mohlo vyjít?
Jelo se v náročných podmínkách. Teplota během závodu dosahovala 38 stupňů.
Nijak mě to ale nerozhodilo. Měl jsem
skvělý tým kolegů, kteří mě během závodu fantasticky povzbuzovali, občerstvovali a hnali dopředu. Věděl jsem, že mám
natrénováno a že na to fyzicky mám. To
se potvrdilo již ve druhém kole, kdy se mi
podařilo spolu s jedním Francouzem ujet
od skupiny a od třetího kola jsem jel již
sám. Říkal jsem si buď teď, nebo nikdy.
Jak jste se připravoval před mistrovstvím? Měl jste nějakou speciální přípravu?
Ne, žádná speciální příprava nebyla.
Trénuji průběžně během celého roku. Kolo
odkládám stranou jen v říjnu na tři týdny.
Jinak po práci jezdím na kole, chodím do
posilovny a připravuji se na závody. Ročně
jich odjedu kolem dvaceti až třiceti a jsou
součástí mé přípravy na pět nejdůležitějších závodů sezony, kam patří i mistrovství světa. V rámci tréninku jsem například schopen čtyřikrát za sebou vyjet na

foto Mgr. Ivo Štěrba
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Ohlédnutí za 5. ročníkem Festivalu nejmenších houslistů
dalším vystoupením. Finančně podpořila festival také firma Weppler
& Trefil s.r.o.
Nezbývá než poděkovat paní Aleně Špetíkové, kastelánce Slezskoostravského hradu, za trpělivost a vstřícnost a všem obětavým spolupracovníkům z řad učitelů ZUŠ Vratimov i rodičů, účinkujícím souborům a posluchačům, kteří vydrželi náročný program až do konce.
Letošního ročníku festivalu se zúčastnily soubory:
Housličky ZUŠ Nový Jičín, Houslový soubor ZUŠ Leoše Janáčka,
Havířov – Podlesí, Houslový soubor ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm,
CM Skřipci a CM Fidlíci ZUŠ dr. Leoše Janáčka, Ostrava – Vítkovice, CM Vrzuška ZUŠ Vratimov, Smyčcový orchestr ZUŠ Vratimov
a zahraniční host Uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki z Katowic.
Stálo to za to. Na internetových stránkách festivalu http://festival-nejmensich-houslistu.freepage.cz naleznete odkazy na fotografie a
videa z této ojedinělé akce.
Na závěr citujeme zhodnocení, kterého si organizátoři velmi cení:
„Letošní festival byl opět důkazem toho, jak lze dobrý nápad dotáhnout do skvělého finále. Jsem moc ráda, že jsme spolu s ostatními soubory mohli prožít dva úžasné dny. Velký DÍK proto posíláme Kamile
Bodnárové a celému jejímu organizačnímu týmu.“
Radka Adamusová

Organizátoři „Festivalu nejmenších houslistů“, ZUŠ Vratimov spolu
s Občanským sdružením POSPOLU při ZUŠ Vratimov, mají za sebou
úspěšný pátý ročník, kterého se zúčastnilo celkem 140 účinkujících.
Malí houslisté ve dvou festivalových dnech vystupovali na dopoledních koncertech pro školní mládež na Slezskoostravském hradě. Potěšili posluchače svým vystoupením v obci Řepiště. Celý festival byl
zakončen galakoncertem na Slezskoostravském hradě.
Na odpočívání nezbyl čas. V rámci doprovodného programu malé
houslisty pozval do své houslařské dílny mistr houslař Tomáš Pospíšil.
Navštívili také interaktivní výstavu U6 v Dolní oblasti Vítkovic. Vrcholným zážitkem pro všechny účinkující, bylo setkání s houslovým
virtuosem Pavlem Šporclem. Ochotně se setkal s dětmi před multifunkční aulou GONG v Dolních Vítkovicích v Ostravě, kde měl koncert a umožnil jim také shlédnout generální zkoušku. Panu Šporclovi
patří velký dík.
5. ročník festivalu mohl proběhnout jen díky hlavním sponzorům.
Těmi jsou Nadace život umělce a firmy OPTYS, spol. s r.o., a Valk
Welding CZ, s.r.o.. Významným partnerem se stala obec Řepiště.
Drobné dárky od firmy Kik textil a Non - Food, s.r.o. potěšily zejména nejmenší účastníky a sponzorský dar ve formě odpolední svačinky
z Pekárny BOČEK Krmelín dodal všem tolik potřebnou energii před

foto Radka Adamusová

Nová služba občanům

Město Vratimov nabízí k pronájmu
nebytové prostory

Vratimovské služby spol. s r.o., se sídlem J. Žemly 1083, Vratimov,
ve spolupráci s Městským úřadem Vratimov, nabízejí v podzimním
období občanům pomoc při likvidaci spadaného listí. Jedná se o placenou službu, která bude probíhat v období od 4.11. do 8.11. 2013 a
od 11.11. do 15.11.2013. Občané mají možnost si vybrat ze dvou možností sběru:
1/ sběr do pytlů – občané si sesbírají listí do pytlů, pracovníci Vratimovských služeb pytle odvezou k likvidaci, cena za odvoz pytle je 15
Kč za pytel.
2/ sběr vysavačem – v tomto případě musí občané listí umístit na
hromadu do dosahu vysavače, tedy maximálně 3 m od komunikace,
pracovníci Vratimovských služeb následně kupu listí vysají a odvezou
k likvidaci, cena je 100 Kč za půl hodiny vysávání.
V případě zájmu si občané tuto službu mohou objednat na tel.
596732045 nebo osobně na adrese Vratimovské služby, J. Žemly
1083, Vratimov, kde si mohou případně vyzvednout i pytel na sběr listí.

nacházející se v suterénu objektu nového
Nákupního střediska ve Vratimově, Frýdecká
ul. 1094 (bývalá prodejna drogerie),
o celkové výměře 209,01 m2.
Bližší informace obdrží zájemci u p.
Fiedorové nebo p. Blažka na odboru investic
a údržby obecního majetku MěÚ Vratimov,
tel. 595705934 nebo 595705930.

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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Olympijská myšlenka žije i ve Vratimově
Dne 7. října 2013 začala olympijská pochodeň putovat napříč Ruskem, které se v příštím roce stane pořadatelskou zemí zimní olympiády. Už jste si rezervovali vstupenky? Žáci 2. stupně ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí, si svou olympiádu prožili již ve středu 9. října
2013. Právě v tento den se zde konal u žáků velice oblíbený projekt
s názvem Olympijský den. Celou akci řídila předsedkyně školního
olympijského výboru Mgr. Martina Pelikánová, paní učitelky vyučující na 2. stupni se pro tento den proměnily v olympijské rozhodčí.
Žáci tříd 2. stupně se proměnili ve sportovce reprezentující Itálii,
Francii, Slovensko, Českou republiku a Velkou Británii. Reprezentanti se utkali v těchto disciplínách: běh na 60 metrů, štafetový běh,
týmový skok do dálky, střelba na koš, skok v pytli, hod medicinbalem,
přetahovaná lanem, přehazovaná a fotbal.
Všichni se snažili podat co nejlepší výkony, když zrovna nesportovali, bouřlivě povzbuzovali své spolužáky. Atmosféra byla skvělá.

Všichni si tento den skvěle užili. Žáci se navzájem lépe poznali, vznikla nová přátelství, někteří žáci se díky svým sportovním výkonům stali
novými školními idoly.
A jak olympiáda na naší škole dopadla? Zvítězili všichni, kteří překonali svůj stud, a svou třídu reprezentovali v nějaké z disciplín školní
olympiády. Každá disciplína byla bodově hodnocena a podle celkového součtu bodů byla nejlepší družstva Velké Británie (9. třída), Slovenska (7. třída) a České republiky (8. třída). Jak dopadlo olympijské
soutěžení na naší škole, už víme. Jak dopadne to skutečné, si musíme
počkat do 7. února 2014, kdy XXII. Zimní olympijské hry v Soči budou slavnostně zahájeny.
za olympijský výbor ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí,
Mgr. Pavlína Kožušníková

foto Mgr. Jitka Hajdušková

Realizace projektu „Přírodní zahrada“ v MŠ ve Vratimově
Mateřská škola ve Vratimově je již několik let školou s ekologickým zaměřením. O tom, že se environmentální oblasti věnujeme zodpovědně, svědčí i získání třech certifikátů pro naši MŠ
„Ekologická škola Moravskoslezského kraje“. V tomto školním
roce začínáme s realizací projektu „Přírodní zahrada“. Projekt
bude spolufinancován ze zdrojů EU. Ve spolupráci s městem

Vratimov se podařilo, v rámci Operačního programu životního
prostředí, získat dotaci v hodnotě cca 2 000 000 Kč na jeho realizaci. Naší snahou při koncepci přírodní zahrady bylo přenesení
environmentální výchovy v co největší míře do prostředí školní zahrady. Chceme tím zprostředkovat dětem poznatky pomocí
prožitkového, tvořivého a činnostního učení s cílem podnítit u
dětí zájem o přírodu a vštípit dětem základy ekologického myšlení. Při koncepci přírodní zahrady jsme kladli důraz na druhovou
rozmanitost a také na to, aby bylo přírodní prostředí vyhovující
zároveň pro ostatní živočichy (např. ptáci - výsadba stromů jako
zdroj potravy, přírodní zdroje vody, budky, napajedla…). Děti a
širší veřejnost, pro kterou je rovněž zahrada u MŠ otevřena, se tak
budou moci těšit na nový amfiteátr se sáňkovacím kopcem, altán,
vodní korýtka, vodní tůňku, vrbové tunely, ale i na nové herní
prvky jako dřevěný koráb, prolézací lochneska, houpací hnízdo
a mnohé další. Součástí zahrady bude také stálá výstavka minerálů. Věříme, že vybudování ekologické školní zahrady výrazně
přispěje ke zlepšení stavu zeleně ve smogově zatíženém městě
Vratimově.
foto archiv MŠ
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Mgr. Monika Chylinská
zástupce ředitelky MŠ
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Místní knihovna

Ze schůze Rady města Vratimova
a zasedání Zastupitelstva města
Vratimova

ŘEPIŠTĚ
www.knihovna-repiste.cz
pořádá výstavu

Dřevěný kostel sv. Archanděla
Michaela v Řepištích.

Rada města na své schůzi dne 30.09.2013 projednávala:
• Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu
„Vratimov, ul. Pod Kovárnou – rekonstrukce kanalizace“
• Veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce Radničního náměstí – dětský koutek“
• Rozpočtové opatření č. XI/2013
• Změnu zadávací dokumentace pro VZ Poskytovatel technického dozoru stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa“

Potrvá od 5. 11. do 29. 11. 2013 a možno ji zhlédnout
v půjčovní době knihovny v
úterý od 10-12, a od 13-17 h.
a v pátek od 9-12 a od 13-15:30 h.
5. 11. 2013 v 17:00

beseda k výstavě Dřevěný kostel sv. Archanděla Michaela v Řepištích.
19. 11. v 17:00

beseda s televizním dramaturgem Jaromírem Šlosarem. Vstup zdarma.

Rada města na své schůzi dne 18.10.2013 projednávala:
• Vyhodnocení letní sezóny na koupališti
• Stav hospodaření společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r.o.
• Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, spol. s r. o.
• Stanovení cen za svoz komunálního odpadu v roce 2014
• Přípravu na údržbu místních komunikací v zimním období
• Vyhlášení záměru pronajmout část nemovitosti parc. č.
879/13
• Výpověď z nájmu nebytových prostor
• Žádost o ukončení nájmu bytu
• Přidělení uvolněného obecního bytu
• Smlouvy

Ivo Kičmer, místostarosta

Místní knihovna

ŽABEŇ

www.zaben.knihovna.info
pořádá výstavu Ing. Josefa Margecína s názvem

Exlibris Anna Grmelová
Potrvá od 7. 11. do 28. 11. 2013.
Možno zhlédnout v půjčovní době knihovny
v pondělí a čtvrtek od 13:30 - 17:00 h.
25. 11. 2013 v 17:00 h.

