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Zastupitelstvo města Vratimova schválilo dne 28. 02. 2011
Povolební prohlášení pro volební období na léta 2010-2014.
Plnění jednotlivých částí povolebního prohlášení
za rok 2013 je následující:
ROZVOJ MĚSTA
Proběhla výstavba dětského koutku s hracími prvky
a prolézačkami na Radničním náměstí. Byl rekonstruován
chodník a vybudován autobusový záliv na ulici Datyňské. Byly
provedeny opravy místních komunikací U Padolu, Višňová,
Nádražní a U Strouhy. Byla zpracována projektová dokumentace
pro realizaci chodníků podél silnic II. a III. třídy, ulice Frýdecká
a v Horních Datyních ulic Vratimovská a Václavovická. Připravuje
se oprava chodníku s posunutím autobusové zastávky ve směru na
Horní Datyně před ZŠ na Datyňské ulici. Bylo rozšířeno veřejné
osvětlení na ulici Adámkova, spočívající v umístění 13 sloupů
s osvětlovacími tělesy.
Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu byla uzavřena mezi
městem Vratimov a Statutárním městem Ostrava Veřejnoprávní
smlouva k provádění měření rychlosti projíždějících motorových
vozidel členy Městské policie Ostrava. Byl zakoupen a instalován
na ulici Vratimovské v Horních Datyních radar pro orientační
měření rychlosti motorových vozidel a daný úsek byl doplněn
o svislé dopravní značení. Rovněž byl instalován a uveden
do provozu kamerový systém s umístěním kamer po předchozím
požadavku a domluvě s Policií České republiky ve Vratimově.
Bylo opraveno oplocení urnového háje v Horních Datyních.
V letošním roce došlo k opravě dvou pietních míst obětí I. a II.
světové války.

foto archiv KS

SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ OBLAST
Největší investiční akcí v této oblasti byla revitalizace domů
s pečovatelskou službou č. p. 205 a 206. Byla prováděna běžná
údržba bytového fondu. Město se finančně podílelo na pobytu
našich občanů v zařízeních pro seniory. Před vánočními svátky
byla uskutečněna návštěva našich bývalých spoluobčanů v těchto
zařízeních s předáním dárkového balíčku. Město přispívá i dalším
organizacím, které poskytují péči našim občanům.
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V letošním roce byla dokončena a dána do provozu kanalizace
Na Podlesí. Dokončuje se příprava I. části kanalizace v Horních
Datyních tak, aby stavba byla zahájena v roce 2014.
Byla provedena výsadba nových stromů na místním hřbitově
a sadbové úpravy u Společenského domu ve Vratimově.
ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
V průběhu letošního roku se připravovala revitalizace budov
MŠ ve Vratimově, která bude provedena v příštím roce, v době
letních prázdnin. Byla provedena oprava elektroinstalace leháren
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v nové budově MŠ ve Vratimově. Připravuje se projektová
dokumentace na zateplení budovy MŠ v Horních Datyních. V ZŠ
na Masarykově náměstí bylo opraveno osvětlení ve dvou třídách.
Proběhla oprava parketových podlah ve třídách ZŠ Datyňská
ulice.
V kulturních zařízeních ve Vratimově a Horních Datyních byly
v průběhu roku pořádány kulturní a společenské akce. Zájem
občanů je o cvičení a vzdělávací kurzy. V měsíci únoru proběhl
městský ples a v měsíci červnu Vratimovská pouť. Uskutečnil
se v pořadí již třetí Den záchranných složek, pořádaný SDH
Vratimov. V měsíci listopadu proběhly vánoční trhy s rozsvícením
Vánočního stromu.
Byly instalovány informační tabule na Radničním náměstí
ve Vratimově a u Kulturního domu v Horních Datyních.
Na cyklostezce byly vybudovány stanoviště k odpočinku
a instalovány informační panely. V lese Důlňák bylo vybudováno
stanoviště k odpočinku s přístřeškem. Na křižovatce komunikací
Na Příčnici a Selská bylo instalováno výhledové panorama.
Ve Společenském domě ve Vratimově byla provedena oprava
elektroinstalace v sále, saloncích a vestibulu a zároveň provedena
oprava stropu. Byla realizována výměna opony včetně její
impregnace.
O dění ve městě jsou občané informováni prostřednictvím
Vratimovských novin v barevné úpravě a vysíláním internetové
televize.
Město Vratimov je aktivním členem Dobrovolného svazku
obcí Region Slezská brána a MAS. V letošním roce byl vydán
kalendář města Vratimova s historickými fotografiemi, jelikož
v příštím roce si město Vratimov připomene 740. výročí svého
vzniku.
Ivo Kičmer
místostarosta

informace občanům

Ze schůze Rady města Vratimova
a zasedání Zastupitelstva města
Vratimova

Vítání občánků
v roce 2014
Milí rodičové,

Rada města Vratimova na své schůzi
dne 6. prosince 2013 projednávala:
• Návrh rozpočtu na rok 2014
• Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2014
• Plán práce RM na I. pololetí roku 2014
• Plán práce komisí na I. pololetí roku 2014
• Vyhodnocení svozu velkoobjemového odpadu za rok 2013
• Plnění Povolebního prohlášení za rok 2013
• Smlouvy

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 2013 jsme
přivítali celkem 42 nových malých občánků. Ve Vratimově
36 dětí a 6 dětí v Horních Datyních. Průběh (reportáž)
ze slavnostních akcí můžete zhlédnout na stránkách:
www.vratimov.tv.

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání
dne 16. prosince 2013 projednávalo:
• Návrh rozpočtu na rok 2014
• Plán finančních kontrol na I. pololetí roku 2014
• Plán práce ZM na I. pololetí roku 2014
• Plán práce Finančního a Kontrolního výboru ZM na I.
pololetí roku 2014
• Vyhodnocení investičních akcí k 30. 11. 2013
• Plnění Povolebního prohlášení za rok 2013
• Odkoupení nově zaměřeného pozemku pro investiční
akci
• Návrhy na změny ÚP

Ivo Kičmer, místostarosta

Na vítání občánků je možno se přihlásit níže uvedeným
způsobem v předem stanovených termínech s tím, že rodiče
dávají souhlas se zpracováním osobních údajů MěÚ Vratimov
(datum narození a adresa trvalého pobytu).
Termíny obřadů v roce 2014:
Vratimov:
		

Aktuální informace
ze sociální oblasti

Horní Datyně:
		

Nový občanský zákoník
K významným změnám dochází od 01. 01. 2014 v občanském
právu. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) nově
upravuje mnoho oblastí soukromého práva (rodinné právo,
vlastnické právo, nájemní vztahy atd.). Sociální oblasti se zejména
dotýká nová úprava omezení svéprávnosti. Zákon pracuje se
zcela novými pojmy, zavádí nová opatření pro situace, kdy zletilý
občan není schopen sám právně jednat.

22. března 2014
21. června 2014
20. září 2014
13. prosince 2014

		

14. června 2014
29. listopadu 2014

		

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.
Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů před konáním
obřadu!

Omezení svéprávnosti (dosud omezení nebo zbavení ve
způsobilosti k právním úkonům) bude časově omezeno na dobu
nejdéle tří let.
V průběhu ledna 2014 bude sociální pracovnice města
Vratimova společně s pracovnicemi Magistrátu města Ostravy
vyhledávat a kontaktovat opatrovníky osob nyní omezených
nebo zbavených ve způsobilosti k právním úkonům. Návštěvy
se uskuteční za účelem poskytnutí komplexních informací
a odborného poradenství v této věci.

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 informováni 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: 595 705 925 nebo na e-mailovou adresu:
vecerova.meu@vratimov.cz.

Získání podrobnějších informací
Sociální práci ve Vratimově a Horních Datyních zajišťuje
město Vratimov, odbor sociálně-správní. Kontaktní osobou je
Bc. Jitka Langrová, sociální pracovnice, tel.: 595 705 923, e-mail:
langrova.meu@vratimov.cz, ve spolupráci s pracovnicemi
Magistrátu města Ostravy, odborem sociálních věcí, školství,
sportu a volnočasových aktivit. Sociální pracovnice Mgr. Alena
Pataky, tel.: 599 444 675, e-mail: apataky@ostrava.cz a Mgr. Jana
Mořkovská, tel.: 599 444 691, e-mail: jmorkovska@ostrava.cz.

Drahomíra Večeřová		
odbor sociálně-správní 		

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru
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Jaromíra Maulerová
tajemnice SPOZ

informace občanům

Aplikace Čistý komín upozorňuje na špatné topení v domácnostech
Ostravská nezisková organizace Čisté nebe představila
na konci listopadu projekt s názvem Čistý komín (www.cisty-komin.cz). Čistý komín je webová a mobilní aplikace, která
umožňuje obyvatelům Moravskoslezského kraje přidávat fotografie kouřících komínů na mapu a motivovat tak majitele
lokálních topenišť ke zlepšení způsobů vytápění. Fotky kouřících komínů můžou obyvatelé zobrazovat a přidávat na adrese:
www.cisty-komin.cz/pridej-komin.html.

Organizátoři k této aktivitě uvádějí: „Lidé se na nás často obracejí
s dotazy ohledně sousedů, kteří jim svým topením znepříjemňují
život. Věříme, že Čistý komín tyto problémové topiče motivuje
k výměně starého kotle za nový anebo ke zlepšení způsobu vytápění v jejich domácnosti. Pilotní projekt je vytvořen pro použití
v Moravskoslezském kraji, na základě zkušeností a zájmu budeme případně uvažovat o jeho rozšíření do dalších krajů v ČR.“
Současné kompetence obcí ve věci kontroly lokálních topenišť
jsou poměrně omezené. Cílem aplikace je upozornit domácnosti,
které znečišťují své okolí, že jejich způsob vytápění může okolí
obtěžovat a nabídnou jim možnosti, jak tento stav mohou změnit.
Projekt byl podpořen v rámci Dotačního programu na podporu
vzdělávání v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje
pro rok 2013.
Čisté nebe o.p.s.

foto archiv Čisté nebe o.p.s.

Malí badatelé v Mateřské
škole ve Vratimově

Na návštěvě u našich seniorů
I v letošním roce, v předvánočním čase, jsme uskutečnili
návštěvu našich bývalých spoluobčanů, kteří jsou v současné
době umístěni v sociálních zařízeních našeho kraje. Společně
se členkami Sboru pro občanské záležitosti paní Leou
Kozárovou a paní Ivou Veselkovou jsme navštívili celkem
patnáct zařízení pro seniory, kde je v současné době umístěno
třicetosm našich bývalých spoluobčanů.
Byli jsme velmi mile přivítáni i pracovníky těchto zařízení,
protože jsme asi jediní z měst a obcí, kteří tyto předvánoční
návštěvy uskutečňují. Senioři, kterým to zdravotní stav
dovoluje, se velmi živě zajímali o dění v našem městě
a posílají pozdravy všem známým.
Návštěvu jsme provedli i ve dvou našich domech s pečovatelskou službou v našem městě.
Všem seniorům jsme předali dárkový balíček a slíbili, že
příští rok opět přijedeme.
Ivo Kičmer
místostarosta

Vizí našeho Školního vzdělávacího programu v MŠ je
seznamovat děti v průběhu jednotlivých ročních období s okolní
přírodou, jejími rozmanitými podobami a vést je k ohleduplnému
vztahu k prostředí. V rámci programu Moravskoslezského kraje
Podpora badatelsky orientovaného vyučování jsme získali dotaci
na projekt Přírodovědné hry v celkové výši cca 60 000 Kč.
Za tyto finance budou dětem v tomto školním roce zakoupeny
didaktické pomůcky, jako jsou mikroskopy, pozorovatelské sady,
chovatelské dětské farmy, dalekohledy, modely jednotlivých
stádií živočichů a jiné.
Získáním těchto pomůcek chceme zpestřit přírodovědné hry
o badatelské, chovatelské a pěstitelské činnosti, které budou
zároveň navazovat na projekt Přírodní zahrady v Mateřské škole
Vratimov.
Mgr. Monika Chylinská
zástupce ředitelky MŠ
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ZŠ Vratimov

I když stárneme, krásné zážitky s našimi prarodiči jsou stále s námi…
Tato myšlenka naprosto ovládla všechny příspěvky žáků
8. – 9. tříd do literární soutěže, kterou vyhlásil Magistrát města
Ostravy u příležitosti předávání cen Senior roku města Ostravy
2013. Soutěže se zúčastnilo 6 ostravských škol a ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí. Výsledky soutěže se žáci dozvěděli
na velmi krásném slavnostním vyhlášení dne 19. listopadu 2013
v Divadle loutek v Ostravě. Naši zástupci si vyslechli pochvalu
odborné poroty a práce 2 žáků byly vyhlášeny mezi vítěznými.
Byly to vzpomínky na rybářské umění dědečka Jakuba Raka
z 9. třídy a na seznámení prarodičů Michaely Přečkové z 8. třídy.
Ve velmi dojemných pracích žáci popisují vzpomínky na
nezapomenutelnou dovolenou se svými prarodiči, na veselé

vyzvedávání ze školky, na dědečkův soukromý ples, který
uspořádal jen pro své dvě vnučky, na zajímavé babiččino
vyprávění o válce, na to, co všechno je jejich prarodiče naučili,
s čím jim pomáhají. Ze všech příspěvků na nás dýchá láska
k babičkám i k dědečkům, kteří pro naše dospívající žáky
opravdu hodně znamenají. Žáci píší, že u svých prarodičů oceňují
především jejich lásku a péči, ale i pochopení a ochotu pomoci
v každé situaci. Jsou jim vděčni za jejich toleranci a velmi je za
to milují.

Jako malou ochutnávku uvádíme vítěznou práci Jakuba Raka z 9. třídy.

štěstí. Blížilo se poledne a opět začala bouřka. Začalo se opět
blýskat a mě zase přepadl strach. Kousek od nás uhodil blesk,
byla to obrovská rána. Uhodil přímo do stromu, který byl nad
vodou, strom se zlomil a spadl do rybníka. Lekl jsem se a bál
jsem se, že blesk uhodí taky do nás.
Blížil se čas k obědu a záběr nikde, tak jsme se dohodli, že to
zabalíme. Začali jsme balit věci a dávat je na jedno místo. Pruty
jsme chtěli sbalit až nakonec, kdyby náhodou přišel ještě záběr.
Když jsme dobalili, už jsme chtěli jít vytáhnout pruty z vody,
když tu najednou se prut rozjel velkou rychlostí. Zavolal jsem
dědu, protože to vypadalo na velkou rybu a tu já bych nevytáhl.
Děda přišel, zasekl a opět jí úspěšně vylovil. Byl to sumec, který
měl přes metr! Byl vážně obrovský, větší rybu jsem snad nikdy
neviděl. Viděl jsem, jak je děda šťastný a objal jsem ho. Když
jsme odcházeli, děda mi řekl, že doma budou na nás pyšní. Sice
jsem se zpočátku bouřky bál, ale teď jsem se cítil přímo skvěle.
Přijeli jsme domů a děda ryby připravil k smažení. Udělali jsme
výjimečný oběd pro celou rodinu, a to v podstatě zadarmo. Když
přišli rodiče z práce domů, měli radost, že mají k obědu takovou
dobrotu. Moc nás oba chválili.
Jsem vděčný dědovi za to, že mě naučil chytat ryby. I když už
nežije, stále na to vzpomínám a strašně mi chybí. Dodnes chodím
s tátou na ryby a jsem v tom už dobrý stejně jako děda. Navíc je
to činnost, která nás s tátou sbližuje.
Když jsem byl malý, tak čekání na to, než ryba zabere, byla
nudná. Ale teď si vychutnávám ty chvíle, kdy si mohu odpočinout
a vypustit všechny starosti. Když jsou prázdniny, jezdíme i různě
stanovat k vodě a tam chytat na delší dobu. Pro mě je to super
koníček, který mě neomrzí a baví mě. Kéž by tu byl i děda! Určitě
by měl radost z toho, jak mě to baví! Byl hodný a starostlivý,
často na něj myslím, hlavně na rybách…

Mgr. Pavlína Kožušníková, ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí

Můj první den na rybách s dědou
Jednoho deštivého dne se děda rozhodl, že pojedeme chytat
ryby. Byl jsem ještě malý a padaly blesky, tak jsem se trochu bál.
Navíc jsem si myslel, že to bude nuda. Děda se na to ale těšil,
a tak jsem s ním rád jel. Vyrazili jsme brzy ráno, aby nám prý
nikdo nezabral místo. Děda učil rybařit mého otce a teď to naučí
i mě. Byl jsem hodně natěšený.
Když jsme jeli směrem k rybníku, cestou se před námi stala
nehoda. Srazila se dvě auta. Měli jsme velké štěstí, že se to
nestalo nám, protože to byla chyba řidiče, který nedal přednost.
Místo nehody bylo uzavřeno a my jsme museli jet dvakrát delší
cestu. Nadšení ze mě pomalu vyprchávalo a bouřka mě děsila víc
a víc. Měl jsem prostě strach, aby se nám nic nestalo.
Když jsme dojeli na místo, vypadalo to tam nádherně, i když
pršelo. Všude kolem byla jenom příroda a klid, žádné auta,
ani ruch. Pomohl jsem dědovi vybalit rybářské věci a děda mi
vysvětloval, jak se navazuje háček, které návnady jsou nejlepší
a další spousty věcí. Netušil jsem, že mě to bude tak bavit. Když
jsme se vybalili, zapsali jsme příchod a nahodili pruty s návnadou.
Teď už jsme mohli jen čekat. Čekání by byla asi nuda, tak jsem
se učil navazovat a povídal si s dědou. Děda mi vyprávěl, jak učil
tátu chytat ryby a jak mu to zprvu nešlo. Připadalo mi to lehké.
Smáli jsme se u vypravování historek. Najednou se silon z prutu
rozjel velikou rychlostí. Děda vstal a zvedl prut prudce nahoru,
zasekl rybu a začal s ní bojovat. Po patnácti minutách boje děda
zvítězil! Byli jsme nadšení z tak velkého úlovku. Byl to kapr
a byl velký a bylo vidět, že byl vykrmený naším krmivem, kterým
jsme zakrmili. Děda řekl, že ryb je tu určitě víc a až zabere
podruhé, zkusím si to já. Vytáhl menší prut z batohu a spolu jsme
ho navázali, dali návnadu a nahodili do místa, kde zabral jako
první ten obrovský kapr.
Mezi tím čekáním mi děda vypravoval, jak byl táta malý a na
prut mu přišla veliká ryba. Myslel si, že ji bude lehké vytáhnout,
ale nebylo, a tak když ta ryba cukla, tak tátovi podklouzla noha
a spadl prý do vody. Bylo to legrační, ale zároveň mi táty bylo líto
a bál jsem se, že se to může stát i mně.
Už jsme si povídali hodinu a stále nic. Děda měl s sebou karty,
a tak jsme si zahráli. Vyhrával jsem, protože mi šla karta. Když
jsme hráli pátou hru, najednou se prut rozjel. Děda mi řekl, ať
prudce zvednu prut. Švihl jsem s ním, div se nezlomil, ale ryba
byla zaseklá. Nebyla tak těžká jako ta dědova, ale mně dala
pořádně zabrat. Když jsem ji po deseti minutách vytáhl, strašně
mě bolely ruce, ale byl jsem na sebe pyšný. Byl to můj první
úlovek! Děda mě poučil, že je to karas. Byl sice menší než dědův
kapr, ale i tak jsem byl šťastný a plný adrenalinu. Měli jsme dva
dobré úlovky, ale chtěli jsme ještě jeden, a tak jsme opět zkusili

Jakub Rak
žák 9. třídy, ZŠ Vratimov

foto ZŠ Vratimov
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Separační místa
Další separační kontejnery jsou na použitý textil (vysoký modrý kontejner) a drobné elektrospotřebiče (červený
kontejner). Větší elektrospotřebiče, jako jsou televizory, počítačové monitory, tiskárny, kopírky, scannery a další tzv.
černá technika, se odebírají v areálu Vratimovských služeb, pondělí až pátek 6 – 11 h a 12 – 15 h. Tzv. bílou techniku – ledničky, mikrovlnky, mrazáky, pračky, je možno
odevzdat v areálu A.S.A., v logistickém centru odpadů, ale
pouze v pátek 8 – 17 h. Zde je možno odevzdávat každý pátek i další velkoobjemový a nebezpečný odpad. Veškeré tyto
služby jsou pro občany Vratimova a Horních Datyň zdarma,
kromě odevzdávání stavební suti a komunálního odpadu.

Vzhledem k tomu, že se stále opakuje neukázněnost některých
našich spoluobčanů a separační kontejnery jsou zaplňovány
nepatřičným odpadem, uveřejňujeme znovu informace co je
možno do separačních kontejnerů ukládat:
ŽLUTÝ kontejner:
			
ZELENÝ kontejner:
MODRÝ kontejner:
			

plast – PET láhve, plastové obaly, 		
folie, plastové kelímky (vymyté!)
sklo, bílé i barevné
papír – suchý, neznečištěný, 		
nápojové kartony (vymyté!)

Upozorňujeme důrazně, že sklo musí být čisté a prázdné,
nikoliv s obsahem zavařenin, jak se občas stává. A dále, že
do papíru nepatří použité inkontinenční hygienické pomůcky
ani dětské pleny! Do separací ani k separacím nepatří také
velkoobjemový a nebezpečný odpad. Město hradí pronájem
i vývoz těchto kontejnerů, malá část nákladů se pak vrací ve
formě odměn od EKO-KOMu. Pokud je obsah separačního
kontejneru znečištěn nebo zaplněn jinou složkou odpadu, nelze
jej odevzdat jako separační a odměna je ponížena.

Upozorňujeme ale, že tyto služby slouží pouze pro fyzické
osoby s trvalým bydlištěm na území našeho města, nikoliv
pro podnikatele.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Úhrada za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2014
Cena na rok 2014
Typ odpadkové nádoby

občané

organizace

Igelitové pytle
Svoz 12x ročně

516,-

Popelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny

1380,-

1452,-

Svoz 1x za 4 týdny

1128,-

1176,-

Svoz 1x za 2 týdny

1728,-

1800,-

Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto

2244,-

2352,-

Svoz 1x týdně

2760,-

2892,-

Popelnice na bioodpad svoz 1x za 2 týdny

832,-

Popelnice 110 l

Kontejnery 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny

6528,-

6852,-

Svoz 1x týdně

10440,-

10956,-

Svoz 2x týdně

18504,-

19428,-

Svoz 3x týdně

26508,-

27900,-

Cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu zůstává stejná jako
v roce 2013. Označení svozu barevnými známkami také zůstává
stejné:
Svoz 1x za 4 týdny 			
Svoz 1x za 2 týdny			
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
Svoz 1x týdně				

Občané, kteří žijí osamoceně, pobírají starobní nebo invalidní
důchod a používají k topení ekologická paliva, mohou místo
popelnice využívat igelitové pytle.
Občané, kteří přibližují odpadovou nádobu vzdálenou víc jak 100 m
k místu svozu, mají slevu z ceny.

zelená
modrá
žlutá
červená

RNDr. Ivana Hranická, odbor VaŽP
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Svozový kalendář na rok 2014

Datum

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

Termíny a stanoviště sběru
velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
pro rok 2014
JARO 2014
Vratimov
10. 3.

U kostela

11. 3.

Radniční náměstí

12. 3.

křižovatka ulice Nádražní a U Hráze

13. 3.

ulice Na Příčnici u kotelny

14. 3.

ulice Frýdecká na parkovišti
u Masokombinátu Krahulčí

17. 3.

ulice Rakovecká u mostu

18. 3.

křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně

1 x týdně
3.1.

červená

10.1.

červená

17.1.

červená

24.1.

červená

31.1.

červená

7.2.

červená

14.2.

červená

21.2.

červená

28.2.

červená

7.3.

červená

14.3.

červená

21.3.

červená

28.3.

červená

4.4.

červená

11.4.

červená

18.4.

červená

25.4.

červená

2.5.

červená

9.5.

červená

16.5.

červená

23.5

červená

30.5.

červená

6.6.

červená

13.6.

červená

20.6.

červená

27.6.

červená

4.7.

červená

19. 3.

U Důlňáku u obchodu

11.7.

červená

18.7.

červená

20. 3.

ulice Václavovická u kapličky

25.7.

červená

21. 3.

kulturní dům Horní Datyně

1.8.

červená

8.8.

červená

15.8.

červená

22.8.

červená

29.8.

červená

PODZIM 2014
Vratimov

5.9.

červená

12.9.

červená

19.9.

červená

křižovatka ulice Nádražní a U Hráze

26.9.

červená

9.10.

ulice Na Příčnici u hasičárny

3.10.

červená

10.10

ulice Frýdecká na parkovišti

10.10.

červená

17.10.

červená

24.10.

červená

31.10.

červená

7.11.

červená

14.11.

červená

21.11.

červená

28.11.

červená

5.12.

červená

12.12.

červená

19.12.

červená

27.12.

červená

2.1.

červená

6.10.

U kostela

7.10.

Radniční náměstí

8.10.

u Masokombinátu Krahulčí
13.10.

ulice Rakovecká u mostu

14.10.

křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
15.10.

U Důlňáku u obchodu

16.10.

ulice Václavovická u kapličky

17.10.

kulturní dům Horní Datyně

Sběr proběhne opět v době od 10 do 17 hodin.
6

1 x 2 týdny

1 x 4 týdny

kombi

pytle plast

žlutá
modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

pytle plast

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

pytle plast

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

modrá
žlutá
modrá

pytle plast

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

pytle plast

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

pytle plast

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

pytle plast

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená

pytle plast

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

pytle plast

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

modrá

žlutá
žlutá

modrá

zelená

žlutá
žlutá

pytle plast

informace občanům

Multifunkční volnočasový
areál ARMY-LAND

Zveme všechny spoluobčany na

TŘIKRÁLOVÝ
VARHANNÍ
KONCERT

Na území města Vratimov působí již třetím rokem multifunkční
volnočasový areál ARMY-LAND, s army tématikou a to
v prostoru bývalého areálu Pily Vratimov, na adrese Sezónní
399/2, v blízkosti Ostravy. Návštěvníci zde najdou muzeum
historické pojízdné obrněné pásové a kolové vojenské techniky,
ukázku historických ručních palných zbraní, výstroje a výzbroje
z období od II. svět. války až po 80. léta minulého století a terénní
trať pro předvedení vojenské techniky – tzv. tankodrom.
ARMY-LAND je provozován pod patronátem klubu KVHO,
občanského sdružení registrovaného MV ČR, který sdružuje
nadšence a zájemce o vojenskou techniku, výstroj a výzbroj
vojáků ČSLA z období předlistopadových let minulého století,
tedy let 1949 - 1989. KVHO působí jako neziskové občanské
sdružení.
KVHO se ve velké míře věnuje také dětem a mládeži, které
zábavnou formou seznamuje s army tématikou. V rámci návštěv
žáků a studentů je vyučován jedinečný vzdělávací interaktivní
a zážitkový branný program, nejen pro malé návštěvníky - děti
ze škol a školek, ale i studenty středních škol, zkušenými lektory
a instruktory KVHO. Jen v loňském roce náš areál navštívilo cca
40 škol a školek.
V areálu celoročně probíhají zážitkové a ukázkové tématické
programy s branným a army zaměřeným obsahem, pravidelně
jsou pořádány veřejné akce – ArmyDay s prohlídkou muzea
a možnosti svezení bojovou vojenskou technikou.
KVHO se rovněž věnuje získávání a renovaci historických
vojenských vozidel s tím, že mnohé z nich byly takto zachráněny
před sešrotováním. Některá historicky vzácná vojenská vozidla,
jako je např. protiletadlový dvojkanón PLDvK vz. 53/59,
obrněný transportér OT-64 SKOT a další kousky se dokonce
podařilo cestou klubové a krajské testační komise vybavit tzv.
veteránskými registračními značkami s tím, že mohou být
účastníky silničního provozu, i když s omezenou rychlostí jízdy
a s oranžovými majáky.

do Husova sboru ve Vratimově
v pondělí 6. ledna 2014
začátek v 17.00 hod.
varhany: Mgr. Pavel Rybka
zpěv: Tamara Urbánková
http://sudokugarden.de/en/download-pdf

DĚKUJEME VŠEM ZA SPOLUPRÁCI
A PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ
Nr. 5
A VNITŘNÍHO KLIDU
3 4 V5ROCE
9 2014
1 2

7
4 5 9 8
9
8 5 2 1
5 3 8 4 2 9
Místní8knihovna
6 1 Řepiště
9 2
pořádá výstavu
7 2
8
4
Upovídaná keramika
9
3
7 4 6
Jaroslava Hrubého
2 1 6 7 5 9
doplněnou pracemi dětí z keramického kroužku v Řepištích.
6
4
8
Potrvá do 28. 01. 2014
Rada starších NO CČSH Vratimov

a možno ji zhlédnout v půjčovní době knihovny
v úterý
– od
2 –10 - 12, a od 13 - 17 hod.
100 easy Sud
a v pátek od 9 - 12, a od 13 - 15.30 hod.

http://sudokugarden.de/en/download-pdf
Za Klub vojenské historie, o.s.
Jiří Polášek a Radomír Mikesz
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okénko do vratimovské historie

Kronika města Vratimova – část 30.
Zubař
S rozvojem obce učiněn i ve zdravotním ohledu krok ku předu.
Uznána potřeba, aby se v obci usadil zubní lékař neb zubní technik,
aby občané nemuseli docházet do města, jedná -li se o léčení neb
správku zubů a zhotovení umělých chrupů. Proto doporučena
žádost o zubotechnickou koncesi, která byla úřadem příznivě
vyřízená, a v roku 1931 usadil se ve Vratimově zubní technik.
Dosud byl v obci jen tovární lékař i druhý lékař se zde usadil,
který je zároveň i obvodním lékařem. Jen lékárna ve Vratimově
schází. Ta byla již v roce 1922 povolena, ale dotyčný lékárník
Šejvl, který dostal současně lékárnickou koncesi v Krásně u Val.
Meziříčí, vzdal se této koncese ve Vratimově. Po druhé se ucházel
lékárník Týn o lékárnickou koncesi ve Vratimově, ale pro protest
místního lékaře, který má domácí lékárnu, nebyla žádaná lékárna
povolena.
Požár
V noci na 15. června 1931 vyhořela na gruntě číslo 9 náležejícím
dědicům Kaločovým stodola.
pokračování příště

Původní vratimovská zástavba (foto archiv KS).

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

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Jan Samek

Zóny šedivé
a zóny barevné
Srdečně zveme
na vernisáž výstavy pořádanou galerií
Kulturního střediska Vratimov
ve čtvrtek 23. ledna 2014 v 17 hodin.
Výstava potrvá do 6. března.

Vratimovská galerie je otevřena každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin a u všech pořadů.
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Jan Samek: Zóny šedivé a zóny barevné (obrazy)
Koncem ledna se Vratimovská galerie stane na čas domovem
výstavě obrazů akademického malíře Jana Samka nazvané Zóny
šedivé a zóny barevné.
Akademický malíř Jan Samek se narodil 27. 1. 1958 v Hradci
nad Ostravicí, žije a pracuje v Ostravě. Je absolventem malířského
studia na pražské Akademii výtvarných umění. Celé čtvrtstoletí
tvůrčí práce a hledání sama sebe prožil v mediálním ústraní.
Což ovšem neznamená, že by snad mezi mimořádné osobnosti
nepatřil. Za mimořádný je třeba považovat již prostý fakt, že jeho
tvůrčí hledání se jako klíště drží všech atributů, které Samkovo
odborné a umělecké oko spatřuje jako poněkud nenáležitě
vyhraněné, přímočaře svébytné a konvencím odporující: výrazné
a přitom racionálně málo pochopitelné anatomické disproporce
figur, „jedovatá“ barevnost, lpění na tradiční malířské formě
a upřednostňování prostších malířských technologií, jako je
třeba akvarel, kvaš a zejména pastel před olejem nebo akrylem.
Malíř navíc neudržuje žádná standardní kontakt se skupinovými
programy a tvoří v podstatě sám. Díky tomu si ale uchoval
naprosto autonomní výraz a postavení. Současně se ovšem stal
subjektem „out side“. Protagonista naší výtvarné scény Jiří

Surůvka použil pro titul textu katalogu jedné z výstav současného
umění výraz „Hochštapleři a autsajdři“. Podle toho je Jan Samek
jasně hlavním adeptem na titul tvůrce, stojícího osamoceně mimo
kulturní centrum, kterého navíc společenské uznání a ocenění
zajímá asi tolik, co cena hliněných kuliček na newyorské burze.
Usilovněji své dílo prezentoval až od konce osmdesátých let
na kolektivních výstavách (KVM Olomouc, GVU Ostrava).
Výrazněji z anonymity vystoupil výstavou v havířovské výstavní
síni Viléma Wünscheho v roce 1994, několik komornějších výstav
uspořádal v Galerii v Brušperku, Minoritském klášteře v Opavě,
Galerii v dolíku v Ostravě-Porubě, Výtvarném centru Chagall aj.
Vernisáž výstavy obrazů Zóny šedivé a zóny barevné od
akademického malíře Jana Samka bude ve Vratimovské galerii
zahájena, za účasti autora, ve čtvrtek 23. ledna v 17 hodin.
O hudební doprovod se, již tradičně, postarají žáci Základní
umělecké školy Vratimov. Výstava potrvá do 6. března.
Srdečně zveme.
Kulturní středisko Vratimov
(v odborné části byl použit text Mgr. Petra Beránka, s jeho laskavým svolením)

Český červený kříž
uděluje
Zlatý kříž II. třídy panu Dušanu Košecovi,
Zlatý kříž III. třídy panu Petru Vyvialovi
a nejvyšší Zlatou medaili
Prof. MUDr. J. Janského
panu Davidu Rolečkovi,
kteří dovršili počet 120, 80 a 40 bezpříspěvkových
odběrů. Ochota dárců darovat krev pro zdraví
a často i záchranu života je projevem jejich
humánního vztahu ke spoluobčanům.
Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli vrátit
zdraví, ale celé naší společnosti.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava
foto René Stejskal
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Několik informací o DDM Vratimov
Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM) je zřízen městem Vratimov
podle § 111 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a podle vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se
tedy o školské zařízení pro zájmové vzdělávání.
Domy dětí a mládeže, nebo také Střediska volného času, mají
v České republice dlouholetou tradici a je zde vytvořena jejich
stabilizovaná síť. Postupně se výrazně měnilo jejich postavení.
K pravidelné zájmové činnosti realizované v zájmových útvarech
(kroužcích) přistupují další volněji pojaté aktivity vedoucí
k realizaci zájmů a uspokojování potřeb mladé generace. Dle
statistických výkazů i skutečnosti nachází nabídky pro realizaci
svých zájmů v DDM stále vyšší počet účastníků zájmového
vzdělávání, což je příjemné zjištění zvláště vzhledem k poklesu
dětské populace v ČR. Tento trend je patrný i v činnosti Domu
dětí a mládeže Vratimov.
Posláním Domu dětí a mládeže Vratimov je výchova, vzdělávání,
zájmová, osvětová, táborová a tématická rekreační činnost pro

děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další
osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo
jiné podmínky po celý školní rok. V praxi to znamená nabídku
pravidelných kroužků, kurzů, akcí, seminářů, workshopů,
víkendových pobytů, táborů, výukových programů pro školy
a mnoho dalších aktivit, které naleznete v naši nabídce.
Vznik DDM Vratimov datujeme do roku 1975, kdy byl dostaven
Kulturní dům ve Vratimově a budova bývalého kina byla předána
do užívání dětem, v té době pionýrům. Budova DDM byla
původně postavena jako ORLOVNA v roce 1937. Od té doby
prošla několika rekonstrukcemi a přestavbami. Do současné
podoby byl objekt přestaven v roce 2009.
Činnost DDM Vratimov je velmi pestrá a rozsáhlá, proto se jí
budeme věnovat v příštím čísle.

DDM před rekonstrukcí

DDM po rekonstrukci

Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Všude zní ozvěna vánočního ticha.
Odněkud ze tmy mráz do oken dýchá.
Hvězdy v našich očích září,
přišel čas obrátit list ve starém kalendáři.

VŠE NEJ V NOVÉM ROCE.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku
2014 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Současně se těšíme na další společnou spolupráci.
Přejí pracovníci DDM Vratimov
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společenská rubrika, oznámení

JUBILEUM

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Dne 14. 1. 2014 se dožívá 80 let

Kulturní středisko

VRATIMOV

Srdečně zveme na tradiční

Městský ples

paní Hilda Šalomounová.
Pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti,

sobota 1. února 2014

přejí syn Pavel a dcera Karla s rodinami.

velký sál Společenského domu ve Vratimově
začátek ve 20 hodin

VZPOMÍNÁME
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 12. ledna si připomínáme 10. smutné
výročí úmrtí

pana Františka Zbořiláka.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 18. ledna 2014 je tomu 16 let,
kdy nás opustil

pan Zdeněk Suchý.
S láskou vzpomíná manželka se synem,
maminka a celá rodina.
k tanci a poslechu hraje kapela Mistral a disko Rostislav Golasovský

20.00
		
22.45
23.00
24.00

Dne 10. ledna 2014 uplyne 1 rok od úmrtí

pana Vladislava Šebesty.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s láskou
a úctou. Manželka, syn a dcera 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.

INZERCE PRO VÁS

předprodej vstupenek

od 6. ledna na sekretariátě MěÚ Vratimov

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.

(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

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Leden v kulturním středisku

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

Kulturní středisko

Program ve Společenském domě ve Vratimově
2. ledna

15.00

učebna č. 11

autoškola

9. ledna

15.00

učebna č. 11

autoškola

12. ledna

10.00

kinosál

nedělní pohádka

			

O Jeníčkovi a Mařence

14. ledna

18.00

kinosál

Divadlo Těšín - Dohazovačka

15. ledna

13.30

kinosál

kino pro ŠD Já padouch 2

16. ledna

15.00

učebna č. 11

autoškola

18. ledna

14.30

velký sál

karneval ZŠ Datyňská

23. ledna

15.00

učebna č. 11

autoškola

23. ledna

15.00

velký sál

Klub důchodců – schůze

25. ledna

20.00

velký sál

ples SDH Vratimov

30. ledna
15.00
učebna č. 11
			

VRATIMOV

Divadlo tety Chechtalíny

O Jeníčkovi
a Mařence
aneb Jak Ježibaba o zuby přišla

autoškola 		

Program v Kulturním domě Horní Datyně
10. ledna

15.00

velký sál

VVH SDH Horní Datyně

18. ledna

20.00

velký sál

ples TJ Sokol Horní Datyně

25. ledna

20.00

velký sál

ples SDH Horní Datyně

neděle 12. ledna
v 10 hodin

Kurzy
Pondělí

Úterý

Středa

15.30
17.00
18.00
18.30
19.00

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

3. ročník AJ
5. ročník AJ
aerobic mix
3. ročník AJ
relax a jóga

18.00
18.00
19.00

banketka
cvičební sál
cvičební sál

vinyasa power jóga
pilates
bodyform s Lenkou

17.00
banketka
18.00
cvičební sál
19.00
cvičební sál
		
Čtvrtek
17.00
cvičební sál
18.00
cvičební sál
19.00
velký sál

kinosál Hvězda Společenského domu Vratimov
rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

jóga s Míšou
bodystyling
fitbalony s Luckou

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
10. 1.
11. 1.
18.- 19. 1.
24.- 26. 1.
26. 1.

pilates
bodyform s Lenkou
mixdance

31. 1.

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

2. 2.
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Diskotéka pro 6.- 9. třídy ZŠ
Karneval pro nejmenší
Angličtina na Domečku – pouze přihlášení
Víkend Pantuška – pouze přihlášení
Galapřehlídka zú Paskov a Řepiště
kino Paskov
Pololetní prázdniny – akce v DDM
pouze pro přihlášené
Maňáskové divadélko, 10 h DDM Vratimov

kino Hvězda

JasMíniny slzy

Rodinný film

Šmoulové 2

16. ledna v 19 hodin
USA, 2013, 98´, romantické
drama (české znění), vstupné
70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Woody Allen
Hrají: Cate Blanchett, Alec
Baldwin, Peter Sarsgaard,
Michael Stuhlbarg a další.

2. ledna v 17 hodin
USA, 2013, 105´, rodinná
komedie (české znění), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec
70 Kč, přístupnost bez omezení
Režie: Raja Gosnell
V českém znění: Tereza
Voříšková, Václav Bárta,
Ondřej Brzobohatý, Jiří Prager
a další.

let

22. ledna v 19 hodin
USA, 2013, 138´, drama (české
znění), vstupné 70 Kč, nevhodné
pro děti do 15 let
Režie: Robert Zemeckis
Hrají: Denzel Washington, Kelly
Reilly, John Goodman a další.

mama

4. ledna v 19.30 hodin
Španělsko/ Kanada, 2013,
100´, horor (české titulky),
vstupné 70 Kč, nevhodné pro
děti do 12 let
Režie: Andrés Muschietti
Hrají: Jessica Chastain,
Nikolaj Coster-Waldau, Megan
Charpentier, Daniel Kash

Filmový klub

shoW!

23. ledna v 19 hodin
ČR, 2013, 68´, dokument,
vstupné 80 Kč (členové klubu
sleva 10 Kč), přístupnost bez
omezení

Mládeži
nepřístupno

Režie: Bohdan Bláhovec
Hrají: Michal Mertl, 5Angels, Michal David, Filip Renč a další.

8. ledna v 19 hodin
USA, 2013, 98´, komedie
(české titulky), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 15 let
Režie: Elizabeth Banks,
Staven Brill, Stave Carr, Rusty
Cundieff, James Duffy a další.
Hrají: Emma Stone, Kristen
Bell, Uma Thurman, Halle
Berry, Naomi Watts a další.

Pohádková sobota pro děti

o statečné
princezně

25. ledna ve 14 hodin
ČR, 67´, pásmo animovaných
pohádek, vstupné 30 Kč,
přístupnost bez omezení
Císařovy nové šaty, Krakonoš a mistr Jehlička, O statečné
princezně, Čarovná rybí kostička, Kocourek Mňouk, Já a
Bělovous Zrzunda

G. i. Joe: odveta

9. ledna v 19 hodin
USA, 2013, 110´, akční/ sci-fi (české
titulky), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: John M. Chu
Hrají: Bruce Willis, Dwayne
Johnson, Channing Tatum,
Jonathan Pryce

rivalové

29. ledna v 19 hodin
USA/ Německo/ VB, 2013, 123´,
akční drama (české titulky),
vstupné 70 Kč, nevhodné pro
děti do 12 let
Režie: Ron Howard
Hrají: Daniel Bruhl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde,
Natalie Dormer a další.

Rodinný film

Já, padouch 2

Rodinný film

čtyřlístek ve
službách krále

15. ledna v 17 hodin
USA, 2013, 98´, animovaná
komedie (české znění), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec
70 Kč, přístupnost bez omezení
Režie: Pierre Coffin, Chris
Renaud
V českém znění: Jiří Lábus,
Veronika Žilková, Ota Jirák,
Ivana Korolová a další.

30. ledna v 17 hodin
ČR, 2013, 90´, animovaná
rodinná komedie, rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupnost bez omezení
Režie: Michal Žabka
V českém znění: Ivan Trojan, Tereza Bebarová, Ondřej
Brzobohatý, Bohdan Tůma a další.
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Jak jsme se bavili
v Kulturním středisku

výstava Zátiší domova

í
rozsvícen

o stromu

vánočníh

rozsví
c

ení vá

nočníh

o stro

mu

mikulášská

Rodina

je zákla

d státu

azlíčci

a - Michalovi m

Michal Nesvadb

nedělní pohádka O veliké řepě

Jů a Hele pro mateřské a základní školy

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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VRATIMOV
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– Kronika města Vratimova
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Informační systémy na území našeho města
V uplynulých dvou létech došlo v našem městě k instalaci
informačních panelů. První akcí byla realizace informačních
panelů nazvaná Vratimovská štreka. Tento projekt byl realizován
Domem dětí a mládeže na území Vratimova a Horních Datyň.
Setkal se s velkým ohlasem občanů.
V roce 2013 bylo v informačních systémech pokračováno,
nositelem projektů se stal Region Slezská brána. Na Radničním
náměstí ve Vratimově a před Kulturním domem v Horních
Datyních byly umístěny panely, které popisují historii obou částí
města a jsou zde umístěny fotografie, charakteristické pro dané
části města.
Do informačního systému Cyklostezky Ostrava-Beskydy,
úsek Vratimov-Sviadnov, kde nositelem projektu byl rovněž
Region Slezská brána, se zapojily všechny obce tohoto sdružení,
přes které cyklostezka vede (Vratimov, Řepiště, Paskov,
Žabeň a Sviadnov). Na panelech nalezneme řadu informací
a zajímavostí nejen o cyklostezce, ale i o zajímavostech z obcí
a měst. Další panely informují o technických, případně přírodních
zajímavostech v daném okolí. Na začátku cyklostezky je umístěn
panel s Provozním řádem, informující o způsobu užívání
a dodržování bezpečnosti provozu na cyklostezce.
Posledním panelem, který byl ve Vratimově instalován, je
Výhledové panorama. Tento panel je umístěn u křižovatky
komunikací Na Příčnici a Selská. Na panelu je znázorněno
panorama Beskyd, doplněné názvem a nadmořskou výškou hor.
Tento panel je umístěn v trase Vratimovské štreky. Poskytuje
informace nejen občanům, ale může být i součástí výuky
zeměpisu žáků základních škol a cílem procházek žáků školních
družin.
Informační systémy byly realizovány za podpory obcí a měst
Regionu Slezská brána a podpory Moravskoslezského kraje.
Na jejich pořízení a instalaci byly vynaloženy nemalé finanční
prostředky.
Buďme proto všímaví a společně nedopusťme případnému
poškození instalovaných panelů.
Ivo Kičmer
místostarosta

foto archiv KS
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Dárky od .A.S.A. i po Vánocích

Ze schůze Rady města Vratimova

Město Vratimov si ve spolupráci se společnostmi .A.S.A., spol.
s r.o. a EKO-KOM, a.s., připravilo pro své občany povánoční
nadílku v podobě barevných tašek na tříděný odpad. Díky
těmto taškám je možné třídit odpad vkusně a prakticky přímo
v domácnosti a třídění je tak jednoduché a zábavné.
Další „život“ odpadu přímo ovlivňuje svým chováním každý
z nás. Pokud je odpad správně roztříděn, může se pak dále
recyklovat a znovu využít. V případě, že odpad vyhodíte do
popelnice, zabráníte jeho dalšímu využití a odpad skončí na
skládce nebo ve spalovně. Díky třídícím taškám je možné odpad
třídit již v domácnosti. Tašky na tříděný odpad se liší jednotlivými
barvami, které jsou stejné jako barvy kontejnerů. Tyto tašky byly
vyrobeny proto, aby nám co nejvíce usnadnily činnosti spojené
s tříděním odpadu. Díky taškám získává třídění odpadu nový
rozměr, je nejen ekologické, ale i stylové a zábavné.
Věříme, že vás sada tří barevných tašek potěší. Tašky jsou
pro vás připraveny bezplatně k vyzvednutí a jejich poskytnutí
je součástí kampaně na podporu třídění odpadu. Cílem této
kampaně je zvýšení množství a kvality separovaného odpadu
v domácnostech. Praktické plastové tašky se dají navzájem spojit
suchým zipem. Můžete tak doma odpad třídit přímo do těchto
tašek, a poté jejich obsah vysypat do kontejneru stejné barvy.
Tašky jsou vyrobeny z odolného materiálu, a tak je možné
používat je i několik let.

a zasedání Zastupitelstva města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi
dne 17. ledna 2014 projednávala:
• Výroční zprávu o poskytování informací
• Investiční akce v roce 2014
• Přípravu na 26. zasedání zastupitelstva města dne 3. února 2014
• Projednání žádosti o vyjádření souhlasu s přijetím dotace
– Městská knihovna Vratimov
• Prodloužení nájemní smlouvy
• Přidělení nebytových prostor
• Prodej motorového vozidla Tatra 138 – PL 1
• Udělení souhlasu k přijetí věcného daru příspěvkovou organizací – Městská knihovna Vratimov
Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání
dne 20. ledna 2014 projednávalo:
• Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Úvěrový
rámec ve výši 50.000.000 Kč pro financování investičních akcí města Vratimova“
• Stanovení odměn za výkon funkce členům Zastupitelstva města Vratimova

Ivo Kičmer, místostarosta

Stavba kanalizace
v Horních Datyních

Občané Vratimova byli v č. 9 Vratimovských novin informováni o přípravě stavby kanalizace v Horních Datyních. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, přičemž předpokládaný termín předání staveniště je stanoven na
1. 3. 2014. Lhůta výstavby celé kanalizace včetně ČOV a následných oprav komunikací je stanovena na 519 dní ode dne předání
staveniště. Předpoklad ukončení stavby je cca 30. 8. 2015. Uvedené termíny jsou uváděny jako orientační, neboť vše se bude odvíjet od výsledku výběrového řízení, termínu předání staveniště a
klimatických podmínek. Jak již bylo uvedeno ve Vratimovských
novinách č. 9, v rámci tohoto projektu bude realizována I. etapa
z připraveného projektu „Odkanalizování Vratimova - Horních
Datyň“. Tato stavba je na obrázku vyznačena červenou, nepřerušovanou čárou a zahrnuje také čističku odpadních vod (ČOV).
V průběhu měsíce února, resp. března budou občané Horních
Datyň, kteří budou na novou kanalizaci připojeni, informováni
o další přípravě k úspěšnému dokončení celé akce, týkající se
zejména zpracování dokumentace pro územní souhlasy k přípojkám a následné realizaci těchto přípojek. Informace zveřejňujeme v předstihu, aby občané výhledově počítali s vlastními
finančními prostředky na realizaci soukromých částí kanalizačních přípojek. Jsme přesvědčeni, že všichni chápete nutnost a potřebu výstavby splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, neboť
nekontrolované a neřízené vypouštění splaškových vod volně do
přírody ničí celý ekosystém, jehož jsme všichni součástí. Výstavba kanalizace je velice rozsáhlou a finančně náročnou akcí a vyžaduje úzkou spolupráci s investorem, stavební firmou a v neposlední řadě i s Vámi, občany dotčené lokality. V této souvislosti
Vás žádáme o součinnost při realizaci stavby a také o trpělivost a
shovívavost v době výstavby.
Ing. Alena Kašparová
odbor investic a údržby obecního majetku

foto .A.S.A., spol. s r.o.

Zajímavosti o třídění odpadu
• Samotné papírové vlákno lze recyklovat zhruba šestkrát až
sedmkrát.
• Materiál ze zhruba padesáti recyklovaných PET lahví poslouží k výrobě jedné fleecové bundy.
• Než vhodíte skleničku do kontejneru, je dobré z ní sundat
kovové víčko a snažit se jí co nejméně rozbít. Ulehčí to pak
její další zpracování.
.A.S.A., spol. s r.o.
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Stolní tenis
TTC MG Odra Gas Vratimov

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

Kulturní středisko

Oddíl stolního tenisu ve Vratimově žije bohatým sportovním
životem, ve kterém je velkou měrou brán zřetel na výchovu mladých hráčů, kteří se v tomto roce už i zapojili do mistrovských
soutěží dospělých. Zatímco v loňském roce jsme v oddíle měli
jen tři družstva, letos jsme díky mladým chlapcům mohli rozšířit
tento počet na čtyři. Na počátku sezony přestoupil do oddílu zkušený hráč a trenér Jiří Řežáb. V rámci propagace tohoto sportu
zprostředkoval exhibiční vystoupení reprezentanta, olympionika
a člena Síně slávy stolního tenisu Petra Korbela, který poutavě
přiblížil mladým hráčům tento krásný sport. Kromě mladých
hráčů, kteří hrají převážně v mužstvu D, oddíl reprezentují i hráči
zkušení v družstvech A, B, C. Mužstvo A je v divizi po polovině
soutěže na šestém místě, B družstvo v krajské soutěži je rovněž
šesté, C mužstvo je v městském přeboru šesté a D družstvo shodou
okolností taktéž šesté v městském přeboru čtvrté třídy. Tyto výsledky považujeme za uspokojivé a věříme ve zlepšení. V závěru
roku jsme uspořádali pro mladé hráče turnaj vratimovských škol,
na který navazoval mikulášský a vánoční turnaj. Všechny akce
byly bohatě navštíveny mladými zájemci o tento ušlechtilý sport.
Všem členům oddílu i organizacím (MG Odra Gas, Biocelu Paskov i MÚ Vratimov), které přispívají na jeho činnost, děkujeme.

VRATIMOV

11. března v 19 hodin

Výlet po Mexicu
s cestovatelkou Renátou Moskalovou.

výbor oddílu TTC MG Odra Gas Vratimov

vstupné 50 Kč

Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov,

foto TTC MG Odra Gas Vratimov

rezervace vstupenek na tel. 595 700 751

Malí ekologové z mateřské školy na hradě
Ve čtvrtek 5. 12. 2013 jely děti z ekologického kroužku z MŠ ve
Vratimově na výlet na Slezskoostravský hrad. Všichni v MŠ už
malé ekology znají pod jménem „Datlíci“. Letošní program jsme
my, jejich vedoucí učitelky, nazvaly: „Voda, vodička...“. Vodu a
všechno co se kolem ní točí, jsme se vydali hledat do Ostravy.
Po příjezdu do města jsme se přes Lávku Unie dostali na druhý
břeh. Z mostu jsme pozorovali brodiště soutoku řek Ostravice a
Lučina. Děti velmi zaujal život kolem vody, zejména kachny a
ostatní ptactvo. I na hradě toho bylo k pozorování opravdu hodně. Obdivovali jsme především sladkovodní akvária. Viděli jsme
mnoho různých druhů ryb např. kapry, líny, jesetery, štiky… Se
zájmem jsme také pozorovali jejich způsob života. Na nádvoří
jsme pak čerpali vánoční atmosféru z Betlému v životní velikosti,
který zde byl převezen až ze Slovenska. Líbily se nám ale i dřevořezby a muzeum čarodějnic. Ve sklepení hradu někteří z nás
měli trochu nahnáno z Čertí školky, vždyť byl zrovna čas sčítání
dětských přestupků… Nakonec se celý výlet vydařil a děti se tak
vracely domů plné dojmů a nevšedních zážitků.
Vlasta Filipová
učitelka MŠ

foto MŠ Vratimov
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okénko do vratimovské historie, program v kulturním středisku

Kronika města Vratimova – část 31.

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

Počasí 1932
V lednu pršelo s přestávkami, teplota až +10° C, 5. – 7. dosti teplo,
v Praze 11° C. 8. – 9. slabá sněhová pokrývka, 11. – 14. dosti
slunno, teplo. 15. – 19. sněhu skoro žádného, v noci mráz, náledí,
20. – 27. sněhu žádného, vysoký tlak vzduchu, mírné mrazy. 29. –
31. dosti tuhý mráz, poprašek sněhu. Celkem se může říci v lednu
sněhu skoro žádného, mírně mrzne.
V únoru tuhá zima, sněžení dosti vydatné, tuhé mrazy, slunno, ale
v noci 15° až 22° C mrazy.
V březnu vyjasnění, ale mrzne. Země je hluboko zamrzlá, sněží
s přestávkami, 6./3. celý den i noc sněží, v noci mrazy, 14./3.
sníh už skoro stál, příroda nerozmrzá. 15. – 17. noční mrazy, na
den popouští voda, voda s polí stéká, 18. – 21. v noci mrazy, na
den slunno. 22./3. hned z rána padá sníh, na den v tak hustých
chumáčích, že je z toho řádná metelice, 23./3. – 24./3. na noc
mráz, ráno jsou zamrzlá okna, není to zelený čtvrtek, 25. – 28./3.
v noci mráz, na den teplo, pěkný, slunný den, 29./-30. mírnější
mrazy v noci, 31./3. už skoro žáden mráz, temperatura +5° C.

Kulturní středisko

VRATIMOV

Divadelní společnost Háta

Vztahy na úrovni

pokračování příště

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

29. dubna v 19 hodin
vstupné 350 Kč

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

Kulturní středisko

VRATIMOVSrdečně zveme na tradiční

Městský ples

Svižná komedie Divadelní společnosti Háta ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů
sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi.
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Monika Absolonová/Kateřina
Hrachovcová, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Vlasta Žehrová,
Ivana Andrlová/Olga Želenská/Vlasta Žehrová, Martin Zounar/Martin
Sobotka, Zbyšek Pantůček/Pavel Nečas

sobota 1. února 2014 , velký sál Společenského domu
ve Vratimově, začátek ve 20 hodin
k tanci a poslechu hraje kapela Mistral a disko Rostislav Golasovský

20.00
		
22.45
23.00
24.00

Program:

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.

předtančení juniorského páru
a show disco - TK Akcent Ostrava
orientální tance - studio Latifah
tombola
půlnoční překvapení

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Jan Samek

Zóny šedivé
a zóny barevné
Výstava obrazů ve Vratimovské galerii
potrvá do 6. března.

Vratimovská galerie je otevřena každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.
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co se děje v domečku

Několik informací o DDM Vratimov – druhá část
V minulém čísle jsem vás stručně seznámila s historií Domu
dětí a mládeže Vratimov (DDM). Dnes bych vám chtěla přiblížit
pojem ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ, jelikož DDM je zařízením
zájmového vzdělávání.
Zájmové vzdělávání je definováno v zákoně č. 561/2004 Sb.,
o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v § 111:
„(1) Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění
volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.
Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních
pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času,
školních družinách a školních klubech.
(2) Střediska volného času se dále podílejí na další péči o
nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími
institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků.“
Zájmové vzdělávání jednoznačně napomáhá naplňovat
vzdělávací cíle stanovené školským zákonem. Je nezbytnou
součástí procesu celoživotního učení každého jednotlivce. Jde
o vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, ale je jeho
nadstavbou. Jeho posláním je naplňování zájmů a potřeb dětí,
žáků, studentů a dalších zájemců v jejich volném čase. Zabývá
se aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti, má funkci
výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační
a regenerační), sociální a preventivní. Rozvíjí schopnosti, znalosti,
dovednosti, talent, upevňuje sociální vztahy. Napomáhá rozvoji
zdravé osobnosti dítěte, rozvoji klíčových kompetencí (k učení,

k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální,
občanské, pracovní) a smysluplnému naplňování volného času.
V citaci školského zákona se nám objevil další nový pojem
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU. Středisko volného času (SVČ)
je zařízení zájmového vzdělávání zřízené podle školského
zákona. Pracuje podle vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání. SVČ mohou být, dle vyhlášky, zřízena jako přímo
střediska volného času, nebo domy dětí a mládeže s širokou
zájmovou působností, nebo jako stanice zájmových činností,
které se specializují na konkrétní zájmovou oblast (například
stanice mladých turistů). Výběr názvu vždy závisí na zřizovateli.
Posláním SVČ je naplňovat rekreační a výchovně vzdělávací
funkci širokou škálou zájmových činností. Účastníky činnosti
SVČ mohou být děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci,
popřípadě další osoby (např. rodiče), a to bez ohledu na místo
jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. SVČ může poskytovat
metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům
zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením.
Dnes jsem se snažila přiblížit vám, na základě jakých
legislativních předpisů DDM Vratimov pracuje. V příštím čísle
si povíme o lidech, kteří všechny výše uvedené „litery zákona“
naplňují.
Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Jednodenní akce
o jarních prázdninách
V období jarních prázdnin od pondělí 10. 2. až středu
12. 2. 2014, vždy od 8:00 do 15:30 připravujeme celodenní program pro děti 1. - 5. tříd základních škol. Plánujeme
výlety, aquapark, tvůrčí aktivity, hry a soutěže.
Zajímavá nabídka, která vaše děti pobaví a zároveň
poskytne prostor pro rozvoj vašeho dítěte. Na jednotlivé
aktivity je potřeba se přihlásit v recepci DDM Vratimov. Akce
se konají pouze při přihlášení alespoň 10 dětí. Jednotlivé denní
programy jsou na www.ddmvratimov.cz včetně informací
k akci. Těší se na Vás Marcela a Renča.

foto DDM Vratimov
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

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

Dne 7. února 2014 vzpomeneme nedožité
60. narozeniny našeho drahého syna

Zuzanu Poláčkovou.

Pavla Raka.

Dne 23. února 2014 si vzpomeneme nedožité
49. narozeniny naší milované dcery. Dne
10. června 2014 uplyne již 21 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.

Opustil nás před 9 léty 21. 7. Děkujeme všem
kdo ho znali a vzpomenou s námi.
Maminka s rodinou.
Dne 10. února uplyne 3. rok od úmrtí pana

Jaroslava Vaľa.

Zůstáváš stále mezi námi a krásné
vzpomínky na tebe žijí v nás.
Dne 25. 2. 2014 vzpomeneme 1. smutné
výročí, kdy nás opustil pan

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s láskou.
Dělal na stavivech.
Manželka, syn a Zuzka a rodina Vostková.

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

Dne 20. 2. uplynou 2 roky, kdy nás náhle
opustila paní

Jana Runčíková
ve věku 60 let.

Dne 8. února 2014 si připomínáme
10. smutné výročí úmrtí pana

Nikdy nezapomenou manžel Jiří s rodinou.

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

Čas nevrací, co vzal, zůstanou jen
vzpomínky a žal. Dne 20. 2. 2014
vzpomeneme nedožité 70. narozeniny pana

Dne 8. února si připomínáme 2. smutné
výročí úmrtí a nedožité 85. narozeniny pana

Josefa Dužího.

Jána Malíka.

S láskou vzpomíná manželka,
dcery a syn s rodinami.

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

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 8. 1. 2014 uplynulo 11 let od úmrtí naší
milované

INZERCE PRO VÁS

Vlasty Mintělové.

Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1, ul. Na Hermaně - přízemí.
Tel.: 605 019 202.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Chybíš nám moc.

Prodej medu od včelaře. Tmavý 130 Kč / kg. Tel.: 739 419 164.

Dne 22. 2. 2014 si připomeneme 90. nedožité
narozeniny pana

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.

Jana Stýskaly.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
Milan Adámek s rodinou.

Pronajmeme nezařízený byt 3+1 ve Vratimově.
Nájem 6000 Kč + služby. Tel.: 603 740 000.
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akce v DDM a kulturním středisku

Únor v kulturním středisku

Kurzy
Pondělí

Program ve Společenském domě ve Vratimově

15.30
17.00
18.00
18.30
19.00
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00

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

3. ročník AJ
5. ročník AJ
aerobic mix
3. ročník AJ
relax a jóga
vinyasa power jóga
pilates
bodyform s Lenkou
jóga s Míšou
bodystyling
fitbalony s Luckou
pilates
body form s Lenkou
mixdance

1. února
20.00
velký sál		
Městský ples
3. února
16.30
kinosál		
zkouška ZUŠ
6. února
15.00
učebna č. 11		
autoškola
Úterý
8. února
20.00
velký sál		
ples ZŠ TGM
9. února
15.00
velký sál		
karneval ZŠ TGM
Středa
13. února
15.00
učebna č. 11		
autoškola
17. února
16.30
kinosál		
zkouška ZUŠ
18. února
10.00
vestibul		
prodej
Čtvrtek
20. února
14.00
salonek		
schůze STP
20. února
15.00
učebna č. 11		
autoškola
21. února
20.00
velký sál		
ples TJ Hrabová
Více informací na www.ksvratimov.cz
23. února
10.00
kinosál		
nedělní pohádka 		
nebo
na www.facebook.com/ksvratimov.
				
Prasátka a vlk
24. února
16.30
kinosál		
zkouška ZUŠ
25. února
18.00
kinosál		
Divadlo Těšín
				
Don Juan
27. února
15.00
učebna č. 11		
autoškola
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
27. února
16.00
kinosál		
přednáška neziskové
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
				
firmy Eurosolar
Kulturní středisko
28. února
20.00
velký sál		
ples SDH Vratimov VRATIMOV
			
Program v Kulturním domě Horní Datyně

Duo Šamšula

1. února
20.00
velký sál		
				
8. února
20.00
velký sál		
				
21. února
19.00
velký sál		
22. února
20.00
velký sál		
				
28. února
18.45
klubovna		

Prasátka a vlk

ples ZŠ a MŠ
Václavovice
ples Mysliveckého 		
sdružení Hubert
ples FC Biocel Vratimov
ples SDH Horní Datyně
Pochování basy
schůze ZO ČSV

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
2. 2.
7. 2.
10. - 12. 2.

Maňáskové divadélko, 10:00 DDM Vratimov
Diskotéka pro 6.- 9. třídy ZŠ
Jarní prázdniny – akce v DDM, výlety, hry,
soutěže, pouze předem přihlášení
19. 2.
Informační schůzka Letního dětského tábora
Míče, míčky, košíky a Pevnost Boyard,
17:00 DDM Vratimov
22. - 23. 2. Angličtina na Domečku – pouze
předem přihlášení
26. 2.
Informační schůzka letního
pobytu v Chorvatsku
28. 2. - 2. 3. Víkendový pobyt na Višňovce – pouze 		
předem přihlášení

neděle 23. února v 10 hodin
kinosál Hvězda Společenského domu Vratimov
rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov,
rezervace vstupenek na tel. 595 700 751
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kino Hvězda v únoru
Prázdninová pohádka pro děti

Jak šeVci zVedli
VoJnu pro
červenou sukni

13. února ve 14 hodin
ČR, 70´, animovaná pohádka,
vstupné 30 Kč, přístupnost bez
omezení
Rodinný film

zambezia

19. února v 17 hodin
Jižní Afrika, 2013, 83´, animovaná komedie (české znění), rodinné vstupné 100 Kč, jednotlivec
70 Kč, přístupnost bez omezení
Režie: Wayne Thornley
V českém znění: Jiří Mádl,
Pavel Rímský, Oldřich Navrátil
a další.

Velký záVod

5. února v 19 hodin
Francie, 2013, 98´, komedie (české titulky), vstupné 90 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Laurent Tuel
Hrají: Clovis Cornillac, Bouli Lanners, Ary Abittan, Bruno
Lochet a další.

bella mia

Rodinný film

20. února v 19 hodin
ČR, Polsko, 2013, 93´, drama,
vstupné 70 Kč, přístupnost bez
omezení
Režie: Martin Duba
Hrají: Petr Forman, Zuzana
Norisová, Anna Fialová, Lukáš
Kůrka, Igor Orozovič, Petr Rajchert a další.

Husiti

6. února v 17 hodin
ČR, 2013, 85´, animovaná komedie, rodinné vstupné 100 Kč,
jednotlivec 70 Kč, přístupnost
bez omezení
Režie: Pavel Koutský
Hrají: Jiří Lábus, Oldřich
Kaiser, Viktor Preiss, Martha
Issová, Jan Přeučil, Marek
Eben a další.

Filmový klub

For semaFor

26. února v 19 hodin
ČR, 2010, 83´, dokument, vstupné 80 Kč (členové klubu sleva
10 Kč), přístupnost bez omezení

Pohádková sobota pro děti

signály z neznáma

Režie: Miroslav Janek
Vystupují: Vypsaná fixa, MIDI LIDI, Dva, Tata Bojs,
Jaroslav Dušek & Vizita Band, Mňága a Žďorp a další.

8. února ve 14 hodin
ČR, 65´, pásmo animovaných
pohádek, vstupné 30 Kč, přístupnost bez omezení
Signály z neznáma, O parádivé
Sally, Rézi a Brok pouští draky,
Myš, která prochází zdí, Pes na
stopě, Čtyřicet dědečků, Jonáš
a velryba, Krtek a paraplíčko
Rodinný film

Prázdniny v Římě

r.i.P.d. – urnA: ÚtvAr rozhodně
neživých Agentů

12. února v 17 hodin
USA, 1953, 118´, romantická
komedie (české znění), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec
70 Kč, přístupnost bez omezení
Režie: William Wyler
Hrají: Gregory Peck, Audrey
Hepburn a další.

27. února v 19 hodin
USA, 2013, 97´, akční komedie (české znění), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Robert Schwentke
Hrají: Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Mary-Louise Parker,
Kevin Bacon a další.
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Bez spolupráce s občany to nejde
úředníci. Chápou, že je to jen a jen pro ně, pro jejich bezpečnost,
bezpečnost jejich dětí. K mé lítosti je jich menšina. Při projednávání staveb kanalizace a chodníků v Horních Datyních, kde
jsme byli ještě spolu s projektantem a pracovníky investičního
odboru, se do nás několik občanů nevybíravě pustilo, že oni nám
nic nedají, nic nepovolí a nic na jejich pozemku se stavět nebude. Kdybych si absenci přechodů nespojila s tragickými dopravními nehodami, mohla by se mi jejich až hysterická reakce zdát
i úsměvná, bereme-li vzniklou situaci s nadhledem. V každém
případě je to pro mne nepochopitelné a trochu flustrující. Vždyť
to nejsem ani já a už vůbec ne úředníci městského úřadu, kteří na
projektu pracují, kdo jsou v důsledku absence chodníků a přechodu v ohrožení zdraví a života. Město se nikomu nesnaží vnutit ty
„zcela zbytečné“ chodníky, přechody a osvětlení jenom proto, že
má nazbyt peníze a neví kam by je investovalo. Město to nedělá
z nepřátelství k těm občanům, pro které chce chodník postavit,
ani z hamižnosti, aby získalo pár metrů zcela bezcenného pozemku pod chodníkem. Náš právní řád samozřejmě má nástroje, jak
práva k takovým pozemkům získat. Jedná se o speciální způsob
vyvlastnění práva věcného břemene, nyní služebnosti. Můžeme
jít touto cestou, je však pracná a hlavně zdlouhavá. Možná po
mnoha letech město všechna práva k pozemkům takto získá,
budou však v té době ještě dotace na chodníky, bude ještě vůle
představitelů města chodník stavět, či budou mít jiné priority?
A nebudou do té doby v důsledku zbytečných průtahů a zpoždění další oběti? Každý si v duchu říkáme a doufáme, že nás se
neštěstí netýká, ale každý dobře víme, že to není pravda. Proto
se obracím na všechny, kterých se problematika, o níž hovořím,
dotýká. Ne pro mě, ne pro úředníky, ne pro členy zastupitelstva a
rady, ale pro sebe nám pomozte.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Naše město není výjimkou a jako každé jiné má pro život lidí
nějaké výhody, pozitiva a naopak zase ty horší stránky. K těm negativům kromě jiného patří vysoká hustota dopravy na silnicích
2. třídy, a to jak ve směru na Řepiště, tak přes část Horní Datyně.
Frekventované komunikace, chybějící přechody, nevhodně umístěná zastávka, nedodržování dopravních předpisů a vcelku přirozené reakce dětí, se kterými, bohužel, musíme vždy jako řidiči
počítat, byly příčinou nebo alespoň jednou z příčin dvou vážných
dopravních nehod v našem městě. Obětí obou byly děti, ta poslední měla bohužel ty nejtragičtější následky. Jsem přesvědčena, že
neexistuje občan našeho města, který si po poslední tragické nehodě nepoložil otázku. Proč se to stalo, co když se to v budoucnu
stane mi nebo mým blízkým, co mohu udělat já sám, abych něčemu obdobnému předešel. Každý z nás je v těchto záležitostech
nějak angažován, ať už citově, profesně nebo jinak.
Nechci teď psát o tom, co pro mne tyto události znamenaly jako
pro matku, byť již dospělých dětí nebo řidičku a jaký to bude
mít vliv na mé chování za volantem. Chci teď napsat pár slov
o tom, jak můžu pomoci nyní já z hlediska výkonu funkce, já jako
občan a vy, jako občané, k tomu, abychom v budoucnu eliminovali střety chodců s motorovými vozidly. Po tragické dopravní nehodě z ledna t. r. jsme obdrželi dopis dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Ostrava. Poukazují především na to, že
současný stav chodníků v Horních Datyních nevyhovuje platným
ČSN, chybějí chodníky podél silnice 2. třídy, nejsou zde přechody
pro chodce, místa u autobusových zastávek, kde chodci přecházejí silnici, jsou nedostatečně osvětlená. Protože vědí, že již asi
rok intenzivně pracujeme na projektové dokumentaci chodníků
v části Horní Datyně podél silnic 2. třídy, protože na její přípravě
s námi z odborného hlediska spolu s dopravním odborem Magistrátu města Ostravy spolupracují, kladou nám v závěru otázku:
„V jakém stupni projektové dokumentace se výše uvedená stavba
nachází a kdy je její předpokládaná realizace?“
Rádi bychom jim odpověděli, že projektová dokumentace podél
ulice Václavovická je dokončena, město vyčlenilo potřebné peníze z rozpočtu a mohli bychom se stavbou začít. Na projektové dokumentaci chodníků podél ulice Vratimovská pracujeme, je téměř
před dokončením až na jeden sporný úsek před kulturním domem
a po dokončení stavby kanalizace, obdržíme-li dotace, mohli bychom práce zahájit.
Jako město jsme již vykonali prakticky vše a přesto stavět nemůžeme. Pozemky pod chodníkem totiž, na rozdíl od Vratimova,
nepatří městu. Ve vratimovské části vlastnictví jiného subjektu
pozemku pod chodníkem bylo, resp. je, výjimkou a přesto nám to
představuje velkou překážku při opravě či stavbě chodníků. Pár
metrů čtverečních např. málem ohrozilo celou stavbu chodníku
od DDM po restauraci Nimrod, včetně výstavby tak důležitého
přechodu pro chodce před DDM.
V Horních Datyních musíme nově získat do vlastnictví, popř.
mít zřízeno, právo věcného břemene, nově služebnosti, všechny
pozemky pod chodníkem. Nemůžeme si dovolit pozemky vykupovat, celkově se jedná o velký rozsah, byť pro jednotlivé občany
jde většinou jen o pár metrů zanedbatelné hodnoty.
Jsou takoví, kteří chápou, že chodník, přechody, osvětlení přechodů si nestaví pro své potěšení ani představitelé města, ani

foto archiv KS
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informace občanům

Ze schůze Rady města Vratimova

Termíny a stanoviště sběru
velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
pro jaro 2014

a zasedání Zastupitelstva města Vratimova
Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání
dne 3. února 2014 projednávalo:
• Informace o finančních kontrolách v roce 2013
• Investiční akce v roce 2014
• Darování pozemku
• Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – návrh
aktualizace č. 1 pro období 2014-2023
• Rozpočtové opatření č. 1/2014
• Informace o přípravě realizace akce „Odkanalizování
Vratimova – Horních Datyň“
• Darování nově zaměřených pozemků pro investiční akci
„Rekonstrukce chodníků podél ul. Datyňská včetně zálivu pro AZ Nová škola“

Vratimov
10. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.
17. 3.
18. 3.

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

Horní Datyně

Rada města Vratimova na své schůzi
dne 21. února 2014 projednávala:
• Termíny a místa sběru velkoobjemového odpadu v roce
2014
• Přijetí finančního daru
• Přijetí věcného daru
• Žádost o finanční příspěvek pro Záchrannou stanici
Bartošovice na Moravě
• Dodatek č. 6 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na
území města Vratimova ČSAD Frýdek-Místek
• Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor
• Obecně závažnou vyhláška č. 1/2014
• Vyhlášení záměru pronajmout pozemek
• Smlouvy

Ivo Kičmer, místostarosta

19. 3. U Důlňáku u obchodu
20. 3. ulice Václavovická u kapličky
21. 3. 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!
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Oprava místní
komunikace U Lípy

Obecní byty

Město Vratimov plánuje v letošním roce provést opravu
vozovky místní komunikace č. 15b ul. U Lípy v celkové
délce 727 m.
Na opravu vozovky byla zpracována projektová dokumentace. Při opravě komunikace budou respektovány stávající šířkové, výškové i směrové poměry a stávající příčný
sklon. Byla zvolena varianta opravy s rekonstrukcí povrchu
vozovky novou prolévanou vrstvou – penetračním makadamem.
Oprava komunikace bude probíhat po etapách tak, aby
byl vždy zajištěn přístup k domům. V období kladení nové
vrstvy vozovky bude potřeba na nezbytně nutnou dobu komunikaci uzavřít. O všech krocích budou vlastníci pozemků předem informováni.
Do projektové dokumentace lze nahlédnout v kanceláři
7b, odboru investic a údržby obecního majetku MěÚ Vratimov v Po a St od 8.00 do 11.30h a od 12.30 do 17.00h.

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 její první aktualizace. Žadatel je
povinen osobně nebo písemně potvrdit trvání své žádosti
každoročně na počátku kalendářního roku, nejpozději však
do 31. 3. přísl. roku.
V případě, že se tak nestane, bude po dvou letech, po předchozím projednání v sociální a bytové komisi, vyřazen. O
vyřazení bude žadatel informován.
Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby obecního majetku
2

informace občanům

Činnost Sboru pro občanské
záležitosti ve spolupráci
s odborem sociálně-správním,
matrikou v roce 2013

školkou“ a pro žáky, kterým končila školní docházka na základních školách „Loučení s deváťáky“.
V listopadu se uskutečnilo tradiční „Setkání seniorů s představiteli města“, kterého se letos zúčastnilo cca 150 občanů ve
Vratimově a cca 50 občanů v Horních Datyních. Pro účastníky
setkání připravily členky Sboru pro občanské záležitosti malé
občerstvení a účastníci obdrželi Vratimovský kalendář.
V závěru roku navštívil naše občany v okolních domech pro
seniory místostarosta, pan Ivo Kičmer, společně s členkami
Sboru pro občanské záležitosti, paní Kozárovou a paní Veselkovou. Celkem rozvezli téměř šedesát dárkových balíčků.

K 1. lednu 2014 vykazoval Vratimov 7 130 obyvatel.
Vítání občánků v roce 2013 proběhlo v šesti termínech a
bylo celkem přivítáno 42 dětí z toho 36 v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově a 6 dětí v Kulturním domě v Horních
Datyních. Z celkového počtu bylo 24 děvčátek: 2x Anna (1x
např. Sofie, Justýna, Eva, Hana, Mia, Tereza) a 18 chlapečků: 2x
Matyáš, Jiří a Lukáš (1x např. Šimon, Viktor, Jindřich, Adam,
Oliver, Patrik). Jména dětí jsou zapsána v pamětní knize a rodiče dětí obdrželi kytičku, pamětní knížku a dárek – polštářek.

První akcí v letošním roce uspořádanou ve spolupráci se
Sborem pro občanské záležitosti bude již tradiční „Vítání
občánků“, které se uskuteční v sobotu 22. března 2014 ve
Vratimově.
Telefonické objednávky: 595705925 – matrika
Osobně: na odboru sociálně-správním Městského úřadu
ve Vratimově, 1. patro, dv. č. 1 – matrika, p. Večeřová
Objednávky na e-mailovou adresu:
vecerova.meu@vratimov.cz

Svatebních obřadů bylo v roce 2013 celkem 17 z toho jeden
církevní sňatek.
SPOZ uspořádal pro předškolní děti, které v září nastoupily do prvních tříd základních škol akci „Loučení s mateřskou

Jaromíra Maulerová, tajemnice SPOZ Vratimov
Jarmila Slívová, tajemnice SPOZ Horní Datyně

Jak vypadá Indie očima
vratimovské rodačky

Provozovatel kanalizace
Z důvodu uzavření koncesní smlouvy, dle které se společnost
SmVaK Ostrava a. s. stala provozovatelem nové kanalizace v lokalitě Vratimov - Podlesí, prosíme občany, kterých se to týká, aby
se dostavili na některé zákaznické centrum SmVak Ostrava a. s.
(přehled vč. pracovní doby najdete na stránkách www.smvak.cz
v sekci Zákazníkům) ve věci uzavření nové smlouvy na dodávku
vody a odvádění odpadních vod. Doposud bylo odvádění odpadní vody realizováno na základě dodatku ke smlouvě na dodávku
vody, který byl uzavřen pouze na dobu určitou do doby uzavření
smlouvy s provozovatelem kanalizace.
V případě nejasností můžete kontaktovat ZC:
Zákaznické centrum F-M: p. Pavlicová- tel.: 558 402 133,
Ing. Hojdyšová – tel.: 558 402 117, 603 899 798
Zákaznické centrum Ostrava:
p. Grussmannová - tel.: 596 697 220, 731 534 969

Po měsíci stráveném v Indii jsem si řekla, že by nebylo špatné se o zážitky z cesty podělit. Proto jsme se dohodli s Klubem důchodců na malém povídání s fotografiemi o tom, jak
vidí Indii příležitostný cestovatel z malého města ve střední
Evropě.
Pokud budete mít zájem si vyslechnout laické postřehy z Indie a podívat se na pár fotografií zobrazující památky i běžný
život Indů, přijďte dne 3. 3. 2014 v 10:15 hodin do malého sálu
Kulturního domu Vratimov (vchod od parkoviště u paneláků).
Srdečně zve JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

SmVaK Ostrava a. s.

Tříkrálová sbírka 2014

1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici
a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa
2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy
3. Podpora lidí bez domova ve startovacích bytech sv. Lucie
4. Podpora aktivit matek s dětmi v tísni v azylovém domě
sv. Zdislavy
5. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v nouzi v Ostravě
6. Rekonstrukce tréninkových prostor pro lidi ohrožené sociálním
vyloučením v Charitním středisku sv. Lucie – startovací byty a
vytvoření zázemí pro komunitní práci s dobrovolníky
7. Rozvoj chráněných dílen - Charita sv. Alexandra
8. Podpora chráněného bydlení - Charita sv. Alexandra
Všem zdejším lidem dobré vůle náleží ocenění a poděkování.

Začátkem ledna 2014 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 5. 1. 2014.
Výsledná částka Tříkrálové sbírky ve Vratimově v roce 2013
činí 30 011 Kč a bude použita v rámci celkového výtěžku v Diecézi ostravsko-opavské (13 297 596 Kč) charity na účely:

JUDr. Šárka Vrchlabská
Charita Ostrava
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Kauza laguny bohužel nekončí
Zvýšený počet e-mailových dotazů svědčí o tom, že se k Vám
již delší dobu nedostaly žádné informace co s „našimi lagunami“.
Dovoluji si toto familiérní oslovení, neboť uběhly již více než tři
roky od doby, kdy na území našeho města byly navezeny první
hromady sludgí z lagun Ostramo Ostrava. Po urputném boji zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků se sice po nějaké
době podařilo zastavit nelegální návoz a zpracovávání vytěženého nebezpečného odpadu na našem území, který pak již byl směřován tam, kam skutečně patří, tedy na skládku nebezpečných
odpadů. Z nepodařené mnohamiliardové „ekologické akce“ nám
zůstala v těsné blízkosti centra města „památka“ ve formě hromady 5 – 8 tisíců tun vytěženého nebezpečného odpadu smíchaného
s vápnem a uhelným prachem. Aby se těm, kteří s tím nakládají,
zjednodušila situace, byla směska nebezpečného odpadu, vápna a
uhelného prachu prohlášena výrobkem.
Dne 15. 2. 2011 jsem se písemně obrátila, mimo jiné, i na tehdejšího ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupu, abych
ho informovala o nezákonných praktikách při nakládání s vytěženými ostravskými lagunami na území našeho města. Kromě
jiného jsem v dopise použila tato slova. „Vážený pane ministře,
raději si ani nepředstavuji takovou možnost, že společnosti s neprůhlednou vlastnickou strukturou poté, kdy od státu získají
finanční prostředky na likvidaci lagun, ponechají hromady neznámé hmoty v centru našeho města. Kdo potom bude hradit likvidaci těchto „lagun“. Bohužel v našem státě by se nejednalo
o první takový případ. Proto si na toto nebezpečí dovoluji v zájmu
ochrany našich obyvatel Vaše ministerstvo důrazně upozornit.“
A bohužel jsem netušila, jak tato slova budou prorocká. Od tohoto dopisu uplynuly tři roky a k navezeným tisícům tunám se
nikdo nehlásí.
Někdy začátkem listopadu minulého roku o ně projevila zájem
jedna firma s tím, že by odvoz byl spolufinancován Moravskoslezským krajem. Hejtmanovi Moravskoslezského kraje jsme dle
jejich požadavku zaslali informaci, že vytěžené laguny se stále
nacházejí v katastru našeho města a je v zájmu občanů, aby byly
odstraněny. Bohužel, ani tato poslední naděje zbavit město hromad z lagun nevypadá příliš nadějně a s největší pravděpodobností nebude úspěšná.
Další cestou, kterou se snažíme jít, je zpětně změnit to, co bylo
nazváno výrobkem a označeno např. jako NOLO, Geobal apod.
na odpad, resp. nebezpečný odpad. Novela zákona o odpadech
nám dle mého názoru takovou možnost dává, za předpokladu,
že původní účelové určení movité věci, která vznikla při sanaci
půdy jako znečištěný materiál, látka nebo výrobek odpadlo nebo
zaniklo. ČIŽP, na kterou jsme se obrátili asi před rokem s tímto
právním názorem a požadavkem, aby se dále zabývala nikoliv
hromadou výrobku, ale nebezpečného odpadu sice netvrdila, že
tento výklad není správný, nicméně namítala, že jsme skutečnost,
že původní účelové určení zaniklo nebo odpadlo, neprokázali.
Jak prokázat cizím subjektům, že účelové určení věci v jejich
vlastnictví odpadlo nebo zaniklo. Toť otázka. Možná nám pomůže právě to, že se dnes již k hromadě sludgí nikdo nehlásí. Obrátili jsme se proto písemně na všechny potencionální vlastníky, a
tedy i potencionální subjekty, které by mohly materiál použít či
spíše využít. Připomínám, že se jedná o DIAMO s. p., zastřešující
za stát celý projekt likvidace lagun, Sdružení Čistá Ostrava, za
něhož jedná jeden ze tří členů GEOSAN GROUP a. s. , které vyhrálo výběrové řízení na likvidaci lagun, BALTOM s. r. o., nyní
v konkursu, subdodavatel Sdružení Čistá Ostrava a společnost
Simul trust a. s., koncový odběratel výrobků z vytěžených sludgí.
Areál, kde se nevyužité hromady sludgí nachází patří společnosti
DATAFISH OSTRAVA, s. r. o., ta však je v celé akci „jen“ pronajímatelem a své pozemky propůjčila ke zpracování sludgí a jejich
skladování. Jejich vlastníkem nikdy nebyla.

Po úvodu tohoto článku pravděpodobně nikdo nemá pochybnosti o tom, co stálo v odpovědích DIAMA s. p., GEOSAN
GROUP a. s., konkursní správkyně společnosti BALTOM s. r. o.
či společnosti Simul trust a. s. Naplnily se naše obavy vyslovené
v počátcích realizace miliardové zakázky vůči hlavnímu garantovi této zakázky z hlediska ochrany životního prostředí, tedy
vůči ministerstvu životního prostředí a jeho tehdejšímu ministru.
Nikdo se k tisícům tunám „paliva“ nezná, nikdo se necítí být jeho
vlastníkem. S nadsázkou řečeno, všichni by toto vzácné a hodnotné palivo chtěli využít, bohužel jim v tom brání jediné, právě oni
nejsou vlastníky. I obdobná slova zazněla z úst zástupců některých společností při osobním jednání, navržená zcela jednoduchá
právní řešení této otázky však nikdo neakceptoval. Proč? Asi ty
hromady páchnoucí směsi nebudou tak žádaným artiklem, jak se
nám všichni snažili ty tři roky namluvit.
Samozřejmě se vlastník dá dohledat, mohl by to učinit například soud na základě něčí žaloby, neboť tomu by se snad podařilo získat všechny potřebné doklady o pohybu sludgí. Nemyslím
o tom faktickém, ten je v podstatě jasný. Vede z Ostravy do Vratimova. Mám na mysli pohyb právní, papírový, neboť pokud hmota
změnila vlastníka, měl splněno i GEOSAN GROUP a. s., mohl
inkasovat miliardy a bylo úplně jedno, že kousek vedle rostou
nové laguny, ne sice pod zemí, ale nad ní.
Nicméně je teď na ČIŽP, aby posoudila, zda tím, že hromady
nemají vlastníka, zaniklo či odpadlo jejich původní účelové určení. Snad už to bude i pro státní orgány dostačující důkaz o tom,
že jsme měli od počátku pravdu. Důkaz o tom, že se jednalo o nehorázná a hrubá porušování zákonů na úkor zdraví občanů a důkaz o tom, že je konečně čas postavit se na stranu občanů a hájit
jejich zájmy.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto archiv KS
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Anketa o historickém výskytu větrných mlýnků
na území Slezské brány
Knihovna & Šenovské muzeum ve spolupráci s p. K. Mlýnkem (www.vetrnemlynky.cz) provádí průzkum historického výskytu větrných mlýnků na území Slezské brány. Vyzýváme proto
všechny občany ke spolupráci.

Vyplněné dotazníky posílejte prosím na adresu – Knihovna Šenovské muzeum ul. Kostelní č. 128, 739 34 Šenov nebo na e-mail:
kmsenov@volny.cz. O konečných výsledcích průzkumu Vás budeme informovat. Předem děkujeme za spolupráci – Simona Slavíková, Karel Mlýnek.

Jméno a příjmení .......................................................................................................................................................................................
Číslo popisné domu u kterého mlýnek stával............................................................................................................................................
Jméno původního majitele mlýnku...........................................................................................................................................................
Doplňující informace (př. kdy byl zbořen aj.)...........................................................................................................................................

Papír za papír,
aneb papír zdarma?

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

Kulturní středisko

Začátkem tohoto školního roku se naše Mateřská škola ve Vratimově zapojila do projektu společnosti SITA „Papír za papír“.
Tento projekt představuje jednoduchý princip s ekologicko-výchovným efektem. Za sběr dostane MŠ nové školní potřeby vyrobené z recyklovaného papíru. Společnost nám přistavila modrý
kontejner a my jsme vyzvali rodiče s dětmi ke spolupráci.
Jaké však bylo naše překvapení, když jsme zanedlouho zjistili, že nám papír z kontejneru pravidelně mizí. Hned v měsíci
říjnu jsme konfrontovali jednu starší paní, která se netajila tím,
že chce balíky sběru zpeněžit a finančně tak pomoci svému třicetiletému, nezaměstnanému vnukovi. Dvakrát se nám rovněž
podařilo odchytit zaměstnance jiné firmy, zabývající se nakládáním s odpady, kteří nám rovnou omylem vysypali celý kontejner
(k úplnosti věci dodáváme, že jsme od nich obdrželi jako satisfakci roli žlutých pytlů na odpadky). Papír však mizel a mizí stále
dál. Jako impuls k napsání tohoto článku byl poslední incident,
kdy majitel vínově červeného osobního vozu bez skrupulí v dopoledních hodinách všedního dne přistavil svůj vůz ke kontejneru a začal hbitě přemisťovat balíky papíru do svého vozu. Zajímalo nás, co vede člověka, který není evidentně v hmotné nouzi, k takovému jednání? To jsme se ale nedozvěděli, protože odjel
rychleji, než jsme se ho stačili zeptat. Proto Vás všechny spoluobčany prosíme, neberte nám papír z našeho modrého označeného kontejneru před vchodem do MŠ. Není to fér jak k dětem,
tak k jejich rodičům, kteří se naší škole svou obětavostí snaží finančně pomoci a podporují tuto ekologickou aktivitu. Děkujeme.
Za kolektiv zaměstnanců
Mgr. Monika Chylinská
zástupce ředitelky MŠ

VRATIMOV 11. března v 19 hodin

Výlet po Mexiku
s vratimovskou cestovatelkou
Renátou Moskalovou

Kinosál společenského domu
Vratimov

vstupné 50 Kč

Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov,
rezervace vstupenek na tel. 595 700 751
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knihovna ve Vratimově

Knihovna ve Vratimově slouží všem občanům již 90 let.
V letošním roce si připomínáme, že knihovna ve Vratimově
slouží všem občanům již 90 let.

přestěhována do malé místnosti před obecní kanceláří (levý boční
vchod školy na Švermově náměstí). Měla již asi 2000 svazků knih
v odděleních pro dospělé, naučné literatury a literatury pro mládež. Na podzim r. 1945 byla knihovna přestěhována do 1 místnosti v bytě bývalého ředitele německé školy, dnes učňovské školy u továrny. Knihovna byla vybavena skříněmi z něm. majetku.
Koncem roku 1946 se učitel Pěčonka vzdal vedení knihovny,
protože od října 1945 byl jmenován okresním knihovnickým inspektorem v Místku a knihovníkem MLK se stal jeho bratr Josef
Pečonka, hutník.
V roce 1949 byla přestěhována místní lidová knihovna (jak se
nazývala od r. 1945) do samostatné místnosti v suterénu ZDŠ na
Švermově nám. (v dnešní školní jídelně), v r. 1955 do 1 místnosti
bývalého závodního hostince (dříve Řehův hostinec) u železničního přejezdu. Tato místnost byla skříněmi předělená a v jedné
polovině byla závodní knihovna ROH vratimovských papíren a druhou polovinu obývala MLK. V té době, tj. rok 1958, měla
Místní lidová knihovna 3987 knih a 14.078 výpůjček ročně, byla
také vybavena novými kovovými regály.
V roce 1960, kdy byla dostavěna budova MěNV, byla knihovna
přestěhována do této budovy do místnosti č. 7 a obsahovala 5174
svazků knih. Knihovník Josef Pěčonka krátce nato onemocněl a
na podzim r. 1962 zemřel. Po dobu jeho nemoci jej zastupovala
jeho dcera Ivana Ježová, která pak převzala knihovnu a vedla ji.
Pod jejím vedením knihovna zlepšovala služby čtenářům (rozdělením lit. naučné do 6 skupin aj.) a tak v roce 1965 už tato místnost
nestačila, a proto knihovnice požádala o novou místnost. Jelikož
místnost nebyla, knihovnice se dohodla, že v sousední místnosti,
kde zasedal Místní lidový soud, postaví skříňky a vždy v půjčovní dny do nich vystaví knihy. A tak vznikl volný výběr v malém,
který se v té době uplatňoval a čtenáři jej přijali s radostí. Tím
se opět zvýšil počet výpůjček i čtenářů. Knihovnice nakupovala
stále více knih a tak se zvýšil počet svazků v knihovně. V roce
1965 dosahoval knihovní fond 6.076 knih a 20.002 výpůjček za
rok. Toto zvýšení se odrazilo také finančně. Okresní knihovna
přidělovala stále více peněz pro nákup knih.
Když se zrušil Místní lidový soud, dostala knihovna přidělenou
celou místnost a tak knihovnice zde zřídila za pomoci komunálních služeb, které zhotovily skříně, půjčovní místnost s volným
výběrem knih a začala půjčovat i časopisy. Postupně se knihy
pro mládež rozdělily do tří věkových skupin a na naučnou pro
mládež. To bylo v roce 1969 a od té doby znovu rostou výpůjčky
knih, počet knih a počet čtenářů, ale i nároky čtenářů. V roce
1972 měla knihovna celkem 11.224 svazků knih a dosahuje přes
27.000 výpůjček ročně.“
(Přepsáno podle textu nalezeného v archivu knihovny. Bez jazykové úpravy.)
Provoz knihovny ve Společenském domě byl zahájen
29. srpna 1973, jak se opět uvádí v našem archivu. Od této doby
se služby knihovny neustále doplňovaly a knihovna získávala novou tvář.
Kromě půjčování knih (od roku 1996 máme automatizovaný
výpůjční systém) se v knihovně začala připravovat řada besed,
autorských čtení, výstav a soutěží. Převážná část těchto akcí je
určena pro děti a mládež.
Od roku 2001 je Městská knihovna VRATIMOV pověřená výkonem Regionálních funkcí. Pro knihovny v Žabni, Řepištích,
Paskově a Oprechticích zajišťujeme jejich provoz, nákup a zpracování výměnných fondů, které jsou jednou za dva měsíce obměňovány, připravujeme výstavy, besedy s dětmi a mládeží a řadu
dalších akcí. Knihovna v Řepištích již dvakrát obdržela ocenění
Ministerstva kultury v soutěži Knihovna roku a v loňském roce

Dovolte nám malé ohlédnutí.
Z ARCHIVU KNIHOVNY:
(Přepsáno podle textu nalezeného v archivu knihovny. Bez jazykové úpravy.)
„Před založením obecní knihovny existovaly ve Vratimově
spolkové knihovny Matice osvěty lidové asi se 400 svazky a tělovýchovné jednoty Sokol, která měla vedle odborné tělovýchovné
literatury asi 300 svazků zábavných knih, které byly pravidelně
půjčovány členům. Knihovna MOL plnila funkci veřejné knihovny a půjčovala knihy pravidelně jednou týdně.
V pokladní knize MOL se v příjmech objevují položky:
29. 12. 1918
výtěžek z knihovny za půjčení knih za rok 1918
		
35, 50 Kč
12. 7. 1919
při oslavě Husově vybral pan ředitel Fr. Hrbáč
		
104,34 Kč
31. 12. 1919
výtěžek z knihovny za půjčení knih v roce 1919
		
28,- Kč
Položky vydání obsahují většinou poplatek za vazbu knih panu
Máchovi z Brušperka, který účtoval za vazbu knih podle velikosti
od 3 do 10,- Kč.
V roce 1924 stala se knihovna Matice osvěty lidové základem
veřejné obecní knihovny na základě zákona o zřizování obecních
knihovny z roku 1919. Do nově zřízené obecní knihovny byly
předány knihy tělovýchovné jednoty Sokol a tak vznikla veřejná
obecní knihovna ve Vratimově, která byla umístěna v „extrovně“
(klubovně v hostinci U Paskovských). Knihovnu vedl mladý učitel Josef Vavřík. Půjčovalo se v neděli dopoledne a výpůjček bylo
několik set za rok.
Po učiteli Vavříkovi převzal vedení VOK na čas učitel Fr. Pastrňák s po něm učitel E. Vojtek. Za něj byla knihovna přestěhována
do třídy měšťanské školy na náměstí. Když učitel Vojtek odešel
do Místku, převzal po něm knihovnu Josef Sládek, důchodce
z Podlesí, který ji vedl až do onemocnění, krátce před svou smrtí.
Za jeho vedení se zvýšil počet výpůjček průměrně na 2500 svazků ročně.
Od jara roku 1939 do konce r. 1946 byl knihovníkem VOB – od
r. 1945 místní lidové knihovny – učitel Jan Pěčonka, který zvýšil počet výpůjček na průměr 6000 svazků ročně. Knihovna byla

foto archiv Knihova Vratimov
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získala diplom knihovna v Žabni. Máme radost, že naše práce má
své výsledky.
Několik údajů ze statistického výkazu za rok 2013:
Na 90,9 m2, které má knihovna k dispozici v půjčovně, se
v loňském roce vystřídalo 7.890 uživatelů, kteří si přišli vypůjčit 33.686 knih, 1.152 využilo internet, 1.046 žáků a žáčků přišlo
na některou z 57 besed a 2.395 vidělo naše výstavy v chodbičce
knihovny.
Do statistických výkazů se uvádí i návštěvníci webových stránek, kteří hledali v katalozích, rezervovali si knihy nebo si výpůjčky prodlužovali. Těch bylo v loňském roce 2.227.
To je jenom odpověď na časté dotazy, zda občané do knihovny
„chodí“.
Blíží se „Březen – měsíc čtenářů“. Kromě besed pro žáky
základních škol, soutěže Lovci perel a výstavy fotografií Táni
Baštinské „Paskovský zámek“, máme opět připravenou Noc
s Andersenem. Začínáme v pátek 4. 4. v 17:00 hodin a končíme
v sobotu 5. 4. v 8:30 hodin. Tentokrát s komisařem Vrťapkou na
téma „Detektivem snadno a rychle“. Přihlášky si zájemci mohou
vyzvednou v knihovně a prosíme je odevzdat do 10. března.
A ještě jeden dárek k našemu výročí. Pokud se bude chtít do
knihovny od 3. března do 31. března přihlásit dítě do 15 let, bude
mít roční registraci ZDARMA. Těšíme se na Vás.

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Divadelní společnost Háta

Vztahy na úrovni

Kinosál společenského domu Vratimov

Za kolektiv pracovnic MěK Vratimov
Mgr. Hana Pščolková
Půjčovní doba:
pondělí a čtvrtek 		
9.00 – 12.00
úterý 			
9.00 – 12.00
pátek					

29. dubna v 19 hodin
vstupné 350 Kč

13.00 – 18.00

Svižná komedie Divadelní společnosti Háta ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů
sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi.

13.00 – 16.00

Další informace najdete na naší webové stránce
www.knihovna-vratimov.cz nebo na facebooku.

Režie: Antonín Procházka
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Kateřina Hrachovcová,
Mahulena Bočanová, Ivana Andrlová, Martin Zounar,
Pavel Nečas.

STOP
VÝDAJŮM ZA TOPENÍ

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.

PŘIPRAVTE SE
NA VÝMĚNU KOTLE

MÁTE ZELENOU

od 2.1. 2014

ROZJEĎTE SE PRO

DOTACI

Kronika města Vratimova – část 32.

DOTACE

www.lokalni-topeniste.cz
Cílem dotačního programu je snížení úrovně znečištění ovzduší
v Moravskoslezském kraji, kde je silné zatížení znečišťujícími látkami
pocházejícími
z průmyslu, dopravy a malých spalovacích zdrojů
v domácnostech.

Počasí 1932
Prvního května krásný den, jen deště třeba. 2. krásně, 3. drobný
hustý déšť z rána, 4. – 6. jasno, teplo, jen pršet nechce, je sucho,
sázejí se brambory a řepa. 7. k ránu hřmí, pak nastane dosti
vydatný déšť, ve dne zamračeno. 8. dopoledne pěkně, 9. pršelo
celý den, déšť drobný, bylo sucho. 10. – 15. pěkně, teplo, v řece se
už koupají, 16. pěkně, avšak příliš větrno, vysychá, velká chyba
pro traviny a jeteliny a co potřebuje vlahy. 17. – 18. pěkně teplo,
deště třeba, 19. – 22. neobyčejně sucho, velká škoda na travinách,
23. – 25. konečně mírný déšť, zúrodňující v tom velkém suchu,
ale bylo jej málo. 26. na Boží tělo dopoledne pršelo, s procestvím
se nechodilo. Na to dva následující dny bylo pěkně. 30. - 31.
trochu pršelo.
Od 1. – 4. června zamračeno, temperatura mírná, sucho. 5. – 6.
dešťové přeháňky, zamračeno, 9. studeno, bezvětří, odpoledne 1
hodinu notný liják a pak prší s přestávkami. 10. – 12. ráno krásně,
později zamračeno, mírně teplo, 14. ráno a odpoledne drobný
déšť.
pokračování příště

Topte EKOLOGICKY
Domácí topeniště mají až třetinový podíl na znečištění ovzduší v kraji, přestože
tuhými palivy zde topí pouze cca 13 % domácností. Dle emisních bilancí
ČHMÚ bylo v roce 2010 z domácností v Moravskoslezském kraji vypuštěno
více než 1 tis. tun tuhých znečišťujících látek.

Zavedením tohoto dotačního programu se předpokládá snížení vysoké
zátěže obyvatel zapříčiněné právě znečišťujícími látkami z lokálních topenišť.
V domácích kotlích na tuhá paliva lidé často spalují nekvalitní paliva,
případně i odpady.

Topte MODERNĚ
Automatické podavače optimalizují množství a způsob využití paliva a díky
samostatnému a průběžnému zásobování kotle tak vzniká menší množství
znečišťujících látek, neboť většina těchto látek je generována právě při
zahájení procesu spalování.

Topte ÚSPORNĚ
Seznam podporovaných kotlů je průběžně aktualizován Státním fondem
životního prostředí ČR a je k dispozici na http://www.sfzp.cz/

Výše dotace činí 15 - 60 tis. Kč / na jeden kotel
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2014
(nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

Toto je právě částka, která je rozdílem mezi pořizovací cenou za moderní kotel
a cenou za běžný, technologicky zastaralý odhořívací nebo prohořívací kotel.
Nový kotel na uhlí nebo uhlí a biomasu s plně automatickým plněním musí
splňovat minimálně podmínky emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 a nesmí
umožňovat ruční přikládání.
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vratimovská galerie

Mgr. Kristýna Kuboňová: Einstein, Scott a já aneb život po tel-avivsku
Po výstavě obrazů akademického malíře Jana Samka Zóny
šedivé a zóny barevné v galerii Kulturního střediska Vratimov
vystaví své fotografie z pobytu v Izraeli studentka doktorského studia oboru Religionistika Filosofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně Mgr. Kristýna Kuboňová, donedávna lektorka
brněnské pobočky Židovského muzea v Praze. V současné době
přednáší na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity témata
dotýkající se problematiky judaismu, sionismu a antisemitismu,
vyučuje hebrejštinu v židovské obci v Brně.
K výstavě samotné uvádí:
„Výstavu fotografií jsem se rozhodla vytvořit po návratu z dvousemestrálního studijního pobytu v Tel Avivu v letech
2011-2012 a průběžně ji doplňuji fotografiemi pořízenými během dalších návštěv Izraele v letech 2012-2013. Fotografie zachycují jak okamžiky z běžného života Izraelců a izraelských
Arabů, tak místa spojená se třemi největšími západními náboženskými tradicemi - judaismem, křesťanstvím a islámem.“
Výstava fotografií Einstein, Scott a já aneb život po tel-avivsku
bude ve Vratimovské galerii otevřena od úterý 11. března. Výstava potrvá do 3. dubna.
Kulturní středisko Vratimov

foto Kristýna Kuboňová

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Mgr. Kristýna Kuboňová

Einstein, Scott
a já aneb život
po tel-avivsku
Výstava fotografií ve Vratimovské galerii
se bude konat od 11. března do 3. dubna.

Vratimovská galerie je otevřena každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.
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co se děje v domečku

ZIK-ZAK Vratimov si přivezl 4 medaile!
O víkendu 1. a 2. února 2014 se konalo v Mohelnici MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v twirlingu (práce s hůlkou) a
skupinové choreografii s pompony.
Naše sestava v počtu 42 děvčat + trenérky odjížděla z Vratimova v sobotu brzy ráno autobusem a fanoušci (rodiče a kamarádi) dorazili auty. Nálada byla veselá, ale i bojovná, všichni jsme toužili po medailovém umístění… Po příjezdu do
Mohelnice jsme zjistili, že tyto plány bojovat o medaile mají
i další skupiny a jednotlivci ve sportovní hale. Každé číslo předvedlo jedinečné vystoupení, rozhodčí měli plné ruce práce, atmosféra v hale by se dala krájet. Rodiče v hledišti vytvořili úžasnou
atmosféru! Děkujeme za povzbuzování, vyplatilo se to a pro Vratimov jsme získali:
1. místo Dominika Matušková, taneční sólo hůlka,
kategorie: junior starší
2. místo Barbora Kučová, sólo 2 hůlky povinná hudba,
kategorie: junior starší
3. místo ZIK-ZAK KOSTRDÍČKA VRATIMOV,
skupinová choreografie pompony
1. místo ZIK-ZAK BUBLINKY VRATIMOV,
skupinová choreografie pompony + nominace na 		
MISTROVSTVÍ EVROPY do Belgie v dubnu 2014
Děkuji všem děvčatům za super výkon! Velký dík patří hlavně
trenérkám Andi Mindekové, Lucce Vysloužilové, Zuzce Urbancové a Renátě Hloušové.
A ještě jedna velká prosba DRŽTE NÁM PALCE DO BELGIE!!!
Mindeková Hana

foto archiv DDM
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Věřit se nechce, ale 1. března 2014 uplynulo
10 let od smrti pana

Zůstáváte stále
mezi námi a krásné
vzpomínky na vás žijí v
nás. Dne 22. 3. a 20. 4.
vzpomeneme 2. smutné
výročí, kdy nás opustili
manželé

Josefa Mokroše.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi!
Manželka, dcera a syn s rodinami.

paní Libuše Kupčová a pan Pavel Kupča.
Dne 18. 2. 2014 jsme vzpomněli úmrtí pana

S láskou vzpomínají Hanka a Petr s rodinami.

Miroslava Koláře.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Manželka Libuše, dcera Miroslava
s rodinou.

Dne 6. 3. vzpomeneme
nedožité 100-té narozeniny
pana

Františka
Lukeše.

Dne 29. března 2014 uplynou 4 roky, kdy nás
opustil náš milovaný

Letos by se dožila
90-tin i paní

Oldřich Pleva.

Božena Lukešová.

S láskou vzpomínají a nezapomenou
manželka a dcery s rodinami.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s láskou a úctou. Dcery s rodinami.

Dne 19. března uplyne 7 let, kdy nás opustila
naše milovaná maminka paní

Kdo znal, vzpomene, kdo ho měl
rád, nezapomene. Dne 2. března 2014
vzpomínáme nedožitých 80 let pana

Věra Hanáková.

Ladislava Rumánka.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

S láskou vzpomíná manželka Miluše,
synové a dcera s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Senioři bilancovali

INZERCE PRO VÁS

Vratimovští senioři, členové Klubu důchodců, se sešli 23. ledna 2014, aby zhodnotili svou činnost v loňském roce a pohovořili o tom, co mohou očekávat v roce letošním. S potěšením
mezi sebou uvítali paní starostku JUDr. Dagmar Hrudovou,
pana místostarostu Ivo Kičmera a pana místopředsedu Klubu
důchodců NOO Biocel a.s. Paskov Grygarčíka. Představitelé
města nám odpovídali na dotazy o životě v našem městě. Je
potěšitelné a velmi ceněné, že činnost Klubu hmotně podporuje zastupitelstvo města, jinak Klub disponuje jen vlastními
prostředky. Klub je otevřen pro všechny seniory, kteří si chtějí
zpestřit své chvíle odpočinku mezi vrstevníky z řad spoluobčanů města.

Vyměním chatu 2+1 v údolí řeky Moravice za byt ve Vratimově
v osob. vlastnictví. Tel.: 725 963 135.

Prodej medu od včelaře. Tmavý 130 Kč/kg. Tel.: 739 419 164.

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.

Za klub důchodců města Vratimova
Anna Huppertová

Pronajmeme nezařízený byt 3+1 ve Vratimově.
Nájem 6000 Kč + služby. Tel.: 603 740 000.
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akce v DDM a kulturním středisku

Kurzy

Březen v kulturním středisku
Pondělí

15.30
17.00
18.00
18.30
19.00
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00

Program ve Společenském domě ve Vratimově
1. března 10.00
banketka
3. března 09.00
cv. sál
3. března 10.15
banketka
			
3. března 16.30
kinosál
6. března 15.00
učebna č. 11
10. března 09.00
cv. sál
10. března 16.30
kinosál
11. března 19.00
kinosál
13. března 15.00
učebna č. 11
17. března 09.00
cv. sál
17. března 16.30
kinosál
18. března 08.30
kinosál
18. března 10.00
kinosál
21. března 19.00
kinosál
			
23. března 10.00
kinosál
			
24. března 09.00
cv. sál
24. března 16.30
kinosál
25. března 18.00
kinosál
			
27. března 16.30
kinosál
28. března 14.30
velký sál
			
31. března 09.00
cv. sál
31. března 16.30
kinosál
			

schůze - rybáři
cvičení seniorů
přednáška pro
seniory - INDIE
zkouška ZUŠ
autoškola
cvičení seniorů
zkouška ZUŠ
diashow Mexiko
autoškola
cvičení seniorů
zkouška ZUŠ
divadlo pro MŠ a ZŠ
divadlo pro MŠ a ZŠ
divadlo D.N.A.
Dívčí válka
nedělní pohádka
Trpasličí pohádka
cvičení seniorů
zkouška ZUŠ
Těšínské divadlo
Smrtelná vražda
zkouška ZUŠ
schůze Klubu
důchodců Paskov
cvičení seniorů
zkouška ZUŠ

Úterý

Středa

Čtvrtek

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

3. ročník AJ
5. ročník AJ
aerobic mix
3. ročník AJ
relax a jóga
vinyasa power jóga
pilates
bodyform s Lenkou
jóga s Míšou
bodystyling
fitbalony s Luckou
pilates
bodyform s Lenkou

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
5. 3.
7. 3.
9. 3.
12. 3.
15. - 16. 3.
19. 3.
23. 3.
26. 3.
28. 3.
2. 4.

Informační schůzka LDT Letní hudba, 17:00 DDM Vratimov
Diskotéka pro 6.- 9. třídy ZŠ
Badmint. turnaj pro děti – tělocvična Řepiště, 12:00 prezence
Informační schůzka LDT Přežití, 17:00 DDM Vratimov
Angličtina na Domečku – pouze předem přihlášení
Informační schůzka LDT Myšinec, 17:00 DDM Vratimov
Maňáskové divadélko, 10:00 DDM Vratimov
Informační schůzka LDT Šmoulové II., 17:00 DDM Vratimov
Informační schůzka Soustředění Mažoretky příměstský tábor,
17:00 DDM Vratimov
Informační schůzka LDT Animáky, 17:00 DDM Vratimov

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
Nedělní pohádka

Divadélko Smíšek

Trpasličí pohádka

Program v Kulturním domě Horní Datyně
1. března 20.00
velký sál
8. března 09.00
velký sál
			
8. března 16.00
klubovna
12. března 17.00
klubovna
14. března 18.00
velký sál
15. března 15.00
velký sál
28. března 18.45
klubovna

ples ZŠ Datyňská
Okresní sdružení 		
představitelů SDH
schůze ZO ČZS
schůze MO KSČM
schůze TJ sokol HD
karneval SDH HD
schůze ZO ČSV

neděle 23. března v 10 hodin

kinosál Hvězda Společenského domu Vratimov
rodinné vstupné 80 Kč • dospělí 60 Kč • děti 40 Kč

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

Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.
Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov,
rezervace vstupenek na tel. 595 700 751
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kino Hvězda v březnu
Pohádková sobota pro děti

Do poháDky za
zvířátky II.

1. března ve 14 hodin
ČR, 65´, pásmo animovaných
pohádek, vstupné 30 Kč, přístupnost bez omezení
O starém psu Bodříkovi, Cvrček
a pavouk, Pasáček vepřů, Velbloudi nápady, Statečné kuřátko, Jak štěňátko dostalo chuť
na med, Krtek zahradníkem

DIana

DonšajnI

20. března v 19 hodin
VB, 2013, 108´, životopisné drama (české titulky), vstupné
70 Kč, přístupnost bez omezení
Režie: Oliver Hirschbiegel
Hrají: Naomi Watts, Naveen Andrews, Douglas Hodge,
Geraldine James, Charles Edwards a Juliet Stevenson
a další.

5. března v 19 hodin
ČR, 2013, 102´, komedie, vstupné
70 Kč, nevhodné pro děti do
12 let
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Jan Hartl, Libuše
Šafránková, Martin Huba, Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková
a další.

Colette

26. března v 19 hodin
ČR, 2013, 126´, drama, vstupné
70 Kč, nevhodné pro děti do
12 let
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Jiří Mádl, Eric Bouwer,
Andy Hryc, Ondřej Vetchý
a další.

Filmový klub

koyaanIsqatsI

6. března v 19 hodin
USA, 1982, 86´, dokument (české
titulky), vstupné 80 Kč (členové
klubu sleva 10 Kč), přístupnost
bez omezení
Režie: Godfrey Reggio

kameňák 4

12. a 13. března v 19 hodin
ČR, 2013, 88´, komedie, vstupné
70 Kč, nevhodné pro děti do
15 let
Režie: Ján Novák
Hrají: Václav Vydra, Dana
Morávková, Alice Bendová,
Bob Klepl, Josef Laufer, Josef
Carda, Eva Čížkovská, Lubomír
Lipský, Hana Čížková, Jiří
Pomeje a další.

rIDDICk

27. března v 19 hodin
USA, 2013, 119´, akční sci-fi (české znění), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: David Twohy
Hrají: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff a další.

Rodinný film

justIn: jak se
stát rytířem

Sobotní film pro dospělé

19. března v 17 hodin
Španělsko, 2013, 96´, animovaná
komedie (české znění), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec
70 Kč, přístupnost bez omezení
Režie: Manuel Sicilia
V českém znění: Robert Hájek,
Libuška Švormová, Zbyšek Horák, Zdeněk Maryška,
Martin Stránský, Jan Šťastný, Rozita Erbanová, Petr
Rychlý a další.

rozkoš

29. března v 19.30 hodin
ČR, 2013, 111´, melodrama,
vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti
do 15 let
Režie: Jitka Rudolfová
Hrají: Jana Plodková, Martin
Myšička, Jaroslav Plesl, Jan
Budař, Václav Neužil a další.
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Z obsahu:
– Hovory s občany
– Pan biskup ve Vratimově
– Zápis dětí do MŠ

1. duben 2014 / číslo 4	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 3
str. 4
str. 7

604 127 288

740. výročí založení města Vratimova
V letošním roce si město Vratimov připomíná 740 let od svého
vzniku. K tomuto výročí bude vydána kniha fotografií Vratimov
včera a dnes. Současně bude v galerii Společenského domu probíhat výstava o Vratimovu, při jejím zahájení proběhne křest knihy.
V rámci výročí rovněž připravujeme Vratimovský hudební večer, vystoupí na něm sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová, Tanja

Kauerová s kapelou a žáci a učitelé Základní umělecké školy Vratimov. Na závěr večera bude odpálen ohňostroj.
Po celý rok budou probíhat další akce, pořádané spolky a organizacemi z Vratimova a Horních Datyň.
Ivo Kičmer
místostarosta

Vratimov
8.

dubna

oslavy 740. výročí
založení města

Starý pohled

21.

Vratimovská galerie
vernisáž výstavy fotografií Fedora Gabčana
výstava potrvá do 12. června

Výstava trofejí Mysliveckého
sdružení Hubert

Vratimovský hudební večer

června

Společenský dům Vratimov
účinkuje Tanja, Eva Dřízgová- Jirušová,
Dechový orchestr ZUŠ Vratimov, Big Band
ZUŠ Vratimov

21.

Ohňostroj

Kulturní dům Horní Datyně
výstava potrvá do 27. dubna

června

29.
dubna

Oslavy osvobození

22.
června

Městská pouť

30.
dubna

Stavění májky

25.
dubna

1.

května

13.

května

16.

před Pomníkem padlých u Společenského
domu, začátek ve 14 hodin

září

13.
září

TJ Sokol Vratimov
hřiště u Sokolovny
velký volejbalový turnaj

Koncert ZUŠ Vratimov k 740.
výročí založení města

27.
září

Společenský dům Vratimov

Vratimov včera
a dnes ve fotografiích

června

Vratimovská galerie
křest knihy

16.

Vratimov včera a dnes

června

6.

hřiště v Horních Datyních
pořádá TJ a KČT Horní Datyně

25.

listopadu

12.

Vratimovská galerie
vernisáž výstavy

prosince

1

prostranství před Společenským domem

prostranství kolem Společenského domu

Den kola a cyklojízda
Radegast (28. ročník)
hřiště v Horních Datyních a trasy v okolí
pořádá KČT a TJ Horní Datyně

Výstava Svazu zahrádkářů
Horní Datyně
Kulturní dům Horní Datyně
výstava výpěstků potrvá do 15. září

Výstava Svazu zahrádkářů
Vratimov
Dům zahrádkářů
výstava výpěstků potrvá do 29. září

Vratimov očima dětí
Vratimovská galerie
vernisáž výstavy kreseb žáků MŠ a ZŠ
Vratimov a Horní Datyně

Klondyke
48. ročník zimního táboření
pořádá KČT Horní Datyně
akce trvá do 14. prosince

informace občanům

POZVÁNKA

Ze schůze Rady města Vratimova

pro představitele zájmových spolků, politických stran a organizací ve Vratimově.

a zasedání Zastupitelstva města Vratimova

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

Rada města Vratimova na své schůzi
dne 3. března 2014 projednávala:
• Umístění hlasové elektronické sirény v Horních Datyních
• Zahájení veřejné zakázky na zhotovitele stavby
• Smlouvu o dílo
• Udělení souhlasu k přijetí neinvestiční dotace příspěvkovou organizací – Dům dětí a mládeže Vratimov
• Rozhodnutí k veřejné zakázce na zhotovitele stavby
• Prodloužení nájemní smlouvy
Rada města Vratimova na své schůzi

foto archiv KS

dne 21. března 2014 projednávala:
• Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací

OSVOBOZENÍ MĚSTA VRATIMOVA,

za rok 2013

která se uskuteční:

• Vyhodnocení plateb za komunální odpad za rok 2013

v úterý dne 29. dubna 2014 ve 14 hodin u Pomníku padlých před
Společenským domem ve Vratimově u příležitosti 69. výročí
osvobození

• Dotace spolkům a organizacím
• Rozbory hospodaření Kulturního střediska Vratimov

Program:
• zahájení
• projev starostky
• vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Vratimově
• položení květin zástupců spolků, společenských organizací
a politických stran ve městě
• zakončení hymnou

• Přidělení nebytových prostor
• Prodloužení nájemních smluv
• Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku
• Poskytnutí finančních darů pro sociální účely


Ivo Kičmer, místostarosta

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva
města Vratimova, které se bude konat
v pondělí 14. 4. 2014 v 15.00 hodin
v budově Městského úřadu Vratimov.

Oznámení
Letošní vývoz biopopelnic začíná
22. 4. 2014, dále pak každé liché pondělí
až do 17. 11. 2014.

Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa, přípojky
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit všem dotčeným vlastníkům nemovitostí zpracování projektových dokumentací pro
územní souhlasy pro přípojky na nově vybudovanou kanalizaci
v rámci projektu Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň –
I. etapa, a to včetně vyřízení územních souhlasů, pro vlastníky
staveb zahrnutých do projektu a pro vlastníky staveb, které budou ke dni zahájení stavby kanalizace povoleny. Prvním krokem
je provedení geodetického zaměření stávajících žump u jednotlivých staveb. V této souvislosti žádáme všechny občany, kterých
se zaměření týká, o jejich součinnost při provádění geodetických
prací. Tyto práce budou zahájeny v týdnu od 24. 3. 2014 a potr-

vají cca 1 měsíc. V průběhu dubna budou všichni dotčení občané
informováni dopisem spol. Dopravoprojekt Ostrava spol. s r. o.,
o konání veřejného projednání ke zpracování projektové dokumentace.

Ing. Alena Kašparová
odbor investic a údržby obecního majetku
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Vandalismus
Město Vratimov každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na údržbu a obnovu nemovitého i movitého majetku města a má snahu zkvalitnit životní prostředí našim občanům.
Smutným faktem ovšem je, že někteří občané si toho neumí
vážit a svévolně a opakovaně ničí práci druhých... Je nepsaným
pravidlem, že v období Vánoc, plesových sezón a dalších oslav
jsou nad ránem demolovány kontejnery a popelnice. Patrně občané posilněni alkoholem si musí takto dokazovat převahu nad
plechovou hmotou nádob na odpad. Stejný motiv má asi i vandalismus, který se bohužel taktéž opakovaně vyskytuje na ulici Josefa Tomise v Horních Datyních. Je zde stromořadí jeřábů, které se
snažíme obnovit a doplnit novou výsadbou, neboť původní staré
stromy pomalu dožívají. Nový zapěstovaný stromek s výsadbou
a následnou péčí je poměrně drahá záležitost. V minulých letech
padly za oběť vandalům tři z těchto mladých jeřábů a dopravní
značka. Letos dokonce čtyři a opět dopravní značka. Někdo je
vyvrátil i s kořeny, značku zlomil. Je to velmi smutná vizitka některých občanů a je ke zvážení zda má vůbec význam stromořadí
v této lokalitě obnovovat.
RNDr. Ivana Hranická
odbor výstavby a životního prostředí

foto archiv MěÚ

Soutěžíme v knihovnách

Zastupitelé
Ing. Lucie Krausová
a Ing. Ivo Kiška

Pokud děti rády čtou a soutěží, mohou se ve vratimovské
knihovně zapojit do hry Lovci perel. Pokud zodpoví jednoduché
otázky, tak mohou získat perlu. Moriony, speciální měnu sběratelů perel, získá ten, kdo zodpoví další 3 otázky. Může je pak
v červnu v malém bazárku vyměnit za lákavé odměny.
V datyňské knihovně je v plném proudu soutěž Cesta světem
večerníčků. V dubnu budou děti plnit už 4. úkol, tentokrát s loupežníkem Rumcajsem.
Zapojte se s námi do akce „Dejte knihám druhou šanci“. Pokud máte doma knihy, které už nepotřebujete, můžete je darovat
knihovně. Více informací na: www. knihovna-vratimov.cz,
www. hornidatyne.knihovna.info

Vás srdečně zvou na

HOVORY S OBČANY
V úterý 22. 4. 2014 v 17:30 hodin
v Music club cafe, stadion Vratimov
Program:
Informace ze zastupitelstva města
Diskuze, co občany města trápí, náměty
a nápady pro spokojenější život
Pozvánka platí i pro spoluobčany z Horních Datyň

Městská knihovna Vratimov

(Náměty k diskuzi můžete posílat na email: lucie-krausova@seznam.cz)

Zastupitelé z Horních Datyň si Vás dovolují pozvat na

V. HOVORY S OBČANY
v pondělí 7. 4. 2014 v 17:00 hodin.
v malém sále Kulturního domu Horní Datyně
Na programu:
• Akce a investice, které se podařilo v Horních Datyních
realizovat.
• Plánované akce a investice v nejbližší době.
• Diskuze nad tím, co bychom mohli v naší obci zlepšit
a prosadit.
• Pozvání přijala také starostka města JUDr. Dagmar
Hrudová.

Upozornění pro spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace na území města Vratimova,
aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz termíny akcí
pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři 2015, a to nejpozději do 30. 6. 2014. Děkujeme. KS Vratimov.

Srdečně zvou zastupitelé města, zvolení z Horních Datyň
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Jakubák po jednatřicáté
Jeden z nejpopulárnějších běžeckých závodů kraje bude mít v
úterý 22. dubna v lese Důlňáku již 31. ročník. Tento oblíbený
běh patří k nejstarším v regionu. Loňský jubilejní 30. ročník zaznamenal účastnický rekord, když na startu stálo bezmála devadesát žen a mužů všeho věku s nejmladšími patnáctiletými až
po pětaosmdesátiletého Františka Zikeše. Závodu se v minulosti
zúčastnilo množství českých, československých, polských i slovenských reprezentantů a samozřejmě stovky kondičních a rekreačních běžců. Mnoho z nich začínalo s běháním právě u nás ve
Vratimově, ať právě na Jakubáku nebo na zářijové silniční „desítce“, kterou Běžecký klub Vratimov pořádá ve spolupráci s Kulturním střediskem Vratimov.
Třicet dosavadních úspěšných ročníků závodu v Důlňáku spolu
s dvaceti dosud uspořádanými ročníky běhu Zlatý podzim (loni
20. ročník) je výbornou vizitkou nejmenšího sportovního klubu
v republice i dobrou propagací města.
Závodu, který má start v úterý 22. dubna v 17.30 u vjezdu do
lesa ze strany od Horních Datyň (z komunikace U Hájenky), je
dlouhý 8 km a který je tradičně součástí Frýdecko-Místeckého
běžeckého poháru, se může zúčastnit každý, kdo takovou vzdálenost uběhne nebo „ukluše“.