Zveme občany na zasedání zastupitelstva
města, které se koná dne 18.11. v 15 hod v zasedací místnosti č. 16, 3. p. městského úřadu.

beseda s televizním dramaturgem
Jaromírem Šlosarem.
Vstup zdarma.

Bytový zloděj je ve vazbě

Oznámení

V posledních několika měsících došlo ve Vratimově a okolí
ke krádežím, vloupáním do rodinných domů a bytů. Je z nich
podezřelý 39letý občan z Orlové, který spolu se svým 47letým
komplicem, zajišťujícím v některých případech odvoz kradených
věcí, měl vykrást nejméně 43 bytů. Z toho tři u nás. Další např.
v Řepištích, Šenově, Bruzovicích, Metylovicích, Třinci. Způsobená škoda činí asi 1.700 000 Kč. Nezbývá než věřit, že dostanou
u soudu spravedlivý trest.
Od září nově nainstalované kamery monitorují místa vytipovaná v součinnosti s policií, školami a DDM a věříme, že i toto
opatření pomůže jak k prevenci trestné činnosti na území našeho
města, tak k jejímu odhalování.

V kolumbáriu Husova sboru CČSH je několik
volných míst pro uložení urny.
úřední hodiny:
středa od 15.00-17.00
neděle od 08.00-11.00
Vzpomínková bohoslužba k uctění Památky zesnulých v Husově
sboru v sobotu 2. listopadu 2013 v 16.00 hod.
rada starších NO Vratimov

JUDr. Dagmar Hrudová, starostka
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ZŠ z Vratimova

Jak se dělá auto?
Právě na tuto otázku se snažili najít odpověď vybraní žáci 8. a 9. třídy ZŠ Vratimov
na Masarykově náměstí dne 17. září 2013
pod vedením paní ředitelky Mgr. Alice Čavojské a paní učitelky Mgr. Dany Dalihodové. A kde jinde měli v našem kraji odpověď
hledat, než ve výrobním závodě automobilky Hyundai v Nošovicích? Protentokrát dokonce nikomu ani nevadilo, že exkurze do
Nošovic začíná již v 7.00 hodin ráno, protože šlo o výpravu za poznáním o výrobě
něčeho, co je srdcím našich žáků opravdu
blízko… o auta!
Již ve vstupní hale mohli účastníci exkurze obdivovat vystavené modely značky
Hyundai – hlavní taháky jejich prodeje. Pak
si je vzal na starost průvodce, který je nejprve posadil do firemního kinosálu a promítl
jim film o výrobě aut Hyundai v České republice.
První rozruch mezi žáky přineslo poučení o bezpečnosti práce v automobilce, které
všechny doslova šokovalo svými přísnými
pravidly. Někteří dokonce konstatovali, že
školní řád je proti tomu naprostá pohoda.
Další rozruch nastal, když žáci se svým
doprovodem vyfasovali ochranné pomůcky – reflexní vesty, ochranné brýle a mp3

se sluchátky, ve kterých poslouchali výklad
průvodce. A do třetice čekalo na žáky překvapení v podobě elektrických vláčků, do
kterých si nastoupili a které je celým závodem provezly.
Nejprve vláček projel lisovnou plechů,
kde se vyrábí dveře a kapoty, následovala
hala s náhradními díly, v další hale již montovali auta dohromady, včetně světel, přístrojových desek a elektroniky. V poslední
hale již nalakovaným autům dodávali motory a sedačky. Celá výroba byla plně auto-

matizovaná roboty a lidé fungovali hlavně
jako kontrola jejich práce. Žáci si chvílemi
připadali jako v nějakém sci-fi filmu, což
potvrdil i průvodce informací, že této části
provozu se říká Jurský park.
Prohlídka se žákům opravdu moc líbila.
Plni dojmů vrátili na recepci ochranné pomůcky, vyzvedli si reklamní letáčky a vydali se na cestu zpět do Vratimova.
redakce 8. třídy
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Dagmar Sýkorová, žákyně 9. třídy

Učení tak trochu jinak
Dne 4. října, v den úmrtí Františka z Assisi, patrona a přítele všech němých tváří,
byl vyhlášen Světový den zvířat - WORLD
ANIMAL DAY.
V tento den si každý z nás mohl do školy
přinést malého živočicha, plyšové zvířátko,
knihy, obrázky a povídání o zvířatech. Někteří z nás se za vybraného mazlíčka dokonce převlékli. Ve třídě bylo několik kočiček,
pejsků, zajíc, živá morčata, křečci, rybičky

a želva. O zvířatech jsme si povídali různé
zajímavosti a spoustu nového jsme si o nich
vyhledali na internetu.
Byl to skvělý den. Dozvěděli jsme se
hodně zajímavostí o zvířatech i o Františku
z Assisi.
Přáli bychom si, aby takových dnů bylo
ve škole více.
žáci 4. A ZŠ Datyňská
třídní uč. Mgr. A. Kabátová

foto ZŠ Datyňská
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Novinky ze Zlatníku
Ačkoliv zima ještě o sobě nedává moc
vědět, my na Zlatníku už všechno připravujeme tak, abychom s prvním sněhem mohli zahájit lyžařskou sezónu. Jsme rádi, že
vratimovští občané zůstávají svému kopci
věrní a řada z těch, kteří se na Zlatníku učili
lyžovat, se tady vrací se svými dětmi. Právě pro ty jsme letos připravili několik zajímavých akcí: již 31. ročník lyžařské školy,
privátní lyžařskou a snowboardovou školu,
rozšíření dětského parku s lanovým vlekem
nebo např. lyžařské závody pro všechny.
Své děti do turnusové lyžařské školy
2013/2014 můžete přihlásit již nyní. Během
pěti víkendů se děti setkávají s instruktory,
kteří je zasvětí do tajů obloučků, slalomu,
carvingu a dalších „nástrah” lyžování. V

loňském roce všichni začínající velice ocenili vytvoření dětského parku v pravé dolní
části svahu, proto i letos počítáme s jeho
dalším rozšířením. Všichni se snažíme, aby
děti lyžování především bavilo a barevné
zvířecí figurky se v tomto stávají našimi
pomocníky. Jak děti zvládnou slalomové
oblouky, se můžete přesvědčit na závodech,
které jsou atraktivním a oblíbeným zakončením lyžařské školy. Také dospělí si mohou na svahu vyzkoušet jízdu ve slalomových brankách, časem možná i s časomírou
jako v alpských střediscích.
Pokud máte strach, že jste už zapomněli
lyžovat, nebo jste s tímto sportem ještě nezačali, a chtěli byste, o všech víkendech a
také jarních prázdninách můžete využít in-

dividuální lyžařskou nebo snowboardovou
školu. Můžete si zkusit jízdu pod vedením
zkušeného instruktora nebo se naučit například carvingové oblouky či další trendy
moderního stylu lyžování. Pokud budete
unavení nebo hladoví, můžete si odpočinout a občerstvit se v novém bufetu, kde
stále vládne příjemná a veselá atmosféra.
Více informací najdete na webových
stránkách „Zlatníku“: www.skizlatnik.cz.
Těšíme se na všechny příznivce bílého
sportu.
Za lyžařský oddíl
Mgr. Petra Ocelková

Žáci ZŠ Datyňská 690 byli u moře, u moře zábavy
Školní ozdravný pobyt v Itálii – Lido
Adriano 2013.
Začátek letošního školního roku strávilo
35 žáků 4. - 7. tříd na jazykově-sportovním
ozdravném pobytu v Itálii u Jaderského
moře, v městečku Lido Adriano.
Hlavní náplní ozdravného pobytu bylo
koupání, inhalování a otužování organismu.
Pedagogové zajišťovali pro děti sportovní
a jazykový program formou her a soutěží,
starali se o hladký průběh zábavy s množstvím přitažlivých aktivit pro děti. Pobyt u
moře byl pro žáky tímto ještě zajímavější a
nezapomenutelnější, byli uneseni do světa
dobrodružství, zážitků, nových zkušeností,
vědomostí a sportovních výkonů.
Místní bazén nabízel ráj bezpečného cákání, plavání a potápění, vodních her, soutěží a aquaerobiku. 70 metrů vzdálené moře
s postupným vstupem do vody a krásnou

písčitou pláží dopřálo relaxaci, zotavení a
spoustu možností zábavy s pískem i mořskou vodou. Moře bylo čisté, živé, plné
ryb, medúz, krabů a mušlí, které děti nadšeně sbíraly. Vodní aktivity a sporty střídalo
vyžití na souši - procházky, cvičení a běh
na pláži, protažení při aerobiku či míčové
hry. Věnovali jsme se i zpívání, malování,
čtení, hraní, tvoření a učení. Denně byla v
programech zařazena výuka italštiny a angličtiny, která děti provázela po celou dobu
pobytu. V angličtině se měli žáci možnost
zdokonalit mimo jiné i aktivně při nakupování, objednávání jídla či při rozhovorech
s místními obyvateli. Nezapomenutelným
zážitkem byl celodenní výlet do obrovského zábavního parku Mirabilandia.
Žáci si užili pobyt na mořském vzduchu,
seznámili se s jinou kulturou, ochutnali
pravou italskou zmrzlinu, pizzu i špagety,

naučili se platit eury a poznat hodnotu cizí
měny, zdokonalili se v angličtině, seznámili
se s italštinou, nabyli zdatnosti ve sportu,…
to vše ve spojení s příjemným a ozdravným
pobytem u moře.
Mgr. Lucie Homolová
ZŠ Vratimov, Datyňská 690

foto ZŠ Datyňská

Běh naděje 2013
V pátek 20.9.2013 pořádal TJ Sokol Vratimov VI. ročník Běhu naděje. Jedná se
o humanitární akci, jejíž finanční výtěžek
putuje na konto zabezpečující výzkum
léčby rakoviny. V našem městě ho podpořilo 704 účastníků a jejich příspěvek činil
5.690,- Kč. Trasu dlouhou 2,7 km prošli
nebo proběhli žáci a pedagogický doprovod
místních základních škol, vč. školy mateřské, ale i žáci školy z Horních Datyň.
Je smutné, že naše sbírka je rok od roku
s nižším odeslaným výtěžkem.
Bohužel dětem, které se ho účastní, není
umožněno vhodit pár mincí do připravené
pokladničky a v cíli akce vidíme, jak děti

nakupují v občerstvení za větší obnos než je
pouhá 10 koruna. Zkusme se zamyslet nad
touto situací a nebuďme lhostejní k nemoci,
která ohrožuje každého z nás.
Přesto mockrát děkujeme těm, kteří přispěli. Dále také děkujeme za spolupráci zástupcům KS, Policie ČR a MěÚ Vratimov.
Nemalé poděkování patří studentům SZŠ
z Ostravy – Vítkovic, kteří zde každoročně
zabezpečují zdravotnický a organizační dozor po celé trati.
Za TJ Sokol Vratimov
Irena Heinichová
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foto TJ Sokol Vratimov

okénko do vratimovské historie

Kronika města Vratimova – část 28.
Led a hřiště
Mezi sokolovnou a čsl. sborem na obecním
pozemku, usneseno všemi hlasy obecního
zastupitelstva, zříditi hřiště a sad. Se stavbou se má započati ihned, neboť stavba má
býti považována za produktivní práci pro
nezaměstnané. Stromoví a keře vysadí se
až na podzim. Počáteční náklad na sad a
hřiště činí 7.645 Kč na práce, 592 Kč na
semeno.
Vozová cesta k nádraží
Ve schůzi dne 27. února 1931 usneseno
vystavěti novou cestu vozovou vedoucí z
okresní silnice od obchodu Řondk, mezi
Polechem a Pavlickým (číslo domů 187 a
39) přes tovární pozemek k německé škole
a nový můstek přes náhon (strouhu). Cesta
má býti spojkou s nádražím a obcí Hrabovou.
Dne 15.5.1931 jednáno o zrušení veřejné
cesty od můstku na obecní cestě Sedlařík

– Hrabová okolo továrny k německé škole,
čís. parcele 106/ 1. Po delším jednání jest
většina obecního zastupitelstva pro zrušení
veřejné cesty, avšak pouze od tovární hlavní brány (pošty) k německé školní budově,
ale teprve až nová cesta mezi Polachem a
Pavlickým bude veřejnosti k použití odevzdána a v pozemkové knize změna provedena. Pro zrušení hlasují: Kuča Antonín,
Adamus Frant, Mojžíšek Bohumil, Šebesta Emanuel, Michenka Ludvík, Mlýnek
Emil, Baran Karel, Řondek Josef, Rybiař
Frant, Motloch Leopold, Hrbáč Frant, Dobeš Albin, Pastrňák Antonín, Šigut Jan,
Glatz Antonín, Sládeček Heřman, Pavlický
Štěpán, Matějíček Josef. 11 členů se zdrželo hlasování: Laděk Josef, Mohyla Karel,
Šmíd Ludvík, Tomis Jan, Telecký Ludvík,
Telecký František, Lýčka Vladimír, Borovec Rudolf, Havránek Josef, Bureček Albert, Bernatík Josef. Proti převzetí můstku
na obecní cestě nade dvorem do obecního
udržování hlasovali všichni. Projekt s rozpočtem na novou cestu a můstek od Řond-

vozová cesta k nádraží
foto archiv KS
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ka k německé škole byl zadán firmě Weber
v Mor. Ostravě.
Slezská Ostrava, kopání studní
Slezská Ostrava zamýšlí postaviti v Dulňáku asi 32 studní. Obecní zastupitelstvo
ujednalo za jakých podmínek kopání studní lze povoliti. Prodejní cena pozemků
potřebných k vykopání jeden m2 za 15
Kč. Slezská Ostrava nahradí majiteli lesa
veškeré škody způsobené předčasným
kácením neb odstraněním porostu. Město
nahradí taktéž veškeré jiné rozšíření vodovodu způsobené škody na lese. Podmínky
při kladení vodovodního potrubí sběrného
ve vysokém lese za jeden běžný metr 6 Kč,
ve středním 4,5 Kč, v nízkém 3 Kč, při kladení hlavního svodu 8 Kč za metr. Zaplatí
také odškodné majitelům honitby v lese.
pokračování příště

informace občanům

Vratimovský kalendář na rok 2014
Cena 60,- Kč
V prodeji na pokladně KS
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
Děti z mateřských a základních škol se bavily s Michalem
Dne 4. října zavítal do Společenského domu Vratimov Michal Nesvadba, aby se svým pořadem Michalovi mazlíčci
potěšil děti z Vratimova, Horních Datyň a širokého okolí. A
jak se mu to podařilo, posuďte sami z fotografií (bavily se
nejen děti).
Těšíme se na setkání příští rok.
Kulturní středisko Vratimov

foto KS Vratimov
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vratimovská galerie

Vratimovská galerie - Helena Schmuckerová
Po výstavě malířky a grafičky Grety Sartori nabídne Vratimovská galerie dílo další ženy, která žije a tvoří v našem regionu. Je
jí malířka a kreslířka, členka výtvarné skupiny Chagall, Helena
Schmuckerová.
Helena Schmuckerová (1964), rodačka z Chebu, se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje tématu zátiší v technikách olejomalby a
pastelu. Pro své obrazy nehledá neotřelé a šokující náměty, ale
naopak zaznamenává běžné předměty každodenního života, které
nejenom ji, ale každého z nás obklopují v nejbližším okolí - obývacím pokoji, kuchyni, v zahradě, a v jejím výtvarném zpracování působí naprosto přesvědčivě a žensky něžně.
Dílo Heleny Schmuckerové bychom mohli nazvat také zátiším domova, jelikož při setkání s jejími obrazy se nám skutečně
vybaví domov, ono místo, v němž se cítíme bezpečně, hledáme
odpočinek a relaxaci po celodenním shonu. Jak jej označila
samotná autorka: „ Je to útočiště, které nás přivítá s otevřenou

náručí, přitulí nás v těžkých chvílích a poskytne ochranu. Nejniternější podoba domova je pro každého z nás jiná, ale každý
touží po příjemném, harmonickém a originálním místě. Jsou to
právě jen obyčejné drobnosti, živé i neživé, které vytvářejí různá
zákoutí a zátiší našich domovů. Vnímáme je pouze podvědomě,
nebo vůbec ne. Jsou ale velmi důležité, protože dotvářejí prostory
domova, které nás něčím neviditelným a nehmotným přitahují.“
Výstava Heleny Schmuckerové Zátiší domova bude ve Vratimovské galerii otevřena od 27. listopadu 2013 do 17. ledna
2014. Vernisáž proběhne v úterý 26. listopadu v 17 hodin za hudebního doprovodu dětí ze Základní umělecké školy Vratimov.
Srdečně zveme.
Kulturní středisko Vratimov
(za přispění textu z Výtvarného centra Chagall)

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
Helena Schmuckerová

Zátiší domova
Srdečně zveme
na vernisáž výstavy pořádanou galerií
Kulturního střediska Vratimov
v úterý 26. listopadu 2013 v 17 hodin.
Výstava potrvá do 17. ledna
Galerie Kulturního střediska Vratimov bude otevřena každou středu
a čtvrtek od 16.00 do 19.00 hodin a u všech pořadů.
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vratimovská galerie

Z vernisáže výstavy autorky Grety Sartori Od kresby k designu

foto archiv KS
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informace občanům

Zahradkáři vystavovali

Výstava fotografií

Tradiční podzimní zahrádkářská výstava organizace Horní Datyně se konala ve dnech 28. – 29.9.2013 v Kulturním domě Horní
Datyně. Po loňské neúrodě ovoce bylo letos opravdu co vystavovat.
Výsledky činnosti nejen zahrádkářů, ale i našich příznivců, kteří
přispěli svými výpěstky, svědčily o vysoké kvalitě letošní úrody
nejen u ovoce, ale i u zeleniny.
Návštěvníci výstavy měli možnost shlédnout nejen tradiční
nabídku z našich zahrádek, ale i méně známé možnosti zpracování
výpěstků, které měli všichni možnost i ochutnat.
Své místo měly i děti ZŠ a MŠ, které pro nás vytvořily výrobky z
přírodních materiálů a výkresů.
Zahrádkáři srdečně děkují všem, kteří se na této společné akci
podíleli.
Za výbor ČZS Horní Datyně
Vladimíra Červová

mladé vratimovské fotografky
Denisy Krumpochové
do 30.11. 2013
ve vodárenské věži ve Vratimově.
Prohlídka po tel. dohodě
na tel. 602 530 182, 602 827 293
Vstupné dobrovolné.

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Ty, který lyžuješ

pátek 6. prosince
v 19 hodin
Kulturní dům Horní Datyně

Ty, který lyžuješ je kolektivní prací členů Bílého divadla
podle výjevů z černobílého světa lyžařů podle Martina
Velíška. Je to účinná groteskní zkratka absurdity života. Z
počátku šok, vzápětí úlevný černý smích z nemotorného
úsilí postav, posléze katarzní mráz v zádech a pocit síly
breughelovské absurdity. Žádná bezúčelná exhibice, ani
snobská spekulace, ani podbízivost, vše má své přesné
dávkování a silné vyznění.
Hudba: Pavel Helebrand
Hrají: Jan Číhal, Rosťa Holman, Luděk Jičínský,
Jakub Číhal, Zbyněk Popelka, Valter Kotterba

Vstupné 90 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 i bezhotovostně. ● rezervace vstupenek a info na tel. č. 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 o. s.

Ray Cooney:
Rodina je základ státu

Bláznivá komedie z prostředí londýnské nemocnice.
Režie: František Letal
Hrají: herci ochotnického Divadla U Lípy o. s.
Kdy: pátek 15. listopadu 2013 v 19 hodin
Kde: Kulturní dům Horní Datyně
vstupné 50 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 i bezhotovostně. ● rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751
12

co se děje v domečku

V sobotu 23. 11.

pozvánka
CESTA ZA SVATÝM
MARTINEM

připravujeme

Najdeme i letos Martina na bílém koni? Srdečně Vás zveme na akci, kterou pořádáme ve
spolupráci s Českým zahrádkářským svazem
pro všechny děti a jejich rodiče v neděli 10.
listopadu.

KATEŘINSKOU
ZÁBAVU
S ARGUMENTY

Start je v rozmezí 16:00 do 16:30 od Domu
dětí a mládeže 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 shlédneme malé
pohádkové představení. Těšíme se na Vás.

V sále se sejdeme v 16:00 hod. Ke zpěvu
a tanci nám bude hrát živá kapela ARGUMENT. Čeká nás odpoledne plné her
i soutěží. Na závěr si všichni vyzkoušejí
štěstěnu. Bude připravena bohatá tombola.
Renáta Míčková

Marcela Grácová

foto archiv DDM
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS
Pronajmu garáž ve Vratimově vedle rest. U Šodka. Tel. 603 740 000.

Dne 9. listopadu 2013
vzpomeneme 15. výročí úmrtí

Prodám pozemek. Stav. parcela ve Vratimově, ul. Okrajová. 350
Kč m2. Kontakt 604 952 668.

pana Leopolda Magdoně.
Vzpomínají dcery s rodinami.

Budufit-senior vás zve na výlety do Beskyd. Sraz za každého
počasí na vlakovém nádraží ve Vratimově v 8.45 hod. Výlety se
uskuteční vždy ve středu 6., 13., 20., 27. listopadu. V případě špatného počasí vás čeká náhradní program.
Prodáme nebo pronajmeme byt 2+1 Na Příčnici, 603 756 115.

Dne 18.11. vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí

Pronajmu byt 1+1 ve Vratimově. Tel. č. 725 085 399.

pana Lubomíra Stavinohy.

Nabídka masáže Vratimov, jedná se o masáže zdravotní, lymfatické, čínské, baňkování. Na adrese: Vaculík Petr, Křivá 907/13,
Vratimov. Kdykoliv po tel. dohodě na čísle 604 309 224.

Manželka Milada a syn Ivo s rodinou.

Koupím garáž ve Vratimově. Tel. č. 601 380 343.
Zabýváme se odvozem odpadů a suti s kontejnery 3 - 5 m3. Bioodpad, stavební odpad, zemina, ostatní odpad. Informace a objednávky na tel: 725 725 609.

Čas nevrací, co vzal, zůstanou jen
vzpomínky a žal. Dne 14. listopadu 2013
vzpomeneme nedožité 87. narozeniny a
v červenci jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí

pana Zdeňka Němce.
Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
Divadlo Bambules

O veliké řepě

Dne 13.11. vzpomeneme 5. výročí úmrtí naší
milované maminky

paní Drahomíry Veldamonové.
Nikdy nezapomenou
děti Ivanka a Ivan s rodinami.