Přijďte změřit síly s nejlepšími, přijďte otestovat sami sebe,
není čeho se bát. Prezentace od 16.30 hodin. Bližší info na zdefe@seznam.cz nebo tel. 777073953. Video a foto z minulých ročníků najdete na:
http://www.beskydskatelevize.cz/6339-vratimov-jakubuv-lesni-beh-dulnakem-2012-04-24.html
http://www.beskydskatelevize.cz/2013-05-28-vratimov-jakubuv-lesni-beh-dulnakem-2013.html
Běžecký klub Vratimov

foto Běžecký klub Vratimov

Pana biskupa překvapilo královské přivítání
„Tak to tu ještě nebylo!“ zvolal nadšeně biskup Ostravsko –
opavské diecéze František Lobkowicz v pátek 28. února 2014,
když vstupoval do Základní školy ve Vratimově na Masarykově
náměstí. Přímo u vchodu ho totiž žáci ZUŠ Vratimov pod vedením pana učitele Josefa Vráblíka přivítali nádhernými královskými fanfárami. Ve slavnostním tónu proběhlo i přivítání v ředitelně základní školy.
Po zápisu do pamětní knihy se vydal biskup do koncertního
sálu ZUŠ Vratimov, ve kterém už na něj netrpělivě čekali žáci
8. a 9. tříd. Po 11. hodině začala beseda s nejvyšším představitelem katolické církve v našem kraji. Nikdo z žáků se s ním zatím

nesetkal, a proto nevěděli, jak se k němu mají chovat. Někteří
nevěděli, jak ho mají oslovit, a tak ho pro jistotu neoslovovali vůbec. Jiní znejistěli, jestli by se mu neměli poklonit. O to větší bylo
jejich překvapení, když do sálu vstoupil prošedivělý sympatický
usměvavý pán, který měl radost z každé jejich otázky a nadšeně
na ně odpovídal.
Žáci se dozvěděli, že Mons. Lobkowicz si svou víru přinesl ze
své rodiny, o pozici biskupa neusiloval, ale přijal ji jako své poslání. Papežem by však být nechtěl, protože nemá téměř žádné
osobní volno. Na setkání s papežem Janem Pavlem II. i se současným papežem Františkem vzpomíná s úsměvem jako na setkání s
přáteli, oba prý rádi vypráví vtipy. Jeho největším životním cílem
je dožít se důchodového věku a ve svém volném čase se prochází
kolem Ostravice a počítá kačenky a labutě. Jeho nejoblíbenější
domácí mazlíčci byli pejsci, teď má už jen plyšového. Vždy rád
sportoval, dnes již jen rekreačně hraje třeba badminton. Na olympiádě fandil všem našim sportovcům, především Martině Sáblíkové a biatlonistům. Prakticky předvedl, že používá internet. Došlo i na vzpomínky na jeho školní a vojenská léta. Svůj největší
hřích pochopitelně neprozradil, ten přece patří do zpovědnice…
Celá beseda probíhala v milé a přátelské atmosféře. Žáci se brzy
nechali strhnout vypravěčským uměním pana biskupa, o jeho názory projevovali velký zájem, upřímně se bavili jeho humornými
historkami. Protože ho ještě čekaly další povinnosti, musel besedu ukončit, i když žáci měli ještě mnoho otázek. Před odchodem
nezapomněl žákům 9. třídy popřát hodně štěstí při volbě střední
školy, na které chtějí pokračovat po ukončení povinné školní docházky. Účastníci besedy se s ním rozloučili velkým potleskem.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

foto Mgr. Jana Bawadekijová

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. dubna 2014

Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.ksvratimov.cz.
Předseda redakční rady Ivo Kičmer, odpovědný redaktor Tomáš Jindřich, grafická úprava a sazba Tomáš Jindřich.
Tisk: Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A. Ryšových 301, Ostrava. MK ČR E 12367.
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ZŠ, zahrádkáři

Lyžujeme se sluníčkem
Letošní zima nebyla příznivá pro zimní sporty, zvláště pro lyžování. Na beskydských kopcích leželo minimum sněhu nebo vůbec žádný. Přesto lyžařská škola pro 1. stupeň Základní školy na
Masarykově náměstí dopadla na výbornou! V týdnu od 27. ledna
do 31. ledna 2014 jsme každý den vyjížděli za výukou na lyžích.
Výuka probíhala i během pololetních prázdnin školáků. Zúčastnilo se 23 dětí z 1. – 4. tříd, což je nejnižší počet žáků během
posledních šesti let.
A co je možné v této netypické zimě hodnotit na výbornou?
Lyžařská škola na Bílé má zábavné a atraktivní prostředí pro své
klienty. Ke kvalitě výuky lyžování přispívá velmi dobrá organizace kurzu, příjemné zázemí, práce instruktorů, propracovaná
metodika výuky, příznivé povětrnostní podmínky, vynikající
sněhové podmínky k lyžování, byť na technickém sněhu, upravené a promrzlé sjezdovky, na které jsme v našem lyžařském týdnu
měli velké štěstí vzhledem k jarním teplotám mírné zimy. Z hlediska zdraví preferujeme pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu.
Děti za tento týden udělaly opravdu veliké pokroky, zvláště úplní
začátečníci.
Jedinou nevýhodou z množství kladů byl velký počet dětí
v areálu Sun ski, což občas způsobilo prostoje v plynulosti výuky. Tyto připomínky byly sděleny vedení Lyžařské školy Sun
ski. Musíme mít ale na paměti, že Bílá a Mezivodí byly jediné

ski areály v provozu, a proto zde docházelo ke kumulaci klientů
z jiných níže i výše položených středisek, kde ovšem nebyly podmínky k lyžování.
Na závěr vítězové lyžařských závodů: 1. družstvo Daniel Svrčina 4. třída, 2. družstvo Ondřej Sysala 2. třída, 3. družstvo Adéla
Schreiberová 1. B. Sportu zdar!
K. Sadílková
ZŠ, Masarykovo náměstí

foto archiv ZŠ

Činnost zahrádkářů v létech 2009 - 2013
Dne 23. února 2014 se sešli ve svém Domě zahrádkářů naši členové, aby zhodnotili svou činnost ZO za pětileté funkční období let
2009 – 2013 a zvolili si nový výbor pro nastávající funkční období
v letech 2014 – 2019.
Naše organizace měla k 1. 1. 2009 105 členů, ale během posledních
5-ti let nám ubylo 21 členů, takže k 31. 12. 2013 byl stav našich členů
84. Hlavním důvodem úbytku našich členů bylo převedení zahrádkových dílců v zahrádkových osadách do osobního vlastnictví jejich uživatelům. Ti už pak neměli povinnost být členy zahrádkářské
organizace. Pokles členské základny se nám zastavil až v loňském
roce, kdy jsme přijali 6 nových členů.
Abychom měli kontakt se všemi našimi členy, nejméně 5x za rok
jsme je zvali na členské schůze, na kterých kromě organizačních záležitostí byly také konány zahrádkářské přednášky, které prováděli
odborní instruktoři. Na členské schůzi si mohou také naši členové
bezplatně zapůjčit zahrádkářskou literaturu. Vlastníme 196 zahrádkářských knih včetně pětidílného Slovníku zahradnického. Půjčuje
je na každé schůzi Mgr. Věra Fírková.
V každém roce minulého volebního období jsme organizovali pro
své členy i ostatní občany našeho města společenské akce, jako zahrádkářský ples, smažení vaječiny, výstavy ovoce, květin a zeleniny,
vinobraní a pro děti a vnuky našich členů mikulášské nadílky. Od
roku 2012 konáme také rockové zábavy, které jsou velmi úspěšné.
V letech 2012 i 2013 jsme konali ve spolupráci s DDM Cestu za sv.
Martinem na živém bílém koni od DDM do našeho DZ. Tyto akce
byly velmi úspěšné, líbily se všem dětem i jejich rodičům. Ve všech
úspěšných společenských akcích chceme pokračovat i v novém volebním období.
Moštování a výkup padaného ovoce bylo závislé na jeho úrodě i
zájmu fy OVEXIM o jeho výkup. Za léta 2009 – 2013 bylo vymoštováno celkem 17.500 l moštu a vykoupeno bylo 60 tun padaných
jablek.
V rámci údržby DZ byla zhotovena v roce 2010 v malém sále odbornou firmou nová podlaha za cenu 30.000 Kč, bezplatně př. L. Janalíkem provedeny stolařské práce v kuchyňce a př. Švidrnoch také
bezplatně vymaloval vnitřní prostory DZ. Před DZ byl skácen velký

ořešák a proveden průklest vrby, které stínily sousední zahrádce.
V roce 2013 byly ve velkém sále DZ pod stoly vyměněny koberce
za nové linoleum, které nám položila odborná firma za 33.000 Kč.
Dále bylo prováděno pravidelné kosení trávy, čištění dlažby před
DZ, čistění oken, praní záclon, mytí podlah a jiné potřebné práce.
Práce v DZ prováděly obětavě naše členky výboru. Venkovní práce
zase muži – členové výboru. Celkem bylo bezplatně odpracováno
600 hodin.
O pěkné a útulné prostory našeho DZ je mezi našimi členy i ostatními občany našeho města zájem o jejich pronájem na různé oslavy,
svatby a jiné společenské akce. V průměru to bylo 25 zájemců ročně.
Z finančních výtěžků našich společenských akci, které jsme pořádali, z moštování ovoce a výkupu padaných jablek i pronájmů místností, jsme pak financovali provoz našeho DZ. Finanční náklady
nám na jeho provoz rok od roku rostou. V současné době je to už
60.000 Kč ročně. Už od roku 1947, kdy byla naše organizace založena, zaznamenáváme naši činnost do kroniky, kterou v současné době
doplňuje Mgr. Věra Fírková.
Každým rokem také organizujeme autobusové poznávací zájezdy.
V loňském roce to byl krásný zájezd do Polska – Pisařovic.
V závěru hodnotící zprávy za celé pětileté funkční období bylo
poděkováno přítomným představitelům našeho města, paní starostce
JUDr. Dagmar Hrudové a panu místostarostovi Ivo Kičmerovi za jejich opravdový zájem o naší činnost i finanční dotace, které od MěÚ
pravidelně každý rok dostáváme.
Jako host se naší VČS zúčastnila ze ZO ČZS Horní Datyně př.
Červová.
Bylo vysloveno také poděkování všem našim členkám a členům,
kteří v minulém volebním období organizovali společenské akce,
pomáhali při úpravách našeho DZ nebo se zúčastňovali našich akcí.
V závěru VČS schválila Plán práce naší organizace na rok 2014 a
zvolila na dalších pět let devítičlenný výbor, jehož 15. předsedou se
stal př. Jozef Blahút.
Za výbor ZO ČZS Vratimov
Milan Ožana, jednatel
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Výstava trofejí
Ve dnech 25. – 27. 4. 2014 proběhne v Kulturním domě v Horních Datyních Výstava trofejí, pořádaná OMS Ostrava a MS Hubert Vratimov, o.s.
Součástí programu této výstavy budou i soutěže pro děti, zajímavosti z historie myslivosti ve Vratimově, laserová střelnice,
vystoupení sokolníků (pátek) a prodejní část.
Pátek: 		
			
Sobota:		
Neděle:		

9.00
13.00
9.00
9.00

–
–
–
–

13.00
18.00
18.00
13.00

pro školy a školky
pro veřejnost
pro veřejnost
pro veřejnost

Srdečně Vás zveme k návštěvě této akce, kde si můžete nejen
rozšířit své znalosti, ale i strávit příjemné chvíle volna. Těšíme se
na viděnou.
Petr Dunat
MS Hubert

foto MS Hubert Vratimov, o.s.

Příroda očima dětí

Kronika města Vratimova – část 33.

Motto:
„Utrhl jsem květinu – zvadla, chytil jsem motýla – zahynul.
Došel jsem k poznání, že jde lásku k přírodě vyjádřit jinak.“

V červenci pěkně teplo, sucho, pršelo v měsíci asi třikrát,
v Karlových Varech, kde pisatel dlel na léčení v červenci, ustavičné deště a povodeň.
3. srpna v noci velká hřmota a liják, ráno zase hřmota a chvílemi vydatný déšť. 4. – 11. zamračeno, střídavě slunečno a teplo,
od 12. – 16. jasno, parno, bezvětří. 17. ráno zamračeno, odpoledne
liják. 18. – 22. jasno, ve dne horko, 23. pěkně, k večeru silný liják.
24. – 25. ráno velmi chladno, ve dne teplo; 26. – 29. ráno jasno, ve
dne teplo, větrno, horko; 30. ráno spustil se liják, při úplném bezvětří a dosti teplém ovzduší. 31. srpna nastal pěkný den. Večer v
6 h bouřka a liják, blesk uhodil u Kubity ve mlýně, vyhořel Slíva.
Od 1. – 10. září krásně, teplo, 11. poněkud deštivo. 12. – 13.
větrno, chladno, od 11. – 20. na den jasno, slunečno a teplo, ráno
chladno, 21. – 22. ochladilo se z rána, k poledni mírněji, pršelo chvílemi. 23. – 24, zamračeno, dosti chladno; 25. – 27. jasno,
mírně teplo; 28. – 29. zamračeno drobný déšť; 30. na den velmi
teplo. Záři byl v tomto roce ten nejkrásnější měsíc, velmi teplý,
brambory se pěkně vykopaly, obilí zaselo a pěkně vyklíčilo, protože občas zamoklo.
pokračování příště

Již čtvrtým rokem naše Mateřská škola ve Vratimově a Horních Datyních pořádá ve spolupráci s Městskou knihovnou
Vratimov výstavu dětských výtvarných prací nazvanou Příroda kolem nás. Protože se děti účastní mnohých výtvarných
soutěží, a to úspěšně, chtěli bychom se pochlubit jejich výtvarným uměním touto výstavou.
Děti pracují a vytvářejí své práce různými technikami: malba, kresba, koláž, keramika…Jsou inspirovány okolní přírodou, kterou vnímají dětskýma očima. K ochraně přírody jsou
vedeny již nejmenší děti svými učitelkami a zaměstnanci MŠ,
a to jak na školní zahradě, tak i na vycházkách po okolí MŠ.
Budeme rádi, když navštívíte naší výstavu v Městské
knihovně ve Vratimově od 1. 4. 2014 – 9. 5. 2014 a potěšíte se
tak pěknými obrázky našich nejmenších.
Kamila Žváčková
učitelka MŠ

foto MŠ Vratimov

sběr brambor, foto archiv KS
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co se děje v domečku, zápis do MŠ

Několik informací o DDM Vratimov – část třetí
V předchozích částech povídání jsme si řekli něco málo o historii Domu dětí a mládeže Vratimov, vysvětlili jsme si některé pojmy související s činností tohoto zařízení, jako například zájmové
vzdělávání a středisko volného času. V této části se dozvíte, kdo
se o Vaše děti na našem zařízení stará.
Na Domě dětí a mládeže Vratimov (DDM) pracuje šest zaměstnanců na pracovní smlouvu: paní účetní, která zároveň zastává
pozici zástupce ředitelky, asistentka, která má na starosti administrativu, paní uklizečka a tři pedagožky volného času, z nichž
jedna z nich je zároveň ředitelkou zařízení. Všechny pedagogické
zaměstnankyně splňují kvalifikaci pro výkon pracovní pozice pedagog volného času tak, jak jim ukládá zákon o pedagogických
pracovnících. Ke specifickým pedagogickým dovednostem požadovaným u pracovníků středisek volného času patří zejména
schopnost připravit a zorganizovat nabídku aktivit pro volný čas,
znalost pedagogických zásad a metodiky vedení zájmových činností a schopnost jejich tvořivé aplikace, komunikativnost. Jejich
práce rovněž vyžaduje určité ekonomické znalosti a dovednost
(připravit rozvahu pedagogických záměrů a provedené akce vyúčtovat). S tím souvisí schopnost provádět práci s veřejností (public relations). Interní pedagogičtí pracovníci zajišťují servis pro
externí spolupracovníky, kteří převážně vedou zájmové útvary.
Vzhledem k rozmanitosti a specifičnosti práce DDM vedou
většinu zájmových útvarů neboli kroužků takzvaní externisté.
Legislativa je označuje jako pedagogy volného času vykonávající
dílčí pedagogickou činnost. Jedná se o odborníky z praxe často
bez pedagogického vzdělání, kteří se jako svému hobby věnují
práci s dětmi a mládeží, kterým ve svém volném čase předávají
své vědomosti a dovednosti. V současné úpravě zákona o pedagogických pracovnících je pamatováno i na jejich minimální vzdělání v pedagogické oblasti. Právě v letošním roce projdou všichni
naši vedoucí kroužků tímto vzděláváním. Na DDM Vratimov
včetně jeho poboček pracuje necelá stovka takovýchto externistů.
Z toho větší polovina má pedagogické vzdělání už dnes.
Kromě externistů pedagogů spolupracujeme na dohodu o provedení práce s několika nepedagogickými pracovníky, kteří zajišťují úklid na pobočkách a údržbu hřiště u DDM.
O letních prázdninách se počet zaměstnanců DDM navýší o
pracovníky tábora – vedoucí oddílů, což je pedagogická pozice,
instruktory, což je náš „pedagogický potěr“, zdravotníky, hospodáře, noční ostrahu, odborné trenéry apod. Všichni táborový pracovníci prochází povinným školením, které obsahuje dovednosti
v oblasti poskytování první pomoci, znalosti v oblasti bezpečnosti při práci s dětmi a hygienických požadavcích na pořádání
zotavovacích akcí, mezi které tábory patří.
Interní zaměstnanci Domu dětí a mládeže Vratimov se ze všech
sil snaží vytvářet našim externistům ty nejlepší podmínky pro
jejich práci. Jsme rádi, že ještě stále existují lidé, kteří jsou ochot-

ní ve svém volném čase předávat našim dětem své vědomosti a
dovednosti. Bez jejich obětavé práce by DDM nebyl tím „DOMEČKEM“, jak ho všichni znáte.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Zápis dětí do Mateřské
školy ve Vratimově a
Horních Datyních na
školní rok 2014 - 2015
V úterý, 13. 5. 2014, se uskuteční od 8,00 do 16,00 hod.

zápis do Mateřské školy ve Vratimově
v budově Mateřské školy ve Vratimově, Na Vyhlídce 25,
vchod do třídy U slunečnice.
Rodiče, věříme, že využijete tohoto termínu k zápisu Vašich dětí a vyplníte si Žádost o přijetí dítěte, kterou odevzdáte ředitelce školy. Vezměte si proto s sebou rodný list
dítěte.
Rodičům, kteří nepřijdou k zápisu v daném termínu, se
může stát, že pro velký počet již zapsaných dětí nebude
volné místo.
Upozorňujeme, že tento zápis platí pro celý školní rok
2014 - 2015 a umístění dítěte v průběhu tohoto školního
roku bude jen zcela výjimečné.

Mateřská škola v Horních Datyních
má zápis ve středu, 14. 5. 2014 od 8,00 do 16,00 hod.
rovněž v budově Mateřské školy ve Vratimově, Na Vyhlídce 25, vchod do třídy U slunečnice. Podmínky a požadavky jsou shodné s MŠ Vratimov.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ

foto DDM Vratimov
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vratimovská galerie, akce v KS

Fotograf Fedor Gabčan vystavuje ve Vratimovské galerii
Pod hlavičkou oslav 740. výročí založení Vratimova bude v úterý 8. dubna zahájena ve Vratimovské galerii pod názvem Starý
pohled výstava fotografií známého ostravského fotografa Fedora
Gabčana. A co má společného Fedor Gabčan s Vratimovem? Ač
během let, konkrétně od roku 1965, uspořádal doma i v zahraničí 29 samostatných a zúčastnil se cca 25 společných výstav, ve
Vratimově, v němž žije již více nežli 50 let, nikdy nevystavoval.
Výročí založení Vratimova je tak dobrou příležitostí k nápravě
této, pro Vratimov nepříliš lichotivé, bilance.
Fedor Gabčan (1940) je rodákem ze slovenských Kút. V letech
1972 – 76 vystudoval na pražské FAMU fotografii. Stal se fotoreportérem ostravské České tiskové kanceláře, později vyučoval
na Střední umělecké škole v Ostravě, je zakladatelem jejího fotografického oboru. V současné době přednáší na Fakultě umění
Ostravské univerzity obor historická fotografie.
Patří k všestranně zaměřeným fotografům, nejčastějšími tématy jeho fotografií jsou portréty a dokumentární fotografie, později převážil zájem o ostravskou krajinu, poznamenanou průmyslovou činností. V knize dějin československé fotografie je zapsán
jako tvůrce, zachycující ostravskou krajinu v době, kdy ještě téma
ekologie nebylo aktuální. Známým je rovněž užíváním historic-

kých technik zpracování fotografie z počátku 20. století. Jak sám
uvádí: „Ušlechtilým fotografickým postupům se intenzivně věnuji posledních deset let. Je to navázání na mé zkušenosti s grafickými postupy leptem, suchou jehlou a ofsetovou litografií. Na
této cestě mi pomohly zkušenosti spolužáka z FAMU Miroslava
Vojtěchovského, který měl zkušenosti z pedagogického působení
v USA. Ve Státech jsou alternativní techniky velice populární a
těší se velké přízni fotografů. V České republice se jim věnuje
přibližně patnáct fotografů, někteří z nich využívají elektronickou úpravu a napodobují olejotisky a gumotisky. Já se z historických postupů zpracování fotografie věnuji především argentotypii, bromolejotisku a gumotisku v kombinaci s kyanotypií a
platinotisku.“
Výstava fotografií Fedora Gabčana Starý pohled bude ve Vratimovské galerii zahájena v úterý 8. dubna v 17 hodin za účasti
autora a kurátorky Galerie výtvarného umění v Ostravě Mgr.
Gabriely Pelikánové, která výstavu uvede. Hudební doprovod
obstarají, již tradičně, žáci ZUŠ Vratimov. Výstava potrvá do 12.
června.
Kulturní středisko Vratimov

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Divadlo U Lípy, o. s.

Nabarvit, ostříhat, VRATIMOV
zavraždit...?

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

Kulturní středisko

pátek 30. května, v 19 hodin, vstupné 50 Kč
Kulturní dům Horní Datyně

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.

Detektivní komedie z prostředí kadeřnického salonu.
Režie: František Letal
Hrají: herci ochotnického Divadla U Lípy, o. s.
V sále stolová úprava s možností občerstvení.
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

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

Dne 24. 4. 2014 si připomínáme 10. smutné
výročí úmrtí pana

Kulturní středisko

VRATIMOV

Edward Taylor

Vztahy na úrovni

Karla Nieboroka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s láskou
a úctou. Manželka a dcery, sestra Jiřina
s rodinou, synovec Jaroslav s rodinou.

Dne 12. dubna 2014 uplyne 10 let od úmrtí pana

Václava Reifa,
promítače v kině Hvězda.
Vzpomínají manželka, syn Pavel s rodinou
a rodina Brojačová.

Kdyby dosud s námi byla,
80 let by 24. 4. 2014 oslavila paní

Marie Knůrová,
rozená Borovcová z Vratimova.
S láskou vzpomíná sestra Marta Borůvková
s rodinou.

kinosál Společenského domu Vratimov

29. dubna v 19 hodin
vstupné 350 Kč

Dne 9. dubna 2014 vzpomínáme 8. smutné
výročí úmrtí a zároveň dne 15. června 2014
nedožitých 55. narozenin pana

Svižná komedie Divadelní společnosti Háta ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů
sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi.

Zdeňka Chuděje.

Režie: Antonín Procházka
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Kateřina Hrachovcová,
Mahulena Bočanová, Ivana Andrlová, Martin Zounar,
Pavel Nečas.

S láskou vzpomínají rodiče a sestra s rodinou.

VYPRODÁNO

INZERCE PRO VÁS
Prodám byt 3+1, Vratimov, 890.000 Kč, 737 263 910.

Informace pro občany Vratimova a přespolní.
Husův sbor ve Vratimově zahajuje

Prodám byt ve Vratimově v osobním vlastnictví 3+1 s balkonem
ve 3.p. bez výtahu (cihlový). Cena 990.000 Kč. Předkupní právo
na garáž v domě. 604 852 719.

VÝUKU HRY NA VARHANY
pro začátečníky i pokročilé.

Zájemci se mohou hlásit na tel. 596 732 140 (záznamník)
nebo osobně v neděli od 10.00 do 11.00
a ve středu od 15.00 do 17.00

Bezpečnostní služba přijme vrátné pro Ostravu-Kunčičky, vhodné pro SD a ČID. Nástupní mzda až 55 Kč/hod. Požadujeme
zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost. Tel.: 775 784 619.

Rada starších NO VRATIMOV
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akce v DDM a kulturním středisku

Změna promítacího času
sobotního kina pro děti

Duben v kulturním středisku

Na požadavek rodičů jsme přesunuli čas sobotního kina
pro děti – pásma animovaných pohádek, ze 14 hodin na
10 hodin. Sobotní kino pro děti je vždy jednou v měsíci.

Program ve Společenském domě ve Vratimově
3. dubna
15.00
učebna č. 11
7. dubna
09.00
cv. sál
7. dubna
16.30
kinosál
8. dubna
17.00
galerie
			
10. dubna
10.00
vestibul
13. dubna
10.00
kinosál
			
14. dubna
09.00
cv. sál
14. dubna
16.30
kinosál
17. dubna
15.00
učebna č. 11
24. dubna		
KS a okolí
24. dubna
15.00
učebna č. 11
28. dubna
09.00
cv. sál
28. dubna
16.30
kinosál
29. dubna
19.00
kinosál
			
		

autoškola
cvičení seniorů
zkouška ZUŠ
vernisáž fotografií
Fedora Gabčana
prodej
nedělní pohádka
Pirátská pohádka
cvičení seniorů
zkouška ZUŠ
autoškola
DDM – Den Země
autoškola
cvičení seniorů
zkouška ZUŠ
divadelní spol. Háta
Vztahy na úrovni

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
2. 4.
		
4. - 5. 4.
9. 4.
11. 4.
12. - 13. 4.
17. 4.
23. 4.
		
26. 4.
		
30. 4.

Informační schůzka Letního dětského tábora
Animáky 17:00 DDM Vratimov
Víkendový pobyt TV Pantuška
Informační schůzka Soustředění Letní tanec
+ H.P. Martial gym 17:00 DDM Vratimov
Diskotéka pro 6.- 9. třídy ZŠ
Angličtina na Domečku – pouze předem přihlášení
Výlet do Prahy č. 6, velikonoční prázdniny
Informační schůzka Letního dětského tábora
Lukavec 17:00 DDM Vratimov
Čarodějnická univerzita, veřejná akce pro děti od
5 let, hry a soutěže, kostým vítán, začátek v 16:00 hod.
Diskotéka pro 6.- 9. třídy ZŠ

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Program v Kulturním domě Horní Datyně
7. dubna
17.00
malý sál
14. dubna
18.00
klubovna
16. dubna
17.00
klubovna
20. dubna
20.00
velký sál
25. - 27. dubna 		
velký sál
			
25. dubna
17.15
klubovna
27. dubna
09.00
malý sál

Kulturní středisko Vratimov

Kulturní středisko

VRATIMOV
Divadélko Smíšek

hovory s občany
schůze ZO ČZS
schůze MO KSČM
taneční zábava
výstava trofejí
Mysliveckého sdr. Hubert
schůze ZO ČSV
schůze ZO ČSV

Nedělní pohádka

Pirátská pohádka

Kurzy
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

15.30
17.00
18.00
18.30
19.00
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00

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

3. ročník AJ
5. ročník AJ
aerobic mix
3. ročník AJ
relax a jóga
vinyasa power jóga
pilates
bodyform s Lenkou
jóga s Míšou
bodystyling
fitbalony s Luckou
pilates
bodyform s Lenkou

neděle 13. dubna v 10 hodin
kinosál Hvězda Společenského domu Vratimov
rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

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

Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov,
rezervace vstupenek na tel. 595 700 751
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kino Hvězda v dubnu

Revival

Rodinný film

ptačí úlet

2. dubna v 19 hodin
ČR, 2013, 116´, komedie, vstupné
70 Kč, nevhodné pro děti do
12 let
Režie: Alice Nellis
Hrají: Bolek Polívka, Miroslav
Krobot, Karel Heřmánek,
Marián Geišberg, Zuzana
Bydžovská, Jenovéfa Boková, Lucie Žáčková, Vojtěch Dyk,
Jana Hubinská a další.

16. dubna v 17 hodin
USA, 2013, 91´, animovaná
komedie (české znění), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec
70 Kč, přístupnost bez omezení

Režie: Jimmy Hayward
V českém znění: Martin Dejdar, Karel Heřmánek a další.

Cyril a MetoděJ,
apoštolové
slovaNů

Filmový klub

attila MaRcel

3. dubna v 19 hodin
Francie, 2013, 102´, komedie
(české titulky), vstupné 80 Kč
(členové klubu sleva 10 Kč),
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Sylvain Chomet
Hrají: Guillaume Gouix, Anne
Le Ny, Bernadette Lafont, Luis
Rego, Hélène Vincent, Fanny
Touron a další.

17. dubna v 19 hodin
ČR, 2013, 85´, dobrodružný/ drama, vstupné 70 Kč, přístupnost
bez omezení

Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Roman Zach, Ondřej Novák, Jose Abrahám a další.

U koNCe světa

23. dubna v 19 hodin
USA, 2013, 109´, komedie (české
znění), vstupné 70 Kč, nevhodné
pro děti do 12 let
Režie: Edgar Wright
Hrají: Simon Pegg, Nick Frost,
Martin Freeman a další.

Sobotní film pro dospělé

MoRtal
instRuMents:
Město z kostí

5. dubna v 19.30 hodin
USA, 2013, 130´, akční/ dobrodružný/ drama (české titulky),
vstupné 70 Kč, nevhodné pro
děti do 12 let
Režie: Harald Zwart
Hrají: Lily Collins, Jamie
Campbell Bower, Jonathan
Rhys Meyers, Lena Headey, Robert Sheenan, Jemima West,
Kevin Zegers, Godfrey Gao, Jared Harris a další.

pláN útěkU

24. dubna v 19 hodin
USA, 2013, 115´, akční thriller
(české titulky), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Mikael Hafström
Hrají: Sylvester Stallone,
Arnold Schwarzenegger, 50 cent a další.
Pohádková sobota pro děti

koUzelNý
dědeček

Jeptiška

9. dubna v 19 hodin
Francie, 2013, 114´, drama (české
titulky), vstupné 90 Kč, nevhodné pro děti do 15 let
Režie: Guillaume Nicloux
Hrají: Pauline Etienne, Isabelle
Huppert, Louise Bourgoin a
další.

26. dubna v 10 hodin
ČR, 70´, pásmo animovaných
pohádek, vstupné 30 Kč, přístupnost bez omezení
Kouzelný dědeček, O princezně, která všechno viděla,
O Matyldě s náhradní hlavou, Jonáš a velryba, Nebuďte
mamuty, Já a Bleděmodrá, Vláček kolejáček

NevědoMí

s MoliéReM na
kole

10. dubna v 19 hodin
USA, 2013, 124´, akční sci-fi
(české znění), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Joseph Kosinski
Hrají: Tom Cruise, Olga
Kurylenko, Morgan Freeman,
Nikolaj Coster-Waldau, Andrea
Riseborough a další.

30. dubna v 19 hodin
Francie, 2013, 104´, komedie
(české titulky), vstupné 90 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Philippe Le Guay
Hrají: Fabrice Luchini,
Lambert Wilson, Maya Sansa a
další.
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Dětský koutek na Radničním náměstí je v plném provozu
Na podzim minulého roku jsme psali o záměru vybudovat na
Radničním náměstí dětský koutek pro nejmenší děti, který by měl
být prvním krokem revitalizace náměstí. Měli jsme zato, že první
zájemce přiláká někdy v dubnu, či květnu t.r.. Díky abnormálně
teplé a suché zimě, byl v provozu prakticky od svého dokončení,
někdy v listopadu minulého roku. Musím říct, že tak velký zájem
jsme nečekali, a proto přemýšlíme i o stavbě dalších hřišť pro nejmenší děti. Za to, že dětské hřiště takového rozsahu mohlo vzniknout, vděčíme sponzorům, a to zejména společnosti ArcelorMittal
Ostrava a.s. Na jeho výstavbu přispěla také společnost MG Odra
Gas, spol. s r. o. a společnost TEPLO Vratimov, spol. s r. o.
Byť ještě nenastala ta pravá sezóna pro dětská hřiště, je už nyní
plné dětí od těch úplně malých, po ty větší a samostatnější. Je
příjemné např. vidět, jak prarodiče zaparkují na náměstí auto,
ze kterého vyběhnou děti a utíkají si hrát. Rodiče, prarodiče, či
jen náhodní chodci společně přihlížejí na hrající se děti. Pokud
je plno na hřišti, posedávají i na lavičkách u nevzhledné asfaltové plochy, která je vyhrazena pro pěší a jen velmi vzdáleně připomíná místo k odpočinku či relaxaci. Nicméně dětský koutek
ukázal, že Radniční náměstí, alespoň v jeho malé části, může být
opravdovým náměstím. Náměstí ožilo a máme ještě šanci alespoň
malého vítězství nad všudypřítomnými auty. Místo pro oddych
na něm nemusí být jen špinavá asfaltová plocha s několika nevzhlednými lavičkami. Mám zato, že je to člověk, který by měl
být ve svých sídlech upřednostňován, kterému by měla sloužit a
pro kterého by se měla přetvářet. Ne auta, ale lidé jsou v nich ti
nejdůležitější. Většina měst a obcí na západ od našich hranic to
chápe a již dlouho se tímto řídí. Byť je tam aut pořád ještě více
než u nás, nezapomínají na příjemná zákoutí, upravená náměstí
a veřejné plochy pro všechny. Všichni, kteří alespoň trochu cestujeme, jsme se s tím setkali. Líbí se nám to a chtěli bychom to

mít stejně hezké. Bohužel často rezignujeme a říkáme si, u nás to
nelze. Nejsou peníze, nemáme na to místo, potřebujeme jiné věci.
O to příjemnější je pak procházet se těmi našimi vesnicemi a městy, kde takto nepřemýšlejí, nerezignovali a pro které vybudovat
něco hezkého není zbytečné plýtvání penězi a vlastními silami.
Mám radost, že takto smýšlejících našich obcí je stále více. Přála
bych si, abychom i my vždy byli mezi nimi. A aby ti, kteří k nám
zavítají, si řekli, ano, tady to mají hezké, bylo by příjemné tu bydlet. A možná si to ani neuvědomíme, či nepřiznáme, naše město je
také naší vizitkou a zpětně působí také na nás. Hezké věci, hezké
prostředí nás kultivují a věřím, že i mění naše chování k lepšímu.
Ale zpět k dětskému hřišti. Bohužel nám působí jako majiteli
a provozovateli také problémy. Houpačky, kolotoč a prolézačky
nemilují jen ti nejmenší. Hřiště je lákavým místem pro setkání
„náctiletých“, pro které zcela jistě určeno není. Nerespektováním pokynů pro užívání hřiště a způsob, jakým ho někdy užívají,
hřiště poškozují a jejich přítomnost spolu s hlučným chováním
v pozdních večerních hodinách ruší ostatní občany. Podceňovat
nelze ani požívání alkoholických nápojů, či psychotropních látek
se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Přestože hřiště každé
ráno Vratimovské služby vyčistí a prohlédnou, nechceme nic
podcenit. Máme proto v plánu celé hřiště oplotit a zpřístupnit
pouze v provozní době. Kamerový systém rozšíříme o jednu kameru, která bude monitorovat prostor dětského koutku a pomáhat
odhalovat ty, kteří nastavená pravidla nerespektují. Věříme, že
tato opatření přispějí k větší bezpečnosti dětí na hřišti a spokojenosti všech, kteří ho využívají.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto archiv KS
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Přehled odpadu
Vzhledem k tomu, že se rozšířily separační možnosti, pro větší orientaci občanů kam odevzdat určitý druh odpadu, uveřejňujeme
následující přehlednou tabulku:
DRUH ODPADU
PLAST:
PET láhve, plastové obaly, folie, plastové kelímky (prázdné a vymyté!)

KAM PATŘÍ

UMÍSTĚNÍ

ŽLUTÝ kontejner

separační síť na území
Vratimova a Horních Datyň

SKLO:
bílé i barevné (prázdné a vymyté!)

ZELENÝ kontejner

separační síť na území
Vratimova a Horních Datyň

PAPÍR:
suchý, neznečištěný, nápojové kartony (prázdné a vymyté!)

MODRÝ kontejner

separační síť na území
Vratimova a Horních Datyň

TEXTIL:
použité oblečení a textil – např. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení,
páry bot (svázané k sobě), deky, závěsy, povlečení. Vše čisté, suché, v dobrém
stavu, složené a uložené v igelitových pytlích. NESMÍ SE VHAZOVAT –
krejčovský odpad, koberce nebo matrace!
DROBNÁ ELEKTROTECHNIKA:
vysloužilá drobná elektrozařízení – např. telefony, fotoaparáty, počítačové
myši, fény, kulmy, elektronické hračky a baterie. NESMÍ SE VHAZOVAT –
zářivky, výbojky, žárovky!

MODRÝ VYSOKÝ
kontejner

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

ČERVENÝ kontejner Vratimov - u městského úřadu
Horní Datyně - u točny

DROBNÁ A VĚTŠÍ ELEKTROTECHNIKA:
vysloužilá elektrozařízení drobná i velká (tzv. „černá“ technika): např.
televizory, počítačové monitory, počítačové myši, tiskárny, PC klávesnice,
scannery, kopírky, videa, DVD přehrávače, telefony, el. hračky
NEODEBÍRÁ SE:
zářivky a tzv. „bílá“ technika (ledničky, pračky, myčky, mikrovlnné trouby,
atd.)
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:
-

objemný odpad (starý nábytek, zařízení domácnosti, koberce, krytiny,
umyvadla, WC mísy, apod.)
- elektroodpad (ledničky, mražáky, pračky, rádia, televizory, počítače,
ohřívače, bojlery, vysavače, žehličky, mobily, apod.)
- zářivky, výbojky, úsporné žárovky
- olověné baterie a akumulátory všeho druhu
- odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky,
mazadla)
- zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob
- chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie)
- detergenty a odmašťovací přípravky
- průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům
- pneumatiky (z osobních aut)
NEODEBÍRÁ SE:
- stavební odpad (možno řešit individuálně za úplatu – 300,- Kč/t,
přičemž vykládku odpadu si občan zajistí sám)
- komunální odpad a bioodpad
BIOODPAD – za úhradu

VRATIMOVSKÉ
SLUŽBY

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

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

Frýdecká 740, Vratimov
provozní doba:
pouze pátek 7:00-17:00

VRATIMOVSKÉ
SLUŽBY
KOMPOSTÁRNA
Na Příčnici

Odpady
jsou přebírány
od občanův provozní
přebíránydobě
v provozní
občan
je povinen
prokázat
se platným
Odpady jsou
od občanů
zdarma,době
občanzdarma,
je povinen
prokázat
se platným
občanským
průkazem a mít trvalé bydlištěobčanským
na území města
Vratimova.
jarní a podzimní
velkoobjemového
a nebezpečného
odpadu zůstává
průkazem
a mítMobilní
trvalé bydliště
na územísběr
města
Vratimova. Mobilní
jarní a podzimní
sběr pro občany
nadále zachován.
Upozorňujeme,
že
tyto
služby
slouží
pouze
pro
odpad
produkovaný
fyzickými
osobami
s
trvalým
bydlištěm
velkoobjemového a nebezpečného odpadu zůstává pro občany nadále zachován.
na území našeho města, nikoliv pro odpad z podnikatelské činnosti.
Upozorňujeme, že tyto služby slouží pouze pro odpad produkovaný fyzickými
osobami
trvalým odbor VaŽP
RNDr.
Ivanas Hranická,
bydlištěm na území našeho města, nikoliv pro odpad
z podnikatelské činnosti.
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Organizace STP má 40 let

Ze schůze Rady města Vratimova

Mezi zájmové organizace města Vratimova patří také Svaz tělesně postižených, který letos slaví 40 let od svého
založení.
Organizace vznikla v červnu 1974 u
příležitosti 700 let založení města na
popud pana Josefa Benka, který se stal
také prvním předsedou pro 47 členů.
I se zdravotními problémy nikdy toto sdružení nestálo stranou a
aktivně se zúčastňovalo všech kulturních, politických i sportovních akcí ve městě. Za 40 let působení organizace se vystřídalo
7 předsedů. V současné době vede organizaci p. Dája Slívová,
která se pravidelně schází každou 1. středu v měsíci se členy výboru a úsekovými důvěrníky v klubovně č. 17 vratimovského
Společenského domu. Pro 105 členů organizace v rámci možností
připravuje výbor pestrý program po celý rok.
K uskutečnění všech aktivit nám podal pomocnou ruku Městský úřad Vratimov a sponzoři, kterým patří naše velké poděkování.
Dája Slívová
předseda organizace

a zasedání Zastupitelstva města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi dne
8. dubna 2014 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
• Plán oprav místních komunikací
• Přípravu koupaliště na letní sezónu 2014
• Žádosti o peněžitý dar
• Rozpočtové opatření č. II/2014
• Přidělení uvolněného obecního bytu
• Smlouvy
• Přípravu na 27. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne
14. dubna projednávalo:
• Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací
za rok 2013
• 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 2014
• Informace o zahájení stavby „Odkanalizování Vratimova
– Horních Datyň – I. etapa“
• Stanovení počtu členů ZM Vratimova a RM Vratimova
pro volební období 2014-2018
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o užívání zařízení
města Vratimova
• Návrh přidělení účelových dotací na rok 2014
• Smlouvy
• Region Slezská brána – hospodaření od 01.01.2013 do
30.11.2013, rozpočet na rok 2014

Ivo Kičmer, místostarosta

Žáci a učitelé Základní školy Vratimov,
Masarykovo náměstí,
zvou širokou veřejnost na

SLAVNOSTNÍ
AKADEMII
u příležitosti
105. výročí založení školy

Dovolená na ostrově Pag

29. 5. 2014 v 17.00 hodin
30. 5. 2014 v 16.00 hodin

Základní škola Masarykovo náměstí, Vratimov, nabízí veřejnosti možnost zúčastnit se týdenního pobytu v Chorvatsku na
ostrově Pag, v době od 13. 6. do 22. 6. 2014, který pořádáme pro
žáky školy a jejich rodinné příslušníky.
Ubytování v plně vybavených stanech, plná penze, doprava
autobusem přímo z Vratimova nebo vlastní. Prověřená lokalita
vhodná pro rodiny s dětmi, cena cca 4 500 Kč na osobu. Přihlášky
a bližší informace u ředitelky školy, tel. 596 732 158.

kinosál Společenského domu Vratimov

Mgr. Alice Čavojská, ředitelka ZŠ TGM

foto Mgr. Martina Riedlová
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Lyžařský výcvikový kurz Praděd

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VRATIMOV
a občanské sdružení POSPOLU

Dne 16. 3. 2014 se žáci 7. a 8. ročníku sešli u autobusu s lyžařským a snowboardovým vybavením. Letos bylo málo sněhu, a
tak jsme museli do vyšších oblastí, a tou je Praděd. Dorazili jsme
na místo a začalo hromadné vykládání zavazadel a přenášení je
do rolby, která nám je vyvezla na naši chatu. Po naložení jsme si
vzali své osobní zavazadla a vyrazili jsme k chatě. Nesla název
„Kurzovní“. Po náročném vykládání jsme na recepci dostali klíčky od svých pokojů a šli jsme je hledat.
První „lyžování“ začalo odpoledne. Vyšlapali jsme si kopec,
protože nejezdil vlek, a sjeli ho dolů. Paní učitelky nás rozdělily
do jednotlivých skupin. Byly dvě skupiny snowboarďáků, které
měli na starosti dva instruktoři Petr Juřík a Štěpán Šňupárek.
První skupinu lyžařů měl pan učitel Zdeněk Oršulík, druhou
skupinu paní učitelka Jana Biolková a třetí skupinu paní učitelka
Lenka Zrubková.
Že nám počasí nepřálo, jsme pociťovali každý den. Jeden den
byla tak hustá mlha, že jsme si neviděli ani na své lyže. V ten den
jsme odpoledne šli na vysílač a nahoře foukal tak silný vítr, že nás
málem odnesl.
Další den bylo veliké teplo, takže než jsme se dostali na sjezdovku, byli jsme zpocení. Předposlední den nám povolili diskotéku. A poslední den nám rozdávali učitelé diplomy, např. za nejrychlejšího lyžaře, za největšího gentlmana, za skvělou orientaci
GPS a další vychytávky.
Měli jsme možnost vyzkoušet si běžky a snowblady. Všichni
jsme se vrátili spokojeni a plni vzpomínek, které nám zůstanou
navždy.
Děkujeme všem učitelům, instruktorům a paní zdravotnici, že
zvládli s námi prožít 6 dnů na horách bez ztráty dětí a podobných
případů. A ještě nutno podotknout, že jídlo jsme si moc vychutnávali. A teď vám musím sdělit tajemství, které hlavně potěší paní
učitelky a pana učitele... PŘÍŠTÍ ROK CHCEME JET ZAS!

Vás srdečně zvou na

KONCERT ZUŠ
a výstavu výtvarných prací
k 740. výročí města Vratimova
úterý 13. května 2014, 18 hodin
kinosál Hvězda ve Vratimově

Lucie Žváčková, 7. B
ZŠ Vratimov, Datyňská 690

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.
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.

foto ZŠ Vratimov
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Kontrola a evidence jízdních kol
Ostravští policisté se preventivně zaměřili v rámci dodržování
zákona o silničním provozu na cyklisty.
Ve dnech 28. a 29. dubna 2014 se společně se strážníky Městské
policie Ostrava, krajským koordinátorem BESIP pro Moravskoslezský kraj, zaměřili na cyklisty. Policisté kontrolovali dodržování pravidel na frekventovaných cyklostezkách a povinnou výbavu jízdních kol. Pracovník BESIPu upozorňoval na používání
reflexních materiálů. U strážníků byla možnost si přímo v terénu
nechat zaevidovat jízdní kolo.

znalosti z pravidel silničního provozu a byl tak zodpovědným
účastníkem. Apelujeme také na rodiče, aby svým dětem vysvětlili
zákeřnosti provozu nejen na cestách, ale i cyklostezkách.
V roce 2013 jsme zaevidovali 60 dopravních nehod, kde byli
účastníkem právě cyklisté, z toho v 6 případech děti.
Hlídky policistů jste mohli potkat na různých místech Ostravy.
Společné hlídky policistů a strážníků, s možností evidence, jste
mohli potkat v době od 16:00 hod. do 18:00 hod. dne 28. dubna
na cyklostezce v Bělském lese (ul. Plzeňská) a dne 29. dubna na

cyklostezce na Hlavní třídě u kruhového objezdu.
Připomeňme si, co patří k povinné výbavě jízdního kola:
• dvě na sobě nezávislé účinné brzdy
• zadní odrazka červené barvy (tato může být kombinována se
zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností)
• přední odrazka bílé barvy (tato odrazka může být nahrazena
odrazovými materiály obdobných vlastností)
• odrazky oranžové barvy na obou stranách šlapátek, na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně
jedna boční odrazka oranžové barvy na každé straně kola
Odrazové materiály nahrazující přední nebo zadní odrazku
mohou být umístěny na oděvu či obuvi cyklisty. Oranžové odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola
nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo na
bočních částech oděvů cyklisty.
Za snížené viditelnosti:
• světlomet svítící dopředu bílým světlem
• zadní svítilna červené barvy
Mezi doporučenou výbavu patří zvonek, účinný kryt řetězu,
účinné blatníky. Samozřejmostí je přilba, která je do osmnácti let
povinná. A závěrem ještě malé připomenutí:
• do provozu mohou bez doprovodu děti starší deseti let
• dítě, které sedí v sedačce na jízdním kole, mohou vézt osoby
starší patnácti let
• osoby starší osmnácti let mohou vézt dítě, které je ke kolu
připojeno spojovací tyčí

K zaevidování je potřeba:
• průkaz totožnosti
• doložit doklad o původu kola, jestliže jej vlastníte
• a samozřejmě předložit jízdní kolo (více na www.mpostrava.cz)
Každým rokem dochází k několika stovkám krádeží samotných
jízdních kol. V roce 2013 evidujeme 582 odcizených kol. V letošním roce (za měsíce leden a únor) to je již 91 kol. Poškození
mnohdy mají problém doložit výrobní číslo či dát bližší popis.
Právě jejich zaevidováním můžete usnadnit jejich vypátrání či
následné zajištění. Údaje o odcizeném kole si totiž policisté mohou vyžádat. V případě, že kolo nechcete mít v evidenci, postačí,
když si své kolo vyfotíte a uschováte doklady o jeho pořízení.
Důležité v silničním provozu je také to, abyste, jako jeho účastníci, byli vidět. Umožníte tak řidičům, aby vás v dostatečné vzdálenosti viděli a mohli se vám vyhnout. K tomuto jsou určeny reflexní prvky ať už přímo na oděvech nebo jako doplněk jízdního
kola.
K této preventivní aktivitě se poprvé připojila i necelá desítka
ostravských cykloprodejců. V jejich prodejnách jste mohli najít
informace o této preventivní akci a najdete i preventivně-informační materiály. Je samozřejmě na každém, aby si „oprášil“ své

Partneři akce:
www.bagbike.cz, www.corrigo.cz, www.maxbike.cz,
www.bezvakolo.cz, www.heliasport.cz, www.maxbike.wbs.cz,
www.cesky-sport.cz, www.madejasport.cz, www.spurt-ostrava.cz
por. Mgr. Kateřina Špoková
komisař
5

volby

Upozornění občanům v souvislosti
s roznáškou hlasovacích lístků k volbám
Dne 23. a 24. května 2014 se uskuteční
volby do Evropského parlamentu. 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.
Místem konání voleb do Evropského
parlamentu je:

Vratimov Křivá

Volební okrsek č. 1 – Dům dětí a
mládeže, Frýdecká 377, Vratimov, pro
občany přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Adámkova

Vratimov Nádražní

283
1259

348 373 1106 1212 1233 1315
1261 1299 1302 1315 1292

Vratimov Břízková
423
827
968

649 659
833 856
1160 1178

665 786 794
888 896 916
1190 1236

801
952

306

1
10
17
27
39
142
262
360
412
779
984
1028
1165
1209
1252

3
11
18
28
56
150
267
390
416
861
988
1072
1175
1225
37

5
12
19
29
98
170
299
391
424
892
991
1093
1187
1230
204

6
13
20
30
100
88
321
402
570
934
1007
1115
1188
1237
1295

Vratimov, Horní
1129

1139

1234 1319

Vratimov Krátká
115

696

939

7
14
21
31
124
171
337
403
587
940
1009
1124
1193
1246

8
15
22
32
132
214
345
405
636
941
1018
1142
1197
1247

651
795
914

671
796
927

677
814
946

Vratimov Mojžíškova
110
953

615
954

663
958

776
990

Vratimov Na Slezance
330
719

341
1081

355
1240

401

Vratimov Na Spojce
692
1005

798 848
1022

959

Vratimov Na Stezce
131
1107

225 226
1266

272

Vratimov Na Vyhlídce
25
655
694
792

333
656
695
793

343
680
729
836

635
684
770
860

16
232
967
1192
152
709

74
269
1113
1214
392
710

84
270
1121
1314

432
1158

Vratimov Odboje
41
311
372
648
775
986

58
323
376
676
799
1006

90
327
385
688
864
1026

9
16
26
34
134
231
346
411
701
965
1019
1155
1208
1249

105
564
1174
1231
1276

106
567
1180
1245
1289

107
1116
1194
1250
1304

Vratimov Ovocná
316
408

317
673

318
675

Vratimov Polní
146
386
911
943
962

309
395
913
944
982

365
687
915
945
994

Vratimov Říční
711

712

837

797

172

153
1253

308

614

Vratimov U Potůčku

863

883

Vratimov Vodárenská

417

717

718

Vratimov Výletní

963

970

981

Vratimov Záryjská

312

920

921

645
685
771

646
686
772

654
693
773

80

86

97

434

268
329
388
697
938
1056

285
340
393
764
949
1063

286
1300
425
766
966
1164

293
361
565
774
980
1300

138
1144
1202
1254
1305

161
1148
1213
1255

353
1167
1216
1257

362
1173
1223
1270

319
768

320
855

352

407

366
811
924
951
1111

378
850
925
955

383
891
935
956

384
895
942
960

857

858

889

75
439

304
716

122
1004

93
964
313
815

141
1105

867
6

975

1112 1244

1228 81

314
866

129 163
1073

328 334
1226

336

344

426

713

714

715

350

702

703

169

Volební okrsek č. 2 – Mateřská škola,
Na Vyhlídce 25, Vratimov, pro občany
přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Družstevní
63
842
1133

277
901

279
902

Vratimov Husova
218
527
534

252
528
802

265
529
803

287
903

291
904

280
530
804

281 521 522
531 532 533
1099 1100 1101

151
577
584
621
628
641

560
578
585
622
629
642

561
579
586
623
630
644

562
580
617
624
631
1204

563
581
618
625
632

Vratimov Pod Kovárnou
10
324
987

33
338

193
387

278
404

292
437

305
905

429
906

575
582
619
626
633

576
583
620
627
640

296
568

298
859

593
600

594
601

782
791

783
1260

Vratimov Radniční náměstí
821

822

823

Vratimov Strmá
535
595
602

536
596
928

537
597
929

824
591
598
930

592
599

Vratimov U Mateřské školy
681
784

682
785

683
787

Vratimov Úzká
820

825

931

780
788

781
790

932

933

Volební okrsek č. 3 – Kulturní dům,
Vratimov, pro občany přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Buničitá
201

440

755

756

Vratimov Frýdecká

950

992

1267

Vratimov Okružní
708

1075

898

Vratimov U Rybníka
130

705 706 707
1179 1222

865

1037 1084

854

1274

413

168

767
897

128 202 227 230
332 335 590 826
1126 1128 1140 1147

Vratimov U Hráze
406

148

Vratimov U Padolu

691
884
948

Vratimov Tovární
91

108

689
817
947

Vratimov Na Zadkách

Vratimov Okrajová

Vratimov Družstevní
Vratimov Frýdecká

647
777
907

Vratimov U Nového lesa

73
205
431

137
206
435

147
263
606

165
315
607

762

1132

166
357
608

179
358
609

199
430
610

volby
611
830

637
831

638
832

639
853

757 819
1002

829

Vratimov Hřbitovní
264

325
356

573

1205

Vratimov K Sokolovně
183

189

420

45
462
540
547

893

Vratimov K Závorám
739

Vratimov, Lesní

Vratimov Mourová

727

Vratimov Na Hermaně
188
256
604
843

208
266
605
1103

209
301
612
1119

1251
728

732

733

216 219
302 418
613 698
1200

220
588
699

1181 1182 1195 1211 1220 1278
1288 1290 1296 1318

Vratimov Nádražní
704

1098 1158

Vratimov Popinecká
174
250
444
789

200
251
445
808

238
253
446
809

239
274
447
810

Vratimov Rodinná
143
839

210

213

215

Vratimov Sokolská
156
805

157
806

160
807

195
899

246
275
448
812

247
326
449
249

248
375
569
1282

273

310

322

197 222 290
1038 1102

Vratimov Sumínova
731

918

194
652

217
653

224 374
1229

456

457

459

Vratimov Tovární
68

175

186

Vratimov, U Hráze
1025

Vratimov,U Lesíka
1163

1185 1191

1242 1243

Vratimov U Společenského domu
1024

1041 1042

Vratimov U Staré školy
144

176

177

Vratimov U Trati
736
745
758

737
746
763

740
747
1217

297
464
542
549

211

1184

300
465
543
551

363
538
544
1201

460
690
545
1227

461
539
546
1303

79
845

116 118 155 389
1104 1117 1198 1301

78
303 414 885 1151 1248
1263 1280 1281 1293 1307

Vratimov, Na Novém poli
Vratimov Na Podlesí
47
92
228
862
1150

48
117
243
887
1152

51
120
282
890
1153

52
159
307
1071
1275

Vratimov Na Příčnici
71
237
554
657
872
879
957
1077
1118

85
254
555
720
873
880
961
1078
1125

89
259
556
760
874
881
985
1079
1159

96
260
557
868
875
882
989
1080
1183

54
191
331
1076

234
398
558
869
876
894
1021
1086
187

284
1114

Vratimov Nová
486
494
501
508

487
495
502
513

488
496
503
514

976
1023

57
196
800
1082

61
198
840
1097

236
553
616
871
878
909
1320
1110

294 658
1176 993

828
295

917

490
497
504
515

492
499
506
726

493
500
507

491
498
505
516

1011 1013 1015 1016 1017 1030
1039 1040 1043 1053 1054 1055
1058 1059 1064 1065 1066 1067
1069

Vratimov Osadnická
38
517

450
518

451
519

452
520

212

1136

741 742 743 744
748 750 751 752
1286 1298 1308

82
778
1109
1265

95
847
1137
1271

111
851
1154
1283

112
852
1210
1284

Vratimov Řadová
1044
1052

453

454

455

113 442 730
926 996 1096
1137 1221 1241
1235

1046 1047 1048 1049 1050 1051
7

997 1001 1003 1008 1010 1012
1027 1062

Vratimov U Březinek
119
1070
1277

233 369
1134 1141

379 419 664 846
1146 1156 1168 1218

258 574 589 672 1014 1020
1031 1033 1036 1060

64
979
1251

72
173 271 276 288 422
1035 1130 1135 1169 1177 1199
1258 1269 1297

Vratimov U Potůčku
ev.č. 15

Vratimov U Rozvodny
364
650

235
552
559
870
877
908
1034
1091
1238

Vratimov Na Zadkách
221
999

643

Vratimov Střední

Vratimov U Lípy

Vratimov Karla Velčovského
53
1256

421

245
1029

1291 1316
49
769

1258 1273 1287 1294 1306 1310

Vratimov, Sezonní

Vratimov U Lesíka

1189 1196

Vratimov Rakovecká

60

Vratimov U Strouhy

13
436

998
1032
1057
1068

Vratimov U Jeslí
441

1177

368

380

381

396

415

571

468 470 471
478 479 480
1090 1285

474
481

475
482

162
670
1138
1215

182
816
1143
1219

Vratimov U Stadionu
466
476
483

467
477
484

Vratimov Višňová
43
371
886
1161
1262

94
410
922
1162
1272

121
438
971
1186

140
443
1120
1206

158
572
1127
1207

Vratimov Zahradní
472
524

473
525

509
526

510 511 512 523
1172 1224 1232

Volební okrsek č. 5 – Kulturní dům,
Vratimovská 224, Horní Datyně, pro
občany s trvalým pobytem na území
městské části Horní Datyně
1.

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.

2.

Voliči budou dodány 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky.

3.

V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4.

O vydání voličského průkazu je možno požádat dle místa trvalého pobytu.
Počátek vydávání voličských průkazů
bude nejdřív 15 dnů přede dnem voleb tj. 8. 5. 2014.

Vratimov Obvodová

867 1157
433

Vratimov Severní

1045

Vratimov K Hájence

76
923

919

Vratimov Školní

995

149

Vratimov Na Podlesí
101
1279

427

Vratimov Jižní

192

136
223
603
700

139
463
541
548

1149 1166

Vratimov, Masarykovo náměstí
724 725
735 1131

400

Vratimov, Horní

370

723
734

125

Volební okrsek č. 4 – Základní škola,
Datyňská 690, Vratimov, pro občany
přihlášené k trvalému pobytu
Vratimov Datyňská

1171 1268

Vratimov J. Žemly
342

Vratimov Výletní

Drahomíra Večeřová
odbor sociálně-správní

informace občanům

Diabetologie ve Vratimově
Cukrovka je závažné onemocnění, které se projevuje zvýšenou hladinou krevního cukru. Bohužel zvýšení hladiny krevního
cukru nikdo z nás nepozná.
V časných stadiích onemocnění, se bohužel tato nemoc často
projeví pozdě, někdy až komplikacemi, které postihují cévy, oči,
ledviny, nebo nohy. Včasné stanovení diagnozy zjednoduší nejen
léčbu, ale sníží riziko hrozících komplikací nemoci, zejména amputací nohou. Na změření krevního cukru má každý pravidelně
nárok v pravidelných intervalech v ambulanci svého lékaře. Praktický lékař rutinně toto vyšetření provádí při preventivních prohlídkách. Za posledních 20 let se počet diabetiků zdvojnásobil,
nyní v České republice je přibližně 800 tisíc diabetiků, zejména
je postižená populace starších lidí, která již obtížně dochází za
lékařem. Všichni bychom měli dbát o své zdraví a pravidelně si
nechat měřit krevní cukr.
V zájmu zkvalitnění služeb pro občany města Vratimov jsme
pro Vás, občany Vratimova a okolních obcí a měst, otevřeli novou
diabetologickou a podiatrickou ambulanci v únoru tohoto roku.
Cílem ambulance je zajistit dostupnou a kvalitní péči o diabetiky
a nohy diabetiků, tak, aby nemuseli za odborníkem cestovat do
vzdálené Ostravy nebo Frýdku Místku. Bohužel dostupnost jako
argument kvality péče nevnímají všechny pojišťovny stejně.
V centru Ostravy je několik diabetologických ambulancí pár
desítek metrů od sebe, v kontrastu s faktem, že ve Vratimově
doposud diabetologická ambulance nebyla. Tento fakt nás vedl
k otevření ambulance, která by byla pro Vás, občany Vratimova a okolí, jednoduše a dobře dostupná. Máte-li zájem, informujte se prosím telefonicky o tom, zda Vaše pojišťovna hradí péči diabetologa ve Vašem městě. My jsme nabídli možnost
v naší ambulanci ošetřit pacienty všem pojišťovnám. Pokud Vaší
pojišťovnu nasmlouvanou nemáme, je na Vás, abyste se domáhali
na Vaší pojišťovně pro vás dostupné péče, nebo volili jinou zdravotní pojišťovnu.
V naší ambulanci nabízíme péči pro nemocné cukrovkou jak
prvního, tak druhého typu. Příjímame i pacientky s těhotenskou

cukrovkou. Jsme plně vybaveni. Máme možností pacientovi vydat glukometr k domácímu měření krevního cukru, dále disponujeme přístrojem ke změření hladiny dlouhodobého cukru přímo
v ambulanci. Pacienti díky tomuto přístroji nemusí před každou
kontrolou chodit na krevní odběry, u nás stanovíme hladinu dlouhodobého cukru přímo v ambulanci z kapky krve. O provedení
vyšetření rozhoduje lékař. Máme k dispozici přístroj pro pacienty
s labilní cukrovkou, který měří hladinu krevního cukru po dobu
týdne nepřetržitě. Přístroj je zavedený v podkoží a dává nám informace o hladině krevního cukru v průběhu celého týdne, 24
hodin denně. Přístroj je nepostradatelný zejména pro pacienty
s kolísavým krevním cukrem přes noc. Odběry máme zajištěny
v rámci zdravotního střediska. Všichni naši pacient podstupují
prohlídku odborníkem, nejen diabetologem, ale i podiatrem v
jedné osobě, který posoudí nejen léčbu cukrovky, ale stanoví i
riziko vzniku defektu na noze. Komplexně také pečujeme o pacienty se syndromem diabetické nohy s otevřenými ranami na
noze. Pokud trpíte delší dobu cukrovkou, máte obavu o Vaše nohy
a nechcete měnit diabetologa, je možnost se objednat samostatně
jenom k vyšetření nohou.
Ambulance je provozována v prostorách zdravotního střediska
vedle obecního úřadu tak, aby byla dobře dostupná i hůře mobilním občanům. Parkování je zajištěno vedle obecního úřadu na
neplaceném parkovišti. Provoz je zajištěn i v odpoledních hodinách pro pracující, kteří se obtížně uvolňují z práce. První rok
provozu ambulance budeme poskytovat bez zvláštního poplatku i
individuální termíny ošetření. Po předchozí telefonické domluvě
je možnost konzultace i v sobotu, zatím bezplatná.
Ordinaci provozuje MUDr. Miroslav Koliba, lékař s atestací diabetologie, podiatr (odborník na léčbu nemocí nohou u diabetiků).
Blíže o ordinaci je možno zjistit na www.diabetologieostrava.cz.
MUDr. Miroslav Koliba,
lékař s atestací diabetologie, podiatr

Sportujeme všichni spolu

Zveme všechny spoluobčany
do Husova sboru CČSH
ve Vratimově na

Den sportu v Horních Datyních
Pro letošní rok se Ostrava stala Evropským městem sportu.
Bylo naším přáním, aby se i Vratimov aktivně zapojil. Proč si nezopakovat úspěšnou akci z minulého roku, a to Den sportu v Horních Datyních, která se konala na počest 140. výročí založení ZŠ
v Horních Datyních.
Už v pátek 16. 5. 2014 odpoledne budete mít jedinečnou příležitost si na hřišti TJ Sokol Horní Datyně zasportovat jako jednotlivci, ve dvojicích se svými dětmi nebo jako skupinka nadšenců v disciplínách – atletika, tenis, badminton. Budete moci
fandit dětem u vybíjené, florbalu a basketbalu. Pro naše nejmenší
bude připravena řada zábavných sportovišť, dále uvidíte ukázku
sportovní kynologie a hasičského útoku, budete si moci zastřílet z luku a v neposlední řadě můžete fandit volejbalistům, kteří
budou soupeřit o putovní pohár ZŠ Vratimov, Datyňská, která je
hlavním pořadatelem této akce konané za každého počasí.
Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší ZŠ Vratimov, Datyňská a ZŠ Horní Datyně + KRPŠ a SDH Horní Datyně.

NOC KOSTELŮ
23. 5. 2014
od 17.00 do 22.00 hod.
Rada starších CČSH Vratimov

Upozornění pro spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace na území města Vratimova,
aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz termíny akcí
pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři 2015, a to nejpozději do 30. 6. 2014. Děkujeme. KS Vratimov.

Mgr. Pavlína Koudelková
ZŠ Datyňská
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co se děje v domečku

Děti to s tablety baví

Family day s Dětskou televizí
Pantuška v DDM Vratimov

Projekt Média do škol se v prvních měsících roku 2014 posunul do jedné z dalších částí, na kterou jsem se asi nejvíce těšil.
Jsou jí workshopy pro děti našich partnerských subjektů. Tam si
žáci během vzorových hodin vyzkoušejí, co vše jde s tabletem
v hodinách provádět, a že to mohou být i činnosti, za něž bude
učitel jedině rád. Mnozí se tak spoustu věcí naučí, aniž by si to
uvědomovali, jelikož mnohé výukové aplikace vypadají a fungují
v podstatě jako hry.
V lednu jsem se vydal do základní školy v Řepištích. Workshopů se postupně zúčastnili všichni žáci školy od prvňáků po páťáky. Prvňáci byli skvělí. Děti, které se teprve učí číst a psát, ale
s tablety jako by se narodily. Práce jim šla výborně a jejich nadšení, se kterým se učili nové věci, bychom mohli rozdávat.
V únoru přišli na řadu žáci ze Sedlišť, a to konkrétně 3. – 5.
třída. A prozatím jako poslední se v březnu workshopy konaly pro
děti z Hukvald, zde to byla 2., 3. a 5. třída.
A co že žáci během workshopu dělali? Samozřejmě záleželo na
jejich věku, ale vyzkoušeli si, jak umí správně češtinu, procvičili
se v angličtině, zopakovali a naučili se nové dopravní značky a
nechyběla ani matematika, ve které je jednoznačně nejvíce zaujal
duel, kde soutěžili vždy dvojice proti sobě. Ano, i toto tablet umí.
A aby to nebylo jen o „ťukání“ do tabletu, část každého workshopu jsem věnoval i tvůrčí činnosti. Děti si vyzkoušely, jak mohou
tablet snadno využít i ve výtvarné výchově nebo při pracovních
činnostech.
Podle reakcí dětí a mnohých vyučujících, kterým patří dík za
spolupráci, si troufám říct, že worskhopy plní svou funkci – děti
se učí rády a my ostatní si potvrzujeme, že tablet může být ve
školách velice prospěšný.
Projekt Média do škol realizuje Dům dětí a mládeže Vratimov.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
Petr Sedláček
metodik práce s tablety

V sobotu 22. 3. pozvali redaktoři a kameramani dětské TV
Pantuška, kterou dlouhodobě podporuje Nadace OKD, své
rodiče do vratimovského Domu dětí a mládeže, kde v Centru dětské komunikace probíhají jejich víkendové workshopy
a soustředění. Vedoucí si pro všechny připravili program plný
her i práce před i za kamerou.
„Jsem moc ráda, že na vlastní oči vidím, co vlastně moje
děti v Pantušce dělají“, řekla maminka redaktorky Nely a kameramana Adama Dittrichových, když společně natočili video s krátkým pozdravem pro ostatní členy týmu.
A přesně to bylo cílem akce Family Day u Pantušky. Rodičům se před kameru často příliš nechtělo, přesto si však nakonec většina z nich vyzkoušela, jaké to je vzít do ruky mikrofon
a natočit krátký stand up či rozhovor. Mnozí z nich až při této
příležitosti také ocenili technické vybavení, práci lektorů a
výjimečné možnosti, které se dětem v TV Pantuška nabízejí.
„Nejvíc vám, holky, závidím, že se s Pantuškou podíváte i
tam, kam byste se se mnou a mámou vůbec nedostaly. Třeba
teď, jak pojedete do Dolních Vítkovic točit do míst, kam běžný návštěvník nemá přístup. Hned bych jel s vámi“, přiznal
tatínek dvou šikovných pantuškovských redaktorek Taťánky a
Dorotky Krečmerových.
Michaela Bělohlavá

Mažoretkový víkend
V sobotu 5. dubna 2014 vyjely v brzkých ranních hodinách
mažoretky ZIK-ZAK Kostičky Vratimov a Paskovská sluníčka
při DDM Vratimov na soutěž Litovelský pohárek. Mažoretky
z Kostiček byly velkým příkladem paskovským mažoretkám,
které se zúčastnily takové soutěže poprvé. Děvčata předvedla
velmi pěkný výkon. ZIK-ZAK Kostičky Vratimov se umístily
na 4. místě a Paskovská sluníčka na 7. místě. Gratulujeme.
A pokračujeme dále, neboť v neděli 6. dubna 2014 se v Hluku konala soutěž – Mistrovství Moravy a Slezska v sólech a
duech. Soutěže se zúčastnila děvčata Tereza Drobišová a Kristýna Nováková z ZIK-ZAK Kostiček Vratimov a Johana Deáková a Anna Svobodová z ZIK-ZAK Bublinek Vratimov. I přes
velkou konkurenci Johanka s Aničkou získaly 1. místo v kategorii duo s hůlkou a rekvizitou a zároveň nominaci na Mistrovství republiky do Ronova nad Doubravou. Blahopřejeme
a zároveň držíme pěsti, aby i v Ronově ukázaly, co v nich je.

foto Petr Sedláček

Renáta Hloušová

Pohádkový les
V sobotu 10. 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 spousty
úkolů. Startujeme u závory z ulice K Hájence v rozmezí od 15 do
16 hodin. Na závěr budete mít možnost opéct si donesený párek.