Dne 24.11.2013 uplyne 1 rok od úmrtí

pana Jaroslava Jeřábka.

neděle
10. listopadu
v 10 hodin

Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Rodinné vstupné
80 Kč (1+1)
Jednotlivé vstupné
dospělí 60 Kč, děti 40 Kč

Kinosál Hvězda Společenského domu Vratimov
Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.
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akce v DDM a Kulturním středisku

Kurzy

Listopad v kulturním středisku

			

města se seniory

7. listopadu

setkání starostky 		

Pondělí
9.00
cvičební sál
		
15.30
učebna č. 11
		
17.00
učebna č. 11
		
17.00
učebna č. 12
				
		
18.00
cvičební sál
		
18.30
učebna č. 11
		
		
19.00
cvičební sál

města se seniory

Úterý

Program ve Společenském domě ve Vratimově
4. listopadu

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

5. listopadu

18.00

kinosál

Divadlo R. Brzoboha-

			

tého - Vyhazovači

6. listopadu

setkání starostky 		

14.00
14.00

velký sál
velký sál

			
7. listopadu

15.00

učebna č.11 autoškola

10. listopadu

10.00

kinosál

nedělní pohádka

18.00

banketka

cvičení seniorů
3. ročník AJ
5. ročník AJ
tvorba www 		
stránek
aerobic mix
3. ročník AJ

vinyasa power

relax a jóga

				

jóga

		

18.00

cvičební sál

pilates s Bárou

		

19.00

cvičební sál

body form 		

			

O veliké řepě

11. listopadu

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

12. listopadu

16.00

velký sál

schůze ZO KSČM

14. listopadu

15.00

učebna č. 11 autoškola

18. listopadu

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

19. listopadu 8.30 a 10.00

kinosál

Jů a Hele pro MŠ a ZŠ

				

s Bárou

21. listopadu

10.00

vestibul

prodej

		

fit balony 		

21. listopadu

15.00

učebna č. 11 autoškola

				

25. listopadu

16.30

kinosál

28. listopadu

15.00

učebna č. 11 autoškola

		

29. listopadu

10.00

kultur. stř. Rozsvícení vánoční		

zkouška ZUŠ

			

ho stromu s jarmarkem

30. listopadu

Mikulášská zábava 		

15.00

velký sál

			
			

s nadílkou

18.30

klubovna

schůze ZO ČSV

4. listopadu

15.00

velký sál

jednání s občany – 		

			

kanalizace

5. listopadu

setkání starostky 		

14.00

velký sál

			

města se starší 		

			

generací

13. listopadu

17.00

klubovna

schůze MO KSČM

15. listopadu

19.00

velký sál

Divadlo U Lípy

			

Rodina je základ státu

29. listopadu

18.30

klubovna

schůze ZO ČSV

30. listopadu

10.00

malý sál

vítání občánků

s Lenkou

Středa

17.00

banketka

jóga s Míšou

		

18.00

cvičební sál

body styling 		

19.00

cvičební sál

s Luckou

Čtvrtek

17.00

cvičební sál

pilates s Bárou

		

18.00

cvičební sál

body form 		

				

s Lenkou

		

mix dance

19.00

velký sál

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

Program v Kulturním domě Horní Datyně
1. listopadu

				

Akce Domu dětí
a mládeže Vratimov
2. 11.
2. - 3. 11.
8. 11.
10. 11.
16. 11.

Kreativní sobota 2
Angličtina na Domečku, pouze pro přihlášené
Diskotéka pro náctileté
Cesta za svatým Martinem
Základní péče o domácího mazlíčka – 		
workshop pro děti
16. 11.
Kreativní sobota 3
23. 11.
Kateřinská zábava s Argumenty – pro děti
30. 11.
Kreativní sobota 4
30.11. - 1.12. Angličtina na Domečku, pouze pro přihlášené
1. 12.
Maňáskové divadélko
15

pozvánky

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Divadlo Radka Brzobohatého

John Godber:

VYHAZOVAČI

Energií sršící hudební komedie z prostředí disko klubu Cinders, se skvělou
hudbou a písněmi Ondřeje Brzobohatého.
Režie: Marián Kleism, Hudba: Ondřej Brzobohatý, Hrají: Ondřej Brzobohatý,
Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner

Kinosál Hvězda
Společenského domu Vratimov
úterý 5. listopadu 2013
v 18 hodin
Vstupné 340 Kč
vstupenky v prodeji v pokladně
kulturního střediska
provozní doba pokladny kulturního střediska:
PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek i bezhotovostně.
		
Rezervace vstupenek a info
na tel. č. 595 700 751
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kino na listopad

NESPOUTANÝ DJANGO
6. listopadu v 19 hodin

ITALSKÝ KLÍČ
21. listopadu v 19 hodin

Finsko/ Itálie/ USA/
VB, 2013, 95´, romantická komedie (české
titulky), vstupné 70
Kč, nevhodné pro děti
do 12 let
Režie: Rosa Karo
Hrají: Gwendylon Anslow, Joana Cartocci, Elsa Cartocci,
Leo Vertunni a další

USA, 2013, 165´,
dobrodružné drama/
western (české titulky), vstupné 70 Kč,
nepřístupné pro děti
do 15 let
Hrají: Jamie Foxx,
Christoph Waltz,
Leonardo DiCaprio,
Kerry Washington,
Samuel L. Jackson a
další

PŘÍRODOPIS V CYLINDRU
23. listopadu v 14 hodin
ČR, 64´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč, přístupnost bez
omezení
Sametka, Krušnohorské pohádky:
Ovčák a krásná panna, Přírodopis v
cylindru, Masožravá Julie, Cvrček a
basa, Čtyřlístek: Pes na stopě, Krtek a
žvýkačka

OBCHODNÍCI
7. listopadu v 19 hodin

ČR, 2013, 85´, hudební romantická
komedie, vstupné 70
Kč, nevhodné pro děti
do 12 let
Režie: Petr Šícha
Hrají: Richard Nedvěd, Patrik Ulrich,
Lenka Zahradnická,
Petra Tenorová, Sandra Nováková, Petr
Hapka a další

Filmový klub

BIG LEBOWSKI
27. listopadu v 19 hodin

USA, 1998, 110´,
komedie (české titulky), vstupné 80 Kč
(členové klubu sleva
10 Kč), nevhodné pro
děti do 12 let
Režie: Ethan Coen,
Joel Coen
Hrají: Jeff Bridges,
John Goodman, Steve Buscemi, David Huddlestone, Philip
Seymour Hoffman a další

Rodinný film

PAN VČELKA

13. listopadu v 17 hodin
USA, 2007, 90´, animovaná komedie,
rodinné vstupné 100 Kč , jednotlivec 70
Kč, přístupnost bez omezení
V českém znění: P. Rychlý, H. Ševčíková, M. Dlouhý

Dokument

NAZARETH:
NEKONEČNÝ ROCKOVÝ
MEJDAN

Rodinný film

PŘÍBĚH
ŽRALOKA

28. listopadu v 19 hodin
ČR, 2013, 90´, dokument (české titulky), vstupné 70 Kč, přístupnost bez
omezení
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Pete Agnew, Dan McCafferty,
Lee Agnew, Jimmy Murrison

14. listopadu v 17 hodin
USA, 2004, 90´, animovaná komedie, rodinné
vstupné 100 Kč jednotlivec 70 Kč, přístupnost bez omezení
V českém znění: A. Háma, B. Kalva, H. Ševčíková, F. Jančík

PŘÍBĚH MÉHO SYNA
20. listopadu v 19 hodin

Rodinný film

LEGENDÁRNÍ
PARTA

Itálie/ Španělsko,
2013, 127´, drama
(české znění), vstupné
70 Kč, nepřístupné
pro děti do 15 let

29. listopadu v 17.30 hodin
USA, 2012, 97´, dobrodružná animovaná komedie, VSTUP ZDARMA,
přístupnost bez omezení
Režie: Peter Ramsey
V českém znění: Matouš Ruml, Zdeněk Maryška, Michal Dlouhý

Režie: Sergio Castellitto
Hrají: Penélope Cruz, Emile Hirsche, Adnan Haskovic,
Saadet Aksoy a další
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pozvánky

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

Mikulášská
zábava
s nadílkou
Kulturní středisko

VRATIMOV

sobota

30. listopadu v 15 hodin
Vstupné

55 Kč

Zajistěte si vstupenky včas, jejich počet je omezen!
Srdečně zveme děti a jejich rodiče na Mikulášskou
nadílku. V ceně je dárkový balíček pro děti…a bude
tam i Hopsalín!
vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov ● provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek i bezhotovostně. ● rezervace vstupenek a info na tel. č. 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

Věry Martinové
pátek
13. prosince
v 19 hodin
Královna české country
vystoupí v rámci Vánočního
koncertu ve vratimovském
Společenském domě.
Účinkují: Věra Martinová a Jamie
Marshall

Vstupné 290 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 i bezhotovostně. ● rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751
18

Z obsahu:
– Změna provozní doby pokladny
– Ze schůze rady města
– Kronika města Vratimova

1. prosince 2013 / číslo 12	

zdarma

Blíží se čas Vánoc
Mnozí z nás jsou ještě plni zážitků ze
svých letních dovolených, avšak výzdoby
obchodů a nasvětlené ulice už nám připomínají, že se blíží čas Vánoc.

Každý z nás se ještě snaží dohnat to,
co nestihl v průběhu roku, začíná shon za
dárky, uklízecí mánie domácností a pečení cukroví.
Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky
v roce a nenápadně nám napovídají, že
bychom se měli všichni alespoň na chvíli
zastavit, udělat si čas sami na sebe a na posezení se svými blízkými a přáteli.
V tento vánoční čas a v celém příštím
roce 2014 přejeme všem našim spoluobčanům pevné zdraví a co nejvíce pohodových dnů...
vedení města Vratimov

1

POLICIE ČR Vratimov

str. 5
str. 5
str. 8

604 127 288

ze základních škol

Pohádkové záložky zaměstnaly celou školu
Všichni žáci naší školy v měsíci říjnu
kreslili, lepili, stříhali, laminovali, a to vše
proto, aby vyrobili alespoň jednu záložku
do knihy na téma „Můj oblíbený literární hrdina“. A které literární postavy se na
nich objevily? 1. třída namalovala Koblížky a různé kouzelné předměty, 2. třída vyrobila krásné Kanafásky a Spinkalky. Na
dalších záložkách druháků se objevily barevné luční motivy. U 3. třídy zvítězil kocour Modroočko, u 4. třídy zase obyvatelé
lesa Řáholce – Rumcajs, Manka a Cipísek.
Páťáci volili individuální přístup, a tak
se nám tu objevily úplně nové postavičky,

např. Spongebob, Slenderman, Pou, Mimoni a jiné. 6. třída vyrobila hezké záložky s vílou Amálkou, Makovou panenkou,
s motýlem Emanuelem i s Krtečkem. 6. B
překvapila krásnými dílky s Křemílkem
a Vochomůrkou, s Malou čarodějnicí a
s Ferdou Mravencem. V 7. třídě si pohráli
se Štaflíkem a Špagetkou, s Rákosníčkem,
s Maxipsem Fíkem i s Příšerkami s. r. o..
8. třída se vyřádila na záložkách s oblíbenou dvojicí Pat a Mat. A protože jsou
osmáci opravdu fanoušky těchto dvou
postaviček, nafotili také fotky s nářadím
po vzoru svých hrdinů. Deváťáci vytvo-

řili nádherné záložky se včelkou Májou a
s jejím kamarádem Vilíkem i s obyvateli
klobouku doktora Pokustóna – s Bobem a
Bobkem.
Dříve, než jsme naše výtvory poslali
do ZŠ ve slovenském Lozorně, která byla
naši partnerskou školou v projektu Záložka spojuje školy, si žáci prohlédli výstavu všech záložek umístěnou ve školní
knihovně. Kromě záložek do Lozorna putovaly i dopisy, které naši žáci napsali pro
své slovenské kamarády.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr.Pavlína Kožušníková

Jiří Sibinský, malíř a grafik, na ZŠ Datyňská 690 ve Vratimově
V předcházejících dnech probíhala školní kola výtvarné soutěže Barevný podzim.
Naše škola se do této soutěže zapojuje již
několik let a získala v ní řadu ocenění.
K vyhodnocení a vybrání nejlepších prací z naší školy letos přijal pozvání známý
umělec - pan Jiří Sibinský, rodák z Václavovic.
Mistr přijel v dobré náladě. Zavzpomínal
na školní léta a začátky své umělecké tvorby. Odpověděl děvčatům z redakční rady
na položené otázky, pozorně si prohlédl
výtvarné práce a vyhodnotil nejzdařilejší.
První tři práce jednotlivých kategorií
jsme zaslali do Ostravy. A že bylo vybráno
dobře, svědčí umístění prací našich žáků.
Ze 4096 dětí ze 78 škol se z naší školy
umístily práce 7 dětí. Získali jsme v různých kategoriích 3 první místa, 1 druhé
a 3 třetí místa. Chtěla bych vyzvednout,
že Marek Mžik ze 4. A třídy vyhrál tuto
soutěž ve své věkové kategorii již podruhé.
Mgr. A. Kabátová
ZŠ Vratimov, Datyňská 690

foto ZŠ Datyňská
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Základní umělecká škola Vratimov
a občanské sdružení POSPOLU při ZUŠ Vratimov
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT

úterý 10. prosince 2013 v 18 hodin, kinosál Hvězda
Vánoční náladu Vám navodí nejmenší děti přípravného studia a žáci hudební nauky, cimbálová muzika
VRZUŠKA, Smyčcový orchestr, Vokální soubor OZVĚNY, Big Band ZUŠ, další komorní seskupení a sólisté.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé.
Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň a Řepišť se uskuteční
dva samostatné Vánoční koncerty v dopoledních hodinách.