Galapřehlídka DDM Vratimov
Vystoupení zájmových kroužků a klubů proběhne v neděli
18. května od 14.30 hod v Kulturním středisku ve Vratimově.

foto Barbora Kučová
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Noc s Andersenem ve Vratimovské knihovně
14. ročník celostátní akce na podporu čtenářství proběhl i
v naší knihovně z pátku 4. dubna na sobotu 5. dubna. Letošní
Noc s Andersenem nesla název Detektivem snadno a rychle a pomocníkem nám byl komisař Vrťapka. Přihlášených 15 dětí a 2
asistentky se sešlo v pátek v 17 hodin v kostýmech detektivů. Po
úvodním krátkém povídání na téma Jaké znáš slavné detektivy se
děti navzájem představily, např. jsme měli tu čest poznat v kostýmu Sherlocka Holmese i komisaře Vrťapku. Některé kostýmy
byly velmi zdařilé. Po bodování kostýmů byli malí detektivové
rozděleni do tří družstev, na červené, zelené a žluté. A začalo se
soutěžit!
Nejdříve si jedni zhotovili svůj vlastní pas s vlastním otiskem
prstu, druzí plnili úkoly na papíře a pak se prostřídali. Následovala zajímavá hra Identikit – detektivové museli sestavit obličej
pachatele. Úderem 19. hodiny děti zasedly ke stolům a povečeřely z vlastních zásob. Pak se pokračovalo tvůrčí dílnou. Soutěžící
si vyrobili hru Vrťapko, nezlob se. Aby nám neusnuli, zahráli si
pohybové hry. Skákání v pytli, shazování plechovek, kostky, čučubabka, slalom s golfovým míčkem na lžíci atd. se jim velmi
líbilo. Ovšem největšího úspěchu se dočkal úkol Farma mrtvol,
který byl přichystán mimo knihovnu. Detektivové při něm museli
být chráněni rouškou a gumovými rukavicemi! To se už přiblížila
hodina, kdy děti ulehly a paní knihovnice jim četla z knihy Komisař Vrťapka. Ve čtení ji vystřídala asistentka. Některé děti usnuly
během pár minut, jiným to trvalo o dost déle.

Ráno se už těšily na vyhodnocení. Za nejlepší kostým získali
ocenění Lucie Blahutová a David Cielecký, nejlepším spáčem byl
Filip Neumann a vyhrálo družstvo červených. Nikdo neodešel
bez ocenění a drobných dárků.
Velký dík za pomoc patří asistentkám Janě Tomisové a Kristýně Kaločové. Doufáme, že se všem letošní nocování a téma líbilo.
Marika Zajíčková a Pavla Blahutová
Vratimovská knihovna

foto knihovna Vratimov

Nabídka prázdninových
pohybových kurzů

Obec Václavovice a Klub českých turistů Horní Datyně
zve všechny příznivce turistiky a cyklistiky
na 28. ročník

POCHOD KOLEM VÁCLAVOVIC
CYKLOJÍZDA SLEZSKÁ BRÁNA
ve ČTVRTEK 1. května 2014
Potřebujete se odreagovat cvičením po náročném dni i o
prázdninách? Neváhejte se přihlásit do prázdninových kurzů v Kulturním středisku Vratimov.

Start:

7:30 – 9:00 hod na hřišti u školní družiny

Pěší trasy:

5 km

„Pohádkový les“ pro rodiče s dětmi
(za deště bude program na hřišti)

17 km

Přihlášku najdete na webových stránkách www.ksvratimov.cz
v záložce kurzy nebo se můžete přihlásit osobně v pokladně
Kulturního střediska Vratimov.
Nabídka prázdninových kurzů:

pro mládež a dospělé

Cyklojízda:

20 km a 55 km

Startovné:

dobrovolné

11 HOD. - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Středa

Bodystyling s Monikou Čížovou

MLÝNKU VE VÁCLAVOVICÍCH

7 lekcí/ 350Kč
2. 7. 2014 – 20. 8. 2014 od 19 - 20 hodin

Prohlídka mlýnků Václavovice a Šenov: od 9 -13 hod.

Čtvrtek

Mládež do 15 let na kole v doprovodu dospělých osob!
Účast na vlastní nebezpečí!

Pilates s Monikou Čížovou
7 lekcí/ 360Kč
3. 7. 2014 – 21. 8. 2014 od 19 - 20 hodin
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Kronika města Vratimova – část 34.

VRATIMOVSKÝ

V říjnu převládají chladné dny s deštivými přeháňkami; 11. na
den vydatný déšť, kterého bylo třeba, půda byla vysušená, pak se
střídaly s chladnými, slunečné, krásné teplé dny. V noci na 26.
dosti tuhý mráz. Osení je bujné.
V listopadu převládají studené větry severovýchodní, ačkoliv i
pěkné dny se někdy objevily. V polovici listopadu nastávají silné
noční mrazy, též někdy slabě sněží. Střídavě však i slunce vysvitne, nastanou mírně teplé dny. V tomto měsíci osení příliš vyrůstá,
ačkoli by bylo lépe, kdyby přišly mrazy a sníh.
V prosinci bývají dny mlhavé, studené, v noci dosti tuhé mrazy,
slabá sněhová pokrývka (poprášek). 22. silný vítr, mrazivý. O Vánocích mírně studeno, ke konci měsíce tuhý mráz, jen poprášek
sněhu, více sněhu v prosinci nenapadlo.

HUDEBNÍ VEČER
740. výročí založení města

Sobota 21. června v 19 hodin
Kinosál Hvězda Společenského domu Vratimov
Program:
18:00 – 18:50

koncert Dechového
orchestru ZUŠ Vratimov
před Společenským domem

O nezaměstnanosti
Počet nezaměstnaných v dubnu 1932 činí 130 až 160 osob, které pobírají podporu, potravní lístky, na týden lístek, dostane za
10 Kč potravin, ženatý dva lístky na týden, svobodný jeden lístek
na týden, děti rodičů nezaměstnaných do šesti let dostávají mléčné lístky na ½ litru mléka na dva týdny.
V listopadu 1932 pracuje v továrně už jen 310 dělníků. V měsíci prosinci 1932 má se dělníkům v továrně snížiti mzda o 18%,
a nebo zastaviti výroba; vyjednává se s majiteli továrny, zůstalo
však při dosavadním stavu. Žádost nezaměstnaných o vyplacení
k Vánocům obnosu 3.000 Kč se schvaluje, je 109 nezaměstnaných. Přijat dále návrh, aby pro nezaměstnané zakoupen byl vagon uhlí a bylo zaplaceno na půl roku bytné těm, kteří nemají zaplacené, na což se stanoví obnos 4.000 Kč. Obecní zastupitelstvo
se usnáší všemi hlasy, aby pro místní nezaměstnané obyvatelstvo
zdejší ze svých příjmů odvádělo 1%.
pokračování příště

Další program v kinosále
19:00 – 19:15

vystoupení starostky města
JUDr. Dagmar Hrudové

19:15 – 20:00

Tanja

20:15 – 20:45

Andělská harmonie:
soprán Eva Dřízgová-Jirušová,
klarinet Igor Františák,
klavír Michal Bárta

20:50 – 21:50

Big Band ZUŠ Vratimov.

22:00

ohňostroj
(před Společenským domem)
Večerem Vás bude provázet David Schreiber.

Vstupenky v předprodeji od 15. května v pokladně Kulturního střediska
Vratimov, rezervace vstupenek na tel. 595 700 751. Cena vstupenky 25 Kč.

Městská pouť
ve Vratimově

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

ŽABÍ
PRINC

Neděle 22. června
9.00 - 17.00

Prodej

Program:
10.00 – 15.00

Navlékání korálků pro děti

10.00

Dětské soutěže a tančení s dětmi
Divadlo tety Chechtalíny

11.00

Ošklivé káčátko pohádka pro děti
Divadélko Smíšek

11.00 – 13.00

Malování na tvář

12.00

Vratimovský koblížek - 4. ročník soutěže
v pojídání koblížků

12.15

Na lidovou notu - seniorská taneční skupina
Jiřinky Paskov

12.30 - 15.30

kapela Pavel Dodo Doležal a Band,
otřelí ostravští muzikanti
s československým repertoárem

Nedělní pohádka

Divadelní soubor
Bambules Karviná

neděle 18. května v 10 hodin
kinosál Hvězda Společenského domu Vratimov
rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov,
rezervace vstupenek na tel. 595 700 751

Program moderuje Jiří Basta.
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vratimovská galerie, akce v KS

Z vernisáže výstavy Fedora Gabčana Starý pohled, která se
konala 8. dubna. Výstava potrvá do 12. června.

foto archiv KS Vratimov

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Divadlo U Lípy, o. s.

Nabarvit, ostříhat, VRATIMOV
zavraždit...?

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

Kulturní středisko

pátek 30. května, v 19 hodin, vstupné 50 Kč
Kulturní dům Horní Datyně

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.

Detektivní komedie z prostředí kadeřnického salonu.
Režie: František Letal
Hrají: herci ochotnického Divadla U Lípy, o. s.
V sále stolová úprava s možností občerstvení.
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kino Hvězda v květnu

Mafiánovi

Sviňák

21. května v 19 hodin
VB, 2013, 97´, drama/ krimi/ komedie (české znění), vstupné
70 Kč, nevhodné pro děti do 15 let
Režie: Jon S. Baird
Hrají: James McAvoy, Jamie Bell, Imogen Poots, Joanne
Froggatt, Tony Curran a další.

7. května v 19 hodin
USA/ Francie, 2013, 111´, akční krimi komedie (české znění),
vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Luc Besson
Hrají: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones
a další.

Jako Malí kluci

8. května v 19 hodin
Francie, 2013, 95´, komedie
(české znění), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Anthony Marciano
Hrají: Alain Chanat, Max
Boublil, Sandrine Kiberlain a
další.
Sobotní film pro dospělé

lovelace:
Pravdivá zPověď
královny porna

doM HeMingway

22. května v 19 hodin
VB, 2013, 93´, drama/ krimi/ komedie (české znění), vstupné
70 Kč, nevhodné pro děti do 15 let
Režie: Richard Shepard
Hrají: Jude Law, Richard E. Grant, Demián Bichir, Emilia
Clarke, Kerry Condon a další.

10. května v 19.30 hodin
USA, 2013, 92´, drama/ biografický (české znění), vstupné 70
Kč, nevhodné pro děti do 15 let
Režie: Rob Epstein, Jeffrey
Friedman
Hrají: Amanda Seyfried, Peter
Sarsgaard, Jono Temple a další.

Sobotní kino pro děti

krtek a oslava

24. května v 10 hodin
ČR, 67´, pásmo animovaných
pohádek, vstupné 30 Kč, přístupnost bez omezení
Krtek a oslava, Krtek a šťoura,
Krtek a kamarádi, Jak štěňátko
chtělo malé pejsky, Krtek a
zajíček, Nebuďte mamuty,
Krtek a kachničky, Krtek a
myška, Tylínek, Krtek a houby

Rodinný film

oggy a škodíci

14. května v 17 hodin
Francie, 2013, 80´, animovaná
komedie (české znění), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70
Kč, přístupnost bez omezení
Režie: Olivier Jean – Marie

neJvyšší nabídka

Filmový klub

28. května v 19 hodin
Itálie, 2013, 131´, romantické
drama (české titulky), vstupné 70
Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Giuseppe Tornatore
Hrají: Geoffrey Rush, Jim
Sturgess, Sylvia Hoeks, Donald
Sutherland a další.

cesta do školy

15. května v 19 hodin
Francie, 2013, 77´, dokument
(české titulky), vstupné 80 Kč
(členové klubu sleva 10 Kč),
přístupnost bez omezení
Režie: Pascal Plisson
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Bez loučení bychom
nikdy nepoznali, jak
drazí jsou nám ti, co nás
opouštějí.

Náš milovaný

Bc. Aleš Broda
by 31. 5. oslavil své 50. narozeniny.
V červenci tomu budou 4 roky,
kdy tragicky zahynul.
S láskou vzpomíná celá rodina a syn Aleš.

Marie
Švidrnochová
25. 1. 1933 - 15. 5. 2004

mjr. Vilém Švidrnoch
27. 10. 1919 - 2. 5. 1989

Vzpomeňte s námi smutné první výročí, kdy
nám odešel navždy tatínek, dědeček
a pradědeček pan

Antonín Zahradník.

Dne 17. 5. uplyne 25 let,
kdy odešel manžel a táta

Za celou rodinu dcera Zdeňka.

Karel Patkolo.
S láskou vzpomíná manželka a synové.

Dne 4. 5. by se dožil
80 let náš tatínek

Dne 25. 5. 2014 uplyne 6 let, kdy nás náhle
opustil pan

Kazimír Likus

Jaroslav Plachta.

a dne 22. 5. by se dožila
75 let naše maminka

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

Ilona Likusová.
S láskou vzpomínají dcera Dana a syn Pavel s rodinami.

Dne 8. 5. 2014 uplyne 10 let, kdy nás opustila
naše milovaná paní
Dne 17. května 2014 si připomeneme
3. výročí úmrtí

Alžběta Kanalošová.

Heleny Horňákové.

S láskou vzpomínají děti s rodinami
a manžel.

Vzpomíná manžel s rodinou.

Modelová železnice velikosti H0
Ve Společenském domě Vratimov se
12. a 13. dubna konalo modulové setkání klubu
OstraMo Kunčice Slovácko.

INZERCE PRO VÁS
Mladá maminka s děvčátkem hledá podnájem 2+1 ve Vratimově
a okolí. Zn. nejraději v rodinném domku. Tel.: 705 002 135.
Diskrétní hotovostní půjčka. Volejte 720 301 334.
Prodám zahradu Vratimov Zadky, necelých 1000m 2. Stavba
možná. Elektrický sloup u pozemku. Vodovod na pozemku.
Cena 420 000 Kč - dohoda. Tel.: 723 208 251.
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akce v DDM a kulturním středisku

Kurzy

Květen v kulturním středisku
Pondělí

15.30
17.00
18.00
18.30
19.00
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00

Program ve Společenském domě ve Vratimově
5. května

09.00

cv. sál

cvičení seniorů

5. května

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

12. května

09.00

cv. sál

cvičení seniorů

12. května

13.00

kinosál

zkouška ZUŠ

13. května

18.00

kinosál

koncert ZUŠ

15. května

16.00

velký sál

večírek – KD

15. května

15.00

učebna č. 11

autoškola

18. května

10.00

kinosál

nedělní pohádka

			

Žabí princ

18. května

Galapřehlídka

14.30

kinosál

Úterý

Středa

Čtvrtek

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

3. ročník AJ
5. ročník AJ
aerobic mix
3. ročník AJ
relax a jóga
vinyasa power jóga
pilates
bodyform s Lenkou
jóga s Míšou
bodystyling
fitbalony s Luckou
pilates
bodyform s Lenkou

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

			

DDM Vratimov

19. května

09.00

cv. sál

cvičení seniorů

19. května

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

21. května

10.00

vestibul

prodej

22. května

15.00

učebna č. 11

autoškola

23. května

14.00

velký sál

volby do Evrop. parlamentu

2. 5.

24. května

08.00

velký sál

volby do Evrop. parlamentu

		

26. května

09.00

cv. sál

cvičení seniorů

26. května

16.30

kinosál

zkouška ZUŠ

7. 5.

Vědomostní soutěž pro ZŠ – 10:00 kinosál Paskov

27. května

15.00

velký sál

pasování na školáka

8. 5.

Vědomostní soutěž pro seniory

29. května

17.00

kinosál

oslavy založení TGM

		

29. května

15.00

učebna č. 11

autoškola

30. května
16.00
kinosál
			

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
30. 4. - 7. 5.

2. - 4. 5.

9. 5.
		

oslavy založení TGM

9. 5.
		
10. 5.

Program v Kulturním domě Horní Datyně

Mezinárodní výměna mládeže, Dětské zastupitelstvo
Celodenní výlet s DDM Vratimov,
ředitelské volno ZŠ, pouze předem přihlášení
Víkendový pobyt TV Pantuška

16:00 kinosál Paskov
Aquapark Olešná, ředitelské volno ZŠ,
pouze předem přihlášení
Diskotéka pro dospělé, kofolová párty, od 18 let,
v 18:00 sál DDM Vratimov
Pohádkový les, akce pro rodiny s dětmi v obecním

		

lese Důlňák, start od 15 – 16 hodin od závory z ulice

		

K Hájence

12. května

18.00

klubovna

schůze ZO ČZS

14. května

17.00

klubovna

schůze MO KSČM

16. května

15.00

velký sál a okolí Den sportu

23. května

14.00

velký sál

volby do Evrop. parlamentu

		

24. května

08.00

velký sál

volby do Evrop. parlamentu

18. 5.

Galapřehlídka DDM Vratimov

30. května

18.40

klubovna

schůze ZO ČSV

25. 5.

Badmintonový turnaj pro děti

30. května

19.00

velký sál

			

1. 5.
14. 5.

30. - 31. 5.

Divadlo U Lípy – Nabarvit,

31. 5.

ostříhat, zavraždit…?

Regionální kolo ME mažoretek, Ostrava
Informační schůzka Příměstských táborů I. + II. +
Barevný svět , 17:00 DDM Vratimov

Angličtina na Domečku – pouze předem přihlášení
Premiéra pohádky „Cinderella“

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. května 2014

Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.ksvratimov.cz.
Předseda redakční rady Ivo Kičmer, odpovědný redaktor Tomáš Jindřich, grafická úprava a sazba Tomáš Jindřich.
Tisk: Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A. Ryšových 301, Ostrava. MK ČR E 12367.
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1. červen 2014 / číslo 6	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

604 127 288

Co budeme stavět v tomto roce
Rozpočet města Vratimova byl přijat na konci roku 2013 a zastupitelé si v něm vytvořili jakýsi rámec, kam půjdou finance v roce
2014. Řada investic se odvíjí především od toho, zda získáme dotace, ukončíme výběrové řízení v rámci veřejné zakázky či bude splněn předpoklad příjmů města s ohledem např. na výběr daní. Chci
se proto zaměřit především na stavby a investice většího rozsahu a
zásadnějšího významu, jejichž realizaci v tomto roce předpokládáme.
Představitelé města pokračují ve vytýčené linii vytipovat základní potřeby města a přednostně realizovat ty, na které je možno získat
dotace a ty, které již nesnesou odkladu.
Zejména větší investiční akce vyžadují i několikaletou přípravu
od vypracování studií, projektů různého stupně, vydání územního
rozhodnutí, stavebního povolení, podání žádosti o dotaci, rozhodnutí o dotaci, zahájení výběrového řízení, výběr vhodného žadatele,
uzavření smlouvy apod. Každá stavba má svá specifika a příprava
je často formálně, organizačně i časově velmi náročná. I z tohoto
důvodů je možno poslední rok stávajícího volebního období nazvat
rokem stavebním. Budou realizovány jednak stavby, které nevyžadují větší přípravu a lze je zvládnout za několik měsíců, tak ty stavby, které připravujeme prakticky od začátku volebního období, kdy
jsme si stanovili určité priority.
Největší stavbou s již ukončeným výběrovým řízením je stavba
I. etapy kanalizace v Horních Datyních, včetně následné opravy
komunikací. Stavba za cca 85 mil. Kč je realizována částečně z dotací a částečně z úvěru, který jsme za tím účelem získali u Komerční
banky a. s.
V Horních Datyních pak chceme postavit podél ulice Václavovická plochu pro chodce. Fakticky se jedná o chodník podél
této komunikace, protože však stávající právní úprava nedovoluje
stavět chodníky u komunikací s tak velkým sklonem, pojali jsme
stavbu jako ostatní plochu pro chodce. Bohužel, za těch podmínek
a rovněž proto, že se jedná o komunikaci 3. třídy, nelze na ni získat
dotaci a musíme ji hradit v celém rozsahu z vlastních prostředků.

ulice Václavovická, foto (ak)
V neposlední řadě je nutno zmínit finančně náročnou investici,
kterou provádíme také z vlastních prostředků, neboť na ni neexistují dotace, a to je generální oprava mostu J. Tomise v Horních

Datyních. Dalších cca 1.400 tisíc Kč jsme vyčlenili na projektové
dokumentace oprav dalších mostů přes potok Datyňka.

most J. Tomise, foto (ak)
Zateplení a renovace Mateřské školy ve Vratimově je financována z cca dvou třetin z vlastních prostředků a cca z jedné třetiny
z dotací SFŽP (Státní fond životního prostředí). Bude provedena o prázdninách tak, aby byl co nejméně narušen chod školky.
Oprava MŠ je finančně velmi náročná, jedná se vlastně o tři na
sebe navazující budovy, které od jejich výstavby v 60. až 80. letech
minulého století neprošly větší opravou či rekonstrukcí. Finančně náročnou rekonstrukci školky si můžeme dovolit zejména také
proto, že se nám podařilo prodat Dům služeb a výnos z prodeje
jsme mohli použít na tuto akci. Na rekonstrukci budovy navazuje
úprava školní zahrady v přírodním stylu, na kterou jsme rovněž
získali dotaci ze SFŽP. Dotace v tomto případě tvoří 90 % uznatelných nákladů.
Zateplovat budeme rovněž naše dva bytové domy na Radničním
náměstí a na ulici Frýdecká. Na zateplení a rekonstrukci bytových
domů, jsme si, stejně jako na kanalizaci, vzali úvěr. Protože se
nám podařilo získat nadstandartní úvěrové podmínky a vysoutěžit
cenu díla výrazně pod rozpočtovou i předpokládanou cenou, bude
v daném případě úvěr hrazen příjmy z nájmů. Do nyní prázdných
prostor po prodejně květin a dárkových předmětů, které sousedí
s prodejnou pečiva, se nám podařilo získat do nájmu majitele této
prodejny, který prostory rozšíří o cukrárnu.
Centrum města čeká stavba resp. oprava chodníků od ulice
Družstevní a Na Vyhlídce po ulici Popineckou. Chodník bude
prodloužen až k ulici Strmé, na křižovatce ulic Datyňská a Frýdecká budou vybudovány dva nové přechody a stávající, naproti
zdravotnímu středisku a kinu Hvězda, bude osvětlen a zmodernizován. Další přechod pro chodce bude přes ulici Popineckou.
Na akci jsme získali dotaci od SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), který hradí 85 % uznatelných nákladů. Ze stejných
prostředků budeme přemisťovat autobusovou zastávku směrem
na Horní Datyně před ZŠ Datyňská.
Nelze nezmínit výměnu všech oken na Základní škole TGM
a úpravu části šatny na novou třídu, která by mohla sloužit jak
školákům, tak dětem v přípravné třídě, které již nebudou chtít
zůstat ve školce, ale nebudou moci z nějakého důvodu ještě nastoupit do první třídy. Mohlo by nám to pomoci i s umísťováním
dětí předškolního věku a vyhovět tak zvyšující se poptávce po
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dení města, shodně napříč politickým spektrem, domníváme, že
ke škole hřiště nezbytně patří, chtěli bychom ho postavit. Šlo by
o hřiště víceúčelové, stálo by na škvárovém hřišti fotbalistů v areálu sportovního stadionu. Pozemek nám fotbalisté za tím účelem
darovali, máme vypracovaný projekt, stavební povolení a podanou
žádost o dotaci na MŠMT. O dotaci by mělo být rozhodnuto do
konce měsíce května. Pokud dotaci nezískáme, musíme zvážit,
zda stavět i bez ní a z čeho zbývající část financovat. Pokud ale
hřiště nepostavíme, musíme darovaný pozemek, který má pro
nás výhodnou strategickou polohu, vrátit zpět fotbalistům.
A pak máme ještě jedno „přání“, a to je postavit plnohodnotné
dětské hřiště i v Horních Datyních. Hledali jsme pro jeho umístění vhodný pozemek, protože město zde žádný takový nevlastní.
Podařilo se nám domluvit s Tělovýchovnou jednotou v Horních
Datyních, že nám poskytnou k bezplatnému užívání část plochy
hřiště u Kulturního domu v Horních Datyních. Pokud najdeme
v rozpočtu i peníze na jeho stavbu, mohlo by dětské hřiště stát
ještě v tomto roce.
K tomu je nutno přičíst desítky dalších menších akcí, jako
opravy komunikací, přípravy projektových dokumentací, opravy našich nemovitostí, ozelenění vybraných ploch apod.
Finanční náklady u většiny akcí neuvádím záměrně. Výběrová
řízení na řadu z nich ještě nejsou ukončena a rozdíl v rozpočtových a skutečných nákladech bývá velmi značný a nelze ho nijak
předvídat.
Vyplní-li se naše letošní plány, změní se město v jedno velké
staveniště. Realizace staveb nám na přechodnou dobu přinese
řadu potíží především v dopravě, zvýšení prašnosti, hlučnosti
apod. Věřím, že výsledek nám bude odměnou za všechna nezbytná omezení a trable. Proto prosím všechny občany o trpělivost a shovívavost, neboť všechno jsou to stavby jen pro nás a
pro nikoho jiného.

místech v předškolních zařízeních s ohledem na nárůst počtu
dětí v našem městě.
Nový povrch dostane hřiště u DDM, kde menší část je hrazena
z dotací Moravskoslezského kraje prostřednictvím Svazku obcí
Slezská brána, větší z našich prostředků. U DDM pak ještě přibudou dva herní prvky, jeden s pískovou dopadovou plochou pro
nejmenší děti.

ulice U Lípy, foto (ak)
Celkovou opravou projde ulice U Lípy, která patří k našim nejhorším a poměrně frekventovaným místním komunikacím.
Základní škola na ulici Datyňská, přestože je školou novější,
vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci, nové třídy a kabinety, tělocvičnu. Na projekt její přestavby a rekonstrukce jsme vyčlenili
částku 500 tisíc Kč a ve spolupráci s vedením školy připravujeme
projekt tak, aby byl, pokud to bude možné, vypracován v rozsahu
pro stavební povolení. V novém dotačním období 2014–2020 pak
bude nutno hledat financování pro tuto náročnou akci.
Tato škola rovněž nemá venkovní hřiště, o jeho potřebě se hovoří řadu let, několik volebních období. Protože se zatím ve ve-

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Stavby v našem městě vyžadují zvýšenou opatrnost chodců i řidičů
zbytná zvýšená opatrnost. Přestože se jedná o silnici 3. třídy, je
poměrně značně frekventovaná a velmi úzká.
V průběhu oprav je z důvodu bezpečnosti nutno důsledně dbát
nového dopravního značení a pokynů pro chodce.

V měsíci květnu byly zahájeny první stavby, které ztíží pohyb
v našem městě jak chodcům, tak řidičům. V centru Vratimova
budou realizovány do podzimu tři stavby, které výrazně omezí především chodce. SMVaK již provádí opravu kanalizačního
řádu podél ulice Frýdecká od křižovatky s ul. Datyňskou po křižovatku s ul. Na Vyhlídce. Pohyb chodců bude postupně přemístěn na jednu stranu silnice, a to vpravo směrem na Řepiště.
Na stavbu kanalizace pak naváže oprava chodníků se stavbou
nových přechodů pro chodce v centru Vratimova, zhruba od křižovatky ulic Frýdecká a Popinecká po křižovatku ulic Frýdecká
a Na Vyhlídce. Po opravě chodníků, popř. souběžně s touto opravou, plánuje Správa silnic Moravskoslezského kraje opravu silnice Frýdecká. Opraveny mají být nástupní ostrůvky na náměstí
TGM a celý povrch silnice zhruba od křižovatky ulic Frýdecká
a Datyňská po Řepiště. Přesné datum opravy chodníků a silnice
zatím neznáme. U chodníků čekáme na rozhodnutí o přidělení
dotace a pak asi dva měsíce bude trvat výběrové řízení. Na opravu
silnice Frýdecká podle našich informací výběrové řízení probíhá.
V květnu předalo město staveniště zhotoviteli kanalizace 1. etapa v Horních Datyních. Po celou dobu stavby, to je asi do září
2015, musí jak chodci, tak řidiči počítat s různými omezeními a
zhoršenými podmínkami pro pěší a vozidla.
Na podzim pak ještě plánujeme stavbu zpevněné plochy pro
chodce podél ul. Václavovická v Horních Datyních. I zde je ne-

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto archiv KS
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Vítání občánků

Ze schůze Rady města Vratimova

ve Vratimově a Horních Datyních

Rada města Vratimova na své schůzi dne 16. května 2014
projednávala:
•
•
•
•
•
•

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).
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).

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013
Schválení účetní závěrky města Vratimova za rok
2013
Vyhlášení záměru pronajmout prostor k podnikání
Smlouvy
Přijetí peněžitých darů
Rozpočtové opatření č. IV/2014
Ivo Kičmer
místostarosta

Termíny obřadů:
Vratimov: 21. června 2014 Horní Datyně: 14. června 2014
20. září 2014
29. listopadu 2014
13. prosince 2014

Přeshraniční spolupráce
Ve dnech 9. dubna - 11. dubna 2014 navštívila delegace našeho
města tvořená zastupiteli, představiteli některých zájmových organizací a žáky základní školy, město Strumieň v Polsku.
Byli jsme pozváni na základě projektu Rozvoj spolupráce šance na řešení některých problémů a bližší poznání se. Setkání byly
přítomny dvě delegace z České republiky a čtyři ze Slovenska.
V rámci tohoto setkání se konaly přednášky, prohlídky různých
společenských zařízení, škol, sportovní soutěže, soutěže velikonočních specialit. Velmi zajímavá byla návštěva zařízení místních hasičů s ukázkou techniky. Naše delegace se prezentovala
v diskusi zaměřené na integraci seniorů do společenského dění
ve městě. Na závěr třídenního setkání byla podepsána partnerská
smlouva. Bližší informace naleznete na webových stránkách
města Vratimova www.vratimov.cz v záložce novinky.

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

Upozornění

pro poplatníky místního poplatku ze psů

Městský úřad ve Vratimově, odbor finanční, jako správce místních poplatků, upozorňuje všechny občany, kteří dosud nesplnili
svou poplatkovou povinnost za rok 2014, že dne 31. května 2014
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.
Mgr. Ing. Pavel Janků
odbor finanční

Ivo Kičmer
místostarosta

Zahájení stavby

Odkanalizování Vratimova - Horních
Datyň - I. etapa
Dne 7. 5. 2014 byla na základě výsledku výběrového řízení
uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa, a to se společností EU+GASCO
Vratimov - Datyně, kterou tvoří společníci EUROVIA CS, a. s. a
GASCO spol. s. r. o. Do konce května budou probíhat přípravné
práce, zejména vytýčení inženýrských sítí, monitoring stávajícího
stavu apod. Samotné stavební práce budou zahájeny na počátku
června. Harmonogram prací, včetně dalších informací k výstavbě, bude vyvěšen, průběžně aktualizován a následně zveřejněn na
webových stránkách města v záložce „aktuality“.
S případnými dotazy k této akci se mohou občané obrátit na paní
Alenu Václavkovou, referentku odboru investic a údržby obecního
majetku, tel.: 595 705 932, e-mail: vaclavkova.meu@vratimov.cz nebo
Ing. Alenu Kašparovou, vedoucí odboru investic a údržby obecního
majetku, tel.: 595 705 931, e-mail.: kasparova.meu@vratimov.cz.

Upozornění

na úhrady za komunální odpad

Městský úřad ve Vratimově, odbor finanční, upozorňuje
všechny občany, kteří dosud neprovedli úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, že dne 30. června uplyne 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

Ing. Alena Kašparová
odbor investic a údržby obecního majetku
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Koupaliště bude letos otevřeno od 1. června
V případě příznivého počasí bude vratimovské koupaliště v letošním roce otevřeno poprvé pro veřejnost od neděle 1. června
2014. 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 ohřívaná. U vstupu do areálu městského koupaliště bude uvedena skutečná teplota vody a vzduchu.
Návštěvníci si mohou zapůjčit slunečníky a pro děti jsou připraveny k zapůjčení žížaly z mirelonu. Nebude chybět občerstvení,
které přispěje ke spokojenosti všech návštěvníků koupaliště.
Parkování osobních automobilů je zajištěno na placených plochách v okolí koupaliště a je vyznačeno na příjezdových komunikacích, jak určuje Nařízení města č. 1/2011, kterým se vymezuje
oblast města, ve které lze místní komunikaci, nebo její úsek, užít
ke stání vozidla za sjednanou cenu.
Návštěvníky přijíždějící na koupaliště na jízdních kolech upozorňujeme, že ani v letošní sezóně nebude zajištěno hlídání kol.
Ceník jednotlivých služeb bude zveřejněn v areálu koupaliště a
na webových stránkách města (www.vratimov.cz).
Srdečně Vás zveme!
Pavlína Fiedorová
referent odboru investic a údržby obecního majetku

foto archiv KS

Nebuďme lhostejní ke svému životnímu prostředí
vštěvníků urnového háje i ostatních. Jako vhodný se jeví kultivar
„Malus Red Sentinel“. Jedná se o okrasnou jabloň, která toleruje zasolení, je plně mrazuvzdorná, na jaře je dekorativní bílými
květy, na podzim zlátnoucími listy, plodí jasně červená drobná
jablíčka velikosti třesně, která na dřevině setrvávají až do zimy,
takže jabloň vypadá atraktivně i po opadu listů. V současné době
proběhla první část výsadby, druhá bude následovat po vykácení
starých jeřábů. Jabloň je vyšlechtěna tak, že zvládne náročnější
stanovištní podmínky, vůči vandalismu a lidské hlouposti je ale
stejně jako jiné dřeviny bezmocná. Chtěli bychom tímto článkem proto požádat občany o pomoc, apelovat na ně, aby nebyli
lhostejní k životnímu prostředí i snaze druhých životní prostředí
zkrášlit, a bedlivě sledovali dění kolem nově vysazených stromků. Vždyť nová alej nejen lahodí oku, ale poskytne útočiště a
potravu pro ptactvo a obohatí tak krajinu, ve které žijeme.

Ulice Josefa Tomise, Horní Datyně – přímka, na jejímž konci je
urnový háj. Mnohokrát do roka sem lidé chodí položit kytičku a
zavzpomínat na své blízké, kterým již není přáno být mezi námi.
Ulice Josefa Tomise je ale také spojnicí mezi Horníma Datyněma
a v sousedství ležícími Václavovicemi. Na jedné straně tedy cesta
k pietnímu místu, na druhé frekventovaná ulice i pro pěší, kteří
se vracejí z různých oslav domů do Václavovic. Jaké nebezpečí
představují tyto většinou alkoholem posilněné návraty domů pro
dřeviny lemující cestu Josefa Tomise, jsme již opakovaně popisovali v minulých vydáních našeho zpravodaje – vyvrácená dopravní značka, zlomené nebo vyvrácené stromky, vandalismus,
nad kterým zůstává rozum stát. Nicméně stále vítězí myšlenka,
že příjezdová cesta k urnovému háji by měla být důstojná a že tato
lokalita si zaslouží pozornost, péči a možnost dostat šanci zvítězit
nad hrubostí a násilností opilců.

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Poděkování školám
Kulturní středisko Vratimov děkuje ZŠ Václavovice,
ZŠ Horní Datyně, ZŠ Vratimov Datyňská a ZŠ Vratimov TGM
za jarní výzdobu Společenského domu Vratimov.
foto archiv MěÚ
Současné stromořadí jeřábů lemující tuto cestu na exponovaném stanovišti neprosperuje, je masivně napadeno jmelím a odumírá. Několik mladých nově dosazených jeřábů bojuje po vyvrácení vandaly o svůj život, s výsledkem zatím nejistým. Město
Vratimov se proto rozhodlo pro radikálnější řešení, a sice stávající stromořadí jeřábů nahradit druhem více odolným vůči zasolení
a vůči náročným stanovištním podmínkám a vytvořit tak novou
alej, která by provázela a snad i trochu potěšila smutná srdce ná-

foto (ak)
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Výuka němčiny jinak - exkurze Vídeň - Wien, Österreich
své znalosti reálií - zhlédli řadu pamětihodností Vídně, které
znali jen z obrázků - gotickou katedrálu Stephansdom, která patří
k symbolům města, obrovský muzejní komplex císařského paláce Hofburg se španělskou dvorní jízdárnou, budovu rakouského
Parlamentu, Wiener Rathaus, Votivkirche, Hundertwasserhaus aj.
Hlavní náplní programu exkurze byla návštěva zámku Schönbrunn - letního císařského barokního sídla. Žáci si prohlédli interiér zámku, prošli se obrovským zámeckým parkem s Gloriettou,
jehož součástí je nejstarší ZOO na světě, palmový skleník a
pouštní dům, zaskotačili si v bludné zahradě (Irrgarten) s přírodními labyrinty, hřištěm, křivými zrcadly, hrající dlažbou
a hlavolamy.
Neméně zajímavým bodem programu byla návštěva Přírodovědného muzea (Naturhistorisches Museum) na Maria-Theresien-Platz. Žáci získali fascinující přehled o dějinách Země od
hmyzu přes drahokamy a minerály až po ptakoještěry. Bezpočet
vycpaných exponátů již vyhynulých nebo extrémně ohrožených
zvířecích druhů dodávají muzejní sbírce nezměrnou hodnotu a
žákům poučení. Exkurze Vídeň byla pro žáky přínosná, obohatili se o nové vědomosti a zážitky.

V rámci výuky němčiny se žáci ZŠ Vratimov, Datyňská 690,
zúčastnili v pátek 25. 4. 2014 jednodenní exkurze do Vídně a okolí. Během dne žáci použili a prověřili své komunikační dovednsti
německého jazyka přímo v německy mluvícím prostředí (zjišťování informací, nákup, orientace ve městě apod.) a prohloubili

Mgr. Lucie Homolová
ZŠ Vratimov

foto ZŠ Datyňská

Ekologové ze ZŠ Datyňská
v hájence Hubert

Mažoretky zpestřily oblast
Dolních Vítkovic!

V úterý 18. 3. 2014 šly děti z ekologického kroužku ze ZŠ Datyňská ve Vratimově na výlet do hájenky Hubert. Byly domluveny s panem Ing. Karlem Holušou, že připraví vyprávění o přírodě,
která obklopuje Vratimov. Děti se dozvěděly hodně zajímavých
informací jak o zvířatech a jejich počtech, tak o rostlinách, které
zde můžeme vidět. Nejvíce ohlasu vyvolal zbrojní průkaz a zbraně, které myslivci používají. Pan Ing. Miroslav Kupča si s dětmi
popovídal o hierarchii vysoké zvěře a děti si ujasnily, kdo patří k jelenovi a kdo k srnci.
Velmi poutavá debata se rozproudila s panem Ing. Oldřichem
Musiálkem na téma ochrany zvířat, která můžeme najít v lese na
jaře. Děti se však nenechaly zaskočit a věděly, že pokud naleznou
malé srnče, zajíčka či jiné zvířátko, nebudou se ho dotýkat, protože ví, že maminka může být nablízku.
Dále bych ráda poděkovala za překvapení pro děti ve formě
občerstvení, které pro nás připravili manželé Šipulovi.
Všem se tato akce líbila a domluvili jsme se, že bychom s dětmi
do hájenky Hubert mohli chodit 2x ročně. Je totiž důležité, aby
děti znaly přírodu, která je obklopuje v jejich blízkosti.

V neděli 11. května 2014 proběhlo v prostorách areálu Dolních
Vítkovic oblastní kolo soutěže Národního šampionátu mažoretek
ČR. Akce konaná za finanční podpory Moravskoslezského kraje
byla přehlídkou jak tradičního pochodového defilé, tak originálních pódiových sestav jednotlivých mažoretkových skupin.
Pořadatelem této soutěže, která se uskutečnila pod záštitou poslankyně PaedDr. Milady Halíkové, bylo občanské sdružení ZIK-ZAK Vratimov.
V 10 hodin byla akce zahájena slavnostním průvodem v prostoru
Vysokých pecí a následně proběhla první soutěžní část - pochodové defilé za živého doprovodu dechového orchestru. Odpoledne
vyvrcholila soutěž jednotlivými vystoupeními mažoretkových
skupin v pódiových sestavách. Domácí mažoretky z oddílu ZIK-ZAK Vratimov si vybojovaly ve dvou věkových kategoriích zlaté medaile a postup do dalšího kola Národního šampionátu ČR.
Renáta Hloušová
ZIK-ZAK Vratimov

Lenka Kičmerová
ŠD, ZŠ Datyňská

foto ŠD Datyňská

foto ZIK - ZAK Vratimov
5

informace občanům

Skvělý rekordní Jakubák

do lesa a centrální cestou do místa startu, odkud závod pokračoval
druhým okruhem do kopce k Datyňské, dále po ulici Na Podlesí,
kolem Břízek opět do Důlňáku a centrem lesa do cíle. I v dešti
byl překonán loňský traťový rekord a skutečnost, že byl překonán
i rekord účastnický, svědčí o trvalé oblibě závodu, který se letos
konal, bez přestávky od roku 1984, již po jednatřicáté. Při konstatování, že jsme nejmenším sportovním klubem v republice, je to
opravdu zavazující úspěch.
Absolutním vítězem byl Zeman z X-AIR Ostrava před Vrzalou
a Karnufkem z SSK Vítkovice, mezi ženami byla první v cíli juniorská reprezentantka a mistryně republiky Siebertová ze Slezanu Frýdek-Místek. V jednotlivých věkových kategoriích byli dále
nejúspěšnějšími Trávníčková z Pepa týmu FM, Šindelek z Pržna,
Slowioczek z Jablunkova a Sviták ze Žiliny. Nejstarším účastníkem pak Václav Supík z Řepišť.
Startující obdrželi volné vstupenky na koupaliště, za což patří
poděkování městu Vratimovu. Možná to přivede v letních měsících nové návštěvníky.
Fotografie ze závodu Hany a Milana Svěchotových jsou k vidění na:
http://mov.rajce.idnes.cz/Jakubuv_lesni_beh_Dulnakem_22.4.2014_Hanka_a_vyhlaseni_vysledku_Milan_S./

Když v úterý 22. dubna v půl třetí odpoledne docela intenzívně
pršelo, říkal jsem si, že přijede tak dvacet, třicet skalních běžců.
A když před sedmnáctou hodinou byl problém se zaparkováním
stále přijíždějících aut, nevycházel jsem z radostného údivu, kolik
nadšenců závod přilákal. Nakonec se na startovní čáru osmikilometrového běžeckého klání Důlňákem a kolem Důlňáku postavilo, i v přetrvávajícím dešti, devět desítek vytrvalců od 16 do 75 let,
mužů, i krásných žen a dívek, z Česka, Polska, Slovenska i čtyři
Britové, reprezentanti i kondiční a rekreační běžci.
Start závodu byl na pokraji lesa u bývalé hájenky na rozmezí
Vratimova a Horní Datyně, odstartoval jej místostarosta Ivo Kičmer. Běžel se jeden okruh směrem na Bartovice, kolem nádraží

Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

foto Běžecký klub Vratimov

Setkání ke Dni matek

Kronika města Vratimova – část 35.

Dne 14. května 2014 se uskutečnilo setkání členů tělesně postižených v restauraci U Šodka u příležitosti Dne matek. Téměř 60 %
členské základny si připomnělo význam matek v naší společnosti.
Den matek se začal slavit v Československu od roku 1923. Zasadila se o něj dcera T. G. Masaryka, v letošním roce uběhlo 135 let
od jejího narození.
Mateřství je něco, co člověk musí nejprve prožít, aby mohl dobře
pochopit tu hlubokou nekonečnou lásku ke svým mámám – matkám – maminkám. Toto obyčejné, ale zázračné slovo je nejhezčí
na celém světě.
Slavnostní odpoledne zpestřili žáci Základní školy na Datyňské
ulici. Děti svým poutavým vystoupením vyloudily úsměv i slzy dojetí na tvářích všech přítomných členů. Upřímné poděkování patří
dětem a učitelkám, kteří toto vystoupení nacvičili.
Jako host vystoupil místostarosta pan Ivo Kičmer, který po informacích o připravovaných akcích ve městě předal symbolické
květiny člence výboru paní Jindřišce Radvanské. Členové byli
pozváni na připravovaný zájezd a po dalších informačních zprávách z organizace bylo toto setkání ukončeno pohoštěním.
S květinovým dárkem jsme nezapomněli ani na šest našich členek upoutaných na lůžko.
Danuše Slívová
předsedkyně organizace tělesně postižených

Obecní rozpočet pro rok 1932
Celkový nekrytý schodek 143.670 Kč má býti uhrazen přirážkou 200 % k činžové dani a 300 % k ostatním daním a zbude ještě neuhrazený schodek 32.290 Kč, o jehož hrazení žádá
se zemský fond. Daně v roku 1932 značně stouply, nejvíce se
přitížilo poplatníkům daní činžovníků. Až do roku 1931 platila se jen částečně daň činžovní a tu platili jen majitelé starých
domů, kteří měli nájemníky, majitelé nových domů byli od činžovní daně osvobozeni. Nyní od roku 1932 zavedena všeobecná
daň činžovní a ta postihla všechny majitele domů, i když neměli
nájemníků. Dříve takoví platili tzv. domovní daň třídní, která
byla mírná. Hodnota starých bytů se odhadla a dle toho musejí
odvádět na činžové dani 8 % a k tomu veškeré přirážky. Jen novostavby byly od placení daně činžové úplně osvobozeny na 15-25
let, ze starých budov může se jen na činžovou 200 % přirážek vybírati, z ostatních daní až 300 %. Tak v roce 1932 zbyl neuhrazený
schodek 32.290 Kč.
pokračování příště

foto organizace tělesně postižených

Vratimov 1932, foto archiv KS
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Zápis do umělecké školy
Nezapomeňte se včas přihlásit

VRZUŠKA ( VRatimovská ZUŠKA ), cimbálová muzika
I nadále jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry na cimbál
a kontrabas. Hráči na tyto nástroje najdou však uplatnění nejen
v cimbálové muzice.

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.
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.
Výuka je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a
výstav. Cílem naší práce je zapojit co 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.

MALINA
Přípravka malých muzikantů pro velkou cimbálovou muziku
VRZUŠKU.
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VRATIMOV
Pro zájemce o studium hry na dechové a bicí nástroje.
BIG BAND
Zde najdou uplatnění starší a hudebně vyspělejší žáci dechového
orchestru.
RYTMICKÁ SKUPINA BICÍCH NÁSTROJŮ
Vyučujeme všechny druhy bicích nástrojů včetně melodických.
VOKÁLNÍ SOUBOR OZVĚNY
Pro všechny zpěváky klasické a populární hudby.
HOUSLOVÁ ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY
Výuka probíhá hravou formou bez not. Školičku vede paní učitelka Kamila Bodnárová.

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

Housle, smyčcové a dechové nástroje můžeme v omezeném
množství zapůjčit žákům domů!
Uzávěrka přihlášek je 20. června 2014.
Vzhledem k omezené kapacitě školy je podmínkou pro přijetí
včasné podání přihlášky, kdykoliv v odpoledních hodinách na
ředitelství školy – nejlépe osobně. Přihlášky doručené po tomto termínu budou zařazeny do pořadníku na případně uvolněná
místa. Pro velký zájem dětí o studium na naší škole jsme nuceni
použít toto opatření.
Vyučování v novém školním roce zahájíme v pondělí 1. září 2014.
I vy vstupte do řad umělců - muzikantů a výtvarníků!
Více informací osobně v ZUŠ, tel. 596 730 883, www.zusvratimov.cz.
					
Petr Hemerle
ředitel ZUŠ

foto ZUŠ Vratimov

Divadelní komedie v hlavní roli s Lukášem Vaculíkem
Tak jako každý rok na jaře zavítala do Společenského domu
Vratimov dne 29. dubna Divadelní společnost Háta s komedií
Vztahy na úrovni. Představení v hlavní roli s Lukášem Vaculíkem mělo velký úspěch a bylo vyprodané. Již teď se těšíme na
další představení, které se bude konat 30. března 2015 s názvem
Byt na inzerát v hlavní roli s Martinem Zounarem.

foto (ak)
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co se děje v domečku

Připravovaná rekonstrukce hřiště u DDM Vratimov
rekonstrukce bude hřiště uzavřeno a platí přísný zákaz vstupu
do prostorů hřiště!
2. Rozšíření dětského hřiště
Městu Vratimov se podařil získat finanční dar na rozšíření
dětského hřiště na zahradě u DDM Vratimov. V průběhu měsíce července přibudou v areálu hrací prvky, které potěší nejen nejmenší návštěvníky. Opět bude po dobu výstavby platit
v areálu zahrady přísný zákaz vstupu!

Hřiště a zahrada u Domu dětí a mládeže ve Vratimově jsou
veřejně přístupné a občany našeho města hojně navštěvované
prostory. Proto i jejich opotřebení po 10 letech užívání je značné. Jsme proto rádi, že se tyto prostory dočkají změn k lepšímu.
Připravované změny bychom mohli rozdělit do dvou etap:
1. Rekonstrukce hřiště
Díky aktivitám předsedy Regionu Slezská brána a zároveň starosty obce Řepiště pana Rostislava Kožušníka získalo město
Vratimov, resp. prostřednictvím Regionu Slezská brána, dotaci
na rekonstrukci víceúčelového hřiště u DDM Vratimov, které
bude spolufinancováno z finančních prostředků Moravskoslezského kraje, a to v rámci projektu Infrastruktura školských
zařízení v Regionu Slezská brána. V rámci rekonstrukce hřiště
dojde k výměně poškozeného povrchu hřiště za nový, kvalitativně lepší (umělý trávník od anglického výrobce), který je
téměř bezúdržbový. Budou provedeny i terénní práce v bezprostřední blízkosti hrací plochy. V rámci výběrového řízení
byla pro realizaci prací vybrána firma Sportovní podlahy Zlín.
Celá rekonstrukce bude probíhat v termínu od 19. 5. 2014 do
poloviny června. Chceme upozornit návštěvníky, že po dobu

Věříme, že obě zmiňované změny přispějí k možnostem kvalitního trávení volného času vratimovských občanů. S otevřením
prostor po rekonstrukci vstoupí v platnost nový provozní řád, který upraví podmínky užívání a pobytu v těchto prostorách. Provozní řád bude vyvěšen na hřišti a na webových stránkách DDM
Vratimov.
Pevně doufáme, že občané mají zájem, aby nám všem vydržela
hřiště hezká a schopná bezpečnému provozu co nejdéle a přizpůsobí tomu i své chování a přístup ke společnému majetku.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM

Poslední volná místa na
letních táborech

My jsme změna
Tak zní název projektu, který v rámci programu Mládež v akci
podal Dětský parlament Stará Ľubovňa ze Slovenska. Jedná se
o projekt mezinárodní výměny mládeže v oblasti neformálního
vzdělávání. Ve dnech 30. 4. až 7. 5. 2014 se ve slovenské Staré
Ľubovni sjeli mladí lidé ve věku 13 – 17 let ze Slovenska, České
republiky, Španělska a Irska. Za Česko se zúčastnilo sedm členů
Dětského zastupitelstva města Vratimova (DěZMV) pod vedením své koordinátorky Hany Nevrlé.
Osm dní věnovali účastníci výměně zkušeností na téma potřeby mladých lidí. Každá ze skupin přivezla výsledky ankety, kterou realizovala ve své zemi. Anketa přinesla odpovědi na otázky
potřeb mladých lidí a jejich naplňování. Účastníci setkání prošli
vzdělávacími dílnami, kde získali nové vědomosti, dovednosti a
zkušenosti, kterým se v odborném světě říká klíčové kompetence. Na jejich základě jim byl vystaven Youthpass – oficiální certifikát, který vypovídá o nabytých klíčových kompetencích v rámci neformálních vzdělávacích aktivit programu Mládež v akci.
Setkání bylo také o navázání nových přátelství, o poznání cizích kultur, zvyků a tradic. Užili jsme si spoustu nervů nejen při
outdoorových aktivitách, ale i při pokusech o komunikaci v jiném jazyce, spoustu legrace při tanečních přestávkách, spoustu
nezapomenutelných prožitků při sjíždění řeky Poprad na pltích.
Přivezli jsme si zážitky, na které nikdy nezapomeneme. Získali
jsme nové informace.
Jsme přesvědčeni, že neformální vzdělávání tohoto typu je tím,
co mladým lidem přináší schopnosti, jež všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění, ale i pro budoucí pracovní život.
Děkujeme, že nám bylo umožněno si něco takového prožít.

Nabízíme poslední volná místa na letních táborech pro děti:
1. ŠMOULOVÉ II., cena 3 100 Kč
19. 7. – 26. 7. 2014 Rychleby, Javorník
Pro děti od 8 do 14 let, ubytování v chatkách.
2. BAREVNÝ SVĚT, cena 1 100 Kč
21. 7. – 25. 7. 2014 výtvarný příměstský tábor
3. MAŽORETKY ZIK-ZAK, cena 3 200 Kč
9. 8. – 16. 8. 2014 pobytové soustředění
Rychleby, Javorník, ubytování v budově
4. LETNÍ HUDBA, cena 2 990 Kč
16. 8. – 23. 8. 2014 Rychleby, Javorník
Pro žáky ZUŠ obor housle a zpěv, ubytování v budově.
Více informací na
www.ddmvratimov.cz
nebo na DDM Vratimov.
foto archiv DDM

Novinka - Luční radovánky akce pro děti od 1,5 do 12 let

Děti, chtěly byste potkat včelku Máju, Berušku, kobylku Hopa,
Ferdu mravence? U nás to není žádný problém…připravujeme
pro Vás novou akci plnou lučních obyvatel. Přijďte k Domu zahrádkářů v neděli 8. června soutěžit a hrát si na rozkvetlé louce.
Po splnění úkolů máme pro všechny vaječinu zdarma. Začátek
akce od 15:30 do 16:00 h, start - brána Domu zahrádkářů. Zvláštní
odměna pro děti, které přijdou v kostýmu včelky, čmeláka, berušky,
vosy, apod. Akce se koná za každého počasí. Startovné 40 Kč/dítě,
20 Kč/dospělý. Moc se na Vás těšíme. Kontakt: Marcela Grácová
739 201 077. Pořadatel: DDM Vratimov, spolupořadatelé: Dům
zahrádkářů Vratimov, SDH Vratimov.

Členové Dětského zastupitelstva města Vratimova

foto archiv DDM
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Vratimovská galerie

Vratimov včera a dnes ve fotografiích - 740. výročí založení města
Jak jsme již informovali občany v dubnovém čísle Vratimovských
novin, bude k výročí 740. založení města vydána kniha fotografií dokládající změny, kterými prošel Vratimov a Horní Datyně za
posledních 80 let. Autorem knihy je historik Mgr. Petr Juřák. Náš
velký dík patří i paní Ivance Pasečné, která s výběrem historických
fotografií pomáhala.
Křest publikace proběhne v pondělí 16. června 2014 v 16 hodin
ve Vratimovské galerii, která je umístěna ve vestibulu Kina Hvěz-

ulice Na Vyhlídce 1956

da vratimovského Společenského domu. Součástí křtu knihy bude
i vernisáž stejnojmenné výstavy. Část publikací je prodejná, bude
k dostání v pokladně Kulturního střediska Vratimov za 150 Kč.
Publikace Vratimov včera a dnes ve fotografiích – 740. výročí
založení města, je vydaná za finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje a vratimovské firmy MOBAL s. r. o.
Ivo Kičmer
místostarosta

ulice Na Vyhlídce 2014

Dům p. Sýkorové 50. léta

Dům p. Sýkorové 2014

Vratimov vcera
ˇ a dnes
´
´ˇ vystavy
Vernisaz
Krest
ˇ knihy

16. cervna
v 16 hodin
ˇ

´
Vratimovska´ galerie, Frydecka
´ 1000/48
´
Vystava
bude otevrena
stredu
a ˇctvrtek od 16 do 19 hodin, u vsech
ˇ
ˇ do 17. ˇcervence kazdou
ˇ
ˇ
´ ˇ - 595 700 751
poradu
a individualne
ˇ
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dotazník

Dotazník
Město Vratimov, Frýdecká 853
sociálně-správní odbor
Pracovní skupina komunitního plánování města Vratimova
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku, který bude sloužit pracovní
skupině komunitního plánování v našem městě k sestavení Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb.
Cílem tohoto šetření je zjistit zájem a potřeby potenciálních uživatelů sociálních služeb, tak aby následně
zpracovaný komunitní plán odpovídal co nejvíce těmto potřebám.
Vyplněné dotazníky můžete odevzdat do 30. června 2014:
Vhozením do schránky města Vratimova v přízemí budovy MěÚ
Odevzdáním na sociálně-správním odboru města Vratimova
Odevzdáním paní Slívové a paní Huppertové
Odevzdáním pečovatelkám města Vratimova paní Kupčové a paní Ptasznikové
V recepci Domu dětí a mládeže Vratimov, přísp. organizace
V Knihovně města Vratimova
Dotazník elektronické podobě je umístěn na stránkách města www.vratimov.cz v sekci Komunitní
plánování.
Zvolenou odpověď zakřížkujte nebo vypište
1. Jste:
□ Muž
□ Žena
2. Věk:
□ 15-19
□ 20-39
□ 40-59
□ 60 a více
3. Bydliště:
□ Vratimov
□ Horní-Datyně
4. Znáte současnou nabídku sociálních služeb města pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby?
□ ANO
□ NE
Pokud ANO, považujete je za dostačující:
□ ANO
□ NE
5. Kde získáváte informace o sociálních službách?
□ Obecní úřad
□ Úřad práce
□ Známí
□ Internet
□ Poskytovatelé služeb
□ Jinde – uveďte kde .……………………………………………...
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dotazník

6. Chybí Vám ve městě v oblasti péče o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby některá z těchto služeb:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Domov pro seniory (dříve domov důchodců)
Nájemní byty se zajištěním pečovatelské služby
Donáška obědů, drobný úklid v domácnosti
Ošetřovatelská zdravotní služba (aplikace injekcí, převazy apod.)
Pomoc při zvládání běžných úkonů pro osoby zdrav. znevýhod.
Odlehčovací služby 1)
Zařízení pro osoby bez domova
Pomoc osobám, které jsou závislé na drogách
Tísňová péče pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby 2)
Denní stacionář pro seniory 3)
Průvodcovské a předčitatelské služby 4)
Poradna pro seniory
Poradna pro zdravotně znevýhodněné osoby
Osobní asistence (asistence poskytovaná v domácím prostředí)

7. Chybí Vám ve městě v oblasti péče o děti, mládež a rodiny některá z těchto služeb:
□
□
□
□
□
□
□

Poradna (manželská a rodinná poradna)
Osobní asistence (pro zdravotně postižené děti)
Raná péče 5)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Mateřské a rodinné centrum 7)
Probační a terapeutické programy pro nezletilé a mladistvé 8)

8. Chybí Vám ve městě v oblasti péče o osoby v krizi některá z těchto služeb:
□ Poradna (dluhové poradenství)
□ Azylový dům (vyberte: □ pro muže □ pro ženy □ pro ženy s
dětmi)
□ Kontaktní centrum (drogové poradenství)
□ Krizová pomoc (krátkodobé ubytování, poskytnutí stravy)
□ Denní centrum 9)
□ Ošacovací středisko 10)
□ Noclehárna (pro bezdomovce)
9. Určete pořadí níže uvedených skupin obyvatel, podle kterého bychom se měli v našem městě těmto
skupinám věnovat.
1 = nejnaléhavější, 4 = nejméně naléhavá
□
□
□
□

Senioři
Rodiny s dětmi
Zdravotně postižení
Lidé v sociální krizi (bez domova, nezaměstnaní, ohrožené závislostí)

1) Služba určená rodinám, které pečují o seniora nebo o osobu s postižením v době, kdy z jakýchkoliv důvodů nemohou péči zajis
tit samy, cílem je umožnit odpočinek pečujícím.
2) 24 hodinová služba, kterou lze přivolat tísňovým tlačítkem v případě pádu, nevolnosti či přepadení.
3) Služba pro seniory se sníženou soběstačností, poskytující péči a podporu v době, kdy nemůže péči poskytnout rodina (v pra
covní době rodinných příslušníků)
4) Pomoc nemohoucím s vyřizováním např.na úřadech.
5) Poradenství a asistence rodinám se zdravotně postiženými dětmi
6) Volnočasové kluby pro děti a mládež
7) Programy pro děti s rodiči, dočasné hlídání dětí
8) Poradenství, terapie, doučování apod.
9) Služby pro bezdomovce během dne: hygiena, zajištění stravy)
10) Možnost získat ošacení zdarma nebo za symbolickou cenu)
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akce ve Společenském domě

VRATIMOVSKÝ

HUDEBNÍ VEČER

740. výročí založení města

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

Kulturní středisko

Šípková Růženka

Sobota 21. června v 19 hodin

27. června v 16 hodin

Kinosál Hvězda Společenského domu Vratimov

kinosál Hvězda Společenského domu Vratimov

Program:
18:00 – 18:50

koncert Dechového
orchestru ZUŠ Vratimov
(před Společenským domem)

19:00 – 19:15

vystoupení starostky města
JUDr. Dagmar Hrudové

19:15 – 20:00

Tanja

20:15 – 20:45

Andělská harmonie:
soprán Eva Dřízgová-Jirušová,
klarinet Igor Františák,
klavír Michal Bárta

20:50 – 21:50

Big Band ZUŠ Vratimov

Těšínské divadlo

Divadelní pohádka pro děti
VRATIMOV

rodinné vstupné 130 Kč
jednotlivec 70 Kč

Další program v kinosále

22:00

ohňostroj
(před Společenským domem)

Děti s vyznamenáním a děti předškolního věku se mohou těšit na
malé překvapení.

Večerem Vás bude provázet David Schreiber.
Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov,
rezervace vstupenek na tel. 595 700 751. Cena vstupenky 25 Kč.

Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov,
rezervace vstupenek na tel. 595 700 751.

Nabídka prázdninových
pohybových kurzů

Městská pouť
ve Vratimově
Neděle 22. června
9.00 - 17.00

Potřebujete se odreagovat cvičením po náročném dni i o
prázdninách? Neváhejte se přihlásit do prázdninových kurzů v Kulturním středisku Vratimov.

Prodej

Program:
10.00 – 15.00

Navlékání korálků pro děti

10.00

Dětské soutěže a tančení s dětmi
Divadlo tety Chechtalíny

Přihlášku najdete na webových stránkách www.ksvratimov.cz
v záložce kurzy nebo se můžete přihlásit osobně v pokladně
Kulturního střediska Vratimov.

11.00

Ošklivé káčátko pohádka pro děti
Divadélko Smíšek

Nabídka prázdninových kurzů:

11.00 – 13.00

Malování na tvář

12.00

Vratimovský koblížek - 4. ročník soutěže
v pojídání koblížků

Středa

12.15

Na lidovou notu - seniorská taneční skupina
Jiřinky Paskov

12.30 - 15.30

kapela Pavel Dodo Doležal a Band,
otřelí ostravští muzikanti
s československým repertoárem

Bodystyling s Monikou
7 lekcí/ 350Kč
2. 7. 2014 – 20. 8. 2014 od 19 - 20 hodin
Čtvrtek

Pilates s Monikou
7 lekcí/ 360Kč
3. 7. 2014 – 21. 8. 2014 od 19 - 20 hodin

Program moderuje Jiří Basta.
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

Český červený kříž
uděluje nejvyšší zlatou medaili
prof. MUDr. J. Janského panu

Dne 10. 6. 2014 vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás navždy opustil pan

Marku Horákovi,

Viktor Marťák.

který dovršil počet 40 bezpříspěvkových odběrů.

Stále vzpomínají manželka, dcera a synové.

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

Zůstáváš stále mezi námi a krásne vzpominky
na Tebe žijí v nás. Dne 17. června 2014
vzpomeneme 9. smutné výročí, kdy nás opustil
pan

Oblastní spolek českého Červeného kříže Ostrava

Ladislav Moravec.

Flamenco

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

koncert španělské hudby 15. 6. 2014 v 18 hodin
Husův sbor Vratimov
Temperamentní španělské flamenco v podání umělecké dvojice Hana Iridiani a Alan Grezl. V repertoáru
zazní tradiční jihošpanělské písně a sólové kytarové
skladby od veselých až po vážné a dramatické.
Vstupné dobrovolné - bude použito na opravu kostela.
Výstava obrazů – Stanislav Krejčí
Spolupořádá sdružení PRO Vratimov o.s.

Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 19. 6. si
připomínáme 10. smutné výročí umrtí pana

Milana Genšerovského.
S láskou vzpomíná manželka Jana s rodinou.

Oznámení pro držitele
průkazu ZTP, ZTP/P

INZERCE PRO VÁS
Mladá maminka s děvčátkem hledá podnájem 2+1 ve Vratimově
a okolí. Zn. nejraději v rodinném domku. Tel.: 705 002 135.

Držitele průkazu mimořádných výhod ZTP,
ZTP/P a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP,
ZTP/P (s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány
z důvodu úplné nebo praktické hluchoty) upozorňujeme na
změnu:

Pronajmu 2 + kk od 1. 8. na Strmé ul. solidním lidem bez zvířat a
dětí. Byt s ústř. topením. Cena 3 800 Kč + 2 000 Kč za energie.
Smlouva, kauce 8 000 Kč. Tel:. 776 648 486.

S účinností od 01. 06. 2014 bude vydávání a výměnu
označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené
(parkovací průkaz) zajišťovat odbor dopravně správních
činností Magistrátu města Ostravy.

Městská knihovna Vratimov

Výdej či výměna parkovacího průkazu bude probíhat
v budově odboru dopravně správních činností na ulici
30. dubna 635/35, 729 30 Ostrava (budova bývalé Union
banky, vedle Nové radnice).

Městská knihovna Vratimov informuje čtenáře a uživatele internetu, že od 23. 6. do 27. 6. 2014 bude knihovna zavřena z důvodu
konání revize knihovního fondu.
V chodbičce knihovny můžete zhlédnout výstavu
Komiks nejen v komiksu, která potrvá do 26. 6. 2014.
Účastníci soutěže Lovci perel si mohou přijít vybrat z bazárku
svůj dárek za získané peníze Moriony. Bazárek s dárky bude
v knihovně k dispozici od 9. června.
Místní knihovna Horní Datyně informuje všechny přihlášené
děti do soutěže Cesta světem Večerníčků, že hlavní odměny se budou rozdávat v pondělí 23. a 30. června v knihovně. Podmínkou je
vyplnění všech 8 úkolů a nasbíraná razítka do Večerníčkova pasu.

Úřední hodiny odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00
7.30
8.00
7.30
8.00

–
–
–
–
–

11.30
12.30 – 17.00
11.30
12.30 – 15.30
11.30
12.30 – 17.00
11.30
12.30 – 15.30
11.00 – pouze pro objednané klienty

Bližší informace naleznete na www.ostrava.cz nebo je získáte na Call centru: 844 12
13 14, popř. telefonu: 599 444 444.
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akce v DDM a kulturním středisku

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov

Červen v kulturním středisku

2. 6.

Den dětí – za každého počasí, v 15:30 hodin
u Kulturního střediska Vratimov
3. 6.
Pedagogická rada, 17:00 h, pro stávající a nové
externisty DDM Vratimov
6. 6.
Dětská novinářská cena – vyhlášení, 10:00 h
7. 6.
Školení táborových pracovníků, 8:30 h DDM Vratimov
8. 6.
Luční radovánky – akce pro děti do 12 let, od 15:00 h
Dům zahrádkářů, vaječina pro všechny zdarma
12. - 15. 6. Soustředění New ´s Baráčníků - Slovensko
13. 6.
Výlet Křížem krážem Slezskou bránou - junioři + senioři
– vítězové a soutěžící vědomostních soutěží
13. - 14 . 6. VP Pantuška a Média do škol
27. 6.
Diskotéka pro děti a mládež 6. – 9. třída, 18:00 hodin sál
DDM Vratimov

Program ve Společenském domě ve Vratimově
2. června 15.30
Společenský dům
				
5. června 15.00
učebna č. 11		
8. června 10.00
kinosál		
				
9. června 16.30
kinosál		
12. června 15.00
učebna č. 11		
16. června 16.30
kinosál		
16. června 16.00
galerie		
				
18. června 10.00
vestibul		
19. června 8.30 a 10.00 kinosál		
19. června 15.00
učebna č. 11		
21. června 19.00
kinosál		
				
22. června 09.00
okolí KS		
26. června 15.00
učebna č. 11		
27. června 16.00
kinosál		
				

Den dětí
DDM Vratimov
autoškola
nedělní pohádka
Byla jednou koťata
zkouška ZUŠ
autoškola
zkouška ZUŠ
Vratimov včera a dnes,
křest knihy, vernisáž
prodej
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
folklorní festival
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
Kulturní
středisko
autoškola
Divadlo Silesia Ostrava
Nedělní pohádka
VRATIMOV
Vratimovský
hudební večer
městská pouť
autoškola
pohádka pro děti
Šípková Růženka

Byla jednou koťata

Program v Kulturním domě Horní Datyně
9. června
14. června

18.00
09.00

klubovna		
malý sál		

schůze ZO ČZS
vítání občánků

Kurzy
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

15.30
17.00
18.00
18.30
19.00
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00

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

neděle 8. června v 10 hodin

3. ročník AJ
5. ročník AJ
aerobic mix
3. ročník AJ
relax a jóga
vinyasa power jóga
pilates
bodyform s Lenkou
jóga s Míšou
bodystyling
fitbalony s Luckou
pilates
bodyform s Lenkou

kinosál Hvězda Společenského domu Vratimov
rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov,
rezervace vstupenek na tel. 595 700 751.

Upozornění pro spolky a organizace

Žádáme spolky a organizace na území města Vratimova,
aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz termíny akcí
pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři 2015, a to nejpozději do 30. 6. 2014. Děkujeme. KS Vratimov.

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

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. června 2014

Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.ksvratimov.cz.
Předseda redakční rady Ivo Kičmer, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
Tisk: Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A. Ryšových 301, Ostrava. MK ČR E 12367.
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kino Hvězda v červnu

Vše je ztraceno

Lásky čas

4. června v 19 hodin
USA, 2013, 106´, drama (české
titulky), vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: J. C. Chandor
Hrají: Robert Redford

19. června v 19 hodin

VB, 2013, 123´, romantická komedie (české titulky), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Richard Curtis
Hrají: Rachel McAdams,
Domhnall Gleeson, Bill Nighy a
další.

Příběh kmotra

5. června v 19 hodin
ČR, 2013, 99´, drama/ krimi,
vstupné 70 Kč, nevhodné pro
děti do 12 let
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš
Vaculík, Pavel Nečas a další.

47 róninů

25. června v 19 hodin
USA, 2013, 119´, dobrodružné fantasy (české titulky), vstupné
70 Kč, přístupnost bez omezení
Režie: Carl Rinsch
Hrají: Keanu Reeves, Rinko Kikuchi, Hiroyuki Sanada a další.

Rodinný film

Zataženo, občas trakaře 2

11. června v 17 hodin
USA, 2013, 96´, animovaná komedie (české znění), rodinné vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupnost bez omezení
Režie: Cody Cameron, Kris Pearn
V českém znění: Petr Lněnička, Pavel Tesař, Ota Jirák a další.

Jako nikdy

12. června v 19 hodin
ČR/ Slovensko, 2013, 93´,
psychologické drama, vstupné 70 Kč, nevhodné pro děti
do 12 let
Režie: Zdeněk Tyc
Hrají: Petra Špalková, Jiří
Schmitzer, Marek Němec,
Marek Taclík a další.

Křídla Vánoc

26. června v 19 hodin
ČR, 2013, 110´, drama/ komedie, vstupné 70 Kč, nevhodné pro
děti do 12 let
Režie: Karin Babinská
Hrají: Richard Krajčo, Jakub Prachař, Vica Kerekes, David
Novotný a další.
Sobotní kino pro děti

Krtkova
dobrodružství I.

Filmový klub

28. června v 10 hodin
ČR, 73´, pásmo animovaných pohádek,
vstupné 30 Kč, přístupnost bez omezení

Pulp Fiction:
Historky z podsvětí

18. června v 19 hodin
USA, 1994, 153´, krimi/ drama/ thriller (české titulky), vstupné
80 Kč (členové klubu sleva 10 Kč), nevhodné pro děti do 15 let
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Tim Roth, Amanda Plummerová, John Travolta a další.

Krtek zahradníkem, Krtek a paraplíčko, Krtek a žvýkačka,
Krtek a zelená hvězda, Krtek a lízátko, Krtek v ZOO, Krtek a
tranzistor, Krtek a ježek, Krtek a televizor.
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Z obsahu:
– Ze schůze rady města Vratimova
– Pověst o klášteře ve Vratimově
– Nabídka kurzů

1. červenec 2014 / číslo 7 - 8	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 8
str. 12

604 127 288

Vratimov včera a dnes
V pondělí 16. června v 16 hodin
proběhl ve Vratimovské galerii
křest publikace s názvem Vratimov včera a dnes ve fotografiích
- 740. výročí založení města. Křest
doprovodila vernisáž stejnojmenné výstavy, na níž je možno vidět
kromě historických a současných
fotografií předměty a náčiní z dob
našich prababiček a pradědečků.
Publikace je stostránková a zrcadlí dobové fotografie se současnými. Vznikla za finanční podpory Moravskoslezského kraje a vratimovské firmy MOBAL s.r.o. Autorem knihy je historik
Mgr. Petr Juřák, graficky publikaci upravila MgA. Tereza Per-

nická z Kulturního střediska Vratimov. Historické fotografie,
užité v knize, pocházejí z archívu kulturního střediska a od
občanů města. Na výběru fotografií se účinně podílela Ivanka
Pasečná.
Atmosféru křtu příjemně podbarvilo vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Vratimově pod vedením Kamily Bodnárové. Slavnostní atmosféru umocnil svou přítomností náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. RSDr. Svatomír Recman. Akce proběhla za hojné účasti obyvatel, kteří přivítali, že
novou publikaci si mohli ihned zakoupit i s věnováním autora.
				
Ivo Kičmer
místostarosta

foto archiv KS

informace občanům

Ze schůze Rady města Vratimova

Den záchranných složek

V několika posledních letech se v našem městě konal tzv.
Den záchranných složek. Původně se mělo jednat pouze o jednorázovou akci, kterou se však nakonec podařilo ještě zopakovat i v následujících 2 letech. Tuto akci organizoval Sbor
dobrovolných hasičů Vratimov, který také zajistil finanční
prostředky od sponzorů, zejména od Nadace OKD. Vzhledem k nedostatku těchto finančních prostředků a celkové
ekonomické situaci na straně sponzorů již nelze se sponzorskými dary pro letošní rok počítat a tuto akci opět uspořádat.

Rada města Vratimova na své schůzi dne 29. května 2014
projednávala:
•
•
•
•
•
•

Upřesnění návrhu úpravy barevného řešení fasády budov mateřské školy.
Zahájení veřejné zakázky MŠ Vratimov – přírodní zahrada.
Rozpočtové opatření č. V/2014.
Zahájení veřejné zakázky na zhotovitele stavby pro
akci Dostavba a rekonstrukce zpevněných ploch ve
Vratimově a Horních Datyních 2014.
Udělení souhlasu k přijetí peněžitého daru příspěvkovou organizací – Dům dětí a mládeže Vratimov.
Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu – ul. Václavovická.

Mgr. Šárka Šalamounová
odbor sociálně-správní

Děti kreslily v Husově sboru
V rámci akce Vratimov očima dětí přišli tento týden žáci
5. ročníku ZŠ na Masarykově náměstí prohlédnout si jednu
z historických budov našeho města, Husův sbor.
Uvítala je paní Jiřina Krejčí, která žákům přiblížila historii
Husova sboru, který tento rok oslaví 90 let svého vzniku. Žáky
zaujala výstava Mgr. Karla Švacha, učitele ZUŠ v Ostravě.
Následovala prohlídka interiéru kostela, varhan a 100 let
starého harmonia.
Dalším pokračováním byla samostatná práce žáků, kteří
s velkým zaujetím a nasazením kreslili.
Celou akci v rámci výtvarné výchovy organizovala třídní
učitelka Mgr. Nelly Kavalová.

Rada města Vratimova na své schůzi dne 13. června
2014 projednávala:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čerpání rozpočtu za 1. - 4. měsíc roku 2014.
Plán finančních kontrol na II. pololetí roku 2014.
Plán práce RM na období 9/2014 - 10/2014.
Plán práce ZM na II. pololetí roku 2014.
Veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava anglických
dvorků ZŠ Vratimov, Datyňská.
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
Smlouvy.
Vyhlášení záměru prodeje části pozemku.
Přidělení uvolněného obecního bytu.
Ivo Kičmer
místostarosta

Mgr. Věra Kőhlerová

Akademie ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí
Děkuji všem rodičům žáků a přátelům naší školy za hojnou účast na slavnostní akademii u příležitosti 105. výročí
zahájení výuky.
Profesionálně zpracované DVD z akademie je možné zakoupit ve škole za 100 Kč a almanach za 50 Kč.
Mgr. Alice Čavojská
ředitelka školy

foto ZŠ Vratimov

foto Stanislav Krejčí
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informace občanům

Datynští zahrádkáři na výletě

rech neuvěřitelných 36 x 2 m s názvem Vyznání mé rodné zemi.
Spousta těchto děl je zapsána v knize rekordů.
Spokojenost všech našich účastníků tohoto výletu je důkazem
toho, že není třeba jezdit daleko. I v blízkém okolí se najde spousta krásných míst.
Vladimíra Červová
výbor ČZS

Dne 28. 5. 2014 byl ZO ČZS Horní Datyně uspořádán autobusový zájezd s návštěvou Loštic, Arboreta Paseka, Sovince a
Jiříkova u Rýmařova.
První zastávkou byly Loštice, kde jsme navštívili Muzeum Olomouckých tvarůžků. Po promítnutí filmu, který nám přiblížil historii výroby od roku 1876, kdy tuto firmu založil Alois Wessels,
jsme si prohlédli ostatní části této památky a zamířili do prodejny
těchto produktů a poté i do Tvarůžkové cukrárny.
Další zastávkou bylo Arboretum Makču Pikču Paseka. Toto
arboretum bylo vybudováno na bývalé skládce panem Ing. Slabým a v dnešní době má sbírku přes 3 200 druhů rostlin. Byli
jsme mile překvapeni, co všechno se dá vybudovat uprostřed
lesů. Většina z nás si zakoupila k tvarůžkovým suvenýrům i suvenýry kytičkové.
Díky krásnému počasí jsme si užili i návštěvu hradu Sovince.
Místní sympatický průvodce nás seznámil s historií této památky s povzdechem, že v této obci žije už jen 20 starousedlíků.
Poslední zastávkou byla Pradědova galerie v Jiříkově u Rýmařova. Její majitel pan Halouzka nám měl opravdu co ukázat. Sochy v nadživotní velikosti, muzeum betlémů, nádherné
dřevořezby a krásné rozpracované dílo - dřevořezbu o rozmě-

foto ZO ČZS

Kola, kolečka 2014

MDD v Sokole Vratimov

Ve středu 21. 5. 2014 se u sokolovny ve Vratimově uskutečnil
18. ročník tradičních závodů na kolech, koloběžkách či odrážedlech pro děti pod názvem Kola, kolečka. Letos s velikým nasazením sil zápolilo 34 závodníků, z toho i 7 mladších školáků,
ostatní byli v předškolním věku. Děti závodily v rychlosti i zručnostním slalomu okolo barevných kuželů. Při vyhlašování výsledků si všichni užili ten krásný pocit – stát na stupních vítězů,
dostat diplom za své umístění i snahu a také balíček se sladkou
odměnou a malým dárkem, neboť naše závody pro předškoláky
jsou vymyšleny tak, že se na rychlost jezdí po trojicích a každý
získá umístění. Už teď se pořadatelé těší na další ročník a naše
malé závodníky.
Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov
cvičitelka pro rodiče a děti a předškolní děti

Ve středu 4. 6. 2014, kdy po chladných a deštivých dnech konečně přišlo krásné počasí, čekala na děti v Sokole v našem městě
zajímavá cesta za pokladem. Udělat radost svým dětem dorazili
tatínkové, maminky i babičky. Společně s tetou Irenou vyrazilo
plnit úkoly cca 30 dětí.
Hledali schované dopisy, poznávali obrázky z pohádek, běhali,
skákali, předváděli své znalosti i obratnost. Po necelých 2 hodinách je čekal v zahradě sokolovny schovaný poklad, ze kterého
každý dostal nějakou tu sladkost a hlavně píšťalku, jejíž zvuk se
ozýval pak z každého koutu u sokolovny i v blízkém okolí. Myslím si, že jsme si odpoledne krásně užili a doufám, že se už děti
těší na další sokolské akce.
Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov
cvičitelka pro rodiče a děti a předškolní děti

foto TJ Sokol

foto TJ Sokol
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ZŠ Datyňská obhájila loňské vítězství, pohár zůstal doma
Stadion ve Vratimově opět ožil. V rámci 6. ročníku sportovních soutěží pro děti, pro které se vžil název Olympiáda Slezské
brány, se zde konaly atletické závody. Kromě pořadatelské školy
ZŠ Datyňská se jich zúčastnila ZŠ Paskov, ZŠ Sedliště, ZŠ Šenov
a ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí. Děti 6. - 9. ročníku závodily
v pěti disciplínách: běhu na 60/100 m, běhu na 800/1500 m, skoku
dalekém, hodu kriketovým míčkem a štafetě 4x400 m. Umístění
jednotlivců bylo ohodnoceno body 5b-3b-2b-1b-0b.
Závody zahájila starostka města Vratimova JUDr. Hrudová,
která všem závodníkům popřála co nejlepší výkony a pořadatelům dobré počasí. Na závody se přijeli podívat také starostové
dalších měst a vesnic - starosta Šenova Ing. Ševčík, starosta Sedlišť Ing. Krejčok.
Poprvé na medailové umístění dosáhla ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, na bronzovou příčku jí stačilo 98 bodů, 4. byla
ZŠ Šenov, 5. ZŠ Sedliště. Před poslední disciplínou - závodem
štafet, vedla ZŠ Datyňská o 6 bodů před ZŠ Paskov. Domácí
škola si ani letos nenechala ujít vítězství a opět získala pohár.
ZŠ Datyňská získala 121 bodů, ZŠ Paskov 116 bodů.

Předávání medailí se ujali přítomní starostové Regionu Slezská
brána, který sportovní soutěže dětí ve spolupráci se zdejšími školami a jejich učiteli tělesné výchovy pořádá.
Během závodů byly vidět výborné atletické výkony, děti si sahaly na dno svých fyzických i psychických sil. Odměnou jim byl
kromě medaile jistě i pocit, že překonaly samy sebe, což je nejen
ve sportu, ale i v životě určitě důležité.
Atletické závody organizované ZŠ Datyňská (organizující učitel Mgr. Biolková), kterých se účastnilo okolo 200 žáků, se tak
staly již pošesté tradičním a nejpočetněji obsazeným vyvrcholením celého cyklu sportovních soutěží. Připomeňme si proto i ty
předcházející.
V letošním školním roce proběhly soutěže ještě dvě. Vybíjená
žáků 1. stupně, pořádající ZŠ Václavovice – Mgr. Dostál, březen
2013, cca 100 žáků a branný závod žáků 1. a 2. stupně, pořádající ZŠ Sedliště – Mgr. Kantorová, duben 2013, cca 50 žáků.
Branný závod ovládla v obou věkových kategoriích pořádající
škola – tj. Základní škola v Sedlištích. V turnaji ve vybíjené však
v cizím prostředí – tj. v tělocvičně Základní školy Šenov – zvítězila stejně jako v lehké atletice ZŠ Datyňská.
Všem školám a organizujícím učitelům, kteří během letošního
cyklu vytvořili podmínky pro sportovní vyžití a radost ze soutěžení dětí, patří uznání a poděkování. To platí i pro starosty obcí
z Regionu Slezská brána, kteří podpořili letošní soutěže v plném
rozsahu ze svých rozpočtů. Pokryli tak na rozdíl od předchozích
let ze svých rozpočtů i část nákladů, které v předcházejících ročnících dotoval Moravskoslezský kraj.
Do budoucna se můžeme zatím těšit na turnaj v kopané 2. stupně
ZŠ, který proběhne na počátku budoucího školního roku 2014/2015
v Šenově.
Mgr. Jana Biolková, ZŠ Datyňská
Ing. Miroslav Lysek, Region Slezská brána

foto ZŠ Datyňská

Sportujeme všichni spolu

netradiční úkoly v herní zóně. O tanečně-pohybovou aktivitu návštěvníků se zasloužily předtančením Mini disco show žákyně
5. a 6. tříd v čele s Michaelou Slívovou.
Sportovní atmosféru podmalovávala hudba školní kapely. Žáci
pod vedením pana učitele Stavinohy hráli a zpívali nejen své oblíbené skladby, ale také písničky se sportovní tematikou. I jim patří
náš velký obdiv a dík.
Děkujeme Pavlíně Koudelkové za perfektní organizaci akce a
všem našim pedagogům, kteří se na přípravě Dne sportu podíleli.
Dále bychom rádi poděkovali SDH Horní Datyně, Kulturnímu
středisku Vratimov, KRPŠ při ZŠ na Datyňské ulici, TJ Sokol
HD, paní Jolaně Knyblové, panu Hegedüsovi a rovněž všem, kteří se aktivně zapojili do příprav a organizace této akce.
Na podzim v rámci dalšího projektu připravujeme Vratimovskou štreku, o které vás ještě budeme podrobně informovat.
Vám všem přejeme krásné, pohodové a slunečné dny plné zaslouženého odpočinku a sportu.

V pátek 16. 5. 2014 se v prostorách Kulturního domu v Horních Datyních a v přilehlé tělocvičně konal Den sportu v rámci
projektu Sportujeme všichni spolu. Projekt
se uskutečnil ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a městem Ostravou: Ostrava –
Evropské město sportu 2014. Z dotace jsme
zakoupili dva streetballové koše, propagační materiály školy, sportovní vybavení pro
zvyšování tělesné kondice a zdatnosti žáků.
I když počasí nebylo zrovna ideální, přece jen se zde sešlo hodně sportovních nadšenců z řad dětí i dospěláků, kteří poměřili
své síly ve vybíjené, florbalu, basketbalu a ve volejbalu. Malé děti
si mohly zasoutěžit na zábavných stanovištích, nebo si vyzkoušet

Mgr. Darja Kuchařová
ZŠ Datyňská

foto K. Holzmannová
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Malí výtvarníci z Vratimova

Chovatelské výstavy trofejí, konané v Horních Datyních, obrázek
Julie Kožušníkové.
Zatím poslední vítězné práce ve výtvarné soutěži Barvy země,
kterou zorganizovalo SVČ Moravská Ostrava, získaly Natálie
Matějková a Amélie Havrdová.
Věříme, že i další školní rok bude pro nás neméně úspěšný a že
malé děti budou naši obec zdárně prezentovat i v příštích letech.

Naše mateřská škola ve Vratimově se již dlouhodobě věnuje
ekologické výchově nejmenších dětí. Proto se při prezentaci mateřské školy zaměřujeme také na výtvarné soutěže s ekologickou
tematikou. Neméně úspěšný byl pro nás i tento školní rok.
Začátkem roku se v soutěži Barevný podzim, jejíž vyhlašovatelem byl Dům dětí a mládeže v Ostravě-Porubě, úspěšně umístila
na třetím místě Miriam Križanová.
Marcelka Vodáková a Barborka Vyvialová pak prezentovaly
školu v soutěži Tajemný svět barev Střediska volného času v Moravské Ostravě, kde získaly ocenění v kategorii předškolních dětí.
Český svaz ochránců přírody vyhlásil v zimě velkou zimní malovací soutěž pro děti z mateřských škol, které jsou zapojeny do
projektu Živá zahrada. Se svým obrázkem Ptáčci u krmítka zde
získal druhé místo Štěpánek Parma.
Nejmenší tříleté děti se poté zapojily do soutěží internetového obchodu Aktiváček na téma Vánoční kapřík a Oblíbená pohádková postava. V obou dvou vyhlášených kolech se porotě
nejvíce líbily v kategorii skupinová práce obrázky dětí ze třídy
U pampelišky. V kategorii jednotlivců byl oceněn obrázek Princezny Adélky Reifové.
Druhé místo v soutěži Myslivost očima dětí získala Natálka Matějková. Vyhlašovatelem soutěže byl Okresní myslivecký
spolek Ostrava. Myslivecké sdružení Hubert pak ocenilo v rámci

Mgr. Monika Chylinská
zástupce ředitelky MŠ

obr. Julie Kožušníkové

Motorkáři udělali radost dětem

Dorostenecké zlato

Členové motoklubu a o. s. Pakynostra zorganizovali oslavu
Dne dětí pro Dětský domov Ostrava-Hrabová. S pomocí sponzorů, mezi které patřilo také město Vratimov, se nám podařilo
připravit pro děti den plný zábavy a soutěží.
Děti měly možnost seznámit se s prací psovodů České policie a
zhlédnout ukázky první pomoci předvedené členkami Červeného kříže. Celý den probíhaly různé soutěže, děti si mohly nechat
nalíčit obličej a zazpívat si karaoke.
Po obědě, ke kterému jsme dětem připravili pravé hamburgery,
se děti povozily na motorkách, minibajkách a čtyřkolce. Za výsledky v soutěžích jsme všechny děti odměnili dárky a sladkostmi.
K večeru jsme udělali táborák, u nějž si děti opekly párky.
Celý úžasný den byl zakončen předáním sponzorského daru
ve výši 20 tisíc Kč a báječným ohňostrojem.
Děkujeme všem sponzorům, bez jejichž laskavé pomoci by se
tento den neuskutečnil.
Petr Pliska
předseda o. s. Pakynostra

Dne 25. 5. 2014 se na hřišti Hasičského záchranného sboru
Martinov uskutečnila okresní soutěž celoroční činnosti dorostenců z okresu Ostrava. V disciplínách běh na 100 metrů s překážkami, dvojboj a test z požární ochrany nás za hasičský sbor Horní
Datyně reprezentovala slečna Soňa Gürtlerová, která vybojovala
1. místo v kategorii starších dorostenek. Tímto vítězstvím získala
postup na krajské závody, které se konaly dne 15. 6. v Novém
Jičíně. Zde po součtu všech disciplín obsadila 5. místo.
Děkujeme za výbornou reprezentaci sboru a gratulujeme.
Lucie Svobodová
SDH Horní Datyně

foto Dětský domov Ostrava-Hrabová

foto SDH Horní Datyně
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Informace o činnosti stolního
tenisu TTC MG Odra Gas
Vratimov

Už jsem čtenář...

V letošním roce jsme se už po šesté přihlásili do projektu na
podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již
od prvního ročníku školní docházky.
Knihovny, které žáky do projektu přihlašují, s nimi pracují nad
rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince
2013 do května 2014 jsme ve vratimovské knihovně pro prvňáčky
připravili několik besed, autorská čtení se spisovatelkou Zuzanou
Pospíšilovou a Markem Šolmesem Srazilem, výstavu ilustrací Jiřího Fixla a několik dětí s námi absolvovalo i Noc s Andersenem.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka
pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce
2013/2014 je to kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka – Abeceda.
Více se dozvíte na našich webových stránkách: www.knihovna-vratimov.cz a na našem facebooku. Informace o akcích pro
datyňské žáčky můžete sledovat na webové stránce datyňské
knihovny www.hornidatyne.knihovna.info/.
Městská knihovna Vratimov během letních prázdnin půjčovní dobu
neomezí:
Pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin
Úterý 9 – 12 hodin
Středa zavřeno
Čtvrtek 9 – 12, 13 – 18 hodin
Pátek 13 – 16 hodin
Místní knihovna Horní Datyně bude během letních prázdnin
uzavřena. Otevřeno bude opět v pondělí 1. září 2014. Čtenáři si
mohou během prázdnin půjčit knihy v Městské knihovně Vratimov po předložení čtenářského průkazu.
Mgr. Hana Pščolková
Městská knihovna Vratimov

V sezóně 2013 - 2014 prošel oddíl poměrně bouřlivým vývojem. Zatímco v soutěžích družstev dosáhl jen průměrných
výsledků, v jednotlivcích byl velmi úspěšný. V divizi skončili
hráči A družstva na 11. místě, B mužstvo se v krajské soutěži
umístilo na deváté příčce tabulky. Družstvo C ze čtrnácti celků
obsadilo sedmé místo v OP 1. třídy. Za D mužstvo hráli převážně žáci a byli na šestém místě. Tyto výsledky lze hodnotit jako
průměrné.
V soutěžích jednotlivců na nejvyšší příčku určitě můžeme zařadit letošní výkony hráče A družstva Jiřího Řežába. Za více jak
třicetipětiletou historii oddílu jsou nejlepší - přeborník města Ostravy mužů, páté místo na KP mužů a hlavně umístění na republikovém přeboru na 49. - 64. místě v České republice. Ve věku padesáti osmi let obdivuhodný výkon, jenž by měl být do budoucna
příkladem pro mladé hráče. Chtěl bych mu alespoň touto cestou
poděkovat za vzornou reprezentaci oddílu.
V žákovských a dorosteneckých kategoriích vynikli hlavně
mladší žáci. Přeborníky města Ostravy se ve čtyřhře stali vratimovští mladší žáci Patrik Matocha a Daniel Augustin. V soutěži jednotlivců se na druhém místě mezi mladšími žáky umístil
Lukáš Hrubý. Rovněž tito žáci si zaslouží pochvalu a poděkování
za velmi dobrou reprezentaci oddílu i města Vratimova. Dovolte
mi, abych zde poděkoval vedení podniku MG Odra Gasu za dlouhodobou podporu, stejně tak i vedení města Vratimova.

Bohuslav Kaloč
předseda oddílu a trenér mládeže

Poděkování
S koncem školního roku bych velice ráda poděkovala Vám
všem, kteří jste navštěvovali akce a kroužky Domu dětí a mládeže Vratimov.
Ráda bych poděkovala všem trpělivým a vstřícným kolegům
a kolegyním, kteří zpříjemňují našim dětem a mládeži jejich
volný čas. A nejen jim. Mé poděkování patří vedení našeho
města, které svým přístupem umožňuje naši práci. Děkuji vedení obou základních škol, základní umělecké školy a mateřské
školy i jejich učitelům za skvělou spolupráci a vstřícný přístup
k našim aktivitám. Výbornou spolupráci máme i se spolky a
organizacemi na území našeho města. Především se Sokolem,
vratimovskými i datyňskými hasiči. Děkuji Vratimovským
službám za pochopení a spolupráci při přípravě našich akcí.
V tomto školním roce jsme obohatili nabídku akcí za přispění našich milých sponzorů. Poděkování patří firmám RO
ROUBÍČKOVI, A.S.A., KES – kabelové a elektronické systémy spol. s r.o., ENESPO s. r. o., Autodoprava Josef Ševčík, MG
Odra Gas spol. s r.o., FERRMON spol. s r.o., ArcelorMittal,
Brother International CZ.
Za kolektiv zaměstnanců DDM Vratimov přeji všem krásné
léto a dětem úžasné prázdniny. Těším se na setkání na táborech.
V září nashledanou

PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT PROSTORY
DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
Kontakt: 596 733 990, 596 932 333, 739 201 077, 739 201 078

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov
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Petr Ptáček: Ženy, vrtule a kola
Malíř, grafik a ilustrátor Petr Ptáček je mezi českými výtvarníky vzácnou výjimkou. Ve své tvorbě se věnuje motorismu.
Jeho obrazy a grafiky jsou holdem automobilovým závodníkům
a technice 20. století. Autora fascinuje rychlost i romantika závodních tratí. Miluje éru bugattek, které se proháněly na závodních okruzích ve 20. letech, kdy bojovala o vavříny i Eliška
Junková. Ale také formuli 1a sportovní vozy padesátých a šedesátých let, fascinují jej i automobily, které se pokoušely překonat rychlostní rekordy. Podstatnou část tvorby věnoval českým
závodním vozům – speciálům Tatra z 50. let či Škodě Octavii,
která bojovala ve slavné Rallye Monte Carlo v 60. letech.
Petr Ptáček obdivuje také letadla, hlavně ta, která létala v první
světové válce anebo krátce po ní. Nádherné dvojplošníky prolétávají nad krajinou, mávají jim půvabné dívky, anebo útočí na

nepřítele. Nezapomíná ani na vrtulová dopravní letadla z pozdějších let a na vzducholodě.

Ve svých malbách a grafikách jde do detailu, avšak nejedná se
o technické kresby. Umí zachytit atmosféru závodů - někdy jako
by se na trati zastavil čas, jindy zase srší dynamikou a akčností.
Vedle knižních ilustrací vytvořil desítky ilustrací na krabičky
plastikových modelů. Od automobilové nebo letecké techniky
si dokázal odskočit do jiné sféry – je autorem etikety Staré myslivecké. Vystavoval v Praze, Kladně, Písku, Táboře, Slaném,
Olomouci, Prostějově, Novém Jičíně a v dalších městech. Jeho
soubor exlibris je ve sbírkách knihovny Národního muzea v Praze, obrazy a grafiky jsou součástí soukromých sbírek v Evropě
a zámoří.
Petr Ptáček se narodil 16. října 1965 v České Lípě. Od roku
1991 žije a tvoří v Praze. V letech 1994 až 2002 pracoval jako
odborný asistent v grafických dílnách AVU Praha, od roku
2004 je výtvarníkem na volné noze.
Ing. René Stejskal

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

Vratimovská galerie

Kulturní středisko

VRATIMOV

Petr Ptáček

Ženy, vrtule a kola
výstava obrazů
vernisáž výstavy 9. září v 17 hodin
Výstava bude otevřena do 16. října každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.
vstup zdarma
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historické okénko

Pověst o klášteře ve Vratimově

ra, začalo drancování. Hledali peníze nebo jiné poklady, ale nic
nenašli. Snad je s sebou odnesli mniši, možná je ale schovali do
té tajné chodby. Vojáci byli vzteky bez sebe, že nemají žádný lup
a klášter prokleli. „Ať si ho hned vezmou všichni čerti!“ Najednou
se strhla prudká bouřka, hromy burácely, blesky padaly k zemi jeden za druhým. Vypadalo to jako o soudném dni. Vojáci z toho
byli tak vystrašeni, že se raději schovali dovnitř kláštera a doufali,
že tam tu hrůzu snad ve zdraví přečkají. Když pak bouření ustalo
a vyšlo opět slunce, nebylo po klášteře ani po vojácích vidu ani
slechu. Klášter se i s vojáky a s ukrytým pokladem propadl do
země. A tak jsou prý tyto poklady pod zemí dodnes a čekají, až
je někdo opět vyzvedne na světlo boží.

V místech, kde ještě na konci 60. let 20. století stál hospodářský
dvůr, se prý kdysi nacházel klášter a v něm žili mniši. Ze sklepa
kláštera prý vedla pod zemí dlouhá chodba, která končila až na
zámku v Kunčicích. V dobách válečných se chodba používala
i jako úkryt. Ukrývali se do ní nejen mniši z kláštera, ale také
obyvatelé Vratimova. Někteří z obyvatel si s sebou do úkrytu
dokonce brali i peníze, aby jim je drancující vojáci neukradli.
Když pak vojáci odtáhli pryč, opustili svůj úkryt v tajné chodbě a odešli zpět do svých domovů. Jednou se ale stalo, že válka
trvala příliš dlouho. Většina mnichů utekla někam pryč, protože
se těch vojáků, kteří přišli, moc báli. Však to také byli velmi zlí
lidé, snad ani neměli duši v těle. Když vojáci dorazili do klášte-

Mgr. et Mgr. Petr Juřák

Sedlaříkův statek (místo údajného kláštera), foto archiv KS

Sedlaříkův statek, foto archiv KS

Všední den ve vratimovských rodinách v minulosti
Založení celulózky ve Vratimově a blízkost dolů a průmyslových podniků v nedaleké Ostravě výrazně ovlivnilo možnosti
zaměstnání a životní styl obyvatel. Z původně zemědělské obce
se Vratimov stal vesnicí, kde vedle rolnických rodin žily rovněž rodiny dělnické. Jak vypadal jejich všední den v minulosti?
V rolnických rodinách se muselo vstávat velmi brzy ráno, aby
se nakrmil dobytek a podojily krávy. Většina mléka se prodala
mezi vratimovskými obyvateli, takže ho jen málo zbylo k tomu,
aby bylo použito na výrobu másla a tvarohu. Časně zrána se hospodář vydával s čeledínem na pole na práci. Pokud zrovna nebyly nějaké polní práce nutné, živil se rolník rovněž povoznictvím,
s koňskými povozy dovážel dřevo, uhlí a cokoliv, co bylo potřeba. Obilí se mohlo vymlátit buď ručně cepy anebo ve speciálních
strojích – mlátičkách. Ty byly nutné hlavně u větších hospodářství,
ušetřily spoustu času a lidské práce. Vzhledem k blízkosti Ostravy
se rolníci zaměřovali rovněž na pěstování různých druhů zeleniny,
po níž byla poptávka. O chod domácnosti a všechny práce s tím
spojené se starala manželka rolníka, někdy měla k ruce i služku.
Jelikož mnozí mladí lidé, muži i ženy, raději odcházeli pracovat
do továren, byla v zemědělství nouze o výpomocné pracovníky.
Někteří rolníci to řešili nákupem různých druhů strojů, které
lidskou práci částečně nahradily.
V dělnických rodinách byl pracovní rytmus poněkud jiný.
Když se muž brzy ráno chystal na odchod do práce, žena ho
„vypravila“ – uvařila mu snídani, do láhve nebo do konvičky
mu dala kávu nebo mléko a k tomu krajíc chleba. Po jeho odchodu si žena mohla jít ještě na chvíli lehnout, pokud se ovšem
zrovna nechystala na náročnější činnosti, jako bylo např. praní
prádla. Po probuzení dětí s nimi žena posnídala, nachystala jim
věci do školy, a pak dělala drobné práce v domácnosti a vařila
oběd. Poté, co odpoledne přišel muž z práce domů, si celá rodina
společně sedla ke stolu a poobědvala. Žena pak ještě uklidila

a věnovala se drobným ručním pracím, např. šití, pletení atd.
Součástí dělnických domků často býval kousek pozemku nebo
zahrady. Někteří dělníci si pozemky pronajímali, na nich pak
pěstovali zeleninu nebo chovali drobné hospodářské zvířectvo,
především slepice a králíky. Pokud měl muž jinou směnu, než
byla „ranní“, změnil se tím také trochu chod domácnosti. Když
muž žil spořádaným životem, chodil pravidelně domů a svoji
výplatu poskytoval pro chod domácnosti a pro rodinu. V dělnických rodinách byl ale velkým neduhem alkoholismus. Bylo pak
běžné, že dělník svojí mzdu propil v hospodě a po návratu z ní
se hrubě choval k manželce a dětem.
Mgr. et Mgr. Petr Juřák

foto archiv KS
8

historické okénko

Kronika města Vratimova část 36.
Obecní zastupitelstvo se usneslo většinou hlasů na zavedení
vodného na dobu 3 roků, dle vzorných pravidel pro vybírání
vodného a sice zavádí se:

1.
2.
3.
4.

a) Všeobecné vodné, které jest platiti každému, kdo má možnost bráti vodu z veřejného vodovodu:
1. Asi 790 obytných místností jako kuchyně, světnice, záchody, prádelny a koupelny po 15 Kč ročně... 11.850 Kč.
2. Z obchodních místností, kanceláří, čekáren, dílen,
skladišť, hostinských kuchyní apod., tedy asi 70 místností po 30 Kč				
2.100 Kč.
3. Z jednoho ha pozemku 8 Kč, ročně 350 ha… 2.800 Kč.
Úhrn				
16.750 Kč.

Vydání na úrok a úmor. 			
Všeobecnému pensijnímu ústavu v Praze ze zápůjčky
500.000 Kč			
37.000 Kč
Elektrický proud… 			
10.000 Kč
Čerpání vody 			
3.600 Kč
Otop, olej a jiné			
400 Kč

Celková potřeba 				

51.000 Kč

Schodek nutno uhraditi z obecního rozpočtu.

b) Vodné zvláštní:
1. Za 1 600 osob (nejvýš 4 členy rodinných příslušníků)
po 12 Kč…				
19.200 Kč
2. Za vodu k novostavbám…		
600 Kč
3. 50 účastníků na spol. prádelna…
500 Kč
4. Paušál pro hostince a jiné…		
500 Kč
5. Za 50 místnosti školních…		
770 Kč
6. Za 500 školních dětí po 6 Kč…		
3.000 Kč
7. Za polévání ulic… 			
1.000 Kč
Úhrn					
25.570 Kč
Celkový výnos					

42.320 Kč

Ilustrační foto rok 1932, foto archiv KS

Vratimov včera
a dnes ve fotografiích

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Prodej publikace vydané městem Vratimov
k 740. výročí založení města
v pokladně kulturního střediska.
cena 150 Kč

Vratimov
včera a dnes

Vratimovská galerie

Frýdecká 1000/48

výstava fotografií a dobových předmětů
Výstava bude otevřena do 17. července každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hod, PÁ 8 – 14 hod.
Informace na tel: 595 700 751.
Během prázdnin je provozní doba pokladny upravena.

vstup zdarma
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akce Kulturního střediska Vratimov

Folklorní festival ve Vratimově
Dne 19. června zavítaly do Společenského domu Vratimov
zahraniční soubory ze Slovenska, Indie a Makedonie, účastníci
Mezinárodního folklorního festivalu Frýdek-Místek 2014. Téměř 400 dětí místních základních škol se skvěle bavilo na dvou
představeních a zatančilo si na jevišti pravý indický tanec.
Kulturní středisko Vratimov

foto archiv KS

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
Divadelní agentura Křesadlo

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

Kulturní středisko

Nedělní pohádka

VRATIMOV
Divadelní agentura Křesadlo

O veselém
království

Nedělní pohádka

Dobrodružství

Ferdy mravence

neděle
13. července
v 10 hodin

neděle
14. září
v 10 hodin

kinosál Společenského
domu Vratimov

kinosál Společenského
domu Vratimov

rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč

rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč

Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

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

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

Filmový klub

Rodinný film

Rebelka

Trainspotting

USA, 2012, 100´, animovaná fantasy/komedie (české
znění), rodinné vstupné 100 Kč, jednotlivé vstupné
70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Mark Andrews, Brenda Chapman
Český dabing: Barbora Šedivá, Simona Postlerová,
Karel Heřmánek, Ljuba Skořepová, Ota Jirák, Martin
Stropnický, Pavel Zedníček a další.

VB, 94´, drama (české znění), vstupné 80 Kč (členové
klubu sleva 10 Kč), přístupné od 15 let
Režie: Danny Boyle
Hrají: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee
Miller, Robert Carlyle a další.

10. července v 19 hodin

2. července v 17 hodin

Klub poslední naděje

16. července v 19 hodin
USA, 117´, drama (české titulky), vstupné 70 Kč,
přístupné od 15 let
Režie: Jean-Marc Vallée
Hrají: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared
Leto, Denis O’Hare, Steve Zahn a další.

Husí kůže - Zimomriavky
3. července v 19 hodin

ČR, 2014, 78´, dokument, vstupné 70 Kč, přístupné
bez omezení
Režie: Martin Hanzlíček

Rodinný film

Hany

Kovář z Podlesí

17. července v 19 hodin

9. července v 17 hodin

ČR, 90´, komedie/drama, vstupné 70 Kč, přístupné
od 15 let
Režie: Michal Samir
Hrají: Jiří Kocman, Hana Vagnerová, Tereza Vítů,
Ondřej Malý, Pavla Tomicová, Jitka Schneiderová,
Michal Sieczkowski a další.

ČR, 2013, 85´, pohádka, rodinné vstupné 100 Kč,
jednotlivé vstupné 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Pavel Göbl
Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Milan Markovič, Jiří
Pecha, Rostislav Novák ml., Ivana Chýlková, Barbora
Seidlová, Szidi Tobias a další.

Kino Hvězda v měsíci srpnu nehraje.
Projekce bude zahájena 1. září pohádkou ZDARMA.
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nabídka kurzů

Nabídka kurzů od září 2014
PONDĚLÍ 8. 9. 2014 – 26. 1. 2015

STŘEDA 10. 9. 2014- 28. 1. 2015

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

AEROBIC S PELI
840 Kč/19 lekcí, 17:00-18:00
lektorka: Martina Pelikánová

RELAX A JÓGA
880 Kč/18 lekcí, 19:00-20:00
lektorka: Lenka Valigurová

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

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

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

ANGLIČTINA
2 450 Kč/33 lekcí
lektorka: Hana Kolmášová

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

V pondělí 8. září v 16 hodin se koná v učebně číslo 11 ve
Společenském domě ve Vratimově informační schůzka
k lekcím angličtiny, na níž budou kurzisté rozděleni do
úrovňových skupin a dohodnut začátek 90 minutových
lekcí. Tato schůzka není zahrnutá do počtu lekcí.

ČTVRTEK 11. 9. 2014 - 29. 1. 2015
PILATES
920 Kč/19 lekcí, 17:00-18:00
lektorka: Bára Hudáková Janšová

ÚTERÝ 9. 9. 2014 - 27. 1. 2015

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

POHYB A RELAX
700 Kč/18 lekcí, 10:00-11:00
lektorka: Zuzana Kaiser

KONDIČNÍ CVIČENÍ
880 Kč/18 lekcí, 10:30-11:30
lektorka: Markéta Adámková

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

KONDIČNÍ CVIČENÍ
840 Kč/17 lekcí, 17:30-18:30
lektorka: Markéta Adámková

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

Od října začne kurz pletení z pedigu (proutí z lián) s lektorkou Dájou Slívovou. Bližší informace najdete v zářijových
Vratimovských novinách.

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

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

VYNIASAPOWER JOGA
940 Kč/17 lekcí, 18:00-19:30
lektorka: Irena Homová
KERAMIKA A TVOŘENÍ
860 Kč/10 lekcí, 18:00-20:00
lektorka: Ludmila Valenčinová
Kurz keramiky a tvoření začíná 23. 9., materiál a pomůcky si kurzisté hradí sami - 400 Kč/1 osoba. Cena
výpalu je zahrnuta v ceně za kurz.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vás!
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Informace k jednotlivým nově otevřeným kurzům
Pohybově relaxační program pro seniory

Aerobic s Peli

Lektorka: Zuzana Kaiser, lektorka kurzů pro seniory
s letitou praxí v tomto oboru.

Lektorka: Martina Pelikánová, učitelka tělesné výchovy
vratimovské ZŠ se aerobnímu cvičení a tanci věnuje již od
dětství. Zkušenosti má proto s vedením i se sestavováním
vlastní choreografie.
Kurz je určen: pro všechny zájemce, kteří mají radost
z pohybu, tento kurz je v Kulturním středisku Vratimov otevřen poprvé, proto předpokládá účast začátečníků i mírně
pokročilých.
Obsah kurzu: tento aerobic v sobě spojuje jednoduchou
aerobní choreografii, posilování jednotlivých svalových
partií a jejich tvarování (použití gumiček, tyčí, overballů,
velkých míčů, posilování s využitím váhy svého těla).

Kurz je určen: pro seniory, předpokládá pohybové omezení
Obsah kurzu: lektorka propojuje cvičení pro rozvoj pohyblivosti (svaly, šlachy, klouby, páteř) se smyslovými a
mentálními cvičeními (postřeh, koordinace, rovnováha,
spolupráce). Nedílnou součástí jsou pohybové hry a závěrečná relaxace. Kurz předpokládá pohybová omezení seniorů. Program kurzu je sestaven tak, aby mohl následně
sloužit jako soubor domácích cvičení.
Kurz je zaměřen na: držení a vnímání těla (leh, sed, stoj,
chůze), dechovou gymnastiku, spinální cviky (sed, leh),
pohyby v kloubech, koordinační a rovnovážná cvičení
(nízké polohy), posilovací a protahovací cviky, cviky pro
nožní klenbu, relaxační cvičení, cvičení okohybná, cvičení
obličejových svalů, sociálně-komunikační a smyslové hry,
cvičení ve dvojicích, cvičení radostného postoje k sobě i
k okolí, automasáž poklepová.

Kondiční cvičení s posilováním pro zdraví

Show dance s Peli

Lektorka: Markéta Adámková, členka Asociace sportu pro všechny, dlouholetá cvičitelka pohybových kurzů
v Paskově.
Kurz je určen: pro všechny, kteří mají zájem posílit svalstvo
a držení těla. Tyto lekce nejsou limitovány věkem, v dopoledních hodinách bude k dispozici malá hernička pro děti
přímo ve cvičebním sále, aby se kurzu mohly zúčastnit i
maminky na mateřské dovolené.
Obsah kurzu: tento pohybový kurz se zaměřuje na cvičení, které rozvíjí a udržuje sílu, koordinaci a zpevnění svalstva. Kurz je zaměřen na uvolňovací cviky, aerobní část
(lehká kroková variace), posilování, které využívá vlastní
váhy těla, cvičení s overballem, protažení se závěrečnou
relaxací.
Vhodné obutí: běžecká sálová obuv.

Lektorka: Martina Pelikánová, učitelka tělesné výchovy
vratimovské ZŠ se tanci a aerobnímu cvičení věnuje již od
dětství. Zkušenosti má proto s vedením i se sestavováním
choreografie.
Kurz je určen: pro všechny taneční nadšence, kteří mají
zájem krůček po krůčku tvořit pohybově krásný a sladěný
celek.
Obsah kurzu: nacvičení tanečních variací, které se budou
spojovat s prvky různorodých tanců - od latinskoamerických
tanců přes disco, orientální tanec apod. Tento kurz je pojímán
jako hodiny relaxace pomocí tance, slouží k uvolnění těla i
mysli. Kurz předpokládá určitou fyzickou zátěž, na druhé
straně přispívá k odreagování od každodenního shonu.

Aby záda nebolela (SM systém)
Lektorka: Monika Čížová, lektorka přichází s novým speciálně rehabilitačním kurzem.
Kurz je určen: pro všechny zájemce, kteří mají problém
s bolestí zad a držením těla, nebo také pro ty, kteří chtějí
těmto problémům předcházet.
Obsah kurzu: tento kurz využívá speciální metody nazvané SM systém, která vychází ze znalosti 3 větví svalových
zřetězení, která začínají u ramen a krční páteře, spirálově se
vinou kolem celého trupu, přecházejí na dolní končetiny a
končí u palců nohou. Cvičení SM Systému umožňuje tělu
návrat k přirozenému fungování svalů i celého pohybového
systému. Jeho vliv se projevuje nejen tím, že mizí bolesti
páteře, ale i kloubů. Toto cvičení nepředpokládá fyzickou
zdatnost a není náročné. Využívá speciální protahovací lana,
která budou k dispozici ve cvičebním sále.

Keramika a tvoření
Lektorka: Ludmila Valenčinová, lektorka má s tvorbou keramiky bohaté zkušenosti, zabývá se jí již 15 let.
Kurz je určen: pro všechny, kteří mají zájem kreativně se
seberealizovat.
Obsah a zaměření kurzu: kurz je zaměřen na volnou
tvorbu, kdy účastníci tvoří podle své fantazie a představ
pod odborným dohledem. Lektorka postupně předvede jak
základní techniky práce s hlínou, tak pokročilejší metody.
Výrobky se budou glazurovat a vypalovat. Cena výpalu je
zahrnuta v ceně kurzu. Hotové výrobky si účastníci odnesou s sebou domů.
V ceně není zahrnut materiál a pomůcky (400 Kč/osoba).
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akce v DDM a kulturním středisku

Červenec a srpen
v kulturním středisku

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
30. 06. – 04. 07.
LDT Přežití
30. 06. – 04. 07.
Příměstský tábor – Krok za krokem z Vratimova I.
05. 07. – 12. 07.
LDT Míče, míčky, košíky
11. 07. – 20. 07.
Chorvatsko – pobyt rodičů a dětí
12. 07. – 19. 07.
LDT Pevnost Boyard
21. 07. – 25. 07.
Příměstský tábor – Barevný svět
21. 07. – 25. 07.
Příměstský tábor – Mažoretky Řepiště + Paskov
09. 08. – 16. 08.
LDT Badatel + Mažoretky ZIK ZAK soustředění
09. 08. – 16. 08.
LDT Myšinec
17. 08. – 26. 08.
Soustředění TV Pantuška a Média do škol
18. 08. – 22. 08.
Příměstský tábor – Krok za krokem z Vratimova II.
25. 08. – 29. 08.
Příměstský tábor – Mažoretky ZIK ZAK –
				
Spirálky a Nováčci
01. 09.
Křižovatka zájmů – Den otevřených dveří DDM
			
Vratimov, nabídka zájmových útvarů na školní
			
rok 2014/2015

Program ve Společenském domě ve Vratimově
Pondělí
15.00
učebna č. 11
10. července 10.00
vestibul
13. července 10.00
kinosál
			

autoškola
prodej
nedělní pohádka –
O veselém království

Program v Kulturním domě Horní Datyně
11. srpna
18. srpna

18.00
16.00

klubovna
malý sál

schůze výboru ZO ČZS
členská schůze ZO ČZS

Kurzy
Středa
Čtvrtek

19.00
19.00

cvičební sál		
cvičební sál		

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
bodystyling s Monikou
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
pilates s Monikou
Kulturní středisko

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

VRATIMOV

Pam Valentine

Láska mezi nebem a zemí

Prázdninové pokladní hodiny
Kulturního střediska Vratimov

vstupné 50 Kč

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

pondělí, úterý a středa
čtvrtek 				
pátek 				

8 až 14 hodin
8 až 16 hodin
zavřeno

srpen

pondělí, úterý a středa
čtvrtek 				
pátek 				

8 až 14 hodin
8 až 16 hodin
zavřeno

od 18. srpna pondělí a čtvrtek		
středa 			
pátek				

8 až 17 hodin 		
8 až 14 hodin
zavřeno

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

Divadlo Devítka

pátek 19. září v 19 hodin
Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224
V sále stolová úprava s možností občerstvení.
Vstupenky v prodeji od 18. srpna v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
Během prázdnin je provozní doba pokladny upravena.
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS

Kdo měl rád vzpomene, kdo miloval,
nezapomene. Dne 1. července vzpomeneme
smutné 5. výročí úmrtí paní

Bar Besta na Frýdecké 37 nabízí ve večerních hodinách prodej
hamburgerů - různé druhy. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Boženy Matějíčkové.

Prodej domácích vajec, cena dle velikosti. Tel.: 603 756 115.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Marie a syn Josef s rodinami.

Prodám ruční mlýnek na ovoce. Volejte tel.: 737 142 103.
Dne 1. 7. 2014 jsme vzpomenuli nedožité
70. narozeniny a 22. 8. 2014 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás opustila paní

Prodám byt 2+1 64 m2 ve Vratimově, ulice U Jeslí 441. V osobním
vlastnictví. Cena 950 000 Kč. K jednání 737 755 023.

Maria Danišová.
S láskou vzpomíná manžel, dcery Zdeňka,
Hanka a bratr František s rodinami.

Prodám garáž na Popinecké ulici u vratimovské brány Mittal.
Informace na tel.: 774 290 754.

Dne 7. 7. 2014 si připomínáme 1. smutné
výročí úmrtí pana

POZVÁNKA
Akce k 70. výročí fotbalu ve Václavovicích:

Karla Bubeníčka.

25. 7. - 26. 7. 2014

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s láskou a úctou.
Manželka Vlasta a dcery Zita a Karla s
rodinami.

Program:
16.00 Dorost Václavovice – D. Datyně 		
		
18.00 Stará Garda Václavovice - Šenov
Sobota 2. 8. 2014
Program:

Kdo měl rád, ten vzpomene, kdo miloval
nezapomene. Dne 4. a 26. července
vzpomeneme smutné 15. výročí úmrtí
našich rodičů

		
		
		
		
		
		

Libuše a Jana
Kovalských.

12.00 Fotbal žáci Václavovice - Sedliště
14.00 Fotbal muži Václavovice - Šenov
15.30 Pepa Muras
18.30 R.U.R.					
20.30 Sjetý Gumy				
22.00 AC/DC revival				
02.00 Ukončení akce
Občerstvení zajištěno

Pořádáno na malém hřišti ve Václavovicích, od 12.00 uzavřít cestu
k OÚ - stánky, vstupné fotbal 20 Kč

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Synové Zdeněk a Radomír s rodinami.

Občerstvení:
hřiště TJ Sokol Václavovice
		
Malé hřiště – stánky s pivem a jídlem,
			
alko i nealko nápoje
Obec Václavovice – partner václavovického fotbalu
Pivo Svijany – oficiální partner akce

Přihlaste se na univerzitu 3. věku
Vy všichni, jimž je 55+ a jste z Moravskoslezského kraje můžete i letos navštěvovat od září některý z programů
Univerzity třetího věku, který pro Vás připravilo Centrum
dalšího vzdělání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Přihlaste se co nejdřív na Centrum dalšího vzdělání Pedagogické fakulty v Ostravě, tel.: 597 092 698 nebo na emailu:
marie.marek@osu.cz.
Mgr. Hana Jenčová

TJ Sokol Václavovice
Vratimovská 292, pošta Šenov 739 34			
IČ: 60045787
www.fotbalvaclavovice.cz
martin.vitek@volny.cz
hanyz@seznam.cz

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. srpna 2014

Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.ksvratimov.cz.
Předseda redakční rady Ivo Kičmer, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
Tisk: Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A. Ryšových 301, Ostrava. MK ČR E 12367.
15

Z obsahu:
– Ze schůze rady města Vratimova
– Kronika města Vratimova 
– Nabídka volných míst v kurzech

1. září 2014 / číslo 9	

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 3
str. 8
str. 12

604 127 288

Z historie našeho města
V tomto roce proběhly oslavy 740. výročí založení města
Vratimova a možná si mnozí z nás položili otázku, jak to bylo
s naším městem v minulosti, kdy vzniklo, které události byly
pro vývoj města a jeho další směřování obzvlášť významné. Při
té příležitosti jsem prolistovala různé publikace a řekla si, že
by nebylo špatné se o některé poznatky podělit. A tak vznikl
tento článek.
Naše město nepatří k těm, které by zrovna psalo dějiny, k jeho
vzniku se neváže mnoho písemných dokladů, a proto ani není
jednoduché dopátrat se historických údajů. Pomohla jsem si proto knihou „Vratimov: minulost a současnost města papíren“
autora Isidora Valoška a kolektivu, vydanou jako sborník k 700.
výročí založení města a 90. výročí Vratimovských papíren, ze které tento článek řadu informací čerpá.
Vznik města spojujeme s rokem 1274, ale s přesným určením,
kdy k tomu skutečně došlo, to není až tak jednoduché. Jak uvádí
Alois Adamus, profesor a známý historik našeho kraje, datum
založení Paskova, Řepišť či Hrabové můžeme stanovit přesně,
u našeho města to tak úplně jednoznačné není. První historický
zápis o jeho existenci je v seznamu biskupských desátků z roku
1305, založeno proto muselo být dříve a pan profesor Adamus
založení situoval právě na rok 1274.
Prvním známým vlastníkem je šlechtický rod Barutů, který
toto území kolonizoval a zval sem také Němce z Polabí. Náleželo k Těšínskému knížectví a hranici mezi ním a olomouckým biskupstvím tvořila řeka Ostravice. Odtud tedy silný polský
a německý vliv, který se pak projevoval jak ve vzdělání, tak v
dialektu, kterým hovořili naši předkové.
Vratimov vznikal jako typická řadová ves. Grunty se řadily
vedle sebe po jedné straně cesty od řeky Ostravice. Na druhé
straně byla pole. Toto uspořádání si ještě pamatuji ze svého
dětství, kdy Vratimov byl obcí, později městem a měl, až na
továrnu Vratimovských papíren a její nejbližší okolí, ryze zemědělský charakter i vzhled. Převažovaly zemědělské usedlosti
s poli a zahradami a patrné to bylo zejména po celé délce dnešní
ulice Frýdecká. Když jsme se vraceli domů ze školy pěšky směrem k Řepištím, až na nepatrné výjimky byly po pravé straně
silnice grunty s chlívy, stájemi a zahradami a po levé pole.
O jménu se objevuje první zmínka roku 1305 a píše se o obci
Wrothimow, pak v roce 1595 již se uvádí stejný název jako dnes,
tedy Vratimov. V roce 1688 již jsme zmiňováni jako Ratimov
a od roku 1924 máme oficiální jméno Vratimov. Od profesora
Adamuse jsem se dozvěděla, jak toto jméno vzniklo. Ve škole
jsme se učili, že jméno dostal od toho, že koňské povozy z Ostravy dojely k bažinám rozprostírajícím se tehdy na našem území
a musely se vracet. Tak to podle prof. Adamuse nebylo. Vratim
resp. Ratim jsou křestní jména českého původu a prapůvod

pohled na Vratimov, foto archiv KS

našeho jména tak je Vratimův, či Ratimův majetek. Majitelem
prvních usedlostí tady byl člověk křestního jména Vratim.

foto archiv KS
Dalším významným mezníkem rozvoje města bylo období,
kdy Vratimov spadal pod panství Jana Sedlického z Choltic.
Byl velmi podnikavý a vlastnil řadu vsí na pravém břehu Ostravice a mlýny ve Vratimově, Kunčicích a na Slezské Ostravě.

foto archiv KS
Pro ně potřeboval vodu, kterou mu z řeky Ostravice nechtěla
poskytnout ostravská šlechta. Protože v místě tzv. starého splavu pod Zaryjemi mu patřily pozemky po obou stranách řeky,
nechal tam vybudovat splav a začal kopat mlýnskou strouhu,
dnes známou jako Slezský náhon. To se událo v roce 1534 a
strouha, která ve své době byla velkolepým dílem, byla využita
i pro další významnou průmyslovou stavbu v našem městě, která výrazně poznamenala tvář i vývoj Vratimova.
V roce 1882 byl schválen projekt továrny na celulózu a již
o rok později továrna v centru malé obce, postavená na původním mlýnském náhonu vedle železniční tratě, vyrobila ve
zkušebním provozu první celulózu. Zakladatelem byl Vincenc
rytíř von Miller zu Aichholz z vídeňské podnikatelské rodiny a
stavba továrny silně posílila germanizační vliv v tehdejším Ratimově. Pozdější s. p. Vratimovské papírny patřil k nejznámějším v Československu a vyráběl celulózu do 80. let minulého

foto archiv KS

informace občanům
V té době již byla u nás druhým rokem také německá škola
se 30 žáky a živnostenská pokračovací škola. Nová budova pro
německou školu byla postavena v roce 1912 a později, po druhé
světové válce, v ní byla učňovská škola. Dnes je tato budova na
ulici Buničitá před železničním přejezdem užívána soukromou
firmou.

století, kdy byla výroba přemístěna do nové továrny v nedalekém Paskově. Pro výrobu celulózy nezbytná voda se přiváděla
právě Slezským náhonem.
Stavbou nového přivaděče vody z Žermanické přehrady se
mlýnská strouha, resp. Slezský náhon postavený v roce 1534
Janem Sedlickým z Choltic, stal jen rezervou pro případ havárie a jeho funkce po několika staletích prakticky končí.
Stavba Nové huti KG v Ostravě-Kunčičkách (nyní ArcelorMittal) sice nebyla stavbou na našem území, nicméně i pro Vratimov měla zásadní význam. Především převážná část mladých
lidí, kteří na stavbu přicházeli, byla ubytována ve Vratimově,
v provizorním ubytovacím centru v místech, kde končí ulice
Popinecká. V tomto ubytovacím zařízení, které všichni znali
pod označením OMBS (Osada mladých budovatelů socialismu), se vystřídalo kolem 70 000 lidí. Ještě dlouho se užívalo
při cestě tímto směrem, tedy k tehdejší Nové huti výrazu „jedu
na OMBS“. V 50. letech minulého století mělo město nejvíce
obyvatel, bylo jich kolem 8 000 (nyní cca 7 150) a výstavba
bytových i rodinných domů jak pro pracovníky Nové huti, tak
ostatních velkých firem v okolí změnila definitivně vzhled
obce a v roce 1960 jsme se stali městem.
K obcím a městům patřily také školy, které vznikaly zprvu
při kostelech a farách a bývaly i důležitým centrem kulturního
a společenského života.
Profesor Adamus klade počátky vratimovské školy do druhé
poloviny 16. století. Poddaní těšínského panství se v 16. století
přidávali k evangelické víře a vystavěli u hřbitova faru pro kazatele a školu v těch místech, kde je dnes tzv. stará škola (dům
č. p. 60 za farou s nově zrekonstruovanými byty). V období
protireformace byl z Vratimova vyhnán evangelický kazatel a
bylo ukončeno i vyučování na této škole. Od roku 1774 zavedla
Marie Terezie povinnou školní docházku od šesti do třinácti let, školy vznikaly jen při kostelech a farách a vratimovské
děti tak musely do školy chodit až na Slezskou Ostravu. Proto
ve Vratimově vyučoval mnohé děti čtení, psaní a počtům chalupník Jan Kuča ve svém domku. Koncem 18. století Josef II.
nařídil, aby ze jmění zrušených klášterů byly ve vzdálených dědinách vystavěny kostely s vlastní církevní správou a školou, a tak
i u nás byla postavena nová fara a znovu otevřená „stará škola“ za
farou. V roce 1828 navštěvovalo školu 120 chlapců a 83 děvčat,
kteří se tísnili v učebně pro 50 žáků. V roce 1854 na místě této
školy postavil vratimovský občan Jan Gelnar patrovou budovu,
nahoře měla dvě třídy, v přízemí byt pro učitele a světničku pro
nadučitele.
V roce 1872 byla otevřena ještě škola v Horních Datyních a
v roce 1909 v Rakovci. S vyučováním se začalo v Horních Datyních v pronajaté místnosti domku č. 11 u Jana Václavka a v
roce 1893 byla zahájena stavba nové školy. S vyučováním se zde
začalo v září 1894 a bez větších stavebních úprav slouží dodnes.
Většina žáků v té době byla nepostradatelnými pracovními
silami při práci na poli a docházka do školy činila v některých
obdobích třeba jen 52 %.
Dne 26. září 1909 byl zahájen školní rok v nové budově školy
v centru obce, dnešní škola na Masarykově náměstí. Celkem
bylo ve škole zapsáno 492 žáků.

budova německé školy, foto archiv KS
Moje babička, když jsem se jí ptala, kam chodila do školy,
vzpomínala na své vzdělání v překladu do spisovné češtiny
takto: „To víš, přestože mí rodiče byli sedláci, bylo nás 24 dětí,
a tak se všichni museli ohánět. Když náš povoz s koňmi jezdil
pro Čechy, chodila jsem do české školy, když pro Němce, do německé. Tak to bylo prvních pět let školní docházky a pak už
jsem spíše pracovala na poli a v hospodářství“. Babička ještě
hovořila zdejším výrazným dialektem a jejímu vyprávění by
proto už řada dnešních občanů Vratimova moc nerozuměla.
K obcím a městům nerozlučně patří kostely. Ve Vratimově
máme dva, jeden katolický, zasvěcený sv. Janu Křtiteli a druhý
Husův kostel Církve československé husitské.
Podle dochovaných pramenů jsme měli původně katolický
kostel dřevěný, jak tomu bylo i v okolních obcích, a s největší
pravděpodobností stál uprostřed stávajícího hřbitova. Počátkem 19. století se jeho stav začal zhoršovat, a proto Náboženská matice přistoupila k výstavbě nového, již zděného kostela.
Stavba byla ukončena v roce 1806 a v 14. listopadu téhož roku
byl kostel vysvěcen.
O stavbě Husova kostela bylo rozhodnuto v roce 1923 a projekt byl svěřen architektu Otmaru Pazourkovi z Ostravy. Dne
16. listopadu 1924 byl Husův kostel (sbor) slavnostně otevřen.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

otevření školy 1909, foto archiv KS

kostel, foto archiv KS
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Alois Adamus, foto archiv KS

informace občanům

Změna sběrného místa

Ze schůze Rady města Vratimova

Oznamujeme občanům, že z důvodu zkvalitnění služeb v oblasti odpadového hospodářství bylo sběrné místo na vysloužilá
elektrozařízení přesunuto z Vratimovských služeb přímo
do Logistického centra odpadů do areálu svozové firmy
A.S.A., na adresu Frýdecká 740, Vratimov (za benzínovou
pumpou Shell). Nyní je tedy možno, po předložení platného
občanského průkazu k prokázání trvalého bydliště na území
města Vratimova, veškerá elektrozařízení (tzv. bílou techniku
- ledničky, mrazničky, pračky i tzv. černou techniku - televizory, počítačové monitory, tiskárny, PC klávesnice, scannery,
kopírky, videa, DVD přehrávače, telefony, el. hračky a další
drobná elektrozařízení) odevzdávat na jednom místě.
Logistické centrum odpadů je pro občany našeho města
otevřeno každý pátek od 8 do 17 hodin.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

a zasedání Zastupitelstva města Vratimova
Rada města Vratimova na své schůzi dne 17. června 2014
projednávala:
• Smlouvu o spolupráci při výstavbě odbočného místa
u kanalizačního řadu v Horních Datyních a smlouvu
o smlouvě budoucí
Rada města Vratimova na své schůzi dne 23. června 2014
projednávala:
• Smlouvu o vedení technického běžného účtu Česká
spořitelna
• Udělení souhlasu k přijetí peněžitého daru příspěvkovou
organizací – Základní škola Vratimov, Datyňská 690,
od Klubu rodičů a přátel školy
Rada města Vratimova na své schůzi dne 7. července
2014 projednávala:
• Rozhodnutí k veřejné zakázce Dostavba a rekonstrukce zpevněných ploch ve Vratimově a Horních Datyních
2014
• Ukončení činnosti komisí rady města pro volební období 2010 - 2014
• Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML75/2014/INV
• Rozpočtové opatření č. VII/2014
• Smlouvu o dílo na dětské hřiště u Kulturního domu
Horní Datyně
• Zahájení veřejné zakázky Výsadba krajinotvorné zeleně ve městě Vratimov v k. ú. Horní Datyně
• Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky MŠ Vratimov –
přírodní zahrada
• Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SML275/2012/INV
Rada města Vratimova na své schůzi dne 6. srpna 2014
projednávala:
• Žádost o souhlas s umístěním sídla Spolku seniorů města Vratimova v budově ve vlastnictví města Vratimova
• Smlouvy
• Změnu PD na akci Oprava mostu J. Tomise
• Zprávu o PD na opravy mostů na MK ulice Lipová,
Adámkova, K. Košťála a Okrajová
• Zprávu sociálně-správního odboru týkající se výkonu
pečovatelské služby a sociální práce v rámci města Vratimova
• Poskytnutí finančního daru na rok 2014 pro Babybox
pro odložené děti – STATIM, z. s.
Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne
23. června 2014 projednávalo:
• Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013
• Čerpání rozpočtu za 1. - 4. měsíc roku 2014
• Plán finančních kontrol na II. pololetí roku 2014
• Schválení účetní závěrky města Vratimova za rok 2013
• Plán práce ZM na II. pololetí roku 2014
• Plán práce výborů ZM na II. pololetí roku 2014
• Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Vratimova uzavřenou mezi městem Vratimov a Statutárním městem Ostrava na spojení cyklostezky na území města Vratimova a v k. ú. Hrabová
novým přemostěním pro pěší a cyklisty
• Rozpočtové opatření č. VI/2014
• Prodej a koupi pozemků 
Ivo Kičmer
místostarosta

Oznámení o změně adresy
státní sociální podpory
Upozorňujeme občany, že Úřad práce ČR, krajská pobočka
v Ostravě, referát státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek,
dávky pěstounské péče) na adrese Na Obvodu 1098/41, Ostrava-Vítkovice (budova bývalých Vítkovických staveb) bude od
22. 9. 2014 přestěhován na adresu Hudební 2, Ostrava-Mariánské Hory. Ve dnech 17. 9. - 19. 9. 2014 bude probíhat stěhování
na novou adresu a v těchto dnech bude referát uzavřen.
Bc. Jitka Langrová
odbor sociálně-správní

Volby do zastupitelstva města
pro volební období 2014 - 2018
Prezident republiky vyhlásil termín pro volby do zastupitelstev obcí na 10. - 11. října 2014.
Město Vratimov při každých komunálních volbách vydává
v rámci Vratimovských novin volební číslo. Toto číslo vyjde
koncem září 2014. Volební strany v rámci předvolební kampaně
můžou za úhradu zveřejnit své předvolební články. Uzávěrka
příspěvků do volebního čísla je do 10. září. Cena inzerce formát
A4 barva - 2 500 Kč, cena je zachována jako v minulém volebním období.
Bližší informace obdržíte na Kulturním středisku Vratimov u Aleny Knyblové, tel. 595 700 754, e-mail redakce@ksvratimov.cz.