Smíšený komorní sbor

foto ZUŠ Vratimov

z Frýdku- Místku

a chrámová schola

Gratias Deo
z Vratimova

uskuteční
společný

PŘEDVÁNOČNÍ
KONCERT
v neděli 22. prosince 2013 v 16:00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově.
Dirigent: Lubomír I v á n e k
Varhanice a vedoucí scholy: Šárka V r c h l a b s k á

Modernizace vzdělávání
Dne 14. října 2013 občanské sdružení PRO Vratimov o.s., v zastoupení
Mgr. Ludvíkem Krausem, předalo MŠ Vratimov a Horní Datyně 6 ks monitorů
DELL k počítačům pro děti. Dosavadní
monitory byly zastaralé a méně vyhovující. Do tříd máme zakoupeny speciální
programy pro PC i na interaktivní tabule,
které jsou rovněž ve třídách u předškoláků
na všech budovách MŠ. Již několik let preferujeme enviromentální výchovu, a proto
i zakoupené programy s názvem Les, Březen, Listopad aj. rozvíjejí poznatky dětí
3

zejména v této oblasti. Programy jsou zároveň zpracovány tak, že se děti učí nenásilnou formou také rozvíjet matematické
představy, slovní zásobu, představivost,
postřeh apod. Přispějí jistě k připravenosti
dětí ke vstupu do 1. třídy základní školy.
Chtěla bych tímto poděkovat občanskému sdružení PRO Vratimov o.s. za jejich
vstřícnost a zájem o vzdělávání předškolních dětí v počítačové gramotnosti.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ

tříkrálová sbírka

Tři králové budou koledovat v Ostravě
Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka 2014
bude v rámci Ostravy a okolí probíhat ve
dnech 1. – 14. ledna 2014. Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou
sv. Alexandra. Z finančních příspěvků
dárců budou v Ostravě podpořeny tyto
projekty:
1.
2.
3.
4.
5.

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 ve startovacích bytech sv. Lucie.
Podpora aktivit matek s dětmi v tísni
v azylovém domě sv. Zdislavy.
Rekonstrukce tréninkových prostor
pro lidi ohrožené sociálním vyloučením v Charitním středisku sv. Lucie
- startovací byty a vytvoření zázemí
pro komunitní práci s dobrovolníky.

6.
7.
8.

Přímá hmotná humanitární pomoc
lidem v nouzi v Ostravě.
Rozvoj chráněných dílen Charity
sv. Alexandra.
Podpora chráněného bydlení (nová
sociální služba) Charity sv. Alexandra.

Hledáme různé finanční a jiné možnosti, jak uskutečnit naše aktivity na pomoc
lidem v obtížných životních situacích.
Obracíme se proto na Vás, vážení občané,
s žádostí o pomoc při této celostátní akci,
pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíc
potřebují. Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem podílet na realizaci Tříkrálové sbírky 2014, předem děkujeme!
V loňské Tříkrálové sbírce 2013 se v Ostravě vykoledovalo 1 342 794 Kč. Finance
byly využity v průběhu letošního roku na
projekty na podporu aktivit Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra pro lidi bez
přístřeší, lidi v závěrečném stádiu života,
seniory, lidi se zdravotním postižením a
přímou humanitární pomoc lidem v nouzi.
Částku 40 000 Kč jsme poskytli na podporu lidí zasažených povodněmi v červnu

2013. Děkujeme všem dárcům, koledníkům, úřadům i farním společenstvím,
kteří se do Tříkrálové sbírky 2013 zapojili.
Pořadatelem Tříkrálové sbírky 2014 je
Charita Česká republika se sídlem v Praze. Sbírka je osvědčena Magistrátem
hl. města Prahy podle zákona č.117/2001
Sb., O veřejných sbírkách.
Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity
Ostrava jsou sbírkové pokladničky úředně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem
města Ostravy, finanční obnos je uložen
na sbírkové konto 66008822/0800 u České spořitelny. Využití a vyúčtování financí z Tříkrálové sbírky pro záměry Charit
jsou předkládány ke kontrole Diecézní
charitě ostravsko–opavské.
Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00
Ostrava-Vítkovice, tel./fax: 596 621 094,
733 676 692,
e-mail: veronika.curylova@charita.cz,
www.ostrava.charita.cz
Charita sv. Alexandra, Holvekova
651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky,tel./fax:
596 237 831
e-mail: alexandr@charita.cz,
www.charita-sv-alexandra.cz

foto Charita Ostrava

O veliké řepě

Kulturní středisko Vratimov
poskytuje u všech pořadů včetně
kina občerstvení v galerii.

V neděli 10. listopadu 2013 opět zavítala
do Společenského domu ve Vratimově divadelní společnost Bambules s pohádkou
O veliké řepě, která měla velký úspěch
a věříme, že neméně úspěšná bude i příští pohádka, na kterou Vás srdečně zveme
15. prosince 2013.

foto archiv KS
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Změna provozní doby pokladny

Ze schůze Rady města Vratimova
a zasedání Zastupitelstva města
Vratimova

Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského
úřadu Vratimov koncem roku 2013:
V týdnu od 16. 12. 2013 bude pokladna na MěÚ Vratimov
otevřena takto:

Rada města Vratimova na své schůzi
dne 8. listopadu 2013 projednávala:
• Rozbory hospodaření za 1. - 9. měsíc roku 2013
• Návrh na odpis nedobytných pohledávek
• Schválení inventarizační komise
• Vyhodnocení investičních akcí k 31. 10. 2013
• Přidělení nebytových prostor
• Smlouvy
• Změnu člena Stavební a dopravní komise

PONDĚLÍ 16. 12. 2013
STŘEDA 18. 12. 2013

08:00 - 11:30
08:00 - 11:30

12:30 - 16:30
12:30 - 16:30

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání
dne 18. listopadu 2013 projednávalo:
• Rozbory hospodaření za 1. - 9. měsíc roku 2013
• Stav hospodaření společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r. o.
• Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, spol. s r. o.
• Stanovení cen za svoz komunálního odpadu v roce 2014
• Vyhodnocení sezóny na koupališti v roce 2013
• Přípravu na údržbu místních komunikací v zimním období
• Volbu přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku
pro volební období 2014 - 2018
• Rozpočtové opatření č. XIII/2013
• Smlouvy

Ivo Kičmer, místostarosta

Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a
místního poplatku za psa bude pokladna od 6. 1. 2014
do 23. 1. 2014 otevřena denně KROMĚ PÁTKU, a to:

18. prosinec bude poslední den, kdy bude otevřeno pro
občany v roce 2013.
Od čtvrtku 19. 12. 2013 do středy 1. 1. 2014 bude pokladna
UZAVŘENA.
Začátek provozu pokladny v lednu 2014:
ČTVRTEK
PÁTEK

2. 1. 2014
3. 1. 2014

PONDĚLÍ A STŘEDA
ÚTERÝ A ČTVRTEK

10:00 - 11:30
08:00 - 11:30

08:00 - 11:30
08:00 - 11:30

12:30 - 14:00
-

12:30 - 16:30
12:30 - 14:00

Od pondělí 27. 1. 2014 bude běžná provozní doba.
Dne 15. 1. 2014 bude prováděn výběr poplatků za svoz
komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2014 v Horních
Datyních v Kulturním domě - v malém sále, a to:
STŘEDA 15. 1. 2014

08:00 - 11:30

12:30 - 16:30
Pavel Janků
finanční odbor

Oznámení o provádění
pravidelných
odečtů vodoměrů

Poslední „Vítání občánků“ v tomto roce
V prosinci letošního roku pořádá Sbor pro občanské
záležitosti poslední slavnostní vítání občánků v tomto
roce, a to v sobotu 14. 12. 2013 v obřadní síni Městského
úřadu ve Vratimově. Rodiče mohou přihlásit své děti ve
věku do jednoho roku s trvalým pobytem ve Vratimově
nebo Horních Datyních nejpozději sedm dnů před
konáním akce.

v temínu od 25. 11. - 4. 12. 2013 ve Vratimově
od 10. 12. - 19. 12. 2013 v Horních Datyních

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

Pozvání na 24. zasedání
Zastupitelstva města Vratimova,
které se bude konat
v pondělí 16. 12. 2013 v 9.00 hodin
v budově Kulturního domu
v Horních Datyních.

Objednávky na e-mailovou adresu:
vecerova.meu@vratimov.cz
Drahomíra Večeřová, matrikářka
Jaromíra Maulerová, předsedkyně SPOZ
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knihovny

Co nového v knihovnách?
Moderní deskové hry v posledních letech zažily velký rozkvět a staly se populární volnočasovou aktivitou, která umožňuje příjemně strávit volný čas a zároveň
rozvíjí myšlení.
Proto vratimovská knihovna využila nabídky od firmy Albi, která nabídla
knihovnám možnost poskytnout novou a
zajímavou službu pro své návštěvníky.
Od prosince si zájemci mohou vypůjčit
některou z šesti her, které „balíček pro
knihovny“ obsahuje.

Jedná se o hry: Zlaté Česko, Dominion, lávací karty, lota, časopisy a vybrané kniOsadníci z Katanu, Párty Alias – Velká hy. Půjčují se jako knihy na 28 dnů.
sázka, V KOSTCE – Svět a UBONGO .
Pro datyňskou knihovnu připravujeme
Doufáme, že tím opět rozšíříme naši na- pro změnu Tématické tašky: večerníčkobídku služeb.
vou, pohádkovou a pirátskou.
Od ledna letošního roku půjčujeme TéVíce informací najdete na našich webomatické kufříky. Nabízíme celkem čtyři: vých stránkách, facebooku nebo přímo
Krtkův kufřík pro předškoláčky a prvňáč- v knihovně.
ky, Honzíkův kufřík, Pravěk a Čtyřlístek.
Kufříky obsahují drobné didaktické powww.knihovna-vratimov.cz
100
easyvzděSudokus
Nr. 1
můcky, puzzle, karetní hry,
pexesa,
http://www.hornidatyne.knihovna.info/
Moritz Lenz

Místní knihovna

Řepiště

Místní knihovnaJune 8, 2008 Místní knihovna

Žabeň

Horní Datyně

Here you can find 100 easy Sudokus. They have only one solution each, the solutions are given on page

www.knihovna-repiste.cz 18pp.

You can get this document
for výstavu
free from http://sudokugarden.de/en/download-pdf
pořádá
pořádá výstavu

pořádá výstavu

Feedback is always welcome, please send an email to moritz@faui2k3.org.

Celé Česko čte dětem,

Upovídaná
Čekáme na Vánoce
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Nr. 1

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

1
4
2

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

Hrajte s námi
Sudoku

8 9 4 86
22
4 73
2 12
97 49
3
4 6 7
7
15
8 5
9 5 2 1

51
99
3
75
6
88

32 1
46 5 8
55
4
9
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9
16
71 9
5 3 8 46 3
5
1
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7
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9
5
2
2
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Zápis ze čtvrtých Hovorů s občany
Ve čtvrtek 31. 10. 2013 se uskutečnily
čtvrté Hovory s občany Horních Datyň.
Hovorů se zúčastnili z datyňských zastupitelů Martin Čech, Aleš Šklář a Hynek Knybel. Pozvání přijala také starostka města JUDr. Dagmar Hrudová.
Hovory se do podvědomí občanů pomalu dostávají, tyto čtvrté měly zatím
nejvyšší účast.
V úvodu Martin Čech seznámil přítomné se zápisem a výsledky předchozího sezení a poté s investičními akcemi,
které se v letošním roce v Horních Datyních uskutečnily.
Paní starostka rozvedla jednotlivé
body:
• Kanalizace - máme stavební povolení. V současné době se koná výběrové řízení na zhotovitele. Stavba
by měla být zahájena v březnu 2014
a dokončená v polovině roku 2015.
• Na chodník podél ulice Vratimovská
je projektová dokumentace. Také na
tzv. zpevněnou plochu podél ulice
Václavovická. Podmínkou je, že pozemky pod chodníkem musí být ve
vlastnictví města.
• Máme tři mosty v havarijním stavu,
na všechny se letos zpracovávala projektová dokumentace. Jedná se o ul.
J. Tomise, K. Košťála a Lipová.
Poté proběhla diskuze, ve které zazněly tyto náměty a připomínky:
• Zazněl dotaz, proč se dělá projekt
na rekonstrukci Radničního náměstí. Paní starostka vyjádřila názor o
vzhledu středu města a jeho reprezentaci.
• Jak bude vypadat ulice Nad Točnou
po výstavbě kanalizace. Dotaz zazněl proto, že kanalizace zasáhne
cca 2/3 ulice, zbytek není v I. etapě
zařazen. Zastupitelé z Horních Datyň budou po výstavbě kanalizace
navrhovat, aby v rozpočtu bylo pamatováno na celou rekonstrukci povrchu komunikace.
• Další žádost byla na zveřejnění
údajů, kolik je proinvestováno za
rok na občana Horních Datyň a kolik na občana Vratimova. Tyto údaje
úřad města neeviduje, ale pokusíme
se je zpracovat a zveřejnit.
• Ulice V Loukách je dle občanů v katastrofálním stavu. Stavební komise
tuto komunikaci kontrolovala, zápis
ještě nemáme k dispozici. Zatím je
stav řešen zavážením strusky. Tak
to bude (dle Vratimovských služeb)
i do konce letošního roku splněno.

• Ulice Souběžná - také výtluky v komunikaci. Také zde bude řešeno závozem strusky.
• Nefunkční kanál v louce za hřištěm
TJ Horní Datyně. Radní z Datyň
toto na radě města už připomínkovali. Padl návrh použití tlakového
vozu. Otázkou je, zda není porušeno
potrubní vedení.
• Jak vypadá II. etapa odkanalizování Horních Datyň? Vše je bohužel
o financích a v nejbližší době na vyhotovení nejsou prostředky. Projekt
však zhotoven je.
• Na ulici Václavovická je neustále
porušována rychlost. Navrhneme
na radě města, aby tato komunikace
byla zahrnuta do plánu měření rychlosti v rámci smlouvy s městskou
policii Ostrava.
• Další dotaz zněl na darování pozemku městu. Občan daroval pozemek, s městem ale má jen smlouvu
o smlouvě budoucí a dál tedy z tohoto platí daně. Jak se k tomu město
postaví?
• Na soukromém pozemku za Wul.
L. Fajkuse jsou tzv. Mobilhauzy.
Měly být údajně odstraněny do
30. 9. 2013. Zjistíme na stavebním
odboru, jak je toto řešeno.
• Občané si stěžují na nárůst kamionové dopravy v obci a chtějí, aby

město zajistilo zákaz průjezdů obcí.
Paní starostka toto zjišťovala na odboru dopravy KÚ MSK a zjistila, že
naše obec nemá možnost objízdné
trasy. Většina nákladních aut jezdí
z firem, sídlících v šenovské průmyslové zóně. Pan místostarosta osloví dané firmy, zda by nemohly naší
obec objíždět.
• U zastávky MHD Kulturní dům jsou
zaasfaltované vpusti do dešťové kanalizace. Toto jsem již předával paní
Drabinové. Občané si na tyto zaasfaltované vpusti stěžují dále a žádají
jejich zprovoznění.
Společná diskuze trvala do půl osmé
večer. Všechny připomínky byly zapsány. Zápis bude tvořit samostatný bod
jednání zastupitelstva města, který Martin Čech navrhne na nejbližším zasedání.
Další hovory s občany se uskuteční
v březnu 2014.
Blíží se nám závěr roku. Dovolte mi,
abych Vám popřál krásné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v roce
2014.

Za datyňské zastupitele
Bc. Martin Čech

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
Oznamujeme rodičům, že zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 se
uskuteční na Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192 a Základní
škole Vratimov, Datyňská 690, včetně jejího místa poskytování školských
služeb v Horních Datyních, dne

17. ledna 2014
v době od 14:00 do 17:00 hodin.
K zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a doklad totožnosti
zákonného zástupce dítěte.
Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Uzávěrka článků a inzerce do příštího čísla
Vratimovského zpravodaje je do 9. 12. 2013!
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Kronika města Vratimova – část 29.
Nezaměstnanost

Příspěvky a dávky obecní pro nezaměstnané

Nezaměstnanost dělnictva průmyslového se vzmáhá, všeobecná hospodářská
situace utvářila se velmi nepříznivě, nejen
v republice, ale v celém světě, počet nezaměstnaných vzrůstá, závody propouštějí
dělnictvo anebo alespoň značně omezují
pracovní dobu (3 šichty za týden i méně).
Ve Vratimově snížen počet dělníků, jednak že není odbytu na vyrobenou celulosu,
jednak zmodernizováním závodu, racionalisací výroby, stačí nyní polovici dělnictva a výkon je tentýž. V dávnějších letech
bylo v továrně nad 700 dělníků, nyní klesl počet na 320 – 330, později až na 300.
V roku 1931 vystavěna moderní topírna
s komínem abnormálních rozměrů o výšce
105 m. Přestavbou části továrny docílena
tato značná úspora pracovních sil. Fedrování uhlí do topírny děje se strojem, dříve
bylo třeba dělníků 23. Dělnictvo hlavně
komunistické žádalo, aby obec povolila
50.000 Kč na podporu nezaměstnaných,
usneslo se na tom ve schůzi 9. února 1931.
Krise je všeobecná, ve všech státech, obzvláště v Americe. Dne 25. února 1931
hrozila velká demonstrace komunistická,
ale den celkem minul klidně, až na menší
výtržnosti v městech. Rádio už 2 týdny napřed upozorňovalo na chystanou demonstraci. V létě je nezaměstnanost poněkud
menší, jsou práce polní, práce na stavbách,
regulační práce apod.

V roku 1931 doléhala již nouze na nezaměstnané, pořádaná sbírka vynesla
1.042 Kč, z obecních peněz zůstalo
2.800 Kč. Usneseno vydati nezaměstnaným lístky na potraviny týdně na
20,- pro ženatého a na každého dalšího
člena po 10,- . Nejvýš do 60 Kč. Pro měsíc březen povoleno z obecní pokladny
2.000 Kč, takže se vyplatí celkem 3.000 Kč
pro místní nezaměstnané. Do konce dubna
1931 činily příspěvky státu pro nezaměstnané 10.874 Kč, obec ze svých prostředků
6.160 Kč, na nouzové práce vyplaceno

1.934 Kč, úhrnem 18.968 Kč. Pro nezaměstnané má se vybírati z divadelních
představení a z kina z 1 osoby po 10 h,
z tanečních zábav po 20 h a účastníků svatební zábavy mimo svatebčany po 1 Kč.
V obecním zastupitelstvu dne 13. listopadu 1931 hlasuje se pro zvýšení položky
na nezaměstnané, název ten se pozměňuje
„na nouzové práce“ pro nezaměstnané, pro
tento návrh hlasuje jen 14 členů, menšina.
Jednáno také o zavedení dávky z vývozu
celulosy, a sice z 1g – 20 h na sociální účely, hlasuje 16 členů, proti 13 členů – přijato.
pokračování příště

foto archiv KS
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Srdečně zveme všechny příznivce na

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ

Čertovská odbíjená

KONCERT
se uskuteční v úterý
17. prosince 2013 v 17.00 hod.

v sobotu 7. 12. 2013
Prezentace od 8.30 hod.
Přihlášení družstev na tel.čísle 604214684

v Husově sboru ve Vratimově

Čertikiáda
pro nejmenší

varhany: Marie Pluhařová, zpěv: Josef Kubenka,
housle: Marta Hujerová
na příjemné chvíle strávené s Vámi se těší
rada starších NO VRATIMOV

v neděli 8. 12. 2013
od 16 hod.

Vážení a milí senioři.

Nejprve si zacvičíme a pak přijde
Mikuláš s Čertem
Nutné přezutí a převlečení pro děti.

Přeji Vám klidné a nerušené prožití svátků vánočních
a do roku 2014 mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti v osobním životě.

Irena Heinichová

Za výbor Klubu důchodců města Vratimova upřímně
přeje Anna Huppertová.

TJ Sokol

Naše základní škola
Je to už 52 let, v nichž naše Základní škola Vratimov, Datyňská 690, nabízí svým
žákům kromě možnosti vzdělání i mnoho
dalších činností. Naši učitelé se snaží podílet na celkovém rozvoji žáků, jejich individuálních zvláštnostech, schopnostech
a dovednostech. Ve výchovně vzdělávací
oblasti je naším cílem zajistit žákům co
možná největší osobní růst – širší nabídkou
možností vzdělávání, podporou pracovního a školního klimatu a sledováním individuálního rozvoje žáků.
V současné době naši školu navštěvuje
403 žáků. Do první třídy ve Vratimově
jsme přijali 22 žáků, do první třídy v Horních Datyních 21 žáků. Činnost školy zachycují naši žáci ve školním časopise Datel a učitelé ji prezentují na internetových
stránkách školy.
V rámci ŠVP Tvořivá škola a činností
školní družiny se celoročně zaměřujeme na podporu zdravého životního stylu
žáků. Podporujeme zdravou školu, zdravý
životní styl a zvyšování fyzické zdatnosti
žáků. Pro 9. ročník plánujeme sportovně
turistický pobyt v rekreačním středisku Březová u Třebíče. Kromě již tradičního lyžařského kurzu na Pradědu pro
7. a 8. ročníky a lyžování na Bílé určené
žákům 1. stupně uspořádáme zimní olym-

piádu pro oba stupně v lyžování i snowboardu. V létě počítáme se závody v lehké atletice a realizací tří škol v přírodě
v Hutisku – Solanci v Beskydech pro
1. – 3. ročníky.
Snažíme se rozvíjet dovednosti žáků
v oblasti cizích jazyků, zkvalitňovat jejich
komunikační dovednosti. Školní vzdělávací program jsme rozšířili o výuku anglického jazyka v 1. a 2. ročníku, nabízíme
konverzaci v anglickém jazyce pro zájemce a otevřeli jsme nepovinný předmět konverzace v anglickém jazyce od 4. ročníku
po 9. V oblasti sportu, kultury a vzdělání
spolupracujeme s partnerskou Základní
školou v Drogomyšli v Polsku.
Pokračujeme v inovaci učebních pomůcek a učeben, podařilo se nám zatím zmodernizovat jednu samostatnou třídu a dvě
třídy se školní družinou. Velký dík patří
i KRPŠ a všem rodičům, kteří nám velmi
pomáhají a přispívají na spoustu našich aktivit. Darovali nám a financovali vybavení
pavilonu novým krásným nábytkem.
Dovednosti žáků máme v úmyslu
realizovat prostřednictvím zahraničních
pobytů. Žáci si v cizojazyčném prostředí
upevňují jazykové dovednosti a zároveň
poznávají kulturu a tradice zemí EU – na
jaře se chystáme navštívit Salzburg v Ra9