Upozornění

V neděli 31. srpna 2014 proběhla změna organizace linek
MHD zajišťujících dopravu především v rámci městského obvodu Ostrava – Jih.
Za účelem zlepšení přestupních návazností na linku 41, ale také
na tramvajovou dopravu, dojde zároveň k drobným úpravám časových poloh některých spojů na linkách 21 a 81.
koordinátor ODIS s. r. o.
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Děti z mateřské školy na besedě s policií a u hasičů
Kromě besedy s policií jsme také navštívili Sbor dobrovolných
hasičů ve Vratimově, se kterým spolupracujeme již několik let.
K hasičské zbrojnici jsme se vypravili s velkým očekáváním.
Tam se nás ujali mladí hasiči, kteří si děti rozdělili do tří skupin
– první si šla vyzkoušet, jak se hasí opravdovou hadicí, což byl
velký zážitek, druhá skupina si v prostorách garáží prohlédla, jakou výzbroj a výstroj musí mít hasič při záchranných akcích, třetí
skupina pak prozkoumávala hasičská auta. Skupiny se pak ještě
prostřídaly, aby si mohly děti prohlédnout vše, co by je mohlo
zajímat. Některé z našich dětí již hasičský oddíl navštěvují, jiné
se třeba do něj po tomto zážitku přihlásí.
Na závěr bych chtěla poděkovat vratimovské policii a hasičům
za pěkné zážitky, které nám připravili, a popřát hodně zdaru a
úspěchů při jejich náročné a záslužné činnosti. Již teď se těšíme
na další spolupráci.
Kateřina Božoňová
MŠ Vratimov

V letošním školním roce jsme v rámci spolupráce s jinými organizacemi uspořádali pro naše děti besedu s policií, která se
uskutečnila vůbec poprvé, a to v měsíci červnu. Po příjezdu policejního auta před MŠ přišla do třídy U slunečnice pprap. Ivana
Kosáková. Děti na ni již netrpělivě čekaly. Nejdříve je seznámila
s činností policie, vysvětlila, co všechno policie dělá, s čím pomáhá, potom se zeptala, zda vědí, kterými telefonními čísly se
dovolají na hasiče, policii a na záchranku. S velkou jistotou odpověděly správně. Pak se rozvinula diskuse – děti měly možnost se
zeptat na cokoli, co souvisí s prací policie, vyprávěly také své zážitky. Společně si zopakovali pravidla bezpečné jízdy na kolech,
koloběžkách a rovněž, jak by mělo vypadat správně vybavené
kolo a jakými pravidly se řídit. Nejzajímavější chvílí besedy bylo
prohlížení výstroje a výzbroje policistky. Seznámila je se svým
stejnokrojem a potom si již děti mohly prohlédnout výzbroj, na
níž se jim nejzajímavější zdála pouta, která si mohly na „vlastní
kůži“ vyzkoušet. Na závěr pak všichni dostali jako odměnu malé
upomínkové předměty.

foto MŠ Vratimov

Babolat Tour 2013
V sobotu 9. 8. 2014 se již tradičně konal na tenisových kurtech ve Vratimově turnaj v babytenisu, který je součástí celorepublikového Babolat Tour 2014 – 12. ročníku tenisového okruhu
pro děti od 8 – 9 let. Turnaje se zúčastnilo 21 malých tenistů nejen
z ČR, ale také ze Slovenska.
Hráči byli rozděleni do 5 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 bojovali v soutěži útěchy.
Děti i přes velké horko, které ten den panovalo, předvedly
bojovné výkony a i v tomto mladém věku jsme viděli tenis na
velmi dobré úrovni.
Nás jako pořadatele potěšily pochvaly od rodičů za perfektní
organizaci a průběh turnaje.
Vítězem se stal Patrik Lábaj z TA Prešov, který ve finále porazil Filipa Kremsera z TK Buly Aréna Kravaře, na 3. místě se
umístil Maxim Mrva z TK Agrofert Prostějov.

foto Kateřina Holzmannová

Mgr. Jana Biolková,
Ing. Štěpán Šňupárek

Hledáme nové tenisové naděje
Tenisový klub Biocelu Vratimov pořádá nábor dětí do
tenisové přípravky (pro děti narozené 2008, 2009, 2010)
ve čtvrtek 25. září 2014 v 18 hodin v areálu vratimovských
tenisových kurtů.
Nábor proběhne za každého počasí.

foto David Holzmann

trenéři TK Biocel Vratimov

foto David Holzmann
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Běžecký závod Zlatý podzim
Po velmi úspěšném 31. ročníku Jakubova lesního běhu Důlňákem v dubnu za rekordní účasti vytrvalců a s novým traťovým
rekordem uspořádá náš Běžecký klub Vratimov za spoluúčasti
Kulturního střediska Vratimov v sobotu 13. září již 21. ročník
mezinárodního silničního běhu Zlatý podzim.
Závod vznikl v roce 1990, když po listopadových událostech
1989 nebylo možné uspořádat tehdy proslavený závod Paskov Staříč - Paskov. Byla škoda přijít o účast více než 200 běžců, kteří
na tento závod přijížděli z celé republiky. Napadlo mě vymyslet
nějakou náhradu, oslovil jsem TJ Sokol Vratimov, kde jsem měl
podporu tehdejší starostky Sokolu Mgr. Ireny Heinichové a zázemí v sokolovně, vymyslel a vyměřil trať, tehdy patnáctikilometrovou, a vznikl nový závod.
Stoosmdesát startujících v prvním ročníku včetně československých a polských reprezentantů založilo novou tradici. První dva
ročníky vyhrál polský reprezentant Cembrzynski, další ročník
člen československé reprezentace Chlubna z Jablonce nad Nisou
a další ročník náš tehdejší nejlepší vytrvalec olympionik Karel
David. Když jsem se ho ptal, proč jde na takový závod (rok předtím
ve stejném termínu vyhrál prestižní maratón ve Vídni s vysokým
finančním bonusem a automobilem za výhru), odpověděl mi, že
si jde někdy zaběhnout s kamarády a o nás slyšel, že to je pěkný
závod. Za traťový rekord dostal pytel brambor.
Potom bylo možné obnovit běh ze šachty v Paskově, Zlatý podzim se proto nekonal, ale sami běžci si vymohli jeho pokračování. Těžká, ale pestrá a pěkná trať se líbila, a tak vznikla tradice
a již máme za sebou 20 ročníků. Trať 15 km jsme zkrátili na
10 km, to už je pro každého, našli jsme skvělé zázemí v Kulturním středisku Vratimov a mezi účastníky nacházíme jen slova
chvály a uznání, což těší, ale i zavazuje.
Závod není jen pro výborné vytrvalce, ale i pro kondiční a rekreační běžce, tak se nebojte a přijďte i vy. Nebo se přijďte třeba

jenom podívat. Propozice pro zájemce jsou např. na www.mkseitl.cz, zde i další závody v regionu, dále i na www.bezvabeh.cz,
www.rungo.cz, www.behej.com.
Start letošního ročníku je v sobotu 13. září, centrum závodu je
ve vratimovském Společenském domě, start v 10.30, běží se po
trase Popinecká, Husova, Zahradní, U Stadionu, Podlesí, Rakovecká, Adámkova, Frýdecká, Pod Kovárnou, Výletní, kde je cíl.
Pár střípků z minulých ročníků:
http://www.beskydskatelevize.cz/6921-vratimov-silnicni-beh
-zlaty-podzim-2012-2012-09-29.html
http://fotozajic.rajce.idnes.cz/19.._rocnik_silnicniho_behu_Zlaty_podzim_29._zari_2012_Vratimov./
http://www.youtube.com/watch?v=CiW0t3HhgU0

Běh naděje

Cestou necestou
Vratimovskou štrekou

Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

foto Běžecký klub Vratimov

V pátek 19. 9. 2014 v 9:30 hodin TJ Sokol Vratimov pořádá za
podpory MěÚ a Kulturního střediska Vratimov VII. ročník Běhu
naděje, který navazuje na známý Běh Terryho Foxe. Svou účastí a příspěvkem podpoříte správnou myšlenku, boj s rakovinou.
Veškeré finanční prostředky putují do výzkumných a léčebných
ústavů zabývajících se touto problematikou.
Loňského ročníku se zúčastnilo 704 účastníků a výše jejich příspěvků činila 5.690 Kč.
Podpořte i letos správnou věc!!!
Děkujeme.

Ostrava se pro letošní rok stala Evropským městem sportu. Po
zdařilém Dni sportu organizujeme v rámci projektu Sportujeme
všichni spolu druhou sportovní akci naší školy a tou je akce
turistická Cestou necestou Vratimovskou štrekou.
Akce se bude konat za každého počasí v pátek 19. 9. 2014
od 9:00 hodin do 18:00 hodin. Budete mít na výběr ze tří tras
různých obtížností. Jen na vás bude, kterou variantu si zvolíte.
Trasy vedou kolem informačních tabulí, které obsahují spoustu
zajímavých informací o našem městu a regionu.
Veškeré informace o trase dostanete na startu, který bude záMgr. Irena Heinichová roveň i cílem. Místo startu si můžete vybrat sami – buď to bude
TJ Sokol Vratimov ZŠ Vratimov na Datyňské ulici, nebo ZŠ Horní Datyně. Akce se
uskuteční ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.
Zveme všechny děti, žáky, rodiče, prarodiče.
Už se na vás moc těšíme.
V pátek 19.9.2014 v 9:30 hodin TJ Sokol Vratimov pořádá, za podpory MěÚ
Pavlína Koudelková
a KS Vratimov, VII. ročník Běhu naděje, který navazuje na známý Běh T. Foxe.
ZŠ
Datyňská, Vratimov
Svou účastí a příspěvkem podpoříte správnou myšlenku, boj s rakovinou. Veškeré

finanční prostředky putují do výzkumných a léčebných ústavů zabývajících se
touto problematikou.
Loňského ročníku se zúčastnilo 704 účastníků a výše jejich příspěvků
foto TJ Sokol Vratimov
činila 5.690,-Kč.
PODPOŘTE I LETOS SPRÁVNOU VĚC !!!

Z technických důvodů bude sokolovna
ve Vratimově do konce roku uzavřena.

Děkujeme,
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Mgr. Irena Heinichová
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Šikovné ruce našich seniorů

Nabídka kroužků
na školní rok 2014/2015

Ve dnech 12. - 15. 6. 2014 proběhl na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci celorepublikové výstavy Senior-handicap: aktivní život 2014 XV. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení. Soutěže se zúčastnili také tito senioři z Vratimova:
Paní Jindřiška Radvanská – paličkování
Pan Miroslav Knap
– asambláž
Paní Dagmar Šuhajová
– vyšívání
Paní Libuše Kolářová
– vyšívání
Paní Danuše Slívová
– pedig
Paní Zdenka Kupková
– vyšívání a háčkování
Paní Ludmila Mutová
– pletení
Všem našim seniorům děkujeme za účast v soutěži, reprezentaci města Vratimova a přejeme mnoho inspirace do další tvorby.
Věříme, že již dnes se vratimovští senioři začnou připravovat na
nadcházející XVI. ročník soutěže.
Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Dům dětí a mládeže Vratimov připravil na nový školní rok
bohatou nabídku zájmových útvarů = kroužků. Celou nabídku
můžete najít na webových stránkách www.ddmvratimov.cz. Věříme, že si v naši nabídce vybere každý, kdo má zájem trávit
svůj volný čas v příjemném prostředí, se spoustou kamarádů a
přáním naučit se něčemu novému.
Zveme Vás na Den otevřených dveří, který proběhne 1. září 2014.
„Váš volný čas pod naší střechou“. Těšíme se na setkání.
pracovníci DDM Vratimov

foto DDM Vratimov

Ohlédnutí za letními tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal o letních prázdninách
šestnáct táborů pro děti. Z toho bylo pět příměstských táborů a
soustředění s výtvarkou nebo mažoretkami. Pro děti byl připraven
bohatý program včetně zajímavých výletů. Příměstských táborů
se zúčastnilo celkem 121 dětí. Pobytových táborů, kterých bylo
celkem jedenáct, se zúčastnilo 318 dětí. Pobytové tábory probíhaly na různých místech (Javorník - Rychleby, Lukavec, Velké Karlovice…) a v různých typech ubytování, od stanů až po ubytovny
hotelového typu, takže vybrat si mohl opravdu každý. Všechny
tábory byly motivovány celotáborovou hrou, která vytvářela atmosféru každého z táborů. Tak například Šmoulové, Válka bohů,
Animáky apod. V rámci těchto táborů jsme organizovali i pobyt
pro rodiny s dětmi v Chorvatsku a ve spolupráci s obcí Žabeň a
Biocelem Paskov pobyt s výukou angličtiny v Rakousku.
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 2015.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

foto DDM Vratimov

Městská knihovna Vratimov

-

V chodbičce knihovny můžete zhlédnout výstavu ke 115. výročí narození spisovatele Ondřeje Sekory, která potrvá od 1. září
do 10. října 2014. Stále trvá soutěž Lovci perel. Čím více knih
děti přečtou, tím více perel nasbírají. Naši nabídku deskových her
jsme doplnili o další část hry Osadníci z Katanu. Další hry, které si
můžete vypůjčit jsou: Umí prase létat?, Pirátské kostky a kuželky
Möllky.
Blíží se Týden knihoven, který se uskuteční ve dnech 6. - 12. října
2014 a v tomto týdnu bude platit:
- promineme upomínky zapomnětlivým čtenářům
- nově přihlášení čtenáři mají do konce roku registraci
zdarma

děti se mohou zúčastnit soutěže s Ferdou Mravencem
o drobné ceny
prodej vyřazených knih za cenu 2 Kč/ks.

Místní knihovna Horní Datyně
Od 1. září se opět půjčuje, půjčovní doba zůstává stejná, v pondělí od 14 do 17 hodin.
Do 6. října trvá výstava 70 let od nuceného nasazení občanek
z Horních Datyní, kterou připravil pan Vladimír Kuchař.
Děti si mohou přijít zasoutěžit tentokrát se Čtyřlístkem po
úspěšné soutěži s Večerníčkem.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov
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Včelaři hodnotili
Zúčastňujeme se všech akcí pořádaných MěÚ Vratimov a nezapomínáme na návštěvy nemocných členů a na výpomoc začínajícím včelařům. Včelařství jsme propagovali v DDM ve Vratimově
u příležitosti oslav Dne Země. Zde jsme po dva dny hovořili se
školní mládeží o chovu včel a jeho významu pro společnost, a to
s ukázkami všech chovatelských pomůcek, včelího díla a ilustrativních plakátů ze života včel.
Obdobný styk se školní mládeží se uskutečnil také v listopadu
loňského roku na ZŠ Datyňská s velkým zájmem žáků. Včelařství
a činnost organizace také vhodně propaguje dvojdílná kronika vedená od roku 1930, kterou včetně fotoalba dlouhodobě aktualizuje
př. Slonka.
Hodnocení činnosti organizace doplnila zpráva pokladníka o hospodaření za minulý rok s návrhem rozpočtu na rok letošní a zpráva
předsedy revizní komise. Při kontrolách nebylo shledáno závad.
Následně byli představeni a přijati za členy 4 noví zájemci o včelaření (2M a 2Ž).
Příští rok 2015 bude pro naši organizaci významný, neboť bude
jubilejní a volební. Organizace oslaví 85 let své existence a navíc
proběhnou volby v ČSV na všech jeho organizačních úrovních.
Trvalý cíl našeho snažení je udržet kvalitní chov včel na území
organizace a nezklamat tak nadšence, kteří naši organizaci před
85 lety založili.
Hodnotící zpráva obsahovala také poděkování MěÚ Vratimov
a OÚ Řepiště za pochopení pro naši činnost a finanční podporu a
také sousedním organizacím za spolupráci. V závěru vystoupení
hostů informoval p. místostarosta Ivo Kičmer o akcích k 740 letům vzniku Vratimova, uvítal zájem školní mládeže o včelařství
a přivítal nově přijaté členy. Závěr schůze tvořila odborná přednáška.
Ing. Richard Grohmann
předseda ZO ČSV

Včelaři ZO ČSV Horní Datyně na své výroční členské schůzi
v místním kulturním domě hodnotili svou činnost za minulý rok.
Jednání byli přítomni jako hosté zástupci sousedních základních
organizací a za MěÚ Vratimov místostarosta pan Ivo Kičmer.
Ve zprávě o činnosti organizace její předseda Ing. Richard Grohmann
úvodem informoval o změnách ve vedení ČSV, o odvolání celého
předsednictva republikového výboru a o zdlouhavém procesu volby nového předsedy svazu. Stal se jím právník JUDr. Karel Brückler místo RNDr. Václava Švamberka.
K vlastní činnosti organizace
Jsme malá organizace s 26 členy (23M+3Ž) s dlouhodobým
průměrným stavem včelstev kolem 290. Průměrný věk včelařů 65
let, 1 člen zemřel (př. Moravec), 1 člen byl do organizace přijat
(př. Gvužď). Průměrný medný výnos ze včelstva byl loni opět slabý (10 kg/včelstvo). Schůze se konají v KD (výborová 1x/měsíc,
členská 1x/rok).
Osvětová činnost
V rámci každé členské schůze zajišťujeme přednášku včelařského odborníka. V loni to byla přednáška Ing. Karla Rybky na téma
Racionalizace chovu včel a chov matek, letos to bude přednáška
př. Ladislava Procházky Ošetřování včelstev během roku.
Hodnotný byl pro nás zájezd pořádaný ZO ČSV Dobrá do
tří včelařských provozů na Opavsku. Poznali jsme tam léčení
kyselinou mléčnou a seznámili se s produkty zlepšovatele př.
Ing. Novotného.
Př. Ing. Pastrňák se zúčastnil v Nasavrkách školení o CIS (centrální informační systém) ve včelařství a o využití výpočetní
techniky v elektronické komunikaci s cílem omezit poplatky za
poštovné. Naše organizace pořádá pro členy každoročně smažení
vaječiny. Provádí se střídavě vždy u jiného člena organizace a tato
akce je vždy spojena s novými informacemi z činnosti výboru.

Cukrovka: Nenechte ji zničit vaše tělo - 1. díl
Nemusíte chodit jen k lékaři, abyste neslyšeli tisíce rad a doporučení, jak zdravě žít, jak předcházet obezitě a tím si prodloužit a
zkvalitnit svůj život.
Bohužel z praxe vím, že většina nemocných vyhledá lékařskou
pomoc až ve chvíli, kdy už je z jejich pohledu pozdě na změnu
a chtějí pomoci od symptomů. Trápí je silné bolesti, nemůžou
v noci spát, mají pocit, že křeče v nohách už nikdy neustanou.
Ještě více jsou nešťastní, když se z malé ranky na noze stává velký
nezhojitelný vřed a oni mají pocit, že jediným východiskem je
amputace nohy. Téměř noční můrou pak je riziko selhávání ledvin nebo vzniku takzvané retinopatie – tedy poškození cév sítnice
oka, které může vést až ke slepotě.
Ano, i to je cukrovka. Přesněji komplikace, které jsou s diabetem mellitus 2. typu spojeny. Proč vlastně my lékaři tolik trváme
na tom, že základním stavebním kamenem pro snesitelnější život bez i s cukrovkou je předcházení obezitě nebo snižování váhy
správným životním stylem? V nedávno ukončené studii Diabetes
Prevention Program (DPP), jejíž účastníci v průběhu jednoho roku
pod dohledem trenéra změnili životní styl (se zaměřením na mírnou
redukci váhy a zvyšování tělesné aktivity), dokázal u osob ve věku
kolem 60 let snížit počet nově hlášených případů diabetu o 71 %.
Simulované výsledky naznačují, že úprava životního stylu po
10 letech od studie dokázala snížit nástup diabetu o 59 %, městnavého srdečního selhání o 34 % a ischemických chorob srdečních
(zejména infarktu) o 22 %. O 22 % kleslo riziko úmrtí.

Dlouhodobě své pacienty nabádám také k tomu, že nejdůležitějším
faktorem na snesitelný život s cukrovkou je její včasné odhalení.
Zjednodušeně řečeno: nechte si u svého praktického lékaře měřit pravidelně hladinu cukru v krvi, a když dostanete zprávu o tom,
že máte náběh k diabetu, začněte konat. Nečekejte na bolesti. Přestože se pravděpodobně diabetu už nezbavíte, existuje dnes už mnoho
moderních lékařských postupů, jak komplikace oddálit a mnohdy
jim úplně předejít. Například v naší nemocnici kromě standardní farmakoterapie a již zmíněného působení na změnu životního
stylu používáme i přístroj pro fyzikální léčbu MDM pomáhající
zejména lidem s diabetickými bolestmi – takzvanou diabetickou
neuropatií a nově i při léčbě chronických ran – tedy diabetické
nohy. Často jej využívají i lidé v pokročilém stádiu a i u nich
pozorujeme úlevu až v 80 procentech případů.
A ještě poslední rada na závěr. Nezapomeňte, že nejvíc pro sebe
můžete udělat v prvních deseti měsících po odhalení této nemoci.
Takže žádné odkládání!
V příštím díle se zaměříme už trochu konkrétněji na to, co s tělem
dělá takzvaná diabetická neuropatie a jak předcházet rizikům, které jsou s touto komplikací spojené.

MUDr. Radomil Pluschke
Diabetologická ambulance Vesalius
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Kronika města Vratimova část 37.
Požáry
V noci ze 16. na 17. března 1932 vypukl ve stodole Havránkově
na čís. 25 požár a v půl hodině dřevěná stodola krytá lepenkou shořela, zásoby ve stodole nepatrné, avšak stodola v roce 1931 opravena. Hospodář nebyl vůbec na noc ve Vratimově, grunt zde jen
obhospodařuje.
Dne 30. 6. 1932 vyhořelo částečně stavení čís. 85 vdovy Marie
Pěčonkové nedaleko Důlňáku U příčnice; shořela úplně střecha,
stodola, šopy.
Dne 26. 7. 1932 vyhořelo na podlesí u Důlňáku stavení čís. 101
Johanny Košťálové. Kdyby nebyli sousedé v noci v 11 h přiběhli,
byla by matka i se synem uhořeli, tak tvrdě spali. Shořelo vše.
Stodola Jana Vašíčka při čís. 240 ve Vratimově, bytem ve Starém Městě, vyhořela 22. prosince 1932, ale byla před 5 lety po
požáru obnovena. Nejvíce bylo tam hospodářského nářadí, které
tam bylo umístěno, ačkoliv majitel téhož Ferdinand Mojžíšek, rolník, bydlí v Kunčicích čís. 3.
Utvoření hasičského sboru II. – dolní část
Ve zdejším hasičském sboru, který čítal přes 60 členů, přišlo
k roztržce mezi horní a dolní části, v dolním Vratimově založen druhý hasičský sbor pod jménem „Sbor dobrovolných hasičů Vratimov II. dolní část.“ Budiž zde podotknuto, že mimo
tyto dva sbory existuje v obci odedávna ještě jeden sbor, totiž
továrních hasičů, kteří mají svou plnou výzbroj, takže po rozštěpení obecního hasičského sboru ve dva existují vlastně zde
3 sbory. Tovární sbor musí být německý, jelikož má německé
velení. Dolní hasičský sbor musí se teprv vyzbrojiti, jelikož je
to teprv mladý sbor, kdežto sbor v horním Vratimově má vše,
co potřebuje, nanejvýš, že svou výzbroj doplňuje, mají pěknou
zbrojírnu. I tento spor mezi hasiči dolního a horního Vratimova
se časem rovná, uklidní, neboť nemělo by smyslu, kdyby oba tyto
sbory se navzájem potíraly a proti sobě bojovaly. Účel obou sborů
je stejný, pomoci bližnímu v nebezpečí.

Schválení stanov hasičského sboru pro Vratimov II. dolní části
Schválení stanov hasičského sboru pro Vratimov II. dolní část,
Popince a Závodí. Záležitost tato projednána v obecním zastupitelstvu; po delším rozhovoru a výměně různých názorů hlasuje
pro schválení nově zřizujícího se hasičského sboru pro Vratimov,
Popinec a Závodí 16 členů a sice: Kahánek Josef, Mojžíšek Bohumil, Tala Vašek, Bruzda Josef, Kuča, Šebesta M., Michenka Ludv.,
Mlýnek Emil, Baran Karel, Motloch Leopold, Hrbáč Frant, Dobeš,
Borovec Rudolf, Řondek Josef, Restl Frant. Ostatní hlasovali buď
proti nebo se vzdali hlasování.
Následkem rozdvojení hasičského sboru na dva sbory na dolní
a horní obecní rada rozdělila a stanovila hranice obvodů požární
policie takto: hranici mezi dolním sborem a horním tvoří okresní
cesta k Datyním a nová cesta za dvorem, který vede do Zaryj.
pokračování příště

Vratimovští hasiči1932, foto archiv KS

Vratimov včera
a dnes ve fotografiích

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
Návrat

do pravěku fotografie
23. října v 17 hodin

Prodej publikace vydané městem Vratimov
k 740. výročí založení města
v pokladně kulturního střediska.

Přednáška o archaických fotografických postupech
vratimovského fotografa Fedora Gabčana.

cena 150 Kč

vstupné 20 Kč
Vratimovská galerie, Společenský dům Vratimov,
Frýdecká 1000/48

Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hod, PÁ 8 – 14 hod.
Informace na tel: 595 700 751.

Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hod, PÁ 8 – 14 hod.
Informace na tel: 595 700 751.
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
Divadelní agentura Křesadlo

Pam Valentine

Láska mezi nebem a zemí

Nedělní pohádka

Dobrodružství Ferdy Mravence

vstupné 50 Kč

neděle 14. září v 10 hodin

Divadlo Devítka

pátek 19. září v 19 hodin

rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
kinosál Společenského domu Vratimov

Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

V sále stolová úprava s možností občerstvení.

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

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

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

Vratimovská galerie

Kulturní středisko

VRATIMOV

Petr Ptáček

Ženy, vrtule a kola
výstava obrazů
vernisáž výstavy 9. září v 17 hodin
Výstava bude otevřena do 16. října každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.
vstup zdarma
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Vratimovský hudební večer a pouť v obrazech

foto (ak)

POZVÁNÍ NA CYKLOJÍZDU
v rámci akce „DEN KOLA“ v Horních Datyních
Veřejná turistická akce pro rodiny s dětmi, ale i všechny ostatní
Máš kolo? Troufáš si ujet 40 - 50 kilometrů?
Klub českých turistů Horní Datyně pořádá

28. ročník cykloturistické jízdy

"RADEGAST 2014"
Memoriál Lumíra Kaloče

V sobotu 6. září 2014 jedeme na cyklistickou trasu.
Zveme členy Klubu českých turistů, Tělovýchovných jednot, turisty a širokou
veřejnost, dospělé, mládež, děti s rodiči, seniory – příznivce jízdy na kole …
P r o g r a m – společná trasa:
9. 30 Sraz: hřiště u Kulturního domu v Horních Datyních. Start v 10. 00
Trasa:
Horní Datyně, Šenov-Volenství, Škrbeň, Dolní Datyně, Žermanice, Lučina –
Motorest, 20 km, Vojkovice
(V Šenově-Škrbeni prohlídka větrného mlýnku s turbínou umístěnou na věži)
Dle zájmu: otočka v Motorestu Lučina, nebo delší trasa do Vojkovic – Koníček
(+10 km)
Zpáteční trasa: stejná, nebo dle vlastní volby.
Cíl v klubovně na hřišti v Horních Datyních.
Vedoucí trasy: Otakar, Zdeňka Grobařovi
Po celé společné trase - za cyklisty závěrečné doprovodné vozidlo

Startovné: děti, studenti, důchodci zdarma, ostatní 10.- Kč v cíli.
Suvenýr: Pamětní list KČT - Cyklojízdy Radegast. Razítko akce k dispozici
Účastníci jsou povinni dodržovat dopravní předpisy, děti v doprovodu rodičů
Vedoucí, info.: Jan Sládek - 776 126 091, Otakar, Zdeňka Grobařovi - 732 161 464
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kino Hvězda v září
Rodinný film

Rodinný film

1. září v 16 hodin
Japonsko, 2008, 101´, animovaný/
dobrodružný/ rodinný (české znění),
vstup zdarma, přístupný bez
omezení

17. září v 17 hodin
Jihoafrická republika, 2013, 85´,
animovaný/ dobrodružný/ rodinný
(české znění), vstupné rodinné
100 Kč, jednotlivec 70 Kč,
přístupný bez omezení

Ponyo z útesu nad
mořem

Khumba

Režie: Anthony Silverston

Režie: Hajao Mijazaki

Angelika

Philomena

3. září v 19 hodin
Velká Británie/ USA/ Francie,
2013, 98´, drama (české znění),
vstupné 70 Kč, přístupný od 12 let

18. září od 19 hodin
Francie, Belgie, Česká republika,
Rakousko, 2013, 113´, romantický
(české znění), vstupné 70 Kč,
přístupný od 12 let

Budoucnost
nejistá

Filmový klub

Režie: Stephen Frears
Hrají: Judi Dench, Steve Coogan a další.

Režie: Ariel Zeitoun
Hrají: Nora Arnezeder, Gérard
Lanvin a další.

Je muž, který je
vysoký, šťastný?

4. září v 19 hodin
Velká Británie, 2013, 97´, akční/
drama/ romantický (české znění),
vstupné 70 Kč, přístupný od 12 let

24. září v 19 hodin
Francie, 2013, 88´, dokumentární/
animovaný (české titulky), vstupné
80 Kč (členové klubu sleva 10 Kč),
přístupný bez omezení

Režie: Kevin Macdonald
Hrají: Saoirse Ronan, Tom Holland a
další.

Režie: Michel Gondry
Hrají: Noam Chomsky, Michel Gondry a další.

Sobotní kino pro dospělé

Kandidát

Noe

6. září v 19:30 hodin
Česká republika, Slovensko, 2013,
106´, drama/ komedie/ thriller,
vstupné 70 Kč, přístupný od 12 let

25. září v 19 hodin
USA, 2014, 138´, dobrodružný/
katastrofický (české znění),
vstupné 70 Kč, přístupný od 12 let

Režie: Jonáš Karásek
Hrají: Marek Majeský, Monika
Hilmerová, Michal Dlouhý a další.

Režie: Darren Aronofsky
Hrají: Russell Crowe, Jennifer
Connelly, Emma Watson a další.

Yves Saint Laurent
10. září v 19 hodin
Francie, 2014, 106´, biografický/
drama (české znění), vstupné 70 Kč,
přístupný od 12 let

Sobotní kino pro děti

Krtkova dobrodružství 2

27. září v 10 hodin
Česká republika, 95´, pásmo animovaných pohádek,
vstupné 30 Kč, přístupný bez omezení

Režie: Jalil Lespert
Hrají: Pierre Niney, Guillaume
Gallienne, Charlotte Lebon a další.

Rodinný film

Mikulášovy patálie
na prázdninách

11. září v 17 hodin
Francie, 2014, 97´, rodinný/ komedie/
dobrodružný (české znění), vstupné
rodinné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč,
přístupný bez omezení

Krtek a autíčko, a koberec, Krtek o Vánocích, Krtek
na poušti, Krtek a karneval, a vejce, Krtek chemikem,
Krtek a zápalky, a buldozér, a telefon, Krtek malířem,
Krtek fotografem, Krtek hodinářem, Krtek a muzika.

Režie: Laurent Tirard
Hrají: Valérie Lemercier, Kad Merad
a další.
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akce v DDM a kulturním středisku

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov

Září
v kulturním středisku

1. 9.
1. 9.
6. 9.
6. 9.
12. 9.
14. 9.
18. 9.
28. 9.

Program ve Společenském domě ve Vratimově
4. září
15.00
učebna č. 11		 autoškola
4. září
16.30
kinosál		 zkouška ZUŠ
8. září
09.00
cvičební sál		 cvičení seniorů
9. září
17.00
galerie		 vernisáž výstavy
				 Ženy, vrtule a kola
11. září
15.00
učebna č. 11		 autoškola
11. září
10.00
vestibul		 prodej
14. září
10.00
kinosál		 nedělní pohádka 		
Dobrodružství Ferdy Mravence
15. září
09.00
cvičební sál		 cvičení seniorů
16. září
18.00
kinosál		 Těšínské divadlo
18. září
15.00
učebna č. 11		 autoškola
22. září
16.30
kinosál		 zkouška ZUŠ
22. září
09.00
cvičební sál		 cvičení seniorů
25. září
15.00
učebna č. 11		 autoškola
29. září
16.30
kinosál		 zkouška ZUŠ
29. září
09.00
cvičební sál		 cvičení seniorů

Nabídka volných míst v kurzech
PONDĚLÍ
AEROBIC MIX - 8. 9. 2014 - 26. 1. 2015
880 Kč/18 lekcí,18:00 - 19:00, lektorka: Lenka Valigurová
SHOW DANCE S PELI - 8. 9. 2014 - 26. 1. 2015
770 Kč/17 lekcí, 18:00 - 19:00, lektorka: Martina Pelikánová
ANGLIČTINA - 15. 9. 2014 - 1. 6. 2015
2 450 Kč/33 lekcí, lektorka: Hana Kolmášová
PROGRAMOVÁNÍ - 6. 10. 2014 - 5. 1. 2015
1 000 Kč/10 lekcí, lektor: Jan Ohánka

ÚTERÝ

POHYB A RELAX (pro seniory) - 9. 9. 2014 - 27. 1. 2015
700 Kč/18 lekcí, 10:00 - 11:00, lektorka: Zuzana Kaiser
ANGLICKÁ KONVERZACE - 7. 10. 2014 - 9. 6. 2015
2 500 Kč/33 lekcí, 17:00 - 18:30, lektorka: Kristina Müllerová

Program v Kulturním domě Horní Datyně
13. září
09.00
velký sál		
				
14. září
09.00
velký sál		
				
19. září
19.00
velký sál		
			
26. září
18.30
klubovna		

PILATES - 9. 9. 2014 - 27. 1. 2015
880 Kč/18 lekcí, 18:00 - 19:00, lektorka: Bára Hudáková Janšová

Výstava ovoce,
zeleniny a květin
Výstava ovoce,
zeleniny a květin
Divadlo Devítka –
Láska mezi nebem a zemí
schůze ZO ČSV

VYNIASAPOWER JOGA - 9. 9. 2014 - 20. 1. 2015
940 Kč/17 lekcí, 18:00 - 19:30, lektorka: Irena Homová
KERAMIKA A TVOŘENÍ - 23. 9. 2014 - 6. 1. 2015
860 Kč/10 lekcí, 18:00 - 20:00, lektorka: Ludmila Valenčinová
BODYFORM - 9. 9. 2014 - 27. 1. 2015
905 Kč/18 lekcí, 19:00 - 20:00, lektorka: Lenka Němcová

STŘEDA

Již otevřené kurzy k 20. 8. 2014
Pondělí

Úterý
Středa

Čtvrtek

16.00

učebna č. 11

(8. 9.) informační schůzka AJ

18.00

cvičební sál		

aerobic mix

19.00

cvičební sál		

relax a jóga

17.00

cvičební sál		

aby záda nebolela

18.00

banketka		

winyasa jóga

17.00

banketka		

jóga s Míšou

18.00

cvičební sál		

bodystyling

19.00

cvičební sál		

fit balony s Luckou

17.00

cvičební sál		

pilates

18.00

cvičební sál		

bodyform s Lenkou

Den otevřených dveří, 10:00 – 15:00, DDM Vratimov
Křižovatka zájmů, 15:00 – 18:00, DDM Vratimov
Vratimovský smeč, od 9:00, hřiště DDM Vratimov
Nohejbalový turnaj trojic, od 14:00, hřiště DDM Vratimov
Diskotéka, od 18:30, sál DDM Vratimov
Rybníček, od 9:30, DDM Vratimov
Fotosoutěž, 16:00, sál DDM Vratimov
Putování za švestkovou vůní, od 15:00, DDM Vratimov

AEROBIC S PELI - 10. 9. 2014 - 28. 1. 2015
840 Kč/19 lekcí, 17:00 - 18:00, lektorka: Martina Pelikánová
TVORBA WEB STRÁNEK - 8. 10. 2014 - 10. 12. 2014
1 000 Kč/10lekcí, 17:00 - 18:30
lektor: Jan Ohánka
PLETENÍ Z PEDIGU - 29. 10. 2014 - 25. 3. 2015
325 Kč/10 lekcí, 17:00 - 19:00, lektor: Danuše Slívová
BODYSTYLING - 10. 9. 2014 - 28. 1. 2015
840 Kč/19 lekcí, 18:00 - 19:00, lektorka: Bára Hudáková Janšová

ČTVRTEK

KONDIČNÍ CVIČENÍ - 11. 9. 2014 - 29. 1. 2015
880 Kč/18 lekcí, 10:30 - 11:30, lektorka: Markéta Adámková
KONDIČNÍ CVIČENÍ - 11. 9. 2014 - 22. 1. 2015
840 Kč/17 lekcí, 17:30 - 18:30, lektorka: Markéta Adámková
Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek
www.ksvratimov.cz , případně osobně v pokladně
Kulturního střediska Vratimov. Informace na tel.: 595 700 751.

Více informací na www.ksvratimov.cz
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Dne 21. 8. 2014 uplynul rok, kdy navždy
dotlouklo srdce drahého manžela,
tatínka a dědečka pana

Dne 8. září 2014 vzpomeneme nedožité
80. narozeniny paní

Marie Ožanové.

Zdenka Lipového.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Magda a synové
Marek a Petr s rodinami.

Opustila nás 1. května 2012, ale v našich
srdcích zůstane navždy. Hodně nám schází.
Nikdy nezapomenou manžel Milan a dcery
Helena a Eva s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 22. září by oslavila 70. narozeniny paní

Dne 16. srpna jsme vzpomněli
5. výročí úmrtí paní

Marie Kontrová.

Mgr. Jiřiny Kičmerové.

S láskou vzpomíná manžel, syn s rodinou a
dcera s rodinou.

S láskou a úctou vzpomínají rodiny
Kičmerova a Svobodova.

Dne 14. 9. 2014 vzpomeneme nedožité
60. narozeniny a 12. 10. 2014 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana

Dne 26. 9. 2014 si připomínáme 10. smutné
výročí úmrtí pana

Miroslava Borového.

Zdeňka Vicherka.

S láskou vzpomíná manželka, dcery a syn
s rodinami. Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

INZERCE PRO VÁS

Výstava květin, ovoce a zeleniny
Zahrádkáři ZO Horní Datyně
pořádají ve dnech

Koupím garáž ve Vratimově nebo sklad, ne OMBS.
Tel.: 601 380 343.

13. 9. 2014 a 14. 9. 2014 v Kulturním domě
Horní Datyně od 9 - 18 hodin
tradiční podzimní výstavu.
Srdečně zvou zahrádkáři

Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví a garáž (i jednotlivě) ve
Vratimově. Cena dohodou. Tel.: 732 869 247.

Srdečně zveme všechny spoluobčany
do Husova sboru CČSH ve Vratimově na

V. ročník dnů varhanní hudby

Český zahrádkářský svaz
ZO Vratimov

sobota 20. září 2014 v 17 hodin
varhany		

Mgr. Pavel Rybka a hosté

pořádá ve dnech
27. 9. 2014 – 29. 9. 2014

neděle 21. září 2014 v 17 hodin
varhany
housle 		
zpěv 		

Marie Pluhařová
Lenka Vítková
Josef Kubenka 		

Zahrádkářskou výstavu ovoce a zeleniny
Rada starších
NO Vratimov

v Domě zahrádkářů ve Vratimově.

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. září 2014

Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, 739 32 Vratimov, Frýdecká 1000/48, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.ksvratimov.cz.
Předseda redakční rady Ivo Kičmer, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
Tisk: Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A. Ryšových 301, Ostrava. MK ČR E 12367.
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604 127 288

Volební období je za námi
Od posledních voleb do zastupitelstev obcí uběhly již čtyři
roky a před námi jsou volby nové. Je čas rekapitulovat, shrnout,
co bylo uděláno, co jsme naopak nestihli nebo co se nepodařilo.
Z hlediska investičních akcí to bylo zcela jistě volební období patřící k těm nejplodnějším. Sami jsme na začátku volebního období nepředpokládali, kolik toho za ty čtyři roky stihneme. K tak velkému nárůstu investic oproti minulým obdobím
mohlo dojít z několika důvodů.
Především jsme v tomto volebním období velmi intenzivně
čerpali jak české, tak evropské dotační prostředky, což se ve
výsledku projevilo zejména v investicích do zateplení veřejných budov, chodníků, zeleně a kanalizace. Dotace od kraje a finanční podporu od soukromých subjektů jsme získali také na menší projekty, jako byla stavba dětských hřišť, oprava cyklostezky,
zvukové studio ZUŠ apod.

foto (ak)
Při veřejných soutěžích jsme dosahovali nízkých cen a ušetřené peníze mohli investovat do dalších akcí. Využili jsme rovněž mimořádně nízkých úroků u úvěrů. Na zateplení bytových
domů a spoluúčast města na stavbě kanalizace v Horních Datyních jsme si proto vzali úvěr u Komerční banky. Část úvěru použitá na zateplení bytových domů bude hrazena včetně úroků
z vybraného nájemného a nesníží naše příjmy, na které máme
nárok v rámci RUD (rozpočtové určení daní). Od roku 2013
platí změna RUD a naše město touto změnou za poslední dva
roky získalo i více peněz do rozpočtu ze sdílených daní.
Do čeho jsme tedy poslední čtyři roky investovali.
Školní zařízení, děti, mládež a sport
-- celková oprava, zateplení a fasáda celé Mateřské školy ve
Vratimově včetně budovy kuchyně
-- úprava části Základní školy, Masarykovo náměstí pro účely
Základní umělecké školy a vyřešení dlouhotrvajících, zcela
nevyhovujících podmínek pro výuku žáků Základní umělecké školy, kde hrozilo uzavření ze strany hygieny
-- výměna všech oken Základní školy, Masarykovo náměstí
-- přírodní zahrada u Mateřské školy ve Vratimově (práce
budou ukončeny na jaře 2015)
-- stavba dvou dětských hřišť a doplnění hracích prvků
pro nejmenší děti u Domu dětí a mládeže
-- výměna nevyhovujícího povrchu hřiště u Domu dětí a mládeže

foto Bc. Irena Stavinohová
Stavbu multifunkčního hřiště pro Základní školu, Datyňská,
Fotbalový klub a veřejnost v areálu stadionu na místě bývalého
škvárového hřiště jsme museli přesunout na rok 2015, protože
do doby, kdy je možno stavbu s ohledem na povětrnostní podmínky zahájit, nebude ukončeno výběrové řízení na zhotovitele. Finance na tuto akci máme v rozpočtu vyčleněny a bude-li
s tím souhlasit nově zvolené zastupitelstvo, budou převedeny
do rozpočtu roku 2015.
Komunikace
-- oprava a stavba chodníků, zastávkových zálivů a přechodu pro chodce podél ulice Frýdecká v úseku od Domu dětí
a mládeže po restauraci Nimrod
-- oprava a stavba chodníků, zastávkových zálivů a přechodů pro chodce před ZŠ Datyňská
-- osvětlení přechodů pro chodce na ul. Frýdecká
-- oprava a stavba chodníků a přechodů pro chodce v centru
města podél ulice Frýdecká a částečně Datyňská
-- stavba plochy pro pěší (chodníku) podél ulice Václavovická
-- oprava chodníků před domy s pečovatelskou službou
-- celková oprava místních komunikací Na Podlesí, Velčovského, U Březinek, U Padolu, U Strouhy, Višňová, U Lípy,
Na Stezce, U Hráze, K. Košťála asi ½ délky, U Školy asi
1/3 délky

foto (ak)

informace občanům
od křižovatky s ulicí Na Příčnici po křižovatku s ulicí Velčovského (u paneláků), mostů na ul. Lipová, Adámkova, K. Košťála a
Okrajová, opravy komunikací Rakovecká včetně dopravně stavebního řešení nebezpečného úseku mezi ul. Rakovecká, K Hájence a
Na Podlesí, komunikace V Důlkách a Vodárenské.
U chodníků s největší pravděpodobností budou i v následujících letech poskytovány dotace ze SFDI a byla by škoda je
nevyužít jen proto, že nemáme včas připravenou projektovou
dokumentaci nebo potřebná povolení.
V rozpočtu pro tento rok jsme vyčlenili také nemalou finanční částku na projektovou dokumentaci do stádia projektové dokumentace pro stavební povolení pro celkovou a zcela zásadní
rekonstrukci Základní školy na ul. Datyňská včetně tělocvičny.
O dotaci na první část stavby do výše 30 mil. Kč jsme zažádali
ještě letos.
Je připravená také projektová dokumentace pro rozšíření
hřbitova, neboť ten je na hranici svých kapacitních možností a
hrozilo, či stále hrozí nedostatek hrobových míst.
Zajímavým projektem je také přemostění řeky Ostravice v místě pod starým splavem za využití vedení odpadního tepla Biocelu
Paskov. Je výsledkem spolupráce mezi naším městem, městským
obvodem Hrabová a statutárním městem Ostravou. Tuto akci
jsme připravovali asi tři roky, projekt nechal vypracovat a financoval městský obvod Hrabová. Realizovat ho bude statutární město Ostrava a na financování se bude vedle těchto dvou
subjektů podílet také naše město.
Myslím, že se nemáme za co stydět, samozřejmě za čtyři roky
nelze stihnout vše, co by bylo třeba a nelze uspokojit všechny
občany v jejich očekáváních. Především nedobrý stav našich
komunikací bude v budoucnu vyžadovat na opravy mnohamilionové částky a musí být prioritou vedení města. Je nezbytné
také pokračovat v opravách a stavbě nových chodníků podél
silnic 2. třídy a v rozšiřování kanalizace. Proto věřím, že i naši
nástupci naváží na úspěšnou investiční činnost v tomto volebním období.

--

celková oprava povrchu zvlněné cyklostezky podél
řeky Ostravice společně s Povodím Odry s. p. a dostavba cyklostezky po k. ú. Paskov včetně odpočívadel a
informačních tabulí
-- veřejné osvětlení na ul. Adámkova
-- celková oprava mostu J. Tomise přes potok Datyňka
Ekologické stavby a zeleň
-- zateplení dvou domů s pečovatelskou službou
-- zateplení tří bytových domů na Radničním náměstí a
ul. Frýdecká
-- stavba kanalizace Na Podlesí
-- stavba kanalizace s čističkou odpadních vod v Horních Datyních včetně opravy stavbou dotčených povrchů komunikací (stavba bude dokončena v září 2015)
-- obnova zeleně v centru města, na hřbitově a v parku u Sokolovny
Kromě výše uvedených, finančně i stavebně nejnáročnějších
akcí města, byla celá řada těch menších, méně viditelných, jako
pravidelné opravy povrchů komunikací, oprava památníku
padlým spoluobčanům za 2. světové války, opravy či úpravy
budov v našem vlastnictví např. hasičské zbrojnice v Horních
Datyních, škol, kulturních domů a další.
Ke své práci jsme nepřistupovali způsobem „po nás potopa“ a
podařilo se nám získat přísliby dotací na zateplení také Mateřské
školy v Horních Datyních, budovy Městského úřadu a Vratimovských služeb. Projektové dokumentace jsou již hotovy nebo budou
vypracovány do konce t. r. a realizace by měla proběhnout asi do
poloviny příštího roku tak, abychom o finanční příspěvky z dotací
nepřišli.
Pro zajištění kontinuity v realizaci staveb a zejména čerpání dotačních prostředků i po volbách a změnách ve vedení města jsme
v minulém a v tomto roce z rozpočtu vyčlenili milionové částky
na zpracování projektových dokumentací staveb, které by dle našeho názoru měly být realizovány v dalším volebním období. Máme
vyhotoveny, či doděláváme projekty mimo jiné na nové chodníky,
autobusové zálivy a přechody pro chodce podél ulice Vratimovská
v Horních Datyních po celé její délce v zastavěném území, chodníky po obou stranách ulice Datyňská včetně dvou přechodů v části

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Zeleň ve městě jak ji vidím já
Otevřený dopis panu Mgr. Ludvíku Krausovi a sdružení
PRO Vratimov
Vážený pane Ludvíku Krausi, dlouho jsem váhala, zda napsat
tento článek do Vratimovských novin je fér, ale ani Vy osobně, ani
sdružení PRO Vratimov si na nějakou férovku až tak nehrajete, na
všechny strany rozesíláte po internetové síti nepravdivé zprávy, a to se přece nedělá. Řekla jsem si proto, že výjimečně ze
svých zásad taky trochu slevím. Lidé přece mají právo vědět
pravdu.
Tedy nejdříve odpověď na otázku. Proč tento můj otevřený
dopis? Cítím povinnost vyjádřit se jako starostka i jako občan
našeho města. Zároveň mě o to požádali ti, kterých se dotkl
Váš poslední tzv. otevřený dopis o plánované výsadbě zeleně
v našem městě, ti, kteří projekt připravovali a získali pro něj
nemalé dotace ze Státního fondu životního prostředí. Domnívám se, že jej četlo dost lidí, a proto považuji za nezbytné na
něj reagovat a uvést věci na pravou míru, neboť zjišťováním a
ověřováním faktů jste se nijak nezdržoval. Chci předejít dalším
nedorozuměním a další Vaší kampani proti stromům a nadále
budu naši zeleň pro město chránit, a protože nevím, komu všemu jste své úvahy o zbytečné a drahé výsadbě stromů v nevhodných a okrajových částech města rozeslal, musím jako starostka

foto (ak)
i jako člověk, který má stromy a přírodu rád, reagovat tímto
způsobem.
Poslední rok od Vás osobně nebo prostřednictvím jiných
členů sdružení PRO Vratimov dostávám nespočetné množství
e-mailů, článků, připomínek, otevřených dopisů. Z počátku
jsem se snažila různé polopravdy v nich uváděné vyvracet,
polemizovat s vašimi názory, ale nikoliv jen formou výměny
e-mailů. Takto se dle mého názoru problémy neřeší a nikam
jsme se nikdy neposunuli. Ani tentokrát jste městu nedal před
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informace občanům
uveřejněním Vašeho otevřeného dopisu příležitost Vám cokoliv vysvětlit. Možná bychom předešli této výměně otevřených
dopisů!?! Tady je můj pohled na věc!
Přestože jste mladší, máte zřejmě větší politické zkušenosti
a jako bývalý člen strany TOP víte, jak to chodí a proč se různé
věci v politice dělají. Byť nerada, musím se vydat obdobnou
cestou a píši také já Vám a sdružení PRO Vratimov svůj otevřený dopis. Protože teď jde o víc než politické body a úspěch ve
volbách. Jde o naše stromy, novou zeleň v našem městě, proti
které jste vytáhl do lítého boje.
Takže jak je to doopravdy s tou, jak Vy píšete, zcela zbytečnou zelení v okrajových částech města, kde ji nikdo nepotřebuje, kam nikdo nechodí a která nás bude stát 4 mil. Kč.
To jste mi mimo jiné také napsal a cituji přesně z jednoho
Vašeho e-mailu. „Proč se nenapíše, že město chce téměř 4 miliony utratit za výsadbu zeleně na daných místech mimo veřejné
dění, kde téměř nikdo nechodí. Proč v Horních Datyních nemůže na daných pozemcích zůstat travnatá plocha a musí se
investovat 2,3 mil. Kč do výsadby?“ A ještě mi kladete otázku,
zda je nějaký širší plán, jak celý projekt parkové úpravy zeleně
za nádražím zařadit do koncepce rozvoje naší obce?
Jak to tedy s těmi 4 mil. Kč a okrajovými místy ve skutečnosti je.
Víte, pane Krausi, město Vratimov schválilo v roce 2012
územní plán a jeho součástí je, a dle zákona musí být, také veřejná zeleň. Paní Ing. Lucie Krausová, vaše manželka, členka
zastupitelstva města Vratimova a zároveň členka sdružení PRO
Vratimov se na přípravě a schválení územního plánu jako zastupitelka města podílela a pokud vím, ani ona, ani nikdo z vašeho
hnutí neměl nic proti veřejné zeleni na vámi kritizovaných místech. Takže ano, podívejte se do územního plánu našeho města
nebo se zeptejte manželky, zda s takovým využitím předmětných pozemků počítá náš územní plán a zda úprava, kterou kritizujete, zapadá či nikoliv do koncepce rozvoje našeho města.
Odpověď je jednoznačná, vedení města má povinnost územní
plán respektovat a územní rozvoj v souladu s územním plánem
zabezpečovat. Pokud se nepletu, ani Vy, ani nikdo jiný z vašeho hnutí změnu územního plánu neinicioval. Proto v místě za
nádražím mezi ulicí Nádražní a protipovodňovou hrází, které
je územním plánem města určeno pro izolační zeleň, budeme
realizovat výsadbu izolační zeleně. Obdobně je tomu na druhém pozemku v centru Horních Datyň, kde zastupitelé, opět
společně s členkou vašeho sdružení Ing. Krausovou, schválili
biokoridor. Z těchto důvodů zde město vytváří zóny zeleně, a
to naprosto v souladu s projektem, který si nechalo vypracovat
pro obě místa a za spolufinancování z dotací z EU v rozsahu
90% až 95% skutečných nákladů.
Názor „proč nemůže na daných pozemcích zůstat travnatá
plocha“ mě dostal nejvíce. Především si nedovedu představit
trávu jako izolační zeleň a ochranu před emisemi, hlukem
apod. Ale hlavně, stromy jsou krásná věc, pane Krausi, jedna
z nejkrásnějších na světě. Jsou nejen užitečné, ale potěší ty,
kteří jejich krásu vnímají. A těch je naštěstí většina. Mrzí mě,
že nepatříte k těm prvním, kteří mají stromy rádi a v našem
městě je chtějí. Již naši předkové osazovali volné plochy neužitkovými stromy, vznikaly remízky, aleje nebo jen tak volně
zasazené stromy. A přinášely lidem radost i užitek. A místo
pro život jiným živým tvorům! I v našem městě nám zanechali
naši rodiče a prarodiče hodně krásných stromů, děkujme jim
za to a vezměme si z nich příklad! A pane Krausi, péče o prostor osazený stromy není o nic náročnější, než o louku. A co
je nejdůležitější, pane Krausi, na planetě Zemi a tedy ani ve
Vratimově nežijeme jenom my lidé, ale vedle nás řada dalších
živočichů, jako jsou ptáci, ježci, veverky apod. Zkuste se, pane
Krausi, zeptat třeba takové veverky, jak se jí žije na trávníku.
Nebo co takový datel a sova? Ty tam taky nenajdete. Dopřejte

jim více místa k životu i v našem městě. Také proto si od Vás
nechci nechat vzít naše budoucí stromy.
To vše krásné a užitečné, co jsem popsala nahoře, získáme
spolu se všemi těmi ptáky a zvířátky, kteří se tam, doufám,
nastěhují, téměř zadarmo! Už víme, že ten kousek pěkné přírody, který si vytvoří mezi ulicí U nádraží a protipovodňovou
hrází naše město, bude stát asi 90 tisíc Kč. A za stromy a keře
v centru Horních Datyň zaplatíme zhruba stejnou částku. Kde
jste vzal ty 4 mil. Kč, pane Krausi? Já na rozdíl od Vás vidím
těch 180 tisíc Kč určených v rozpočtu našeho města na novou
zeleň jako velmi, velmi dobře investované peníze.
„Jaký je hlavní důvod tohoto projektu? Co má, nám občanům, v konečné fázi přinést (přidaná hodnota pro občany)?“,
ptáte se mě, formou otevřeného dopisu jménem sdružení PRO
Vratimov. To, co jsem popsala výše, je ta přidaná hodnota.
Pane Krausi, jste mladý, máte malé děti a se svou nejmladší
dcerou jste nyní na rodičovské dovolené. Před několika málo
lety jste se do našeho města spolu s rodinou nastěhoval a vyměnil Ostravu za Vratimov. Měl byste to být Vy, kdo bude prosazovat i pro své děti projekty nových dětských hřišť, revitalizaci
nevzhledných asfaltových ploch, rozšiřování zeleně, bezpečnostní prvky na vozovce před školami na ochranu dětí před
úrazy z dopravních nehod apod. Spíš bych pochopila kritiku,
proč nic takového neděláme (pokud by tomu tak skutečně bylo)
nebo že toho děláme málo. Nicméně již nejméně rok před vámi
musím právě já obhajovat tyto projekty.
Proto, pane Krausi, nechte nás za částku cca 180 tisíc Kč a
nikoliv za ty 4 mil. Kč, jak všem píšete, vysadit nové stromy
a novou zeleň tam, kde má své místo. Také proto, abyste po
letech, když se Vás děti zeptají: „Tatínku a proč naše město
není tak hezké jako ostatní, proč tu nemáme tolik stromů a zvířátek?“, nemusel odpovědět: „Protože jsem potřeboval získat
nějaké politické body.“
Město Vratimov jste si vybral ne až tak dávno pro život svůj a
své rodiny. Chtěla bych Vám proto připomenout jednu zásadní
věc. Politika, pane Krausi, je možná důležitá, ale naše město a
lidé, kteří zde žijí, stejně jako zvířátka a ptáci v něm, musí mít
vždy přednost.
Pane Krausi, ta veverka, co se možná v budoucnu nastěhuje
do nového lesíku, který tak kritizujete, je mnohem důležitější
než moje, či vaše politická kariéra!
To nejen Vám jsem chtěla sdělit!
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Pozvánka k diskusi na téma zeleň
v našem městě, fámy a skutečnost
Milí spoluobčané, v našem městě, v předvolebním období,
probíhá diskuse na téma, zda potřebujeme, či nikoliv novou zeleň u nádraží ve Vratimově a v centru Horních Datyň a kolik nás
to bude ve skutečnosti stát. Dne 6. 10. 2014 v 17:00 hodin v Music
klubu cafe na stadionu ve Vratimově zastupitelé města Ing. Lucie
Krausová a Ing. Ivo Kiška pořádají hovory s občany na téma co
občany města trápí, náměty a nápady pro spokojený život.
Pořadatelé této akce jistě nebudou nic namítat proti mé účasti. Koho tolik diskutovaná zeleň zajímá, bude mít příležitost si
vyslechnout názory obou stran. Pokusím se za město obhájit
náš projekt zeleně a na otázky, proč tuto zeleň nepotřebujeme, odpoví paní Ing. Lucie Krausová, členka sdružení PRO
Vratimov.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka
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Nová výstavba krajinotvorné a izolační zeleně
účinné izolační zeleně v souladu s územním plánem a s principy
vytváření kvalitního životního prostředí. Cílem je také zamezit
vytváření černých skládek a celkové zvýšení estetické hodnoty
této části Vratimova.
Další projekt, který řeší úpravu městských pozemků, se týká
Horních Datyň. Projekt Výsadba krajinotvorné zeleně ve městě
Vratimov na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše v k.ú. Horní Datyně řeší úpravu pozemků rozprostírajících se mezi vodním tokem a frekventovanou komunikací. Dle územního plánu
je zde navržena plocha s hlavním využitím pro rostlinnou zemědělskou výrobu a lokální biokoridory ÚSES (Územní systém
ekologické stability), jejichž úkolem je navázat na stávající biokoridor rozptýlené zeleně podél vodního toku. Proto zde bude vysazena prostorově rozptýlená krajinotvorná zeleň v kompaktních
celcích tvořících úkryt pro migrující faunu. Kromě ucelených
kompaktních skupinových výsadeb budou na ploše rozmístěny
také solitérní stromy, které dotvoří přirozený vzhled této plochy.
Vytváření biokoridorů územního systému ekologické stability je
třeba chápat jako dlouhodobý proces, který napomáhá zlepšení
životního prostředí, chrání zvířenu a lahodí oku.
Zpracování projektů i samotná realizace je finančně náročná
záležitost. Město Vratimov se proto rozhodlo pro tento záměr,
pro úpravu těchto městských pozemků využít prostředky z evropských fondů a ze státního fondu životního prostředí. Toto
rozhodnutí v konečném důsledku znamená realizaci záměrů při
velmi nízké spoluúčasti města. Zakázky byly vysoutěženy, výsledkem jsou ceny třetinové. To znamená, že výsledná spoluúčast
města za předpokladu získání evropské a státní dotace, bude okolo 180 tisíc Kč.
Ing. Renáta Pavlovská
odbor výstavby a životního prostředí

Územní plány řeší, jak bude území města nebo obce uspořádáno z hlediska rozmístění průmyslových areálů, komunikací,
rodinných domů, bytových domů a dalších funkcí. Jejich důležitou součástí je také ochrana životního prostředí. Proto se každý
územní plán zabývá též vytvářením biokoridorů, které poskytují
úkryt pro migrující faunu, i výsadbou izolační zeleně, která je
ku prospěchu nejen fauně, ale hlavně nám lidem. Jejím úkolem
je vytváření clony proti průmyslovým areálům a snižování jejich
škodlivých vlivů na životní prostředí, na pohodu bydlení, na naše
zdraví.
Také město Vratimov má ve svém územním plánu navržené
plochy pro výsadbu izolační zeleně i nové biokoridory. Významnou lokalitou určenou pro výsadbu izolační zeleně je plocha za
nádražím podél ulice U Hráze. V souladu s územním plánem je
zde proto navržena „Parková úprava plochy za nádražím ve Vratimově na pozemku parc. č. 3212, k. ú. Vratimov“. Tato úprava, jejíž součástí je také výsadba izolační zeleně, nejen esteticky zkrášlí
krajinu, ale hlavně vytvoří protiprachovou a protihlukovou bariéru
oddělující blízký průmyslový areál od rodinných domků. V křižovatce, kde na ulici Nádražní navazuje ulice U Hráze, je menší
pozemek v soukromém vlastnictví. Tento pozemek je vždy pečlivě
udržován. To svědčí o tom, že někteří občané chtějí mít upraveny
nejen své oplocené zahrady, ale i pozemky na volném prostranství. Je vidět, že majitel tohoto pozemku má snahu o vytváření parkových prvků, což se mu úspěšně daří, a na tento kousek
Vratimova je pěkné pohledět. Vedle tohoto pozemku následuje
městský pozemek. Ten i přes opakovaná upozornění občanům
často slouží jako výběh pro slepice, kachny, kozy a v zadní částí
před ústím na cyklostezku jako lokalita k vytváření nepovolených
černých skládek. Snahou projektu parkové úpravy plochy je plynulé navázání na vkusně upravený soukromý pozemek, vysazení

Poděkování a pár slov na závěr
V říjnu t. r. proběhnou nové volby do zastupitelstev měst a obcí
a krátce po nich budou zvoleny i další orgány obce, rada, starosta, místostarosta. Jsou to již čtyři roky, co mi moje předchůdkyně
ve funkci starostky nabídla, zda si to nechci také vyzkoušet a já,
po počátečním velkém váhání a rozhodování, nakonec nabídku
přijala a o funkci starostky se po volbách do zastupitelstva úspěšně ucházela. Přiznám se, že se mi do toho moc nechtělo, neměla
jsem v úmyslu vstoupit do politiky, vzájemné politické šarvátky
a osočování mě nepřitahovaly, měla jsem svoji práci, kterou jsem
vykonávala dlouho a měla ji ráda, ale především jsem se obávala
velké zodpovědnosti i toho, že zklamu především sama sebe. Ve
Vratimově žije moje rodina v několika generacích a zhruba při
studiu na vysoké škole v Brně jsem se rozhodla, že chci svůj život
prožít ve svém rodném městě. Bylo to zcela vědomé rozhodnutí
a podařilo se mi ho splnit. Samozřejmě jsem si vždy přála, aby
město bylo hezčí, čistší, příjemnější a aby ho takové viděli i ti, kteří odsud nepocházejí. Jednou, bylo to tak před deseti lety, mi moje
kamarádka řekla: „Často jezdím přes Vratimov, všechna města se
mění k lepšímu, ale to vaše vypadá pořád stejně.“ V duchu jsem
jí sice za pravdu nedala, ale nad jejími slovy jsem se zamyslela
a trochu mě zamrzela. Měla jsem je na mysli po celou dobu svého funkčního období a také proto jsem jen těžko zaháněla obavy. Dokážeme za ty čtyři roky něco pro rozvoj města udělat,
posuneme ho alespoň o krůček vpřed, bude hezčí, příjemnější,
čistší? Využiji této příležitosti nebo ji promarním a zůstanou jen
výčitky?
Jak toto volební období dopadlo, zhodnotí každý občan sám,
dle svého nejlepšího přesvědčení, priorit a podle toho se zachová
ve volbách. Já však již nyní vím zcela jistě, že nelituji svého roz-

hodnutí učiněného před čtyřmi lety. Za to chci především poděkovat občanům, členům zastupitelstva i pracovníkům Městského
úřadu ve Vratimově. Nikdy jsem nebyla týmovým hráčem, práce
advokáta je činnost ryze individuální. Brzy jsem ale pochopila
dvě věci. Mezi prací advokáta a prací starosty není až tak velký rozdíl. Advokát hájí jednotlivé zájmy mnoha klientů, starosta
mnoho různorodých zájmů jednoho klienta - města. Při práci starosty však člověk sám nic nezmůže, pokud nezíská na svoji stranu ostatní, nepřesvědčí je o tom, že musí táhnout za jeden provaz,
ničeho nedosáhne a nic nedokáže. Neznamená to nekriticky vše
odsouhlasit, ale především o věcech diskutovat, kritizovat konstruktivně v zájmu společné věci, nikoliv svých osobních, či stranických zájmů. Znamená to podřídit se lepšímu, či správnějšímu
názoru a umět přijmout i kritický názor druhé strany, je-li v zájmu občanů. Pravda, není to vždy jednoduché, ale díky takovému
postoji všech zastupitelů jsme se neutápěli v nesmyslných a nikam
nevedoucích sporech jen kvůli vlastnímu zviditelnění a neztráceli
čas a síly vzájemným bezdůvodným napadáním. Přeji si, aby takové
štěstí na zastupitele mělo město i v novém volebním období.
Obrovský dík patří také všem zaměstnancům Městského úřadu
ve Vratimově. Protože pro každého starostu, ať si hlásá cokoliv,
jsou prvořadé investice, musím zmínit především pracovníky odboru investic a údržby obecního majetku pod vedením Ing. Aleny
Kašparové. Jen s největším pracovním vypětím, s velkým nasazením a erudicí zvládli připravovat nesčetné množství projektů,
podávat žádosti o dotace, organizovat výběrová řízení, kontrolovat zhotovitele a k tomu plnit řadu dalších a dalších povinností.
Náleží jim za to moje úcta a obdiv. Nejedná se jen o poděkování
starostky, ale především vratimovského občana.
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Také díky vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Renáty Pavlovské jsme získali statisícové částky na výsadbu stromů
a zeleně a zde mě velmi mrzí slova těch, kteří rozšiřování zeleně
v našem městě kritizují, aniž o něm cokoliv vědí nebo se alespoň
předem neinformují. Zeleň a především stromy nám přinášejí nejen
hezčí životní prostředí, ale především nás chrání před škodlivými
vlivy exhalací, což je zejména na tomto území obzvlášť důležité.
Stromy tuto funkci plní bez ohledu na to, zda jsou v centru, či
na okraji města. Proto musíme být vděční za každý nově zasazený strom, za kultivaci každého místa v našem městě. A pokud
tak činíme s příspěvkem státu či EU, je to o to přínosnější, neboť
nám to ušetří někdy i statisícové částky. Myslím, že si to my, kdo tu
žijeme, zasloužíme a věřím, že to pochopí všichni, kteří to s naším
městem myslí dobře.
Chci poděkovat také občanům, pro které pracujeme a kteří, až
na vzácné výjimky, měli s námi trpělivost, shovívavost a pochopení pro společnou věc, která nemusí vždy být v souladu se zájmy
individuálními.