kousku, v září se budeme snažit zopakovat
úspěšný jazykově – sportovní ozdravný
pobyt v Itálii. Zařadíme projekty zaměřené na poznávání našeho rodného města,
regionu, euroregionu, kraje, České republiky, Evropy a celého světa – 9. ročník pojede již tradičně navštívit naše hlavní město.
Podporujeme účelné trávení volného
času žáků, péči o zvířata, rostliny v ekologickém kroužku. Žáci se zabývají poznáváním a zlepšováním životního prostředí.
Naši žáci navštěvují dopravní hřiště, kde
se učí pravidlům silničního provozu. Jsme
rádi, že město Vratimov vybudovalo před
budovou školy bezpečnější zastávku pro
autobusy a zajistilo tím větší bezpečnost
našim žákům.
Všechny srdečně zveme na Den otevřených dveří – vánoční dílny, které se uskuteční 17. 12. 2013 od 15:00 do 17:00 h.
Za spolupráci s naší školou srdečně děkujeme paní starostce i zastupitelstvu města Vratimov a celému městskému úřadu.
Přejeme všem krásné a pohodové nejen svátky, ale také nadcházející nový rok
2014.
Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka Základní školy Vratimov,
Datyňská 690

informace občanům

Pyrotechnika
Dříve se v Čechách zábavná pyrotechnika vyráběla tajně podomácku, čemuž
odpovídaly i výsledky jejího použití, vznikaly nežádoucí výbuchy a požáry, zranění,
dokonce i smrtelná. V dnešní době každý
velký řetězec a kamenné obchody jsou
schopny nabídnout kvalitní vyzkoušené
zboží. V praxi se však setkáváme i s různými „anonymními“ stánky nabízejícími
zábavnou pyrotechniku bez návodů, popisů apod. S tím také souvisí zvyšující se
počet nejen drobných úrazů, ale i vážných
nehod, které mohou skončit tragicky.
Proto bychom měli tyto výrobky nakupovat v kamenném obchodě nebo prodejním skladu u odborníků. Pyrotechnický
výrobek musí být opatřen návodem od
výrobce v českém jazyce s vyznačením
kategorie popř. třídy nebezpečnosti. Pyrotechnické výrobky uvedené na trh se
nesmí dodávat ani jinak poskytovat osobám, které nedosáhly věkové hranice
a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechni
ku kategorie 1,
b) 18 let, pokud jde o zábavní pyrotechni
ku kategorie 2,
c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechni
ku kategorie 3.
Zábavní pyrotechnika kategorie 4 je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí.
Ještě několik nezbytných rad na závěr:
zábavní pyrotechniku používejte tak,
abyste neohrozili zdraví nebo majetek
svůj či někoho jiného. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem al-

koholu. Manipulujte s ní vždy na volném
prostranství, v dostatečné vzdálenosti od
domů, zaparkovaných automobilů, kontejnerů, stromů a keřů. Před oslavami Nového roku je vhodné také odklidit z balkónů
veškerý hořlavý materiál, který by mohla
odpálená pyrotechnika snadno zapálit.
I přes každoroční varování hasičů dochází k řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje

foto HZS MSK

Vracejme odpady zpátky do života – má to smysl!
Víte, že jednomu obyvateli Moravskoslezského kraje trvá v průměru jen čtyři
měsíce, aby ve své domácnosti vyprodukoval tolik odpadků, kolik sám váží? Kdybychom tento odpad ze všech domácností
v kraji za celý rok naložili na nákladní
vlak, jeho délka by dosahovala neuvěřitelných 150 kilometrů! Přitom by z těch
„odpadků“ mohlo vzniknout tolik nových
věcí!
Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu smysluplně využít, dají se dále
třídit a recyklovat. Z vytříděných PET
lahví se dnes vyrábějí nové PET lahve. Z
třiceti recyklovaných PET lahví vznikne
jedna dětská fleecová mikina, na tričko
jich stačí pouze deset. PET lahve - v nové
podobě - jsou součástí mnoha dalších výrobků, se kterými přicházíme denně do
styku a ani si neuvědomujeme, z čeho
vznikly. Ze směsných plastů se vyrábějí
například plastové chodníky, obrubníky,

a materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární
bezpečností u vás doma, abyste se do této
smutné statistiky nezařadili i vy.
A na závěr ukázka toho, jak může hořet
obytný dům při nedbalostním jednání při
použití zábavné pyrotechniky.

protihlukové stěny podél rychlostních
silnic a dálnic, přepravní palety, plotové
plaňky či zatravňovací dlažba. Ze stavebních prvků vznikají dětské klouzačky
nebo prolézačky.
Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se v papírnách vyrobí tolik papíru, že
vydá na jedno dětské leporelo, z deseti
časopisů vznikne jedna kartonová krabice
na televizi. Z pěti běžných skleněných lahví se dá vyrobit nová váza.
Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí
sklo obalové – láhve na minerálky, alkohol
a pivo, zavařovací sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo se také používá jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot, tepelných izolací a podobně.
Papír se nejčastěji recykluje v papírnách
na nový papír. Tímto způsobem se může
použít až sedmkrát. Další možností jeho
recyklace je výroba tepelných izolací nebo
příměsí do stavebních hmot. Dobře využi10

telný je i nápojový karton. Kromě nového
papíru se z něj vyrábí i lisované a izolační
desky, které se používají ve stavebnictví
jako alternativa sádrokartonových desek
nebo při výstavbě montovaných rodinných domů.
Možností, jak využít vytříděný odpad,
je opravdu mnoho. Aby se dal odpad z našich domácností dále využít, je důležité,
aby byl správně vytříděný. Pro jeho třídění slouží známé žluté, modré, zelené,
ale i bílé kontejnery, které jsou navíc označeny nálepkami podle toho, co do nich
patří. Není tedy pochyb o tom, že třídění
odpadů má smysl!
Více se o třídění a recyklaci:
na www.jaktridit.cz
nebo www.tonda-obal.cz.
Moravskoslezský kraj
a společnost EKO-KOM, a.s.

informace občanům

Moravskoslezský kraj zlepšuje podmínky pro třídění, výtěžnost
atakuje průměr ČR!
Moravskoslezský kraj se postupně zlepšuje v třídění odpadů. Za rok 2012 dosáhl
meziročního nárůstu výtěžnosti tříděného
sběru plastů, papíru, skla a nápojového
kartonu ve výši 7 %, což je mezi všemi
kraji České republiky nejvyšší zlepšení.
Ukazuje se také, že obyvatelům Moravsko slezského kraje není třídění odpadů
a životní prostředí lhostejné. Každý z nich
v loňském roce vytřídil v průměru téměř
38 kg plastu, papíru, skla a nápojových
kartonů.
Třídění odpadů se stává přirozenou
součástí životního stylu obyvatel kraje. „Jak vyplývá ze statistik společnosti
EKO-KOM, a. s., na jednoho obyvatele
Moravskoslezského kraje připadalo v uplynulém roce bezmála 18 kilogramů vytříděného papíru, 10 kilogramů plastu, více než
10 kilogramů skla a téměř čtvrt kilogramu nápojových kartonů“, uvedl náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje pro
oblast životního prostředí Mgr. Daniel Havlík. Dodal, že celkové výsledky kopírují
celorepublikový průměr. Nadprůměrně se
v kraji třídí barevné sklo a plasty.
Takové zlepšení souvisí podle představitelů Moravskoslezského kraje zejména
s dlouhodobou podporou a popularizací
třídění odpadů. „Společně s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
se již osmým rokem snažíme rozvíjet a
zdokonalovat celý systém nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. V poslední době aktivity cíleně zaměřujeme na oblasti se slabšími výsledky.
Tento směr se nám osvědčuje a hodláme
v něm i v budoucnu pokračovat“, sdělila vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Silvie Součková.
Za období trvání společného projektu kraje
a společnosti EKO-KOM, a. s. se podařilo zvýšit množství vytříděných odpadů
na jednoho občana bezmála na dvojnásobek - z 19,2 kilogramů papíru, plastu, skla
a nápojových kartonů v roce 2004 na loňských 37,8 kilogramů.
Za výbornými výsledky stojí, kromě
osvětových a vzdělávacích aktivit, také
stále se zlepšující dostupnost kontejnerů
na třídění. Součástí spolupráce obou institucí je totiž i zahušťování sběrné sítě nádob na tříděný odpad. Tím se stává třídění
pro lidi pohodlnější. „Tato skutečnost totiž
významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných
odpadů. Ke konci loňského roku se na
území Moravskoslezského kraje nacházelo 19.535 barevných kontejnerů. Největší
podíl v současnosti tvoří nádoby na plast
a sklo. Oproti konci roku 2005 vzrostl

počet nádob na třídění odpadů v průměru o 80 %“, vysvětlil regionální manažer
společnosti EKO-KOM pro Moravskoslezský kraj Lubomír Janda. Kontejnery
na tříděný sběr jsou tak občanům v kraji
blíž, neboť jedno průměrné kontejnerové
hnízdo slouží pro přibližně 200 obyvatel.
V roce 2005 to bylo o 140 lidí více.
„Jsem přesvědčen, že jdeme správnou
cestou. Třídění odpadů dlouhodobě podporujeme. Tyto výsledky přináší nám
všem pozitivní signál v podobě každoročního nárůstu množství vytříděných odpadů. Jsme rádi, že se nám systematická
podpora vyplácí“, dodal náměstek hejtmana Havlík.

Správná
máma
třídí
odpad

Ve své dceři se vidím.
Chci ji naučit spoustu věcí.
Ukázat jí, jak je důležité
mít odpovědnost za své
jednání. Proto třídím odpad.
Víte, že z recyklovaného plastu lze
vyrobit například plastovou hračku
nebo zahradní nábytek? A co vy?

Třiďte odpad! Má to smysl!
Financováno z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
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Ještě letos bude v kraji distribuováno
dalších více než 890 kontejnerů na separovaný odpad v hodnotě téměř 6 milionů korun. „V celkovém počtu se tak na
konci roku dostaneme k počtu 20 500
nádob na tříděný odpad v Moravskoslezském kraji. Rovněž budeme pokračovat
v distribuci speciálních sad tašek na
třídění odpadů v domácnostech. Realizace probíhá již třetím rokem a letos přibude dalších 21 tisíc sad v oblastech
Opavska,
Frýdeckomístecka
a v Českém Těšíně“ doplnila Silvie Součková.
Moravskoslezský kraj
a společnost EKO-KOM, a.s.

pozvánky

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

Kulturní středisko

HelenaVRATIMOV
Schmuckerová

Zátiší domova

Srdečně zveme
na výstavu pořádanou galerií
Kulturního střediska
Vratimov.
Výstava potrvá do 17. ledna
Galerie Kulturního střediska Vratimov bude otevřena každou středu
a čtvrtek od 16 do 19 hodin a u všech pořadů.

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Ty, který lyžuješ

pátek 6. prosince v 19 hodin

Kulturní dům Horní Datyně

Ty, který lyžuješ, je kolektivní prací členů Bílého divadla
dle výjevů z černobílého světa lyžařů podle Martina
Velíška. Je to účinná groteskní zkratka absurdity života.
Z počátku šok, vzápětí úlevný černý smích z nemotorného
úsilí postav, posléze katarzní mráz v zádech a pocit síly
breughelovské absurdity. Žádná bezúčelná exhibice, ani
snobská spekulace, ani podbízivost, vše má své přesné
dávkování a silné vyznění.
Hudba: Pavel Helebrand
Hrají: Jan Číhal, Rosťa Holman, Luděk Jičínský,
Jakub Číhal, Zbyněk Popelka,
Valter Kotterba

Vstupné 90 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 i bezhotovostně. ● rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751
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co se děje v domečku

Poohlédnutí za akcí
Cesta za svatým Martinem
I letos děti v doprovodu rodičů a prarodičů hledaly svatého
Martina na bílém koni. Ve spolupráci s Domem zahrádkářů
jsme tak odstartovali tradiční akci s názvem Cesta za svatým
Martinem. Sraz dětí a rodičů byl u vratimovského Domu dětí
a mládeže a účastníci šli cestou necestou po zlatých podkovách
a zároveň plnili úkoly.
V cíli cesty u Domu zahrádkářů na ně čekalo překvapení
– rytíř Martin na krásném bílém Šemíkovi. Děti za odměnu
dostaly čerstvé sladké rohlíky z místní výborné pekárny.
Na závěr jsme si užili dvě loutkové pohádky v podání herečky
Vladimíry Krakovkové - Philipp z ostravského Divadla loutek.
Tuto úžasnou akci si letos nenechalo ujít na 250 návštěvníků
a my se těšíme na příští rok.
Děkujeme všem pořadatelům za skvělou spolupráci a rodičům
za trpělivost u startu. Věříme, že závěr stál za to.
Za tým pořadatelů Marcela Grácová.

Opět jsou tu Vánoce,
ten krásný čas rodinných setkání,
radostí z dárečků, čas porozumění,
a předsevzetí…
Přejeme Vám,
ať čarovná atmosféra Vánoc
přetrvává a úspěchy příštího roku
ať předstihnou roky minulé.
Za tým pracovníků DDM Vratimov Hana Nevrlá
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS
Nabídka masáže Vratimov, jedná se o masáže zdravotní, lymfatické, čínské, baňkování. Na adrese: Vaculík Petr, Křivá 907/13,
Vratimov. Kdykoliv po tel. dohodě na čísle 604 309 224.

Dne 30. 12. vzpomeneme 5. výročí úmrtí

pana Lubomíra Bezruče.

Koupím garáž ve Vratimově. Tel. č. 601 380 343.

Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Pronajmu byt 3+1, ul. Na vyhlídce, dlouhodobě. Tel.: 724 909 821.
Pronajmu byt 2+1 v os. vlastnictví v 1. podlaží na ul. Strmá, centrum
Vratimova. Budova cihlová, zateplená. Byt po rekonstrukci. Samostatné plynové ústřední topení. Tel. č. 602 577 911, 736 654 376.

Dne 23. 12. je tomu dvacet let, co nás opustil
náš manžel, tatínek, otec, dědeček
a pradědeček,

pan Alois Babiš.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
Srdečně

zveme na tradiční

Městský ples

Vzpomíná celá rodina.

sobota 1. února 2014

velký sál Společenského domu ve Vratimově
začátek ve 20 hodin

Kdo měl rád vzpomene, kdo miloval, nikdy
nezapomene. Dne 4. prosince vzpomeneme
1. výročí úmrtí

pana Ladislava Lampy.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra,
syn Miroslav a dcera Věra s rodinami.

k tanci a poslechu hraje kapela Mistral a disko Rostislav Golasovský

Dne 17. prosince 2013 by se dožil 80 let náš
drahý tatínek, manžel, dědeček a pradědeček,

20.00
		
22.45
23.00
24.00

pan Viktor Marťák.
Vzpomínají manželka, dcera a synové
s rodinami.

Program:

předtančení juniorského páru
a show disco - TK Akcent Ostrava
orientální tance - studio Latifah
tombola
půlnoční překvapení

Nabídka jídel:

1. Hovězí guláš, houskový knedlík
2. Kuřecí řízek, bramborový salát
3. Přírodní kotlet, šťouchaný brambor
Výběr jídla při zakoupení vstupenky.

Dne 9. prosince uplyne 10 let od úmrtí

pana Karla Němce.

předprodej vstupenek

od 6. ledna na sekretariátě MěÚ Vratimov

Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a úctou manželka a děti s rodinami.

(u pí Drahomíry Nejtkové, tel. č. 595 705 953)

cena vstupenky včetně večeře je 300 Kč
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akce v DDM a kulturním středisku

Kurzy

Prosinec v kulturním středisku
Pondělí
Program ve Společenském domě ve Vratimově
2. prosince

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

3. prosince

10.00

vestibul

prodej

5. prosince 8.30 a 10.00

kinosál

Mikulášská nadílka 		

			
5. prosince

15.00

velký sál

			

pro MŠ a ZŠ
klub důchodců 		
Mikulášská zábava

5. prosince

15.00

učebna č. 11

autoškola

7. prosince

14.00

kinosál

kino pro děti

			

Hvězda betlémská

9. prosince

10.00

vestibul

prodej

9. prosince

13.00

kinosál

zkouška ZUŠ

10. prosince

18.00

kinosál

koncert ZUŠ

11. prosince

13.30

kinosál

kino pro ŠD

			

Cesta za Vánoční hvězdou

12. prosince

15.00

učebna č. 11

autoškola

13. prosince

19.00

kinosál

Vánoční koncert

			

Věry Martinové

15. prosince

nedělní pohádka 		

10.00

kinosál

			

Smíškovy Vánoce

16. prosince

10.00

vestibul

prodej

19. prosince

15.00

učebna č. 11

autoškola		

9.00

cvičební sál

cvičení seniorů

		

15.30

učebna č. 11

3. ročník AJ

		

17.00

učebna č. 11

5. ročník AJ

		

17.00

učebna č. 12

tvorba web. 		

				

stránek

		

18.00

cvičební sál

aerobic mix

		

18.30

učebna č. 11

3. ročník AJ

		

19.00

cvičební sál

relax a jóga

Úterý

18.00

banketka

vinyasa power

				

jóga

		

18.00

cvičební sál

pilates s Bárou

		

19.00

cvičební sál

bodyform 		

				

s Lenkou

Středa

17.00

banketka

jóga s Míšou

		

18.00

cvičební sál

bodystyling

		

19.00

cvičební sál

fitbalony 		

				

s Luckou

Čtvrtek

17.00

cvičební sál

pilates s Bárou

		

18.00

cvičební sál

body form 		

				

s Lenkou

		

mix dance

nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

Akce Domu dětí
a mládeže Vratimov

Program v Kulturním domě Horní Datyně

1. 12.

19.00

velký sál

Ty, který lyžuješ

7. prosince

20.00

velký sál

Mikulášská zábava

16. prosince

09.00

malý sál

Zasedání zastupitelstva

			

Města Vratimova

26. prosince

Štěpánská zábava

20.00

velký sál

Maňáskové divadélko, od 10:00 hod
na DDM Vratimov
6. 12.
Mikulášská, od 16:00 hod na DDM Vratimov
6. - 8. 12.
VP Višňovka – pouze pro přihlášené
13. 12.
Diskotéka pro 6. - 9. třídy ZŠ, od 18:30 hod
na DDM Vratimov
14. – 15. 12. VP New´s Baráčníci – pouze pro přihlášené
12. 12.
Beseda s horolezcem Liborem Uhrem,
od 18:30 hod na DDM Vratimov
20. 12.
Galashow mažoretek ZIK- ZAK 		
Vratimov, TJ Ostrava, Várenská

Bílé Divadlo

			

velký sál

Více informací na www.ksvratimov.cz

			

6. prosince

19.00
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recepty a pozvánky

Vánoční recepty

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Vánoční svátky nám pomalu klepou na dveře. Dříve, Kulturní středisko
než začne klasický předvánoční shon, si Vám dovoluje- VRATIMOV
me nabídnout pár receptů našich čtenářů. Snad si nějaký
vyberete, zvolníte tempo a provoníte byt či dům vánoční
atmosférou.

Divadlo Smíšek Vás zve
na nedělní pohádku

smíškovy

Ořechovo - medové trojhránky:
Těsto: 250 g másla, 380 g hladké mouky, 120 g cukru
moučka, 2 vejce, špetka soli

vánoce

Ořechová směs: rozpustit 120 g másla, přidat 4 lžíce
medu, 100 g cukru moučka a 200 g mletých ořechů.
Zpracujeme těsto, hodinu ho dáme do chladu, rozválíme
na plech vyložený pečícím papírem, propícháme vidličkou, potřeme rybízovou marmeládou a ořechovou směsí.
Pečeme ve středně vyhřáté troubě 10 - 15 minut a ještě
teplé krájíme na trojhránky a rožky máčíme v čokoládě.

Rumové koule:
•
•
•
•
•
•
•

100 g mleté ořechy
150 g mleté piškoty
150 g měkké máslo
50 g cukru
2 lžíce kakaa
8 polévkových lžic rumu
1 vanilkový cukr

neděle 15. prosince v 10 hodin
kinosál Hvězda Kulturního střediska Vratimov

Zpracujeme těsto, tvarujeme menší kuličky a obalíme
v kokosu. Dáme vychladit do lednice.

rodinné 1+1 vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč

A komu se nechce zdlouhavě tvořit rumové koule, může
koupit duté čokoládové vánoční figurky, „ukousnout“ jim
vršek a zalít rumem.

Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

Uzávěrka článků a inzerce do příštího čísla
Vratimovského zpravodaje je do 9. 12. 2013!
Pokladna Kulturního střediska Vratimov
bude během vánočních svátků
od 23. 12. 2013 do 1. 1. 2014 uzavřena.
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kino Hvězda
Filmový klub

Rodinný film

Rozbitý
svět

Sněhurka a lovec

4. prosince v 19 hodin
VB, 2012, 90´, drama
(české titulky), vstupné 80 Kč (členové
klubu sleva 10 Kč),
nevhodné pro děti do
12 let

Režie: Rufus Norris
Hrají: Tim Roth, Eloise Laurencová, Cillian Murphy, Zana
Marjanovicová, Robert Emms a další.

Práskač

12. prosince v 17 hodin
USA, 2012, 126´, dobrodružný/ fantasy (české znění), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupnost bez omezení
Režie: Rupert Sanders
Hrají: Charlize Theron, Kristen Stewart, Chris Hemsworth,
Sam Claflin, Ian McShane, Toby Jonbes, Nick Frosta další.

5. prosince v 19 hodin
USA, 2013, 112´,
thriller/akční drama
(české znění), vstupné
70 Kč, nepřístupné
pro děti do 15 let
Režie: Ric Roman
Waugh
Hrají: Dwayne Johnson, Susan Sarandon,
Jon Bernthal a další.
Kino pro děti

Hvězda
betlémská

7. prosince v 14 hodin
ČR, 70´, pásmo animovaných pohádek,
vstupné 30 Kč, přístupnost bez omezení
Hvězda betlémská,
Rézi a Brok na vánočním trhu, Vánoční stromeček, Veselé Vánoce aneb Karlíkovo, Krtek o Vánocích, Čarovné lyže, Sněhulák, Ondra a
sněžný drak.

Před půlnocí

18. prosince v 19 hodin
USA, 2013, 108´, romantické drama (české znění),
vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Richard Linklater
Hrají: Julie Delpy, Ethan Hawke, Athina Rachel Tsangari,
Panos Koronis, Ariane Labed a další.

Rodinný film

Cesta za
Vánoční
hvězdou

Maturita

19. prosince v 19 hodin
ČR, 2013, 90´, komedie,
vstupné 70 Kč, nevhodné
pro děti do 12 let
Režie: Tomáš Houška
Hrají: Michaela
Doubravová, Tomáš
Polák, Lucia Bakešová, Ondřej Malý,
Karin Krausová, Tomáš
Materna a další.

11. prosince v 17 hodin
Norsko, 2013, 90´,
rodinný/ dobrodružný
(české znění), rodinné vstupné 100 Kč,
jednotlivec 70 Kč, přístupnost bez omezení
Režie: Nils Gaup
Hrají: Agnes Kittelsen, Anders Baasmo
Christiansen, Jakob
Oftebro a další.

V průběhu svátků kino Hvězda nehraje.
Projekce bude zahájena 2. ledna rodinným filmem.
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pozvánky

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Vánoční koncert

Věry Martinové
pátek
13. prosince
v 19 hodin
Královna české country
vystoupí v rámci Vánočního
koncertu ve vratimovském
Společenském domě.
Účinkují: Věra Martinová
a Jamie Marshall

Vstupné 290 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 i bezhotovostně. ● rezervace vstupenek a info na tel. č. 595 700 751

Vratimovský kalendář na rok 2014
Cena 60,- Kč
V prodeji na pokladně KS, PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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