A co bych popřála mému nástupci resp. našim nástupcům. Je
třeba mít vizi, naslouchat kritikům, ale nenechat se odradit těmi,
kdo kritizují jen pro kritiku, pro to se zviditelnit, kvůli politické
kariéře, aniž jim jakkoliv leží na srdci zájmy města a jeho občanů,
byť je často skloňují ve všech pádech.
„Ať psi štěkají, karavana jde dál.“ Toto arabské přísloví si přivezl můj manžel z ročního pracovního pobytu v Libyi a velmi
rád a velmi často ho používá. Proto, budete-li přesvědčeni, že
to, co děláte, je správné a budou-li vám jiní při vašem úsilí dobrou věc prosadit klást nesmyslné překážky, vzpomeňte si na tato
slova starých Arabů. Přeji všem, kteří po volbách povedou toto
město, aby byli poctiví, pracovití, slušní a měli šťastnou ruku při
všech svých činech a rozhodnutích. Nesmíme zapomínat, že jejich úspěch v práci pro město je také úspěchem nás občanů.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Přemístění AZ Nová škola ve směru Horní Datyně

foto archiv MěÚ
Na přelomu srpna a září byla provedena stavba „Přemístění AZ
Nová škola ve směru na Horní Datyně“, která spočívala v přemístění autobusové zastávky, rekonstrukce chodníku a osazení
vychýleného středového ostrůvku na silnici II/478 (ul. Datyňská)
v prostoru mezi protilehlými autobusovými zastávkami. Cílem
těchto stavebně dopravních úprav je snížení rychlosti projíždějících vozidel z důvodu zajištění zvýšené bezpečnosti chodců, zejména dětí, neboť se jedná o lokalitu přilehlou základní škole a
mateřské škole.
Tomuto řešení předcházela časově poměrně dlouhodobá příprava. Před zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení byla v závěru roku 2012 vyhotovena studie, ve které
bylo navrženo 5 variant řešení přemístění autobusové zastávky
ve směru na Horní Datyně, jejíž původní poloha byla nevhodná,
neboť se jednalo o nejkoliznější umístění zastávek do kříže přes
křižovatku. Proto bylo prioritní zajistit, aby bylo umístění zastávek ve směru na Horní Datyně a ve směru na Vratimov na jedné

větvi a to na ul. Datyňská. Znamenalo to tedy přemístit zastávku
ve směru na Horní Datyně naproti protilehlé zastávce ve směru
od Horních Datyň do Vratimova.
Studie zahrnovala:
-- variantu 1
plnohodnotný záliv před přechodem pro
chodce ve směru na Horní Datyně
-- variantu 2
plnohodnotný záliv za přechodem pro
chodce ve směru na Horní Datyně
-- variantu 3
zastávka na jízdním pruhu před přechodem
(bez středních CITY BLOKŮ)
-- variantu 4
částečný záliv s minimální šířkou nástupiště
Varianty 1 a 2 zachovávaly průjezdné 2 pruhy a vyžadovaly tak
zábor soukromých pozemků, přeložky sítí, což znamená řešení
finančně nejnáročnější. Všechny varianty byly projednány se zástupci Městského ředitelství Policie Ostrava, Dopravního inspektorátu, Správy silnic Moravskoslezského kraje, města Vratimov
a projektanta v oboru Dopravní stavby s výsledkem, kterým byl
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nic neřeší, neboť většina řidičů toto nerespektuje. Řešení se středovým ostrůvkem nejvíce donutí řidiče ke zpomalení. Všechna
ostatní opatření umožňují vyšší rychlost. Zdrsňující, červené povrchy nemají dlouhou životnost, odlupují se, ztrácí se tak efekt,
navíc vybízejí řidiče k tomu, že mohou jet rychleji, protože povrch
„garantuje“ zkrácení brzdné délky. Zpomalovací příčné retardéry se na průjezdových státních silnicích nepoužívají s ohledem
na ztíženou zimní údržbu, která musí zajistit spojení s okolními
městy na těchto silnicích. Správa silnic Moravskoslezského kraje
toto řešení neschvaluje. Ve studii bylo rovněž posuzováno použití
semaforu. S ohledem na intenzitu dopravy z vedlejších ulic je to
velmi neefektivní a s ohledem na šířkové uspořádání vedlejších
ulic není vhodné zadržovat auto na vedlejší ulici, protože odbočující auto z ul. Datyňské pak těžko najede do vedlejší a raději
pouští auto z vedlejší ulice na ul. Datyňskou a teprve pak do této
vedlejší ulice najede. Semafor na přechodu pro chodce je rovněž
neefektivní, neboť dle oficiálně posuzovaných kritérií není v této
lokalitě potřebná intenzita chodců, což bylo rovněž konzultováno
s odborníky na Ostravských komunikacích. Také bylo zvažováno
použití tzv. chytrého semaforu. Z hlediska zákona o provozu na
pozemních komunikacích se jedná o sporné zařízení, které není
určeno k řízení silničního provozu (jako signalizační světelné zařízení) a je s takovým zařízením zaměnitelné. Nedodržení signálu není přestupkem a správní řízení na podkladě záznamů tohoto
zařízení je nemožné. Přesto toto zařízení disponuje schválením
Ministerstva dopravy a na několika lokalitách v ČR je používáno.
Na závěr lze pouze konstatovat, že jakékoliv pasivní opatření (dopravní značení, zpomalovací zdrsňující povrch apod.) bez stavebních opatření (středové ostrůvky, apod.) je neúčinné, a to z důvodu
nedisciplinovanosti a stoupající bezohlednosti řidičů. Je však nutné
zdůraznit, že realizované opatření je reakcí na jinou nemožnost,
resp. neúčinnost zajistit dodržování maximální povolené rychlosti v této lokalitě.

návrh na zpracování varianty 4a, která byla kombinací variant
3 a 4 navíc s osazením vychýleného středového ostrůvku provedeného ze City Blocků. Varianta 4a tedy znamenala přemístění
autobusové zastávky ve směru na Horní Datyně za křižovatku
ulic Datyňská a Na vyhlídce ve směru na Horní Datyně, osazení vychýleného středového ostrůvku z betonových City Blocků,
včetně úpravy míst pro přecházení. Varianta 4a je dle Policie ČR
nejbezpečnější, protože:
1) Umístěním středního ostrůvku se fyzicky zamezí předjíždění v prostoru zastávek. V prostoru tak mohou být umístěny přechody pro chodce. Chodec nemůže být ohrožen, když
jde před nebo za autobusem a nepřekvapí ho tak objíždějící
auto.
2) V případě zastavení autobusu se vytvoří dopravní špunt, který zbrzdí dopravu.
3) Ostrůvek a vodicí stěny na chodníku ujasní přístupové trasy
k přechodům, kde je nejbezpečnější místo pro chodce při
pohybu přes ul. Datyňská.
4) Středový ostrůvek vybočí příjezd z kopce od Horních Datyň
a fyzicky tak donutí řidiče ke zpomalení jízdy kolem školy.
Variantu 4a rovněž schválila Správa silnic Moravskoslezského
kraje jako nejvhodnější řešení. Dle sdělení zástupce Policie České republiky, Městského ředitelství Policie Ostrava, Dopravního
inspektorátu byla tato varianta rovněž prezentována na interním
školení dopravní policie v červnu 2014 jako jedno z vhodných
řešení ke zklidnění dopravy na vjezdu do obce, u škol a vede ke
zvýšení bezpečnosti chodců. Následně bylo zvolené řešení projednáváno ve stavební a dopravní komisi města Vratimova, kdy
členové komise doporučili radě města schválit pro další zpracování projektové dokumentace právě tuto variantu. Na následné
schůzi rady města byla tato varianta na doporučení komise a Policie ČR schválena.
Vzhledem k tomu, že tato stavba bude hrazena z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, předcházelo schválení dotace
na tuto akci posouzení navrhovaného řešení komisí, která je složena z odborníků v oblasti dopravy.
Jak vyplývá z výše uvedeného, realizaci této stavby předcházela několikerá jednání, z jejichž výsledků lze také konstatovat,
že pouhé osazení omezujících dopravních značek v dnešní době

Ing. Alena Kašparová
vedoucí odboru INV

Plnění povolebního prohlášení
Dne 28. 2. 2011 schválilo Zastupitelstvo města Vratimova na
svém zasedání Povolební prohlášení pro volební období na léta
2010 - 2014. Obsahem Povolebního prohlášení jsou základní body
volebních programů jednotlivých kandidujících subjektů, tvořících zastupitelstvo města. Bylo rozděleno na pět částí a tvořilo
náplň práce zastupitelstva města, rady města, výborů a komisí po
celé volební období.
V letošním roce jsme si připomněli 740. výročí založení města.
V průběhu celého roku jsou pořádány různými spolky a organizacemi akce k tomuto výročí. Největšími akcemi byl hudební večer
s ohňostrojem, který byl velmi příznivě přijat účastníky večera.
Tradičně velmi zdařilá byla Vratimovská pouť.
Po čtyřiceti letech byla vydána publikace Vratimov včera a dnes
ve fotografiích.
Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu byla uzavřena mezi
městem Vratimov a Statutárním městem Ostrava Veřejnoprávní
smlouva k provádění měření rychlosti projíždějících motorových
vozidel členy Městské policie Ostrava. Na ulici Vratimovské v Horních Datyních byl zakoupen a instalován radar pro orientační měření rychlosti motorových vozidel. Rovněž byl instalován a uveden
do provozu kamerový systém s umístěním kamer po předchozím

požadavku a domluvě s Policií České republiky ve Vratimově.
Rozvoj města
Za období let 2010 - 2014 byly provedeny tyto hlavní akce:
-- oprava chodníku podél ulice Frýdecká s přechodem pro
chodce v úseku od Domu dětí a mládeže Vratimov po restauraci Nimrod
-- oprava chodníků s autobusovým zálivem před ZŠ Datyňská ulice
-- oprava chodníků podél ulice Frýdecká a nového chodníku
k ulici Strmá s novým přechodem pro chodce
-- osvětlení přechodů pro chodce na ulici Frýdecká
-- příprava projektové dokumentace na chodník – ulice Potoční
-- oprava místních komunikací Na Podlesí, Karla Velčovského, U Březinek, U Padolu, Višňová, U Lípy, Na Stezce, U Hráze, Nádražní, Karla Košťála, U Školy
-- úprava nádvoří s nadstřešením u hasičské zbrojnice v Horních Datyních s výměnou vrat a obnovou fasády u garáží
-- ve spolupráci s Povodím Odry s. p. byl opraven povrch
cyklostezky
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byl dokončen povrch cyklostezky směrem k obci Řepiště
včetně odpočívadel a informačního systému
-- vybudováno nové osvětlení na ulici Adámkova
-- provedena celková oprava mostu na ulici Josefa Tomise
-- pro SDH ve Vratimově bylo zakoupeno zásahové vozidlo
-- vyměněny dva přístřešky na autobusových zastávkách
-- opraveno oplocení urnového háje v Horních Datyních
-- provedena oprava a úprava dvou pietních míst obětí I. a
II. světové války
Sociální a bytová oblast
-- zateplení dvou domů s pečovatelskou službou
-- zateplení bytových domů na Radničním náměstí, na ulici
Frýdecká a Popinecká
-- v bytových domech č. p. 830-832 byla provedena výměna
rozvodů plynu
-- finančně jsme se podíleli na pobytu našich občanů v zařízeních pro seniory
-- finančně je přispíváno i dalším organizacím, které poskytují
péči našim občanům
-- před vánočními svátky jsme uskutečnili návštěvy u našich
bývalých spoluobčanů v zařízeních pro seniory s předáním
dárkového balíčku
-- zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji budovy Domu služeb, která byla následně přestavěna na malometrážní byty
-- bezplatné jízdné v prostředcích MHD od roku 2015 pro
seniory ve věku 70 let a více
Ekologie a životní prostředí
-- byla dokončena a uvedena do provozu kanalizace Na Podlesí, na ulici U Březinek a části ulice Karla Velčovského
-- byla zahájena I. etapa výstavby kanalizace v Horních Datyních s čističkou odpadních vod
-- v lese Důlňák byla prodloužena běžecká stezka s odpočívadly
-- probíhal sběr velkoobjemového odpadu, pytlový sběr PET
lahví a nově byl zaveden sběr bioodpadu
-- obnova zeleně na území města a v parku u Sokolovny
-- nově se v současnosti provádí parková výsadba u nádraží ve
Vratimově a naproti hasičárně v Horních Datyních v rámci
dotačních prostředků
Školství, kultura a sport
-- vytvoření učebních prostor pro Základní uměleckou školu
úpravou části Základní školy, Masarykovo náměstí
-- výměna všech oken u Základní školy, Masarykovo náměstí a ve dvou třídách provedena oprava osvětlení
-- výměna oken Základní školy, Datyňská ulice a oprava
parketových podlah ve třídách
-- vytvoření nové učebny v Základní škole Horní Datyně
-- celková oprava a zateplení Mateřské školy ve Vratimově
-- výměna povrchu hřiště u Domu dětí a mládeže ve Vratimově s úpravou okolí hřiště
-- výstavba dětského hřiště u Radničního náměstí
-- výstavba dětského hřiště u Kulturního domu v Horních Datyních
-- provedena oprava pódia v Domě dětí a mládeže ve Vratimově
-- ve Vratimově a Horních Datyních byly instalovány informační panely
-- na křižovatce komunikací Na Příčnici a Selská bylo instalováno výhledové panorama
-- ve Společenském domě ve Vratimově byla provedena oprava
elektroinstalace v sále, saloncích a vestibulu s opravou stropu.
Provedena výměna dveří do sálu, oprava parketové podlahy
v sále a opravena šatna herců. V kinosále vyměněna opona včetně její impregnace. V prostorách Společenského
domu byla zřízena galerie.

--------

v Kulturním domě v Horních Datyních bylo opraveno
vstupní schodiště
v obou kulturních zařízeních byly pořádány kulturní a
společenské akce, cvičení a vzdělávací kurzy
jsou pořádány vánoční trhy s rozsvícením vánočního stromu
o dění ve městě jsou občané informováni ve Vratimovských novinách v barevné úpravě a vysíláním internetové
televize
je vydáván kalendář města Vratimova a do každé domácnosti byla dodána nová mapa města Vratimova
město Vratimov je aktivním členem Dobrovolného svazku
obcí Region Slezská brána a MAS
město Vratimov udržuje přátelské vztahy s městy Senj v Chorvatsku a Strumieň v Polsku
v rámci Regionu Slezská brána byla dokončena cyklostezka
ve Vratimově propojující Beskydy s Ostravou

Vážení spoluobčané,
v tomto vyhodnocení Povolebního prohlášení za období let 20102014 máte možnost se seznámit a připomenout si největší akce,
které byly za čtyři roky uplynulého volebního období realizovány.
Realizaci těchto akcí předcházelo projednávání v radě a zastupitelstvu města, komisích rady a výborech zastupitelstva. Ve všech
těchto orgánech byli zastoupeni zvolení zastupitelé a další občané
města.
V dalším přehledu se máte možnost seznámit s počtem uskutečněných zasedání zastupitelstva, přijatých usnesení za uplynulé období a s účastí na zasedání zastupitelstva města.
Informace o průběhu zasedání Zastupitelstva města Vratimova
za volební období 2010 - 2014.
Celkem zasedání:
Pracovní porady:
Přijatá usnesení:
			
			
			
			

30
4
2010 – 41
2011 – 147
2012 – 133
2013 – 173
2014 – 86

Celkem přijatých usnesení: 580
Účast zastupitelů na zasedáních:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bc. Čech Martin		
Mgr. Čechová Kateřina
MUDr. Dudová Alice
pan Gürtler Zdeněk
JUDr. Hrudová Dagmar
pan Kičmer Ivo 		
Ing. Kiška Ivo		
Mgr. Klega Jiří 		
pan Knybel Hynek
Ing. Krausová Lucie
MUDr. Maršálková Markéta
pan Pončík Jan		
pan Svoboda Libor
pan Šklář Aleš		
Švidrnoch Vladimír, DiS.
Ing. Urbanec Petr		
Ing. Vašíček Josef

– 27 (90 % účast)
– 28 (93 % účast)
– 24 (80 % účast)
– 24 (80 % účast)
– 27 (90 % účast)
– 29 (97 % účast)
– 23 (77 % účast)
– 18 (60 % účast)
– 25 (83 % účast)
– 25 (83 % účast)
– 22 (73 % účast)
– 21 (70 % účast)
– 24 (80 % účast)
– 29 (97 % účast)
– 27 (90 % účast)
– 22 (73 % účast)
– 27 (90 % účast)
Ivo Kičmer
místostarosta
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Příprava rekonstrukce Základní školy na ul. Datyňská
je v plném poudu
V okolních obcích už není mnoho základních škol, které v posledních letech neprošly zásadní rekonstrukcí. Základní škola na
ul. Datyňská postavená v 80. letech minulého století se bez podstatného rozšíření a modernizace dlouho neobejde. Dětí v našem
městě přibývá a již nyní chybí kmenové třídy, odborné učebny,
kabinety, sborovny apod. Ve škole nejsou učebny pro pracovní výuku, žáci nemají kde cvičit, u školy není venkovní hřiště, jedna
tělocvična kapacitou pro hodiny tělocviku nepostačuje.
Zastupitelstvo města proto v rozpočtu pro tento rok vyčlenilo
částku 500 000 Kč na projekt a firma ARPIK OSTRAVA s. r. o.
zahájila práce na projektové dokumentaci rekonstrukce školy. Vycházeli především z požadavků vedení školy a při přípravě projektu
měly hlavní slovo paní ředitelka a dvě její zástupkyně.
V červnu t.r. vyhlásilo MŠMT dotační program na rozšíření kapacit základních a mateřských škol a rozhodli jsme se využít
již této příležitosti a o dotaci na první fázi rekonstrukce požádat,

přestože dokumentace je vypracována v současné době toliko ve
fázi studií. Pokud peníze z dotace získáme, máme se stavbou čas
do roku 2016.
Dle představ projektantů je škola tvořena více samostatnými,
většinou na sebe navazujícími objekty, což umožňuje realizovat
stavbu postupně, podle toho, jak město bude mít v budoucnu
zajištěno financování. Prioritou je rekonstrukce a modernizace
základní budovy, jejíž součástí je také zajištění bezbariérového
přístupu do všech prostor školy. Důležité je rovněž rozšířit kapacitu pro hodiny tělesné výchovy. Novou sportovní halu by mohla
využívat také veřejnost.
Podaří-li se realizovat celá přestavba dle představ architektů a
projektantů, určitě bude škola chloubou našeho města.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Úřad práce se stěhuje

Zastupitelé města
Ing. Lucie Krausová

V minulém čísle Vratimovských novin jsme Vás informovali
o stěhování Úřadu práce ČR – referátu státní sociální podpory
(příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče) z adresy Na Obvodu
1098/41, Ostrava-Vítkovice (budova bývalých Vítkovických staveb) na adresu Hudební 2, Ostrava-Mariánské Hory. Až po uveřejnění tohoto článku nám bylo sděleno, že stěhování ÚP se týká
všech referátů, tedy i zprostředkování zaměstnání a dávek pomoci v hmotné nouzi. Veškeré záležitosti týkající se Úřadu práce ČR
prosím vyřizujte od 22. 9. 2014 na adrese Hudební 2, OstravaMariánské Hory

a

Ing. Ivo Kiška

Vás srdečně zvou na
HOVORY S OBČANY
V pondělí 6. 10. 2014 v 17:00 hodin
v Music Club Café,
stadion Vratimov
Program:
•
•

Bc. Jitka Langrová
odbor sociálně-správní

Zhodnocení stávajícího volebního období
Diskuze, co občany města trápí, náměty a nápady pro
spokojenější život

(Náměty k diskuzi můžete posílat na email: lucie-krausova@seznam.cz)
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Oznámení

Termíny a stanoviště
sběru velkoobjemového a
nebezpečného odpadu

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,
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:
Epitaf					
425,-Kč
Urnové místo				
493,-Kč
Jednohrob				
782,-Kč
Dvojhrob				
1445,-Kč
Hrobka				
2040,-Kč
Kolumbárium Vratimov		
357,-Kč
Kolumbárium Horní Datyně		
731,-Kč (malé)
Kolumbárium Horní Datyně		
1020,-Kč (velké)

Podzim 2014
Vratimov
6. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.
		
13. 10.
14. 10.

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

Horní Datyně
15. 10.
16. 10.
17. 10.

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!
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Bc. Dalibor Zecha

Plk. v. v. Josef Křístek, hrdina, který žil ve Vratimově
Dne 31. srpna t. r. oslavil v plné fyzické a duševní síle své 95. narozeniny pan plk. ve výslužbě Josef Křístek. Měla jsem tu čest být za
město Vratimov pozvána k malé oslavě jeho životního jubilea.
Pan plk. žil ve Vratimově v letech 1956 až 1990 a trochu se stydím za to, že do dne oslavy jeho narozenin jsem nevěděla, jak
slavného bývalého spoluobčana máme.
Josef Křístek se narodil v Dolních Domaslavicích. Jeho rodina se záhy přestěhovala do Petřvaldu a on později začal pracovat jako horník na šachtě Ludvík v Radvanicích. V červenci
1939 se společně s několika dalšími horníky rozhodl opustit
protektorát a emigroval do Polska. Patřil k jedněm z prvních bojovníků československé jednotky, které velel Ludvík Svoboda.
Během války bojoval, mimo jiné, na území tehdejšího Sovětského svazu, prošel Středním východem, výcvikovým střediskem
v poušti Egypta. Zapojil se do bojů o přístav Tobruk, prodělal
další výcvik v Anglii a jižním Skotsku a jeho brigáda byla v roce
1944 převelena bojovat proti fašistům ve Francii. V květnu 1945
zahájila přesun do vlasti a konec války ho zastihl ve vlasti v okolí
Plzně. Nyní žije se svým synem ve Frýdku-Místku.
Pan plk. v. v. Josef Křístek patří k těm, kteří za nás nasazovali
své životy a je s podivem, co vše během krátkého životního období od roku 1939 do roku 1945 prožil. Jsem ráda, že jsem měla
tu příležitost a čest se s ním seznámit, poděkovat za to, co pro
občany naší vlasti udělal a popřát mu, aby ještě mnoho a mnoho
dalších let prožil se stejnou vitalitou a smyslem pro humor.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka
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Jízdné zdarma pro seniory

Pozvánka

Od počátku volebního období usiluje vedení města o bezplatné jízdné občanů starších 70ti let tak, jak to platí na celém
území statutárního města Ostravy. Původně Dopravní podnik
Ostrava a.s. (DPO) tuto možnost naprosto vyloučil a asi po roce
jednání nám dal dvě podmínky. Souhlasit s tím musí všechny
tři obce v tzv. zóně 18 v rámci hromadné dopravy zajišťované
DPO. Jsou to vedle Vratimova ještě Řepiště a Paskov. Druhou
podmínkou bylo zaplatit DPO stanovenou finanční náhradu,
která v té době byla taková, že návrh neprošel v žádné ze tří
obcí. Nyní přišel Dopravní podnik Ostrava s novou nabídkou
pro bezplatné jízdné občanů nad 70 let a třem obcím stanovil nově částku, kterou by musely za tuto službu zaplatit. Pro
naše město byla úhrada pro rok 2015 vyčíslena na 194 661 Kč
a týká se asi 878 našich občanů. Tato výše náhrady již byla pro
rozpočet města přijatelná a zastupitelstvo města Vratimova na
svém zasedání dne 3. 9. 2014 návrh odsouhlasilo. Stejně tak
učinili také zastupitelé Řepišť a Paskova. Pokud nově zvolená zastupitelstva zahrnou předběžně odsouhlasené náhrady do
rozpočtu roku 2015 a Dopravní podnik Ostrava splní svůj slib,
mohli by občané po dosažení věku 70ti let jezdit v roce 2015
autobusy městské hromadné dopravy Dopravního podniku Ostrava zdarma.

pro představitele zájmových spolků, politických stran a
organizací ve Vratimově
Vážení představitelé společenského života našeho města,
dovolte, abych Vás a členy nebo zaměstnance
Vašich organizací pozvala na oslavy ke

Dni vzniku samostatného Československa a
oslav státního svátku, které se uskuteční
ve středu dne 29. října 2014 v 15 hodin
k uctění památky prezidenta T. G. Masaryka a vzpomenutí
vzniku prvního samostatného státu Čechů a Slováků, před
pomníkem u ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí ve Vratimově
Program:
Zahájení
Projev starostky
Položení květin zástupců 		
spolků, společenských 		
organizací a politických 		
stran ve městě
Zakončení hymnou

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

		
		
		

Běh Zlatý podzim
Již 21. ročník silničního běhu Zlatý podzim v sobotu 13. září
uspořádal Běžecký klub Vratimov ve spolupráci s Kulturním
střediskem. Před závodem drobně pršelo, ale v okamžiku startu
v 10:30 déšť ustal a desítky vytrvalců, aktivních atletů i kondičních a rekreačních sportovců amatérů na startovní čáře mělo
ideální běžecké počasí s bezvětřím a teplotou 15 stupňů.
Svá loňská vítězství na nelehké kopcovité, ale pestré trati
ulicemi a okolím města (Popinecká, Husova, Zahradní, U Stadionu, Na Podlesí, Rakovecká, Okrajová, Frýdecká, Pod Kovárnou) obhájili Radek Karnufek z ligového SSK Vítkovice a
Jana Lenčová z AC TJ Jičín.
Překvapením na stupních vítězů byly teprve šestnáctileté sestry
Nikola a Lenka Peterkovy z Nebor u Třince, když třetí z talentovaných trojčat v době běhu závodila v jiné disciplíně na dráze
v Třinci.
V početném poli běžců se zdaleka neztratili ani vratimovští
Radek Nitka, 10. v kategorii do 39 let, Lukáš Vandrol (12.),
Marián Mácha (13.) ani Ludvík Kraus na 10. místě kategorie
40-49 letých. Jejich výkony zasluhují uznání. Spolehlivý výkon odvedli rozhodčí Antonín Konečný z Českého atletického
svazu a Lenka Galbová, která bleskově zpracovala výsledkovou listinu.
Úspěch závodu podtrhlo skvělé zázemí ve Společenském
domě Vratimov, připravené pracovnicemi Kulturního střediska
Vratimov. Takovým servisem se žádný jiný závod pyšnit nemůže a
závodníci to také spontánně oceňovali, nemluvě už o zelňačce coby
sponzorském daru firmy Stravování Čavojská s.r.o., kterou všichni
účastníci označili známkou špičková.
Velký dík patří i firmě Mobal s.r.o. a přízni pana Ing. Hainzela a zejména společnosti KES spol. s r.o. a vstřícnosti pana
Ing. Zbořila za finanční podporu závodu.
Byť tvrdím, že pěkný závod uděláme i bez peněz, každá koruna navíc ho může vylepšit. Jsme nejmenším sportovním klu-

foto Běžecký klub Vratimov
bem v republice a 21 úspěšných ročníků běhu Zlatý podzim a
k tomu dosavadních již 31 úspěšných ročníků běhu v Důlňáku,
přičemž oba patří k nejhezčím a nejoblíbenějším v kraji, je,
domnívám se, dobrou vizitkou práce.
Chci věřit, že na příští ročníky přijde ještě víc i občanů Vratimova a okolí, lidí tady běhá dost.

Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov
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Mateřská škola v novém kabátě
Den 1. září 2014 byl pro nás dnem slavnostním. Do jednotlivých tříd vcházíme po novém schodišti, zářivé barevné zdi zdobí
logo mateřské školy i pejsek s květinou, o které děti polemizují,
zda je to slunečnice nebo pampeliška.
Pravdou je, že před koncem prázdnin a ještě 31. srpna vše vypadalo jinak. Probíhaly závěrečné práce na schodišti přikrytém
plachtou, kolem budovy stálo lešení apod. Také zaměstnanci mateřské školy přišli, aby se 1. září vše lesklo čistotou. Ještě stále
probíhají dokončovací práce v jedné části zahrady na kanalizaci a
před budovou II se provádí úprava terénu na parkoviště. Věříme,
že do konce září bude vše hotovo.
Za to vše patří poděkování představitelům Města Vratimova,
zejména paní starostce JUDr. Dagmar Hrudové, že právě naše
mateřská škola bude patřit k nejkrásnějším budovám města, a také
zhotovitelské firmě, která zajišťuje celou revitalizaci mateřské
školy.
V Mateřské škole ve Vratimově je letos zapsáno 176 dětí a v Mateřské škole v Horních Datyních 56 dětí.
I v letošním školním roce máme pro naše nejmenší připraveno
plnění Školního vzdělávacího programu Dítě a svět formou her,
poznávání a badatelských činností. Pro děti zajišťujeme nespící
aktivity a akce ve spolupráci s rodiči.
Věříme, že nás čeká opět úspěšný školní rok plný nevšedních
zážitků.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ

foto Bc. Irena Stavinohová

Zahájení školního roku v Základní škole, Masarykovo náměstí
V průběhu hlavních prázdnin, na které už jen s nostalgií vzpomínáme, probíhaly v budově naší školy rozsáhlé stavební práce.
Byla vyměněna všechna zbývající stará okna. Celou náročnou
akci koordinoval a hradil náš zřizovatel Město Vratimov. V jedné
učebně, ve sborovně, v ředitelně a na sekretariátu školy bylo instalováno nové osvětlení, byla vyměněna podlahová krytina ve dvou
učebnách, rovněž proběhlo nezbytné malování těch nejnutnějších
prostor. Více se nedalo během prázdnin stihnout. V revitalizačních
pracích se proto bude dle možností pokračovat i v průběhu nového
školního roku.
Dnes už by sotva někdo uvěřil, že ještě před měsícem byla budova školy jedno velké staveniště. Díky našim pracovitým uklízečkám, kterým patří za jejich píli velké uznání, jsme mohli 1. 9. 2014
přivítat v lavicích 257 žáků, z toho 39 žáků dvou prvních tříd.
Kapacita školy je téměř naplněna. Její výše byla v průběhu prázdnin snížena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na 259
žáků. Tento počet je pro nás závazný a je závislý na velikosti sociálních zařízení v budově.
Žáci se učí v 11 třídách. Více tříd v budově nemáme, proto došlo
od 1. 9. ke spojení bývalých šestých tříd do jedné početné sedmé
třídy. V této třídě působí nově kromě pedagogů i asistent pedagoga. Díky němu už nejsme výhradně dámský sbor.
Všichni od nového školního roku něco očekáváme. V současné
době pracujeme na dolaďování celoročního plánu školy, v němž
kromě plnění učebních plánů nechybí spousta atraktivních školních a mimoškolních aktivit, například adaptační kurz pro žáky
6. ročníku, stáž zahraničních studentů, ozdravné a vzdělávací pobyty nejen u nás v ČR, ale také v zahraničí.
Nás pedagogy čeká kromě práce ve škole mnoho vzdělávacích
akcí. Tou stěžejní bude účast v projektu Učitelé online, do kterého
jsme se jako škola zapojili. Výstupem projektu bude kromě mnoha seminářů pro učitele získání částky 523 tisíc Kč na zakoupení
nové výpočetní techniky pro naši školu.		

Do nového školního roku přeji všem svým kolegům, žákům i rodičům žáků, aby s přehledem a pohodou zvládali své povinnosti ke
škole.
Mgr. Alice Čavojská
ředitelka školy

foto ZŠ Vratimov
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Tábor OS Volufírek, aneb Jede krááál!
Nad lesem se pomalu smrákalo. Nad hlavami nedočkavých dětí
tu a tam přelétnul netopýr, zpovzdálí je pozoroval zajíc a zamyšleně přežvykoval jetel. Co to tam vyvádí? A proč mají v rukou ty
divné věci? A na hlavách?
Pod osvětleným Karlštejnem se zatím vzorně seřadili panoši,
vladykové i rytíři. Plni radostného očekávání hledí do šera. A už je
to tady, přichází chrabrý vojevůdce a s ním i královský zbrojmistr.
Dav zašumí, protože oba muže doprovází Osud. To znamená, že
se bude něco dít.
„Jede kráááál!“ zazní sborem z osmdesáti čtyř dětských hrdel
fanfára k přivítání krále. A už je to tady, přichází král Karel IV. se
svou ženou Blankou z Valois. A tentokráte nejdou sami. Přichází
dvorní učenec, umělec, hvězdopravec, alchymista a purkrabí, následují je kupec a stavitel, šenkýř s šenkýřkou, kuchtík, hostinský
a hostinská, v jejich stínu se přibližuje i lapka, moroví felčaři děsí
svými maskami a jako poslední jde jeho milost arcibiskup Pražský se svým věrným žebravým mnichem. Král milostivě pokyne
rukou a dav ztichne.
„Mí milí! Když jsme zahajovali naše společné putování, stál
jsem zde osamocen, jen s hrstkou svých věrných. Dnes zde stojí
silná a chrabrá armáda, která se jen tak něčeho nezalekne.“ Král
pokračuje v proslovu ke svým poddaným, hodnotí společné zážitky, vrací se ke slavným bitvám i úsměvným situacím. Potom se
slova ujímá Osud.
„Králi Karle, ty, jehož zváti budou Otcem Vlasti, královno, lide
zemí Koruny české. Přišel čas rozloučení. Kamenný most, který
za pár staletí ponese královo jméno, je postaven. Někteří z vás se
stali panoši, jiní dosáhli až na vladyku, ti nejlepší byli pasování
na rytíře. Osud k vám byl milostiv, neb vás nestihly ani morové
rány, ani jiná protivenství. Občas si s vámi možná zahrával, někdy
jste ho až pokoušeli… teď se váš osud završí. Poslední noční poutí završíme naše společné chvíle a poté necháme krále, královnu
i ostatní odpočívat. Staletí uplynou, tráva přejde v prach a naše
stopy zavane vítr – most, který jsme ale rukou společnou a nerozdílnou postavili, bude na věky stát a spojovat Nové a Staré Město
pražské stejně, jako společně prožité dny spojují nás. A jednou,
jednou dokonce bude život Karlův, můj králi, inspirací pro čtrnáctidenní dobrodružství, které připraví svým svěřencům nadšenci ze
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spolku, který se Volufírkem bude zváti.“
A tak jako každý rok, i letos ukápla nejedna slzička, když se
uzavíraly nádherné dva týdny prázdninového táborového bláznění. Ať dospělí nebo děti, všichni si užili, někdy i navzdory osudu,
chvíle, kdy si mohli nerušeně vyzkoušet, jaké to bylo ve středověku, ale také se lecčemus přiučit, vyrobit si vlastní zbroj, uplést
košík nebo si vyzkoušet střelbu z luku.
Všem Volufírkům, kteří se zasloužili o zdárný chod letošního
tábora, stejně jako těm, kteří pomáhali přes rok na karnevalu, víkendových pobytech nebo jiných akcích – těm všem patří můj dík.
Stejně jako král Karel i já potřebuji svou silnou a chrabrou „armádu“, která se každý rok znovu a nadšeně vrhne do práce s dětmi
a neváhá obětovat dva týdny své dovolené na letní tábor. Děkuji
i sponzorům, kteří přispěli věcnými či finančními dary a pomohli
tak udělat program pestřejší a zajímavější. A v neposlední řadě
děkuji dětem, že s námi jezdí rády a my s nimi, rodičům, za jejich
důvěru v naše schopnosti a našim blízkým, kteří dokáží tolerovat,
že se každý rok po návratu zpět do civilizace urputně bráníme a
chceme zpět. Takže, ještě jednou díky všem a už v listopadu ahoj
na víkendovce Volufírka (a více informací už tradičně najdete na
FB pod Přátelé OS Volufírek)!
Bc. Martin Čech
předseda OS Volufírek

foto OS Volufírek

Vratimovská galerie

Kulturní středisko

VRATIMOV

Petr Ptáček

Ženy, vrtule a kola
výstava obrazů
Výstava bude otevřena do 16. října každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.
vstup zdarma
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Jiří Neuwirt: Šedá sedmdesátá
Ostravský grafik a malíř Jiří Neuwirt vystaví svá díla ve Vratimovské galerii
Jiří Neuwirt (nar. 27. 2. 1948 v Ostravě) je malířem, grafikem, ilustrátorem a medailérem. V letech 1963 až 1967 studoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně na oddělení
Tvarování plastických hmot u profesorů, akademických sochařů Františka Schenka a Františka Navrátila.
Po absolvování školy se zabýval uměleckým kovářstvím a
medailérstvím. Vytvořil pamětní medaile pro účastníky Veteran
Rallye Morava, k 35. výročí založení Veteran Car Clubu Ostrava nebo k 50. letům Havířova. Postupně se začal stále více
zaměřovat na grafiku. Zabývá se jak grafikou užitou, tak volnou. Aktivní zájem o literaturu ho přivedl k ilustraci a úpravám
knih. Souběžně rozvíjel i tvorbu ex libris, která jej dovedla až
k mezinárodním oceněním. Neuwirtovy grafické listy jsou příběhy plné fantazie. Proto v jeho grafikách dominují postavy
anebo fantaskní bytosti, někdy pohádkové, jindy spíše surrea-
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listické. Divákovi tak dává možnost rozvíjet dále svou představivost a pokračovat v naznačeném příběhu.
Jiří Neuwirt se v současné době věnuje grafice a malbě. Je
členem ostravské Skupiny 4 a členem výtvarného spolku Nová
věc. Působil jako pedagog na oddělení grafiky SUŠ v Ostravě.
Žije a tvoří v Ostravě-Hrabové.
Od roku 1948 uspořádal 40 samostatných výstav v Ostravě,
Frenštátu pod Radhoštěm, Hradci nad Moravicí, Havířově,
Třinci, Prostějově, Mikulově atd. a zúčastnil se řady společných výstav v České republice i zahraničí.
Ve Vratimovské galerii Jiří Neuwirt vystaví svou kolekci nazvanou Šedá sedmdesátá. Vernisáž výstavy proběhne za účasti
autora a hudebního doprovodu žáků Základní umělecké školy
ve Vratimově v úterý 21. října v 17 hodin. Výstava potrvá do
20. listopadu 2014.
Ing. René Stejskal

Vratimovská galerie

Kulturní středisko

VRATIMOV

Jiří Neuwirt

Šedá sedmdesátá
výstava obrazů
vernisáž výstavy 21. října v 17 hodin
Výstava bude otevřena do 20. listopadu každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.
vstup zdarma
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Kronika města Vratimova část 38.
Úmrtí
Dne 10. září 1932 zemřel bývalý majitel hostince čís. 36 Josef
Paskovský. V mladých letech byl úředníkem cukrovaru v Kunčicích nad Ondřejníkem. Pohřeb se konal 13. 9. 1932, zemřel po
krátké nemoci ve věku 78 let. Byl v širém okolí velmi známý a
oblíbený. Zastával v obci více čestných funkcí, byl po několik
období obecním radním (před převratem). Asi 12 let předsedou
místním školní rady, 39 let předsedou kostelního konkurenčního výboru a dlouhou dobu předsedou společenstva hostinských
okresu frýdeckého. Jeho pohřeb byl nádherný. Ve Vratimově i
ve frýdeckém okrese zůstane mu zachována na dlouhou dobu
čestná památka.
Rozpočet pro rok 1933
Situace pro rok 1933 je špatná, továrně byla výdělková daň
snížena na 4.080 Kč, tedy o 12.000 Kč. Dne 8. listopadu 1932
projednávalo obecní zastupitelstvo o rozpočtu pro rok 1933, který bylo nutno snížiti.
Celková potřeba obnáší 		
287.152 Kč.
Příjem				
94.992 Kč.
Nekrytá potřeba 			
192.160 Kč.
Usneseno vybírati 200% obecních přirážek na daň činžovní
a 300% na ostatní daně. Zůstává celkem nekryto 106.209 Kč
a bude o tento schodek požádáno ze zemského vyrovnávacího
fondu.
Zápůjčky
Obecní zastupitelstvo se usneslo všemi hlasy schváliti krátkodobé
zápůjčky a sice 260.000 Kč na dostavení vodovodu, 35.000 Kč na
splátku a úroky ve spořitelně ve Slezské Ostravě a 10.000 Kč na zá-

Vratimov včera
a dnes ve fotografiích

lohu za projekt kanalizační a schválena další výpůjčka 15.000 Kč
na investiční práce pro nezaměstnané.
Stavba obecní cest a mostu
Již ve schůzi konané 29. dubna 1932 bylo zásadně odhlasováno stavěti od Řondka novou cestu a můstek vedoucí z okresní
silnice přes mlýnský náhon k nádraží. 20 místních nezaměstnaných najde při této stavbě práci, ministerstvo sociální péče
povolilo subvenci 15.000 Kč. Obecní zastupitelstvo usneslo se
ve schůzi konané dne 16. října 1931 aby byl vypracován projekt
a rozpočet na stavbu této nové obecní cesty a zadával tuto práci
panu Wébrovi. Rozpočet na stavbu této cesty a mostu obnáší
131.000 Kč a za vypracování projektu a rozpočtu účtuje firma Weber 7.600 Kč. Potřebný obnos bude uhrazen zápůjčkou
u Všeobecného pensijního ústavu v Praze. K žádosti jmenovaného ústavu se částka 350.000 Kč nechá pojistiti na realitách
lesa Důlňáku a na vodních dávkách obecních. Dle soukromých
zpráv ze zem. úřadu má se se stavbou co nejdříve začíti, aby
místní nezaměstnaní našli co nejdříve práci. Stavba provede se
veřejnou soutěží pod řízením obecní rady. Na tuto stavbu cesty
podáno bylo v době ofertní 6 nabídek. Nejlacinější byl ofert
Ing. Krysy na 70.205 Kč, který dle rozpočtu se sníží o 540 Kč.
Stavba zadána tomuto oferentu a má se začíti i vzdor podaným
rekursům ihned se stavbou cesty. Na parc. 106/1 od hlavní brány tovární až k německé škole, cesta postoupena továrně, zříká
se obec veškerých práv, jako stezky, průhonu dobytka a cesty
vozové. Obec nahradí veškeré vydání spojené se záměnou a výkupem potřebného pozemku.
pokračování příště

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
Návrat

do pravěku fotografie
23. října v 17 hodin

Prodej publikace vydané městem Vratimov
k 740. výročí založení města
v pokladně kulturního střediska.

Přednáška o archaických fotografických postupech
vratimovského fotografa Fedora Gabčana.

cena 150 Kč

vstupné 20 Kč
Vratimovská galerie, Společenský dům Vratimov,
Frýdecká 1000/48

Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hod, PÁ 8 – 14 hod.
Informace na tel: 595 700 751.

Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hod, PÁ 8 – 14 hod.
Informace na tel: 595 700 751.
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informace občanům, akce v kulturním středisku

Městská knihovna Vratimov
k Týdnu knihoven
od 6. do 10. října 2014 připravila:
•
•
•

nově přihlášení čtenáři se mohou registrovat zdarma s platností do konce roku 2014
promíjíme upomínky zapomnětlivým čtenářům
nabízíme ke koupi vyřazené knihy za cenu 2 Kč/ks

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Studio Ypsilon

Pánská šatna

aneb Improvizace v Ypsilonce

Výstava Hurá za Ferdou Mravencem! ke 115. výročí
narození Ondřeje Sekory
Soutěž pro děti: Soutěžíme s Ferdou Mravencem

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

Místní knihovna Horní Datyně
k Týdnu knihoven
dne 6. října 2014 připravila:
•
•
•

nově přihlášení čtenáři mají registraci na 365 dní zdarma!
vyhlašujeme amnestii dlužníkům knih (nebudeme vybírat poplatky za upomínky)
Dejte šanci knihám – zdarma nabízíme knihy, které už
pro jiné čtenáře přestaly být zajímavé
Výstava 70 let od nuceného nasazení občanek
Horních Datyň
(Připravili V. Kuchař a J. Sládek)

vstupné 350 Kč
Režijní vedení: Martin Dejdar
Hrají, zpívají a improvizují: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň,
Martin Janouš, Dominik Renč a Petr Hojer.

Soutěž pro děti: Soutěžíme se Čtyřlístkem
Informace naleznete také na webových stránkách:
http://www.hornidatyne.knihovna.info
http://www.knihovna-vratimov.cz/

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

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

Kulturní středisko

Ekvádor a souostroví Galapágy
VRATIMOV

4. listopadu v 19 hodin

Diashow s cestovatelem a fotografem
Miroslavem Denešem.

vstupné 50 Kč
kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov. Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
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akce v kulturním středisku

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Nedělní pohádka - Duo Šamšula

ˇ
O Cervené
Karkulce
neděle 12. října v 10 hodin
rodinné vstupné 80 Kč
dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
kinosál Společenského domu Vratimov
Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

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

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Mikulášská zábava
s Hopsalínem
neděle
30. listopadu v 15 hodin
vstupné

60 Kč

Zajistěte si vstupenky včas, jejich počet je omezen!
V ceně je dárkový balíček pro děti.
Předprodej vstupenek od 20. října v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin. Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.
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kino Hvězda v říjnu

Mozartova sestra

Sobotní kino pro dospělé

Lesní duch

1. října v 19 hodin
Francie, 2010, 120´, drama (české
titulky), vstupné 90 Kč, nevhodné pro
děti do 12 let
Režie: René Féret
Hrají: Marie Féret, Marc Barbé,
Delphine Chuillot a další.

18. října v 19:30 hodin
USA, 2013, 91´, horor (české titulky),
vstupné 70 Kč, nepřístupné pro děti
do 15 let
Režie: Fede Alvarez
Hrají: Jane Levy, Shiloh Fernandez,
Lou Taylor Pucci, Jessica Lucas a
další.

Stoletý stařík, který
vylezl z okna a
zmizel

10 pravidel jak sbalit holku
22. října v 19 hodin
Česká republika, 2014, 100´,
komedie, vstupné 70 Kč, přístupné
bez omezení
Režie: Karel Janák
Hrají: Matouš Ruml, Miroslav
Donutil, Jakub Prachař, Kristína
Svarinská, Tereza Nvotová, Jan
Dolanský, Petr Buchta a další.

2. října v 19 hodin
Švédsko, 2014, 114´, dobrodružný/
komedie (české znění), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Felix Herngren
Hrají: Robert Gustafsson, David
Wiberg a další.

Justin Bieber‘s
Believe

3 dny na zabití

8. října v 18 hodin
USA, 2014, 88´, dokument/hudební
(české titulky), vstupné 70 Kč,
přístupné bez omezení
Režie: Jon M. Chu
Hrají: Justin Bieber, Usher Raymond,
Will I Am, Ellen DeGeneres, Ryan
Seacrest, Nicki Minaj a další.

23. října v 19 hodin
USA, Francie, 2014, 117´, akční/krimi, (české znění), vstupné
70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: McG
Hrají: Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen a další.

Ztracen 45

9. října v 19 hodin
Česká republika, 2014, 67´,
dokument/drama, vstupné 70 Kč,
přístupné bez omezení
Režie: Josef Císařovský
Hrají: Taťjána Medvecká, Saša
Rašilov, Anna Císařovská a další.

Sobotní pohádka pro děti

Krtkova
dobrodružství 3

Rodinný film

Velká oříšková
loupež

25. října v 10 hodin
Česká republika, 88´, pásmo
animovaných pohádek, vstupné
30 Kč, přístupné bez omezení
Krtek ve městě, Krtek ve snu,
Krtek a kachničky, Krtek a
kamarádi, Krtek a oslava, Krtek
a robot, Krtek a uhlí, Krtek a
víkend.

15. října v 17 hodin
USA, Jižní Korea, Kanada, 2013,
90´, animovaný/dobrodružný/
komedie (české znění), rodinné
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč,
přístupné bez omezení
Režie: Peter Lepeniotis
Filmový klub

Camille Claudel
1915

Nick Cave: 20 000 dní na Zemi
16. října v 19 hodin
Velká Británie, 2014, 96´, dokument
(české titulky), vstupné 80 Kč
(členové klubu sleva 10 Kč),
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Iain Forsyth a Jane Pollard
Hrají: Nick Cave, Susie Cave, Darian
Leader, Ray Winstone a další.

29. října v 19 hodin
Francie, 2013, 97´, biografické
drama (české titulky), vstupné 90 Kč,
nepřístupné pro děti do 15 let
Režie: Bruno Dumont
Hrají: Juliette Binoche, Robert
Leroy a další.
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akce v DDM a kulturním středisku
Kurzy

Říjen
v kulturním středisku

Pondělí

09.45
cvičební sál		
15.45
učebna č. 11		
17.15
učebna č. 11		
18.00
velký sál		
18.00
cvičební sál		
19.00
cvičební sál		
Úterý
17.00
cvičební sál		
18.00
banketka		
18.00
cvičební sál		
19.00
cvičební sál		
Středa
16.30
cvičební sál		
				
17.00
banketka		
18.00
cvičební sál		
19.00
cvičební sál		
Čtvrtek
17.00
cvičební sál		
18.00
cvičební sál		

Program ve Společenském domě ve Vratimově
2. října
3. října

15.00

učebna č. 11		

8.30 a 10.00 kinosál		

				

autoškola
Michal Nesvadba –
Michal na hraní

6. října

16.30

kinosál		

zkouška ZUŠ

9. října

15.00

učebna č. 11		

autoškola

10. října

14.00

velký sál		

Komunální volby

11. října

08.00

velký sál		

Komunální volby

12. října

10.00

kinosál		

nedělní pohádka –

				

O červené Karkulce

13. října

16.30

kinosál		

zkouška ZUŠ

14. října

10.00

vestibul		

prodej

16. října

15.30

učebna č. 11		

autoškola

16. října

15.00

velký sál		

KD – Loučení s létem

20. října

16.30

kinosál		

zkouška ZUŠ

23. října

15.00

učebna č. 11		

autoškola

23. října

17.00

galerie		

přednáška –

				

Návrat do pravěku fotografie

24. října

14.00

salonek		

schůze STP

30. října

15.00

učebna č. 11		

autoškola

30. října

19.00

kinosál		

Studio Ypsilon –

				

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

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

Pánská šatna

Program v Kulturním domě Horní Datyně

BUDEME JIŽ PO PÁTÉ HLEDAT

8. října

17.00

klubovna		

schůze ZO KSČM

10. října

14.00

velký sál		

Komunální volby

11. října

08.00

velký sál		

Komunální volby

13. října

18.00

klubovna		

schůze ZO ČZS

START V ROZMEZÍ OD 16:30 DO 17:30 HOD

31. října

18.30

klubovna		

schůze ZO ČSV

S LAMPIONY U DDM
MOŽNOST OPÉKÁNÍ VLASTNÍCH PÁRKŮ !
PRODEJ BLIKÁTEK A SVĚTÝLEK !
HORKÝ ČAJ PRO DĚTI ZAJIŠTĚN !

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
3. 10. 		

POJĎTE, S NÁMI NA PROCHÁZKU ŠEŘÍCÍM SE VRATIMOVEM,

Diskotéka pro děti a mládež 6. – 9.třída, 18:30 hodin

		

sál DDM Vratimov

18.10.		

Bludičky – akce pro děti s lampiony,

		

začátek 17:00 hodin

27.10.		

Podzimní prázdniny – výlet do Prahy

29.10.		

Podzimní prázdniny – akce s DDM Vratimov

CESTIČKU SI UKÁŽEME ROZSVÍCENÝM LAMPIONEM.
BUDEME HLEDAT MÍSTA, KAM BLUDIČKY CHODÍ SPÁT,
JSOU PŘED ZIMOU UNAVENÉ, NEMUSÍŠ SE JICH BÁT.
ZA DEŠTĚ SE AKCE NEKONÁ
Bližší informace: Renáta Böhmová tel. 734 312 763 r.bohmova@ddmvratimov.cz
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS
Koupím garáž ve Vratimově nebo sklad, ne OMBS.
Tel.: 601 380 343.

Dne 6. října 2014 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás opustila paní

Marie Kašíková.

Pronajmu zařízený byt 1+1 ve Vratimově. Tel.: 774 903 355.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Aleš a dcera Ivana s rodinou.

Potřebujete doma něco opravit nebo smontovat? Volejte mobil
603 853 312.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl
rád, nikdy nezapomene. Dne 7. října 2014
vzpomínáme 10. výročí úmrtí pana

Bezpečnostní služba příjme vrátné pro Ostravu - Kunčice, SD
a ID. Mzda 60 - 65 Kč/hod., náborový příspěvek až 6 tisíc Kč.
Požadujeme zdravotní způsobilosti, čistý trestní rejstřík.
Tel.: 775 784 619.

Františka Těleckého.
S láskou vzpomínají manželka a dcery
Maruška a Eva s rodinami.

Poděkování SPOZ Vratimov
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří pro nás u příležitosti naší diamantové svatby připravili slavnostní obřad,
za milé blahopřání. Poděkování se týká pana Ivo Kičmera,
místostarosty města Vratimova, paní Eriky Herzové, paní Jaromíry Maulerové, pana Iva Stavinohy a také paní Kamily
Bodnárové, která zorganizovala příjemný hudební doprovod.

Odešla jsi, jak si to osud přál. V našich
srdcích a vzpomínkách navždy zůstaneš dál.
Dne 9. 10. 2014 uplyne rok, kdy nás navždy
opustila manželka, maminka, sestra a dcera

Radmila Gřundělová.

Manželé Arnold a Danuška Ptasznikovi

S láskou vzpomíná manžel a dcery.

Pozvání na setkání představitelů města Vratimova se starší generací
Městský úřad ve Vratimově
a Sbor pro občanské záležitosti

Dne 16. 10. 2014 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí paní

Vás i Vašeho manžela /ku/
Srdečně zve
na

Miluše Štefkové.

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MĚSTA

Za celou rodinu manžel Ervín.

SE STARŠÍ GENERACÍ
ve středu 5. a čtvrtek 6. listopadu 2014
do kavárny Společenského domu
ve Vratimově
a
v pondělí 10. listopadu 2014
do Kulturního domu v Horních Datyních
vždy od 14.00 hodin

90 let Husova sboru ve Vratimově 1924 - 2014
Náboženská obec CČSH ve Vratimově, zaznamenává v tomto
roce 2014 významné výročí 90 let od otevření Husova sboru.
Slavnostní Bohoslužba k tomuto významnému výročí se bude
konat v neděli 19. října 2014 v 8.30 hod. v Husově sboru.
Bohoslužbu bude sloužit vzácný host,bývalá dlouholetá farářka ve Vratimově Mgr. Irena Čmerdová
a na varhany ji doprovodí Ing. Pavel Král.

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 srdečně zve všechny seniory starší 70 let ve dnech
10.11.2013 do Kulturního domu v Horních Datyních; 05.11. a 06.11.2014 do kavárny
Společenského domu ve Vratimově, vždy od 14:00 hodin.

Těšíme se na Vaši účast RADA STARŠÍCH

Žádáme zájemce o toto setkání, aby se nahlásili nejpozději do pátku 31. října 2014
na telefonním čísle 595705911 (paní Martina Janošová).

Těšíme se na Vaši účast
při hudbě s malým pohoštěním

Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s odborem sociálně-správním

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. října 2014
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Z obsahu:
– Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
– Rozsvícení vánočního stromu
– Kronika města Vratimova

1. listopadu 2014 / číslo 11

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 3
str. 7

604 127 288

Výsledky voleb do zastupitelstva města Vratimova
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech
ze seznamu voličů				
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Celková účast v %				

5.866
2.148
36,62

Výsledky voleb do zastupitelstva města Vratimova
odevzdané obálky

účast v %

1 - DDM Vratimov

Okrsek

539

43,12

2 - ZUŠ Vratimov

298

32,60

3 - KS Vratimov

357

27,70

4 - ZŠ Datyňská Vratimov

454

36,88

5 - KD Horní Datyně

500

42,30

Pořadí podle volebních stran
Počet hlasů

%

1.

Česká strana sociálně demokratická

Volební strana

9050

27,73

2.

Komunistická strana Čech a Moravy

6059

18,57

3.

Nezávislí - STAN

5396

16,53

4.

NEZÁVISLÍ

5100

15,63

5.

TOP 09

4830

14,80

6.

Strana zelených

2199

Číslo

Pořadí podle volebních stran

Česká strana sociálně demokratická

Volební strana

Počet hlasů

%

NEZÁVISLÍ
Česká strana sociálně demokratická

9050

27,73

2.

Komunistická strana Čech a Moravy

6059

18,57

3.

Nezávislí - STAN

5396

16,53

4.

NEZÁVISLÍ

5100

15,63

1.

5.

TOP 09

4830

14,80

2.

6.

Strana zelených

6,74

Číslo

Nezávislí - STAN
1.
TOP 09

Komunistická strana Čech a Moravy

Strana zelených

Název grafu 2199
Strana zelených
6,74 %

Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů
Pořadí

TOP 9Jméno a příjmení
14,80 %

volební
strana
ČSSD

počet hlasů

1.

JUDr. Dagmar Hrudová

27,73
ČSSD %

2.

Mgr. Vladimír Švidrnoch DiS.

ČSSD

723

ČSSD

689

ČSSD

659

ČSSDKSČM

605

NEZÁVISLÍ
3.
MUDr. Alice Dudová
15,63
% Aleš Šklář
4.
5.

Mgr. Iveta Zechová

6.

Ivo Kičmer

7.

Nezávislí-STAN
Bc. Martin Čech 16,53 %

8.

Mgr. Kateřina Čechová

18,57 %
KSČM

863

583

Nezávislí-STAN

547

KSČM

504

9.

Mgr. Radek Nitka

NEZÁVISLÍ

497

10.

Bc. Hana Nevrlá

NEZÁVISLÍ

467

11.

Mgr. Daniel Kašička

TOP 09

465

12.

Zdeněk Gürtler

KSČM

457

13.

Bc. David Böhm

NEZÁVISLÍ

411

14.

Libor Svoboda

Nezávislí-STAN

403

6,74

foto archiv KS

Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů
volební strana

počet hlasů

JUDr. Dagmar Hrudová

ČSSD

863

Mgr. Vladimír Švidrnoch DiS.

ČSSD

723

3.

MUDr. Alice Dudová

ČSSD

689

4.

Aleš Šklář

ČSSD

659

5.

Mgr. Iveta Zechová

ČSSD

605

6.

Ivo Kičmer

KSČM

583

7.

Bc. Martin Čech

Nezávislí-STAN

547

8.

Mgr. Kateřina Čechová

KSČM

504

9.

Mgr. Radek Nitka

NEZÁVISLÍ

497

NEZÁVISLÍ

467

TOP 09

465

Pořadí

Jméno a příjmení

10.

Bc. Hana Nevrlá

11.

Mgr. Daniel Kašička

12.

Zdeněk Gürtler

KSČM

457

13.

Bc. David Böhm

NEZÁVISLÍ

411

14.

Libor Svoboda

Nezávislí-STAN

403

15.

Ing. Ivo Kiška

TOP 09

402

16.

Ing. Petr Urbanec

Nezávislí-STAN

402

17.

Mgr. Jiří Klega

Strana zelených

255
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Ze schůze Rady města Vratimova

--

a zasedání Zastupitelstva města Vratimova

--

Rada města Vratimova na své schůzi dne 12. září 2014 projednávala:
-- Rozbory hospodaření za 1. - 6. měsíc roku 2014
-- Výsledky finančních kontrol za I. pololetí roku 2014
-- Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu Kulturního střediska
Vratimov za I. pololetí roku 2014
-- Vyhodnocení Povolebního prohlášení za volební období let 2010-2014
-- Smlouvy
-- Rozpočtový výhled na léta 2015-2018

-----

Rada města Vratimova na své schůzi dne 3. října 2014 projednávala:
-- Vyhodnocení letní sezóny na koupališti
-- Stav hospodaření společnosti TEPLO Vratimov, spol.
s r. o.
-- Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, spol.
s r. o.
-- Přípravu na zimní údržbu místních komunikací v zimním období
-- Stanovení cen za svoz komunálního odpadu v roce 2015
-- Návrhy peněžitých darů občanům města za 1. - 9. měsíc
roku 2014
-- Přípravu 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města
pro volební období 2014-2018
-- Smlouvy

Stav hospodaření společnosti Vratimovské služby, spol.
s r. o.
Stav hospodaření společnosti TEPLO Vratimov, spol.
s r. o.
Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu Kulturního střediska
Vratimov za I. pololetí roku 2014
Plnění Povolebního prohlášení pro volební období na
léta 2010-2014
Rozpočtové opatření č. IX/2014
Rozpočtový výhled na léta 2015-2018
Smlouvy
Ivo Kičmer
místostarosta

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
Oznamujeme rodičům, že zápis žáků do 1. tříd pro školní
rok 2015/2016 se uskuteční na Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192 a Základní škole Vratimov, Datyňská
690 včetně jejího místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb v Horních Datyních dne 16. ledna 2015 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

Husův sbor 1924 - 2014

Rada města Vratimova na své schůzi dne 10. října 2014
projednávala:
-- Smlouvu o právu provést stavbu mezi společností Biocel Paskov a. s. a městem Vratimov
-- Smlouvu o údržbě mezi společností Biocel Paskov a. s.
a městem Vratimov

U příležitosti 90 let Husova
sboru ve Vratimově se v neděli
19. října konala slavnostní bohoslužba, kterou sloužila dlouholetá
vratimovská farářka Mgr. Irena
Čmerdová.

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 3. září
2014 projednávalo:
-- Přijetí dotace a schválení smlouvy se SFDI pro akce
Přemístění AZ Nová škola ve směru na Horní Datyně
a Dostavba a rekonstrukce chodníků ve Vratimově a
Horních Datyních, chodníky Vratimov, ul. Frýdecká
-- Region Slezská brána, svazek obcí, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného Svazku obcí
Region Slezská brána za rok 2013
-- Bezplatné jízdné občanů od 70 let
-- Schválení Dodatku č. 4 zřizovací listiny Domu dětí a
mládeže Vratimov, příspěvkové organizace
-- Odkoupení pozemku pro investiční akci
-- Rozšíření výukových kapacit Základní školy na ulici
Datyňské

Rada starších Vratimov

Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 6. října
2014 projednávalo:
-- Rozbory hospodaření za 1.-6. měsíc roku 2014
-- Výsledky finančních kontrol za I. pololetí roku 2014

foto Stanislav Krejčí
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ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
s vánočním jarmarkem

pátek 28. listopadu 2014 od 10 hodin
Společenský dům Vratimov – okolí, vestibuly a velký sál

PROGRAM
10 – 18

stánky s dárky a občerstvením

15.30

nafukování balónků s přáníčky

16.00

vystoupení Vrzušky s vánočními koledami

16.05

vypouštění balónků s přáníčky

16.10

pohádka pro děti
Myška Klárka, veverka Terka a Ježíšek

16.30

cimbálová muzika Friš

17.00

fire show V plamenech skupiny Růže draka

17.20

Keep smiling gospel

18.00

rozsvícení vánočního stromu vedle parkoviště u městského úřadu

18.05

ohňostroj u Společenského domu Vratimov

18.15

předvánoční hudební překvapení

18.30

kino Hvězda - projekce rodinného filmu Ledové království; vstup zdarma

Program moderuje Radovan.
V průběhu celého dne mohou děti zazpívat do mikrofonu svým rodičů, k dispozici bude i karaoke.
Odvážlivce z řad dětí čeká malá odměna.
Pro děti bude nachystáno ve vestibulu před cvičebním sálem zázemí s teplým čajem.
3
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Běh naděje
V pátek 19. 9. 2014 pořádal TJ Sokol Vratimov VII. ročník
Běhu naděje. Jedná se o humanitární akci, jejíž finanční výtěžek putuje na konto zabezpečující výzkum léčby rakoviny.
V našem městě ho podpořilo 766 účastníků a jejich příspěvek
činil 6.741 Kč. Trasu prošli nebo proběhli žáci a pedagogický
doprovod místních základních škol, vč. školy mateřské, ale i žáci
základní školy z Řepišť.

Děkujeme všem, kteří přispěli. Dále také děkujeme za spolupráci zástupcům MěÚ, Kulturního střediska a Policie ČR ve
Vratimově. Nemalé poděkování patří studentům SZŠ z Ostravy
– Mariánských Hor, kteří zde každoročně zabezpečují zdravotnický a organizační dozor po celé trati.
Mgr. Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov

foto TJ Sokol Vratimov

Festival nejmenších houslistů 2014
ZUŠ Vratimov, souboru Housličky ZUŠ Nový Jičín a pěvecký
sbor Ozvěny ZUŠ Vratimov. Před vystoupením děti navštívily
rozhlednu Cvilín nad Krnovem a Linhartovským zámkem je provedl vlídný pan kastelán Jaroslav Hrubý.
Další festivalový koncert se konal 18. 10. 2014 v polských Katovicích. Neuskutečnil se jen koncert, ale také prohlídka města
a především krásné, vřelé setkání se souborem partnerské školy
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki, Katowice.
Věřím, že malé i velké houslisty čeká úspěšný školní rok plný
nevšedních zážitků.
Internetové stránky festivalu:
http://festival-nejmensich-houslistu.freepage.cz
		

Základní umělecká škola Vratimov a Občanské sdružení POSPOLU při ZUŠ Vratimov podpořily díky finančnímu daru nadačního fondu MiNiGRANT VEOLIA setkání houslových souborů.
Uběhly teprve dva měsíce školního roku a houslisté ze ZUŠ
Vratimov mají za sebou už kus práce. Na zkvalitnění svých hráčských dovedností a přípravě koncertního repertoáru začali pracovat na hudebním soustředění Letní hudba. Úžasný prázdninově
pracovní týden, organizovaný ve spolupráci s DDM Vratimov,
byl zakončen vydařeným koncertem 22. 8. 2014 na nádvoří zámku Jánský vrch v Javorníku.
Na pravidelných zkouškách žáci doladili formu před netradičním koncertem na Linhartovském zámku, který se uskutečnil
28. 9. 2014 v rámci projektu Festivalu nejmenších houslistů. Návštěvníkům zámku zpříjemnili prohlídku malí umělci ze Smyčcového orchestru ZUŠ Vratimov, cimbálové muziky Vrzuška

Radka Adamusová

foto Pavel Bortel

foto archiv ZUŠ
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Vratimovští zahrádkáři vystavovali
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Vratimově se připojila k ostatním společenským organizacím ve
Vratimově a v rámci letošních oslav 740. výročí založení našeho
města uspořádala ve dnech 27. a 28. září 2014 ve svém Domě
zahrádkářů pro veřejnost tradiční Výstavu ovoce, květin a zeleniny. Této výstavy se zúčastnily ještě 29. září odpoledne děti
obou vratimovských základních škol i mateřské školky.
I když letošní rok nebyl pro úrodu ovoce moc příznivý, deset
vratimovských pěstitelů ovoce vystavovalo celkem padesát druhů krásného ovoce, hlavně jablek. Nejvíce druhů vystavovali př.
Vl. Pajorek - 13, M. Ožana – 8, I. Kičmer – 7, JUDr. D. Hrudová
– 6, V. Kuldan – 5.
Ze sortimentu zeleniny bylo vystavováno celkem asi 20 druhů.
Největšími byly žluté tykve vážící asi 20 Kg, tykev bezslupková
a okrasné tykvičky, kterých vystavovala paní Irena Stavinohová
asi 15 druhů. K vidění byly i různé druhy paprik, cukety, patizony, červená řepa, cibule, česnek a jiné.
Výstavu zkrášlily také různé druhy květin, které byly rozmístěny mezi exponáty ovoce a zeleniny. Velký obdiv patří

manželům Javorským z Ostravy-Kunčic, kteří vystavovali asi
20 druhů krásných jiřin.
Naši výstavu obohatily také Základní školy na Datyňské ulici a
Masarykově náměstí. Děti těchto škol předvedly opravdu pěkné
ukázky maleb a ručních prací. Patří jim za to naše poděkování.
Naší výstavy se zúčastnili a prodávali tam své výrobky i včelaři z Šenova, zahradnictví a květinářství z Řepišť, byla tam
keramika paní L. Valenčinové, patchwork paní I. Kotrové z Petřvaldu a k vidění i k prodeji bižuterie a různé druhy ozdobných
košíků.
Celkové aranžování výstavy měla pod taktovkou naše členka
výboru př. Blažena Červená, která ji se svým kolektivem velmi
krásně uspořádala a vyzdobila.
Návštěvnost výstavy byla velmi dobrá. V organizování výstav
podobného druhu chceme pokračovat i v následujících létech.
Milan Ožana
ZO ČZS Vratimov

foto ZO ČZS Vratimov

Tradice zahrádkářských výstav pokračuje
Ta letošní se konala v září v Kulturním domě v Horních Datyních a proběhla v rámci oslav 740. výročí města Vratimova.
Sál kulturního domu byl opět prostoupen vůní květin i ovoce.
Vkusné aranžování sálu bylo výsledkem nejen členů naší ZO, ale
i našich četných příznivců z řad spoluobčanů a členů jiných organizací, kteří byli nápomocni přípravě a přispěním svých výpěstků i ochotou podílet se na této akci.
Novinkou na letošní výstavě byla prezentace ručně vyráběné
zahradní keramiky naší nové členky.
Díky vedení místní ZŠ, MŠ a členkám TJ Sokol Horní Datyně
odd. cvičení s dětmi byla výstava obohacena hezkou přehlídkou
nápaditých prací dětí.
Letošní téma pod názvem - Zahrada a les plný skřítků - bylo
příjemným zpestřením výstavy. Pro děti byla přichystána vědomostní soutěž a účastníci byli odměněni věcnými cenami a sladkostmi. A co se jim nejvíce líbilo?
Stará teniska osázena rostlinkami, obří dýně a kaktusy.
Všem, kteří se na této výstavě podíleli, patří poděkování.
Vladimíra Červová
výbor ČZS

foto ZO ČZS Horní Datyně
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co se děje v domečku

Vzdělávání vedoucích kroužků
Dům dětí a mládeže se soustavně věnuje vzdělávání vedoucích kroužků a letních táborů. V současné době probíhá na DDM
vzdělávání s názvem Studium pedagogiky pro pedagogy volného
času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. Ke svému
odbornému vzdělání si tito lidé doplňují vědomosti a dovednosti
v oblasti psychologie a pedagogiky. Studiu věnují dva víkendy
ze svého volného času, podrobí se ústním zkouškám, absolvují
testy, praxi a budou obhajovat svou závěrečnou práci. Vzhledem
k tomu, že všichni vedoucí kroužků mají svá zaměstnání a vedení
kroužků věnují svůj volný čas, tak i celé náročné studium absolvují ve svém volném čase. Za to jim patří obdiv a poděkování.
Svědčí to o jejich nadšení pro práci s dětmi.
Jsem velice hrdá, že mám tu čest pracovat s takovými lidmi.

S čistým svědomím můžu říct, že od nového roku budou vedoucí
kroužků mít v 99 % vzdělání odpovídající novele zákona o pedagogických pracovnících. Pro naše účastníky zájmového vzdělávání (kroužků, klubů, kurzů, víkendových pobytů a letních táborů)
to bude znamenat zkvalitnění práce vedoucích kroužků po stránce
pedagogického přístupu a organizace jednotlivých činností.
Děkuji našim vedoucím za jejich vstřícný přístup a ochotu
vzdělávat se, za obětování osobního volného času pro dosažení
našich společných cílů a naplnění motta: „Váš volný čas pod naší
střechou“.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

foto DDM Vratimov

Pozvánky na akce domečku
Najdeme i letos Martina na bílém koni? Srdečně Vás zveme na akci
Cesta za svatým Martinem, kterou pořádáme ve spolupráci s Českým
zahrádkářským svazem a Pekárnou Boček pro všechny děti a jejich
rodiče v neděli 9. listopadu. Start je od 15:30 do 16:15 hodin u Domu
dětí a mládeže ve Vratimově a děti budou plnit úkoly až k Domu zahrádkářů. Na cestu si posvítíme vlastními lampiony. Pokud děti najdou svatého Martina na bílém koni, dostanou od něj sladkou podkovu pro štěstí. V cíli zhlédneme malé pohádkové představení.
Předpokládaný konec akce kolem 18 hodin.
Těšíme se na Vás.
Marcela Grácová
DDM Vratimov

Kateřinskou zábavu se skupinou Argument připravujeme pro
děti na sobotu 22. listopadu. 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. Nezapomeňte na taneční střevíčky.
Renáta Míčková
DDM Vratimov

foto DDM Vratimov
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Městská knihovna Vratimov
Pasování druháků na čtenáře patří v naší knihovně mezi akce,
na které se vždycky těšíme. Koná se většinou v měsících září nebo
říjnu a navazuje na akci Knížka pro prvňáčka.
Děti dostaly za úkol knihu přes prázdniny přečíst, a jak to opravdu zvládly, jsme se dozvěděli během malého čtenářského testíku.
Samotného pasování se pak ujal známý kališník Vykuk Jarda (náš
spolupracovník Jaroslav Šimon), který k nám přijel v plné zbroji.
Po proneseném slavnostním slibu byly děti pasovány na čtenáře
a jako důkaz máme společné fotografie, které si můžete prohlédnout na našich webových stránkách nebo facebooku.
Slib čtenáře:
Slibuji, že budu každý den číst a pečlivě se starat o knihy.
Budu je chránit před malými dětmi a domácími zvířaty.
Nebudu na nich svačit, ani jim ohýbat rohy,
ani v nich listovat špinavýma rukama.
To slibuji…
Mgr. Hana Pščolková
Městská knihovna Vratimov

foto knihovna Vratimov

Kronika města Vratimova, část 39.
Stavba nové obecní cesty nade dvorem
Se stavbou nové obecní cesty nade dvorem na účet továrny,
ale usnesení obecního zastupitelstva ze dne 15. 9. 1928 bude pokračováno a tím práva obce na parcelách 106/1 od pošty jižně k
můstku parc. 1162/2 a 102/2 se zrušují tou dobou, až nová cesta
bude dána do provozu.
Obec uzavřela u Všeobecného pens. Ústavu v Praze půjčku
200.000 Kč na částečnou kanalisaci a 150.000 Kč na stavbu
obecní cesty a mostu za podmínek: úroková míra 5,5 %, z prodlení 7 %, propočítací kurz 98 %.
Osvětový sbor
Osvětový sbor. Tuto funkci zastával po delší dobu výbor Matice Osvěty lidové. Konečně zvolen sbor šestičlenný: Adamus
Fran., Gabriel Rafael, Hrbáč Frant., Kolmáš Jindřich, Kaloč
Antonín, Vavřík Josef.
Letopisecká komise
Do letopisecké komise zvoleni: Šodek Josef a Mojžíšek Bohumil, po jeho odchodu z Vratimova Hejl Antonín.
Potravinové poukázky
Na velikonoční svátky byli místní nezaměstnaní poděleni potravinovými poukázkami a to: ženatí 40 Kč, svobodní 20 Kč a
po 10 Kč, což vyžadovalo obnos 2 820 Kč. Na to vynesla sbírka
1 064,5 Kč, jedno 1 % měsíční dary 443,5 Kč. Zůstatek 1 234 Kč
vyplacen z obecní pokladny. Žádosti nezaměstnaných, aby škol-

ním dětem byly dány veškeré učební pomůcky bezplatně, a aby
zaplaceno bylo všem nezaměstnaným dlužné nájemné, kterým
hrozí výpověď z bytu. Žádost o zaplacení bytného musí býti
předložena finanční komisi a musí býti podán určitý přehled,
kolik by se muselo, mělo uhraditi. Nezaměstnaným, kteří dostávají potravinové poukázky usneseno zaplatiti vodné za měsíc
září.
Výletní místa
U řeky místa výletní. Několik hostinských podalo žádost, aby
místa podél řeky byla uznána za výletní. Majitelé dotyčných pozemků staví se proti zveřejnění těchto míst. Pro uznání těchto
pozemků za místa výletní hlasuje 12, proti zveřejnění 13 členů
z důvodů škod způsobených na kulturách.
Příkup pozemků
Následkem stavebního ruchu jeví se nutnost rozšířiti obecní cestu Zárubku. Usneseno všemi hlasy zakoupiti od Leopolda Loučka
65 m2, od Frant. Teleckého 288 m2 po 6 Kč. Pro vodárenské účely na
ochranu pramenů usneseno zakoupiti celkem 4 750 m2 po 2,5 Kč. Od
Frant. Slívy čís. 17 jest zapotřebí zakoupiti 254 m2, kde stojí vodárenská věž, před stavbou věže ujednána cena za 1 m2 – 28 Kč vzhledem
k tomu, že jeho pozemek tímto zabráním tak malé parcele bude
značně znehodnocen.
pokračování příště
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akce v kulturním středisku

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Vratimovská galerie

Frýdecká 1000/48

Jiří Neuwirt

Šedá sedmdesátá
výstava obrazů
Výstava bude otevřena do 20. listopadu každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.
vstup zdarma

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

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

Kulturní středisko

Kulturní středisko

VRATIMOV
MIKULÁŠSKÁ

Nedělní pohádka - Duo Šamšula
VRATIMOV

ZÁBAVA

s Hopsalínem

O NAPRAVENÉ PRINCEZNĚ

30. listopadu v 15 hodin

neděle 9. listopadu v 10 hodin

vstupné 60 Kč

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

Zajistěte si vstupenky včas, jejich počet je omezen!
V ceně je dárkový balíček pro děti.

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

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

kinosál Společenského domu Vratimov

8

informace občanům

Vratimov očima dětí
vernisáž výstavy
hudební doprovod žáci ZUŠ Vratimov

25. listopadu v 17 hodin
kresby dětí místních škol
Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48
Výstava bude otevřena do 8. ledna 2015 každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

Jan Kordek

Adam Pravda

Barča Kempná

Štěpán Dostálek

Vratimov

2015

Kalendař 2015.indd 1

Vratimovský kalendář na rok 2015

1.10.2014 8:57:46

cena 50 Kč
V prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov 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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akce v kulturním středisku
Kurzy

Listopad
v kulturním středisku

Pondělí

Program ve Společenském domě ve Vratimově
3. listopadu 16.30
kinosál
4. listopadu 09.30
vestibul
4. listopadu 19.00
kinosál
			
5. listopadu 14.00
velký sál
			
6. listopadu 14.00
velký sál
			
6. listopadu 15.00
učebna č. 11
9. listopadu 10.00
kinosál
			
10. listopadu 16.30
kinosál
11. listopadu 18.00
kinosál
			
13. listopadu 15.00
učebna č. 11
20. listopadu 15.00
učebna č. 11
24. listopadu 16.30
kinosál
26. listopadu 10.00
vestibul
27. listopadu 15.00
učebna č. 11
28. listopadu 10.00		
KS
			
30. listopadu 15.00
velký sál

zkouška ZUŠ
výkup zlata
Diashow Miroslav Deneš –
Ekvádor a Galapágy
Setkání představitelů města
se seniory
Setkání představitelů města
se seniory
autoškola
nedělní pohádka –
O napravené princezně
zkouška ZUŠ
Těšínské divadlo –
Manon Lescaut
autoškola
autoškola
zkouška ZUŠ
prodej
autoškola
Rozsvícení vánočního
stromu s jarmarkem
Mikulášská nadílka

Úterý

Středa

Čtvrtek

cvičební sál		

cvičení seniorů

15.45

učebna č. 11		

AJ - 3. ročník

17.15

učebna č. 11		

AJ - 2. ročník

18.00

velký sál		

show dance s Peli

18.00

cvičební sál		

aerobic mix

19.00

cvičební sál		

relax a jóga

17.00

cvičební sál		

aby záda nebolela

18.00

banketka		

vinyasa power jóga

18.00

cvičební sál		

pilates

19.00

cvičební sál		

bodyform

16.30

cvičební sál		

zábavné cvičení pro děti

17.00

banketka		

jóga s Míšou

18.00

cvičební sál		

bodystyling

19.00

cvičební sál		

fit balony

17.00

cvičební sál		

pilates

18.00

cvičební sál		

bodyform

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

Vratimov včera
a dnes ve fotografiích

Program v Kulturním domě Horní Datyně
10. listopadu 14.00
velký sál
			
10. listopadu 18.00
klubovna
12. listopadu 17.00
klubovna
28. listopadu 18.30
klubovna
29. listopadu 09.00
malý sál

09.45

Prodej publikace vydané městem Vratimov
k 740. výročí založení města
v pokladně kulturního střediska.

Setkání představitelů města
se seniory
schůze ZO ČZS
schůze ZO KSČM
schůze ZO ČSV
Vítání občánků

cena 150 Kč

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
2. 11.

		

Kreativní sobota 2

2.- 3. 11. 		

Angličtina na Domečku, pouze pro přihlášené

8. 11.

		

Diskotéka pro náctileté

10. 11.

		

Cesta za svatým Martinem

16. 11.

		

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

Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hod, PÁ 8 – 14 hod.
Informace na tel: 595 700 751.

30. 11. – 1. 12. Angličtina na Domečku, pouze pro přihlášené
10

společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

INZERCE PRO VÁS
Koupím garáž ve Vratimově nebo sklad, ne OMBS.
Tel.: 601 380 343.

Dne 1. 11. 2014 si připomeneme 1. smutné
výročí úmrtí pana

Arnošta Holešinského.

Pronajmu od ledna dlouhodobě garáž na ul. Okružní. Nejvyšší
nabídce. Tel.: 739 189 698.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s láskou a
úctou. Manželka Jarmila a dcery
Iveta a Sylva s rodinami.

Bezpečnostní služba přijme vrátné pro Ostravu - Kunčice, SD
a ID. Mzda 60 - 65 Kč/hod., náborový příspěvek až 6 tisíc Kč.
Požadujeme zdravotní způsobilost, čistý trestní rejstřík.
Tel.: 775 784 619.

Dne 6. listopadu 2014 by se dožila 57 let naše
milovaná dcera, sestra, švagrová, teta paní

Radmila Gřundělová.

Prodám byt 2+1 u mateřské školy. Cena dohodou. 732 869 247.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte spolu s námi.
Vzpomínají s láskou a úctou
maminka a sestra s rodinou.

Prodám byt v os. vlastnictví 3+1. Byt je po rekonstrukci.
Tel.: 603 828 007. RK nevolat!
Prodám menší rodinný dům v obci Krmelín. Cena dohodou.
Tel.: 732 880 833.

Dne 10. listopadu by oslavil
70. narozeniny pan

Štěpán Slíva.

BLAHOPŘÁNÍ

Zároveň si 24. dubna příštího roku
připomeneme 10. smutné výročí jeho
tragického úmrtí. Nikdy nezapomenou
synové Zdeněk a René a bratr Karel.

V pátek 17. 10. 2014 oslavili zlatou svatbu manželé
Jiřina a Stanislav Krejčí. Srdečně blahopřejeme.

Dne 25. 11. 2014 uplynul 1 rok, kdy nás
opustila paní

Boženka Kubáňová.
S láskou vzpomíná manžel a dcery Alena a
Kateřina s rodinami.

JUBILEUM
Dne 24. listopadu 2014 oslaví své
80. narozeniny paní

Božena Kuchařová,
roz. Pavlasová z Horních Datyň.
Pevné zdraví, štěstí, do dalších let hodně radosti
z vnoučat a poděkování za lásku a obětavost
pro celou rodinu od synů
Vladimíra a Jaromíra s rodinami.

foto Mgr. Ludvík Kraus

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 11. listopadu 2014

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

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

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

Jaroslav Hutka

Kulturní středisko

Kulturní středisko

VRATIMOVMiroslav Deneš

VRATIMOV

v Husově sboru

Ekvádor a Galapágy

vstupné 50 Kč

vstupné 70 Kč

4. listopadu v 19 hodin

18. prosince v 19 hodin
Husův sbor ve Vratimově, Školní 217/3

kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48

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

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

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Vánoční koncert

Chantal Poullain
francouzské chansony

čtvrtek 11. prosince v 19 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

vstupné 250 Kč
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná převodem. Rezervace a informace na tel.: 595 700 751.
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kino Hvězda v listopadu

Česká pivní válka

Rodinný film

ČR, 2014, 70´, dokument, vstupné 70 Kč,
přístupné bez omezení
Režie: Jan Látal
Hrají: J. Krýsl, L. Bureš, M. Janoušek,
V. Berka a další.
Pivo – zhouba i zachránce českého národa?

19. listopadu v 17 hodin

Zvonilka a piráti

5. listopadu v 19 hodin

USA, 2014, 78´, animovaný (české znění),
rodinné vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč,
přístupné bez omezení
Režie: Peggy Holmes
Velkolepé dobrodružství o chytré a ambiciozní víle Zarině.

Filmový klub

Frank

Babovřesky 2

VB, 2014, 95´, komedie/drama (české
titulky), vstupné 80 Kč, členové klubu
70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Leny Abrahamson
Hrají: M. Fassbender, M. Gyllenhaal a další.
Netradiční tragikomedie o nadšeném,
ale netalentovaném muzikantovi Jonovi.

Česká republika, 2014, 110´, komedie,
vstupné 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: V. Žilková, L. Vondráčková a další.
Pokračování úspěšné vesnické komedie Zdeňka Trošky.

6. listopadu v 19 hodin

20. listopadu v 19 hodin

Sobotní pohádka pro děti

Černá vdova

Krtkova
dobrodružství 4

12. listopadu v 19 hodin

Francie, Belgie, Libanon, Egypt, 2012,
102´, psychologický/thriller (české
titulky), vstupné 90 Kč, nepřístupné pro
děti do 15 let
Režie: Ziad Doueiri
Hrají: A. Suliman, E. Dodina a další.
Morální dilema arabsko-izraelského
chirurga, jehož manželka byla obviněna
ze sebevražedného teroristického útoku.

22. listopadu v 10 hodin

ČR, 88´, pásmo animovaných pohádek,
vstupné 30 Kč, přístupné bez omezení

Místa

26. listopadu v 19 hodin

ČR, Slovensko, 2014, 108´, drama, vstupné
70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Radim Špaček
Hrají: V. Polívka, J. Matoušková a další.
Být mladý je nebezpečné. Příběh o lásce,
ztrátě a pomstě.

Dědictví aneb Kurva se neříká

Nekonečná láska
27. listopadu v 19 hodin

USA, 2014, 104´, romantický (české
titulky), vstupné 70 Kč, nevhodné pro
děti do 12 let
Režie: Shana Feste
Hrají: A. Pettyfer, G. Wilde, B. Greenwood, J Richardson a další.
Romance o první lásce.

13. listopadu v 19 hodin

Česká republika, 2014, komedie, vstupné 70 Kč, nevhodné
pro děti do 12 let
Režie: Robert Sedláček
Hrají: B. Polívka, D. Havlová, A. Goldflam, A. Polívková a
další.
Pokračování slavné komedie Dědictví aneb ...

Rodinný film

Ledové království

Sobotní kino pro dospělé

28. listopadu v 18.30 hodin

Intimity

USA, 2013, 109´, animovaný (českém znění), vstupné
zdarma, přístupné bez omezení
Režie: Chris Buck, Jennifer Lee
Dobrodružství kamarádů Anny, Kristoffa a soba Svena.

15. listopadu v 19.30 hodin
ČR, 2014, 104´, romantický/
komedie, vstupné 100 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Ivo Macharáček
Hrají: Z. Adamovská, T. Klus a
další.
Sedm romantických příběhů o
lásce.
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Z obsahu:
– Upozornění
– Ceník odvozů odpadů na rok 2015
– Svozový kalendář na rok 2015

1. prosinec 2014 / číslo 12

zdarma

POLICIE ČR Vratimov

str. 2
str. 5
str. 6

604 127 288

Z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova
dne 7. listopadu 2014
Vážení spoluobčané,
v návaznosti na výsledky voleb do obecních zastupitelstev, které proběhly ve dnech 10. a 11. října 2014, se ve Vratimově dne
7. listopadu 2014 uskutečnilo 1. ustavující zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva města Vratimova.
Hlavním programem byla volba starosty, místostarostů a členů
rady města. Nově zvolení zastupitelé města, kteří na začátku zasedání složili slib a stvrdili ho svým podpisem, zvolili nadpoloviční většinou hlasů všech zastupitelů
JUDr. Dagmar Hrudovou starostkou města,
Bc. Martina Čecha a Mgr. Ivetu Zechovou místostarosty města,
Mgr. Daniela Kašičku a pana Libora Svobodu členy rady města.
Další zasedání Zastupitelstva města Vratimova se uskuteční
15. prosince 2014 od 9:00 h v Kulturním domě v Horních Datyních, na které jsou srdečně zváni všichni občané města.
Ing. Renáta Mičulková
tajemnice

fotocentrum Šlachta
Zleva nahoře: Mgr. Vladimír Švidrnoch, Dis., Aleš Šklář, Bc. David Böhm, Mgr. Jiří Klega, Ing. Ivo Kiška, Mgr. Radek Nitka,
Zdeněk Gürtler, Ivo Kičmer
Zleva dole: MUDr. Alice Dudová, Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Iveta Zechová, JUDr. Dagmar Hrudová, Bc. Martin Čech, Libor
Svoboda, Mgr. Kateřina Čechová, Bc. Hana Nevrlá
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Vánoční čas nastal

Vítání nových občánků

Každý z nás si v těchto dnech asi nejvíce uvědomuje, jak život
rychle utíká….
Kvapem se blíží konec roku a s ním nejkrásnější svátky v roce
- Vánoce.
Konečně se všichni zastavíme a unikneme z každodenního
shonu všedních dnů. Těšíme se na setkání v rodinném kruhu,
kdy sedneme ke štědrovečerní tabuli a nejenom děti, ale i my
dospělí, to si přiznejme, budeme očekávat nějaké „překvapení
pod stromečkem“.
Chceme všem popřát příjemné prožití svátků vánočních a do
nového roku 2015 hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v osobním životě.
vedení města Vratimova

V prosinci letošního roku pořádá Sbor pro občanské záležitosti poslední slavnostní vítání občánků v tomto roce, a to v sobotu 13. 12. 2014 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.
Telefonické přihlášky: 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
Jaromíra Maulerová, předsedkyně SPOZ

foto archiv KS

Upozornění
Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského úřadu Vratimov koncem roku 2014:
V týdnu od 15. 12. 2014 bude pokladna na MěÚ Vratimov
otevřena takto:
PONDĚLÍ
STŘEDA

15. 12. 2014
17. 12. 2014

08:00 - 11:30
08:00 - 11:30

12:30 - 16:30
12:30 - 16:30

17. prosinec bude poslední den, kdy bude otevřeno pro
občany v roce 2014.
Od čtvrtku 18. 12. 2014 do pátku 2. 1. 2015 bude pokladna
UZAVŘENA.

Dne 31. prosince 2014 bude Městský úřad
Vratimov uzavřen.

Začátek provozu pokladny v lednu 2015:
PONDĚLÍ

5. 1. 2015

08:00 - 11:30

12:30 - 16:30

Pokladna Kulturního střediska Vratimov bude
od 19. 12. 2014 do 2. 1. 2015 uzavřena.

Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku za psa bude pokladna od 5. 1. 2015 do 22. 1. 2015
otevřena DENNĚ KROMĚ PÁTKU, a to:
PONDĚLÍ A STŘEDA
ÚTERÝ A ČTVRTEK

08:00 - 11:30
08:00 - 11:30

Kino Hvězda v průběhu svátků nehraje.
Projekce bude zahájena 7. ledna 2015
rodinným filmem Tři bratři v 17 hodin.

12:30 - 16:30
12:30 - 14:00

Od pondělí 26.1.2015 bude běžná provozní doba.
Dne 21.1.2015 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatky za psy na rok 2015 v Horních
Datyních v Kulturním domě - v malém sále, a to:
STŘEDA

21. 1. 2015

08:00 - 11:30

12:30 - 16:30
Pavel Janků
finanční odbor
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Dechový orchestr koncertoval v Chorvatsku
Tradiční soustředění, které Dechový orchestr ZUŠ Vratimov
absolvuje vždy na sklonku léta, bylo letos posunuto až na druhý
zářijový týden, konkrétně na termín 5. - 14. září. Důvodem této
změny byla účast našeho orchestru na mezinárodním festivalu Makarské kulturní léto 2014. Změnil se tedy nejen termín
soustředění, ale také místo jeho konání, neboť jsme namísto
moravskoslezských Beskyd zamířili do městečka Živogošće
v Dalmácii. Soustředění se účastnil dosud největší počet hráčů,
celkem 57 účastníků – žáků i učitelů ZUŠ Vratimov a paskovské
pobočky. Vzhledem k tomu, že jsme se účastnili již zmíněného
festivalu, bylo soustředění tentokráte zaměřeno především na nácvik koncertního programu, přesto si však na své přišli i ti hráči,

kteří letos sbírali své první orchestrální zkušenosti. Po každodenní několikahodinové společné zkoušce pracovali nejmladší
hráči individuálně pod vedením pedagogů i svých starších spoluhráčů, kteří se výtečně osvědčili v rolích lektorů. Není tedy divu,
že po tak intenzivní přípravě mohli i naši benjamínci účinkovat
spolu s celým orchestrem na dvou koncertech, které jsme odehráli v Podgoře a v Gradacu. Koncerty probíhaly v nádherném
prostředí těchto přímořských letovisek a setkaly se s nadšenými
ovacemi posluchačů, kteří si svým potleskem vynutili několikanásobné „přídavky“. Došlo i k překvapivému koncertu číslo tři,
který byl tak trochu mimo plán. Jelikož orchestr při své přípravě pracoval v plenéru pod širým nebem, neušel samozřejmě pozornosti ostatních ubytovaných turistů, pro které jsme pro velký
zájem den před svým odjezdem uspořádali promenádní koncert
přímo v kempu! Orchestr na letošním soustředění získal nejen
mnoho nových zkušeností, ale také motivaci pro další práci, která
nás čeká.
David Schreiber
dirigent orchestru

foto archiv ZUŠ

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

VÁNOČNÍ KONCERT
úterý 16. prosince 2014 v 18 hodin, kinosál Hvězda
Vánoční náladu Vám navodí nejmenší děti přípravného studia a
žáci hudební nauky, cimbálové muziky VRZUŠKA a MALINA,
Smyčcový orchestr, Vokální soubor OZVĚNY, Big Band ZUŠ,
další komorní seskupení a sólisté.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé.

Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň a Řepišť
se uskuteční dva samostatné Vánoční koncerty v dopoledních hodinách.
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Vratimov očima dětí
výstava kreseb
dětí místních škol
Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48
Výstava bude otevřena do 8. ledna 2015 každou středu a čtvrtek
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

Barča Kempná

Jan Kordek

Adam Pravda

Štěpán Dostálek

Vratimov

2015

Kalendař 2015.indd 1

Vratimovský kalendář na rok 2015

1.10.2014 8:57:46

cena 50 Kč
V prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 751, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko

VRATIMOV
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Ceník odvozu odpadů na rok 2015
Cena na rok 2015
Typ odpadkové nádoby

občané

organizace

Igelitové pytle
Svoz 12x ročně

516,-

Popelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny

1 380,-

1 452,-

Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny

1 128,-

1 176,-

Svoz 1x za 2 týdny

1 728,-

1 800,-

Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto

2 244,-

2 352,-

Svoz 1x týdně

2 760,-

2 892,-

936,-

1 148,-

6 528,-

6 852,-

Svoz 1x týdně

10 440,-

10 956,-

Svoz 2x týdně

18 504,-

19 428,-

Svoz 3x týdně

26 508,-

27 900,-

Biopopelnice 1x za 2 týdny
Kontejnery 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny

Stejné zůstává i označení svozu barevnými známkami:
Svoz 1x za 4 týdny 			
Svoz 1x za 2 týdny			
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
Svoz 1x týdně				

Stejná zůstává i sleva 25 % z ceny konkrétního svozu pro občany,
kteří mají popelnicovou nádobu dopravovanou ke svozovému
místu více než 100 m.

zelená
modrá
žlutá
červená

Vzhledem k zájmu o biopopelnice se pokračuje v možnosti
využívat svoz bioodpadu, respektuje se požadavek rozšířit počet
svozů na začátku a na konci svozového období vždy o jeden
vývoz, cena je tedy za 18 vývozů.
Nadále také zůstává sběr a svoz žlutých pytlů na PET-láhve.
Tuto službu provozuje firma A.S.A. zcela bezplatně.

Občané, kteří žijí osamoceně a používají k topení ekologická
paliva, mohou místo popelnice nadále využívat sadu 12 ks
igelitových pytlů na rok.

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro rok 2015
JARO 2015

PODZIM 2015

Vratimov

Vratimov

9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.
16. 3.
17. 3.

5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10
12.10.
13.10.

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

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

Horní Datyně

Horní Datyně

18. 3.
19. 3.
20. 3.

14.10.
15.10.
16.10.

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

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

Sběr proběhne opět v době od 10:00 do 17:00 hodin.
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Svozový kalendář na rok 2015

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.
2. 1.

1 x týdně
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená

Vratimov

Horní Datyně

Svozový den pátek

Svozový den středa

1 x 2 týdny 1 x 4 týdny
modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

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

pytle plast

žlutá

pytle plast

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

pytle plast

pytle plast

pytle plast

Datum
7. 1.
14. 1.
21. 1.
28. 1.
4. 2.
11. 2.
18. 2.
25. 2.
4. 3.
11. 3.
18. 3.
25. 3.
1. 4.
8. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
10. 6.
17. 6.
24. 6.
1. 7.
8. 7.
15. 7.
22. 7.
29. 7.
5. 8.
12. 8.
19. 8.
26. 8.
2. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.
21. 10.
28. 10.
4. 11.
11. 11.
18. 11.
25. 11.
2. 12.
9. 12.
16. 12.
23. 12.
30. 12.
6. 1.

1 x týdně
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená

1 x 2 týdny 1 x 4 týdny
modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá
modrá

zelená

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

Termíny svozu pytlů s plasty platí i pro Horní Datyně. Případné změny ve svozovém kalendáři budou občanům po dohodě s městským
úřadem včas oznámeny.
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Moravskoslezský kraj zlepšuje podmínky pro třídění.
Odpad už teď můžeme v kraji třídit do více než 20 tisíc
barevných nádob. A letos přibudou ještě další!
Více než 650 dalších nových barevných kontejnerů se u svých
domů i letos dočkají obyvatelé v Moravskoslezském kraji. Rozšiřování sběrné sítě je součástí dlouhodobého projektu, na němž
spolupracuje obalový průmysl zastoupený autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a Moravskoslezský kraj.
Dlouhodobá snaha o zlepšování úrovně třídění v Moravskoslezském kraji přináší výsledky. Poslední meziroční nárůst výtěžnosti tříděného sběru plastů, papíru, skla a nápojového kartonu opět
ukázal, že obyvatelé kraje třídí stále lépe. Papíru a plastů bylo na
území kraje do konce roku 2013 vytříděno o 5 % více než v roce
2012. „Jsme rádi, že se nám systematická podpora osvědčuje v praxi. V prvním pololetí letošního roku EKO-KOM a. s. distribuoval
do obcí a měst Moravskoslezského kraje dalších 616 kontejnerů.
V celkovém počtu se tak na konci letošního roku dostaneme přes
hranici 21 tisíc nádob na tříděný odpad. Právě dostupnost kontejnerů pro občany je přitom jedním ze základních předpokladů pro
úspěšný rozvoj třídění využitelných složek komunálního odpadu
v kraji. Oproti konci roku 2005 vzrostl počet nádob na třídění
odpadů v průměru o 85 %.“ vysvětlila Eva Drimlová, regionální
zástupce společnosti EKO-KOM, a. s. Kontejnery na tříděný sběr
jsou tak občanům v kraji blíž, neboť jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží pro přibližně 194 obyvatel. V roce 2005 to bylo
o 145 lidí více.
Distribuce kontejnerů na separovaný odpad v celkové hodnotě
přesahující čtyři miliony korun probíhá ve dvou vlnách. V první
vlně bylo v lokalitách oblastí ORP Karviná, Havířov, Hlučín, Vítkov, Opava, Nový Jičín, Třinec, Frýdlant n.O., Frenštát p.R., Kopřivnice, Jablunkov, Český Těšín, Frýdek-Místek přiděleno 616 nádob.
V druhé vlně budou nádoby umisťovány do dalších oblastí, jako
je Opavsko a Bruntálsko. Tyto nádoby budou instalovány na podzim 2014.
Třídění se stává pohodlnější také pro občany obce Vratimov,
kde jsou nově umístěny dvě nádoby separovaného odpadu na
plast a papír.
Přirozenou součástí životního stylu obyvatel kraje se stává třídění odpadů. „Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM,
a. s., na jednoho obyvatele Moravskoslezského kraje připadalo
v uplynulém roce více než 18 kilogramů vytříděného papíru,
10,5 kilogramů plastu, více než 10 kilogramů skla a téměř čtvrt
kilogramu nápojových kartonů,“ popsala vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje Ing. Silvie
Součková. Dodala, že celkové výsledky kopírují celorepublikový
průměr. Dokonce nadprůměrně se v kraji třídí papír a plasty.
„Jsme přesvědčeni, 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,“ vysvětluje Ing. Silvie Součková.
Nezisková autorizovaná obalová společnost EKO–KOM, a. s.
byla založena již v roce 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží a provozuje systém třídění a recyklace obalových
odpadů. Od roku 2002 je autorizovanou obalovou společností,
která provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalových odpadů na kvalitní evropské úrovni.
Systém EKO-KOM je od svého vzniku založen na úzké spolupráci s obcemi v celé ČR a spolufinancuje a rozvíjí tříděný sběr a
recyklaci komunálních a obalových odpadů.
Úspěšnou dlouhodobou spolupráci obalového průmyslu a obcí
potvrzují výsledky recyklace a využití obalových odpadů, kte-

ré řadí ČR mezi nejlepší země v Evropě. Ročně je dosahováno
72% míry recyklace obalů. Aktuálně je v ČR k dispozici více
než 241 000 barevných kontejnerů na tříděný odpad. Vybudování
sběrné sítě v posledních deseti letech realizovaly obce a města
s pomocí investice EKO-KOM, a. s. do přímého nákupu a do poskytnutí prostředků obcím v objemu více než dvou miliard Kč.
Díky tomu má přes 99 % obyvatel ČR možnost své odpady třídit
a 71 % jich tak soustavně činí.

14_MSK_141_100.indd 1

16.09.14 13:19

Užitečné odkazy:
www.jaktridit.cz – stránky s obecnými informacemi o třídění a
využití odpadů
www.tonda-obal.cz – populární stránky o třídění odpadů určené
dětem a mládeži
www.tridime.info – internetové stránky věnované třídění odpadů
v Moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj
a společnost EKO-KOM, a. s.

foto A. S. A., spol. s. r. o
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Vyhodnocení soutěže
Ekologická škola
v Moravskoslezském kraji

Bludičky rozsvítily Vratimov
V druhé polovině října tohoto roku se konala tradiční akce
Domu dětí a mládeže ve Vratimově s názvem Bludičky, tentokrát ve spolupráci s mateřskou školou. Start byl od DDM, odkud se všech 250 účastníků vydalo asi na 2 km trasu městem.
Na jednotlivých stanovištích děti plnily úkoly spojené s přírodovědnými aktivitami. A aby se na trase v podvečerních hodinách
nebály, hned u prvního stanoviště si vyrobily bludičku, která je
provázela celou cestou. Samozřejmostí výbavy malých účastníků
byly i lampióny, které v ponurém počasí dokreslovaly atmosféru
začínajícího podzimu. Po projití trasy Vratimovem se děti začaly
scházet na zahradě mateřské školy, kde plnily úkoly na posledním
stanovišti lanového centra. Odměnou jim pak byl malý dárek, jak
jinak než v bludičkovském duchu – svítící minibaterka a svítící
náramek. Pro děti byl na zahradě MŠ zajištěn horký čaj a bludičkovský oheň, na kterém si všichni mohli opéci párky. Zejména
nejmladším účastníkům byl určen prodej blikátek a světýlek, která rozjasnila temné zákoutí zahrady.
Velký dík patří rovněž Baráčníkům z DDM, kteří mají velkou
zásluhu na hladkém průběhu akce. Je příjemné vědět, že část naší
dorůstající mládeže nejenomže nesedí v sobotní podvečer u počítače či televize jako jejich vrstevníci, ale mají zájem věnovat svůj
čas přípravě akce pro malé děti.
Doufáme, že se letošní Bludičky líbily a že spolupráce mezi
pedagogy z DDM a MŠ bude i nadále pokračovat při komunitním
plánování aktivit pro naše nejmenší.
								
Mgr. Monika Chylinská, MŠ Vratimov
Renáta Böhmová, DDM Vratimov

Dne 30. října 2014 byl předán Mateřské škole ve Vratimově
certifikát v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě za celoroční ekologické aktivity školy, které jsou realizovány
v ekologickém kroužku, za zavedení environmentálně příznivého provozu v MŠ, tzv. Zeleného úřadování, za zapojení se do
projektu společnosti SITA Papír za papír, který je zaměřen na
principy třídění a recyklace. V minulém školním roce škola také
úspěšně realizovala projekt Přírodovědné hry, který umožnil dětem prožitkové, praktické a činnostní učení. Na něj dále plynule
navazuje ve školním roce 2014/2015 projekt s názvem „Přírodní
zahrada“, který je podpořen městem Vratimov a operačním programem životního prostředí částkou cca 2 mil. Kč. Škola aktivně
spolupracuje se zřizovatelem a dalšími subjekty v oblasti vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Získané finanční prostředky, které
jsme obdrželi v rámci certifikátu, využijeme k nakoupení dalších
pomůcek a materiálu pro environmentální vzdělávání dětí.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ

foto archiv MŠ

foto Bc. Kateřina Stavinohová

“Datlíci“ na vodárenské věži
Bylo krásné, slunečné, podzimní odpoledne. Děti „Datlíci“,
malí ekologové z Mateřské školy ve Vratimově se již nemohly
dočkat, až konečně vyrazí na plánovanou exkurzi. Věděly, že cílem exkurze je bývalá vodárenská věž, a těšily se na rozhled z ptačí
perspektivy z výšky asi 25 metrů. Malé „Datlíky“ přivítal pan Heinich, který je krátce seznámil s historií věže. Původní vodárenská
věž pochází z roku 1931. Svůj úkol zásobování města vodou přestala plnit v 70. letech minulého století. Na počátku tohoto století
se stala majetkem manželů Heinichových a po rozsáhlých rekonstrukcích slouží jako ateliér, místo setkávání s přáteli a zákazníky, ale i jako rozhledna do blízkého i dalekého okolí. Velkým
dobrodružstvím pro děti byl samotný výstup po 46 schodech točitého schodiště. Odměnou jim však byl nejen úžasný výhled na
město Vratimov, ale i na všechny světové strany. Tímto děkujeme
panu Heinichovi za mimořádný zážitek.
Datlíci a jejich paní učitelky Vlasta Filipová a Simona Gajdová

foto archiv MŠ
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Datyňské „mlýnky“

Vzpomeňme ještě, že ve zdejším „kratkem“ nářečí, byly mlýnky nazývány „větřoky“. A jejich kapacita? Nic moc, ale usnadnilo to semletí asi 200 kg obilnin za 24 hodin. Obsluhu zajišťoval
hospodář – v tuto chvíli i technik. Inu mlynář. Stačil na to sám.
Děti s nadšením pomáhaly, v dobách zlých hlídaly.
Ani ne hospodářská krize ve 30. letech, ale zejména elektrifikace obcí a modernizace životního stylu odsoudily větrné mlýnky k zániku. Některé až do 50. let přežívaly s příležitostným
využitím (2. sv. válka). To spíše sloužily ke klukovským hrám
i lumpárnám. Stávaly totiž opodál stavení, trošku mimo dohled.
Až nyní vzpomínáme a poslední zbytky se snažíme zachránit
jako dědictví a unikátní zajímavost v okolí.
První šla příkladem obec Václavovice, zrekonstruovaný mlýnek již stojí. Byl opraven a přenesen od vodojemu do centra obce.
Byl slavnostně otevřen při turistické akci 1.5.2014. Šenovský byl
přenesen ze Škrbeně ke staré škole v blízkosti kostela v Šenově,
(ten sám je nazýván Perlou Slezska). Navíc zde vybudoval MěÚ
velký přístřešek a informační panel. Místo vhodné, napojené na
malý okruh Šenovské naučné stezky.

mlýnek v Řepištích, foto archiv KČT
Sdružení obcí Slezská brána je rozloženo v trojúhelníku tří velkých měst: Ostravy, Frýdku-Místku a Havířova. Region je tedy
jejich zázemím a zároveň nástupištěm do přírody k lesům a horám Beskyd. Je protkán sítí cyklostezek, a tak se zde překvapivě
rozšiřuje turistický ruch, zejména cykloturistika.
Je to začátek kraje, který Petr Bezruč pojmenoval Ostravská
pláň. Zajímavostí je, že region zasahuje kromě pravého i levý
břeh (Paskov, Žabeň, Sviadnov) řeky Ostravice, tudíž z historického hlediska je nejen ve Slezsku, ale zčásti na Moravě. Stará
zemská hranice pozbyla významu, je však správně zachovávána
v historické paměti.
Průmyslový rozvoj ve druhé polovině 19. stol., zejména Ostravy, měl na obce při jejím okraji velký vliv. Těžká zaměstnání
mužů v hutích, dolech, chemičkách. Na druhé straně péče zbytku
rodiny, zejména žen - hospodyní, ale i dětí o venkovské usedlosti
a polní hospodářství. I díky tomu byla úroveň života v kraji přijatelná. Pro obyvatele se ujal název - kovozemědělci. Příjem ze
zaměstnání hlavy rodiny v průmyslu, plus potravinová soběstačnost, včetně chovu zvířat a zpracování úrody byly zajištěním
úrovně žití.
Technický pokrok se z dolů a fabrik přenášel i do bydlišť. Mimo
jiné ruční mlýnky na šrotování obilí byly postupně nahrazovány
malými mlýnky s turbínou tj. větrným kolem. Sloužily k mletí
obilí pro dobytek, ale z jemného podílu po prosetí se pekly i buchty. Vyráběla je firma Kunz v Hranicích na Moravě. Nejen 1. světová
válka vyvolala jiné potřeby a výrobní náplň v továrnách. A tak
vyhledávané mlýnky začaly vyrábět menší kovářské, zámečnické
dílny. Nakolik bylo v letech 1. sv. války výhodné mít vlastní mlýnek a mlít „na černo“ už můžeme jenom tušit.
Faktem je, že mlýnky tohoto typu se vyskytují v ČR pouze
zde na Těšínsku. Konkrétně v obci Horní Datyně v kovářské
dílně Josefa Borového (říkalo se ji „kuzňa“), bylo v letech 1911
- 1937 vyrobeno kolem 70 mlýnků pro nepříliš široké okolí. Jenom v Horních Datyních jsme napočítali v době 1. čs. republiky
18 mlýnků. Zajímavostí a potvrzením výhod větrného pohonu
bylo, že dílna - kuzňa J. Borového měla strojní vybavení poháněné rovněž pomocí větrného kola a převodem transmisí ke
strojům – soustruhu, vrtačce, bruskám. Mistr a tovaryši ovládali své řemeslo. Pomáhalo jim až 7 učňů. Mimo jiné vyráběli datyňské větrné mlýnky … Právě ono, poslední větrné kolo
z Horních Datyň, zbylo u místního turisty, sběratele Randyho,
Vládi Kuchaře - v ulici K Hájence.
Z klukovských vzpomínek v 50. letech: Pamatuji se, že při
spuštění větrného kola a následně mletí se celý mlýnek citelně chvěl a hučel. Žádnou brzdou nebyl opatřen, to se muselo
pootočit větrné kolo do optimální polohy, více nebo méně proti
vanoucímu větru.

Šenovský mlýnek, foto archiv KČT
Další větrné mlýnky byly opraveny a postaveny v Řepištích a
poslední v Bruzovicích. Takže všechny okolní obce větrný mlýnek mají. Pečují o své tradice. Nespravedlivě Horní Datyně, kde
se některé z nich vyráběly, tuto zajímavou technickou památku
zatím nemají.
V lednu 2014 se sešlo osm zájemců, ochotných tuto nepříjemnost napravit. Místo se nabízí. Roh ulic Vratimovská a Jos. Tomise (k urnovému háji). Místo, kde stála legendární „kuzňa“, dnes
bezvýznamný parčík.
Dosti důležitých kroků už bylo podniknuto. Městský úřad již
pomohl. Nyní jde o to, aby záměr přijali občané, sousedé, pamětníci, mladí i nově přistěhovalí za svůj.
Ale o tom až v příštím čísle.
Jan Sládek

Václavovický mlýnek před rekonstrukcí, foto archiv KČT
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Připravujeme pro Vás v DDM

Poohlédnutí za akcí
Cesta za svatým Martinem

Rukama nohama - V neděli 14. prosince 2014 pořádáme Sportovní den v Řepištích pro kluky a holky a také jejich rodiče, kteří rádi hrají fotbal a badminton. Formou
turnaje v minikopané v dopoledních hodinách a odpoledne čtyřhry v badmintonu dítě + rodič. Na akci spolupracujeme se společností ArcelorMittal, která nám poskytla finanční prostředky na ceny pro děti, pronájem prostor, apod.
Na turnaj je třeba se předem přihlásit.
Termín přihlášení 12. 12. 2014. Kontaktní osoba: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077, e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz

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 u Domu zahrádkářů na ně čekalo překvapení – rytíř Martin
na krásném bílém šemíkovi. Děti za odměnu dostaly čerstvé
sladké rohlíky z místní výborné pekárny. V sále Domu zahrádkářů nechyběly tanečky, soutěže, kolo štěstí a nově výtvarná a
dřevařská dílna s našimi skvělými vedoucími Radankou a Honzou. Na závěr si pro děti připravila loutkové pohádky herečka
Vladimíra Krakovková - Philipp z ostravského Divadla loutek.
Tuto úžasnou akci si letos nenechalo ujít na 230 návštěvníků a my
se těšíme na příští rok. Děkujeme všem pořadatelům za výbornou
spolupráci, také děkujeme Moravskoslezskému kraji za finanční
příspěvek a rodičům za trpělivost u startu. Věříme, že závěr stál
za to.
Marcela Grácová.
DDM Vratimov

„Hello, actors!“ - aneb hrajeme divadlo - Čeká nás cyklus
šesti víkendových pobytů během školního roku, který je určen
dětem z 3. - 6. třídy základní školy. Vše ukončíme premiérou
pohádky pro rodinné příslušníky a veřejnost v měsíci květnu.
V rámci prvního víkendu zjistíme, jakou mají děti úroveň anglické konverzace. Vybereme si pohádku a začneme pracovat na
scénáři. Pro děti jsou připraveny hry, soutěže. Přespíme v prostorách „domečku“. Strava je zajištěna. Sobotní oběd nám připraví v restauraci Šodek. Děti potřebují spacák, přezůvky, hyg.
potřeby, oblečení do místnosti i ven.
Christmas diskotéka - diskotéka pro náctileté II. stupně ZŠ. V tomto kalendářním roce poslední a bude v duchu Vánoc. První dárky si mládež může nadělit v pátek
12. prosince od 18:30 hodin. Přezůvky s sebou!
Mikuláš - Srdečně zveme všechny malé i větší děti na tradiční besídku s Mikulášem. Zábavný podvečer plný her zahájíme v 16 hodin v sále Domu dětí a mládeže. Něco pěkného
si vyrobíme a pokud jste byli celý rok hodní, přijde i Mikuláš.
Nezapomeňte dárek do mikulášského koše a přezůvky.

foto archiv DDM

Bližší informace k akcím naleznete na stránkách www.ddmvratimov.cz

V knihovně lovíme perly

Upozorňujeme přihlášené děti, že soutěž končí 5. prosince a
předvánoční bazárek bude otevřen od 8. do 19. prosince 2014.
V soutěži pokračujeme i v roce 2015 a těšíme se na nové soutěžící. Naším cílem zůstává přimět děti více číst, učit je rozumět
tomu, co čtou, a také je učit přemýšlet a vytvářet si své vlastní
názory.

V lednu letošního roku jsme se zapojili do celoroční hry Lovci
perel, kterou před dvěma lety vymyslela knihovnice z knihovny v Hradci Králové. V té době vůbec netušila, že soutěž bude
mít tak obrovský úspěch, že se rozšíří do 150 knihoven po celé
republice. Na začátku se perlorodkami stala padesátka knih,
v současné době je jich už 700.
Ke každému titulu jsou připravené vždy dvě sady otázek. Ty
povinné jsou prověrkou toho, zda dítě skutečně danou knihu
přečetlo. Za jejich správné odpovědi dostane odměnu v podobě
skutečné perly z Jablonce nad Nisou. Pak jsou u každého titulu
otázky nepovinné, a to už jsou otázky pro pozorné a zvídavé
čtenáře. Za jejich zodpovězení dostává dítě moriony, což je jakási obdoba peněz v pevně dané knihovnické měně. Ve vratimovské knihovně si zúčastněné děti již za své moriony nakoupily
v bazárku, který byl otevřený 14 dnů v červnu.

Vánoční půjčovní doba:
Městská knihovna Vratimov
Od 22. prosince do 1. ledna bude zavřeno.
V pátek 2. ledna 2015 bude otevřeno jako obvykle od 13 do 16 hodin
Místní knihovna Horní Datyně
Od 22. 12. 2014 do 4. ledna bude v knihovně zavřeno.
Půjčovat budeme opět v pondělí 5. ledna od 14 do 17 hodin.
pracovnice knihovny

Trochu statistických údajů o soutěži v naší knihovně:
-- přihlášených hráčů máme 20
-- počet knih (perlorodek), které jsou označené Perlou a mají
uvnitř papír s otázkami, je 288
-- počet povinných soutěžních otázek je 1728 a nepovinných
864
-- vlastní otázky k přečteným knihám zhotovilo celkem 5 dětí

foto knihovna Vratimov
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Máte duši sokola?

Sokol je dobrovolným, demokratickým, vlasteneckým a nepolitickým spolkem českých občanů, jejichž cílem je svým životem,
jeho ukázněností, umravněností, vzděláním i tělesnou zdatností
přivodit v celém českém národě obrodu, aby ne pouhý jednotlivec, ale celý národ dosáhl co největší dokonalosti tělesné, duševní i mravní.
Před 106 lety se většina obyvatele Vratimova a dalších lidí spojili, aby naplnili ideje Dr. Tyrše o Sokolském hnutí. O 20 let později společnými silami vybudovali zdejší sokolovnu.
Téměř celé století jsme se o ni dobrovolně a nezištně s láskou
starali. V letošním roce se nám podařilo na její již tolik potřebnou
rekonstrukci sehnat téměř 6 miliónů korun. Zbylých 800 tisíc dáváme ztěžka dohromady.
Pomozte nám, pár nadšencům snížit stres a obavy z vysokých
nákladů a současně se podílet na společné a dobré věci.
Pomozme staré dámě - Sokolovně, aby nám zas ona mohla
vrátit sportovní i společenské zázemí, radost a místo, kde se již
téměř 100 let setkáváme. Ukažme mladším generacím, že staré
hodnoty jsou stále živé a platné.

Původní sokolské ideály harmonie ducha, těla a mravní čistoty
nejsou, nebo by zcela určitě neměly být nějakým zastaralým přežitkem.

Číslo účtu Tělocvičné jednoty Sokol Vratimov 1684174339/0800
Ilona Spratková
starostka TJ Sokol Vratimov

foto archiv KS

ˇ
Mestsky
ples
/

sobota 31. ledna 2015
začátek ve 20 hodin

velký sál Společenského domu ve Vratimově
k tanci a poslechu hraje kapela Mistral a disko Golasovský

tombola
bohatý program... možná přijdou i hvězdy

nabídka jídel k večeři

1. hovězí guláš, houskový knedlík
2. přírodní kotlet v marinádě, vařené brambory
3. kuřecí řízek, bramborový salát
výběr jídla při zakoupení vstupenky

předprodej vstupenek

od 5. ledna na sekretariátě MěÚ Vratimov
(u paní Drahomíry Nejtkové, tel. č. 595 705 953)

cena vstupenky včetně večeře je 350 Kč
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Kronika města Vratimova, část 40.
Pobočky při I. třídě měst
K žádosti měšťanské školy usnáší se obecní zastupitelstvo,
aby byla zřízena při I. třídě měšťanské školy druhá pobočka.
Vyučováno bude střídavě ve volných místnostech ostatních tříd
měšťanské školy, kdy tyto mají prázdno. Obecná škola nesmí
zřízením nové pobočky pro cizí žáky utrpěti újmy a nesmí obci
vzniknouti žádná vydání. Pro příští školní rok ať jsou přijati
žáci dle platných přepisů. Počínaje školním rokem 1932 – 1933
zavádí se vybírání od cizích žáků poplatků na učebné pomůcky
v obnosu 100 Kč za školní rok od jednoho žáka.
Volba předsednictva místní šk. rady
Dne 29. září 1932 konala se volba předsedy a místopředsedy
místní školní rady, poněvadž předseda Karel Vavřík a místopředseda Leopold Souček na své funkce resignovali. Předsedou
zvolen Karel Paskovský, majitel hostince, místopředsedou Josef
Vavřík, učitel.
Volksschule Rattimau
Dosavadní stará škola zapsaná v pozemkové knize pod názvem
Volksschule Rattimau, má býti přepsána na Obecní dům.

foto archiv KS
na zakoupení bramborů asi 1.500 Kč. Usneseno pořádati sbírku
pro nezaměstnané.

ilustrační foto, foto archiv KS

Počasí

Reverz s továrnou

Leden: 1. - 3. zamračeno, mrazivo , 4. jasno, 5. - 6. zamračeno, studeno, 7. - 8. jasno, 9. - 11. zamračeno, mrazivo, 10. padá
sníh, 12. - 14. slabě sněží, zamračeno, studeno až -17 °C, 15.
velmi zima, 16. - 19. mírnější temperatura, 20. - 21. studený vítr,
sněhová metelice, 22. - 25. zamračeno a studeno, sněhu 20 – 30
cm, - 14 / - 18 °C, 26. neobyčejně tuhý mráz – 26 °C, 27. - 30.
mírnější mrazy, temperatura – 18 °C, - 12 °C / - 8 °C, 31. dostavila se obleva, dosti teplo, taje.
Únor: 1. - 3. temperatura mírná, začíná pršeti, sníh už skoro
docela stál, ledovina, 4. - 6. temperatura mírná, 7. - 8. se oteplilo o polednách na + 15 °C, chvílemi drobný déšť, mlhavo, 9.
žáden mráz jako v dubnu, temperatura nad 0 °C, 10. v noci vichr, trochu s deštěm, temperatura nad 0 °C, 11. - 13. ochlazení,
dosti studeno, slabé sněžení, 14. studeno, po 9 h. přišla sněhová
smršť, že se až brzy úplně zatmělo, přitom také hřmělo, pak sněhová vánice trvala 1 h., během dne přeháňky, 15. - 16. sněhové
přeháňky, metelice, dosti studeno, 17. - 18. studený vítr, 19. - 20.
mráz, bezvětří, sníh pozvolna taje, bylo jej na 20 cm, 21. padá
drobný sníh, 22. - 23. poněkud vyjasnění, temperatura mírná,
24. - 25. mlhavo, sychravo, z rána sněží, temperatura něco nad
0 °C, 26. - 28. mlhavo, studeno, sněhu 1 dm, ve dne taje, večer
přimrzá.

Reverz s továrnou ohledně stavby cesty přes její pozemek.
V obecní radě dne 18. 11. 1932 bylo všemi hlasy schváleno podepsati reverz s továrnou a složiti kauci 50.000 Kč v dlužních
úpisech M. L. E.
Splátky za vodu
Splátky za vodu odebranou z obecního vodovodu plynou do
obecní pokladny velmi nepravidelně, neboť platiti za vodu je
něco neobvyklého, nedoplatky budou však upomínány a po výsledné upomínce bude voda uzavřena.
Nezaměstnaní – přídavek
Vánoční přídavek 1932 pro nezaměstnané. Obecní rada usnesla se na následujícím:
Pro 40 svobodných
po 25 Kč		
Pro 38 ženatých
po 50 Kč		
Pro 75 jejich dětí
po 20 Kč		
Pro 20, kteří dostávají různé renty aneb z penzij.
Ústavu social. péče
po 25 Kč		
Celkem					

1933

1.000 Kč
1.900 Kč
1.500 Kč
500 Kč
4. 900 Kč

Obnos vyplati se v potravinách – v potravinových poukázkách – mimo to rozdělí obec jeden vagón 100 g uhlí a doplatila

pokračování příště
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informace občanům

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
Nedělní divadelní pohádka - Divadlo u Ostravice

Pohádky
vánočních nocí
neděle 14. prosince v 10 hodin
rodinné vstupné 80 Kč • dospělí 60 Kč • děti 40 Kč
kinosál Společenského domu Vratimov
Po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení.

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

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Vratimov včera
a dnes ve fotografiích

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

Jaroslav Hutka

Kulturní středisko

VRATIMOV

v Husově sboru

Prodej publikace vydané městem Vratimov
k 740. výročí založení města
v pokladně kulturního střediska.
cena 150 Kč

vstupné 70 Kč

18. prosince v 19 hodin
Husův sbor ve Vratimově, Školní 217/3
Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov.
Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 14 hodin.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Provozní doba pokladny kulturního střediska: PO – ČT 8 – 17 hod, PÁ 8 – 14 hod.
Informace na tel: 595 700 751.
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akce v kulturním středisku, informace občanům
Kurzy

Prosinec
v kulturním středisku

Pondělí

Program ve Společenském domě ve Vratimově
1. prosince 16.30
kinosál
2. prosince 8.30 a 10.00 velký sál
4. prosince 10.00
kinosál
			
4. prosince 15.00
učebna č. 11
4. prosince 15.30
velký sál
8. prosince 16.30
kinosál
9. prosince 8.30
kinosál
			
9. prosince 18.00
kinosál
			
10. prosince 10.00
vestibul
11. prosince 15.00
učebna č. 11
11. prosince 19.00
kinosál
			
14. prosince 10.00
kinosál
			
15. prosince 15.00
kinosál
16. prosince 18.00
kinosál
18. prosince 15.00
učebna č. 11

zkouška ZUŠ
Mikuláš pro ZŠ a MŠ
divadlo pro ZŠ –
Trapas nepřežiju!
autoškola
KD – večírek
zkouška ZUŠ
pohádka pro MŠ a ZŠ –
Pojďme spolu do Betléma
Těšínské divadlo Pension pro svobodné pány
prodej
autoškola
Vánoční koncert Chantal Poullain
nedělní pohádka –
Pohádky vánočních nocí
zkouška ZUŠ
koncert ZUŠ
autoškola

Úterý

Středa

Čtvrtek

klubovna
velký sál
malý sál

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

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

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

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
5. 12.			
			
5. – 7. 12. 		
12. 12.			
			
13. 12. – 14. 12.
			
14. 12.			
			
19. 12.			

Program v Kulturním domě Horní Datyně
8. prosince 18.00
13. prosince 09.00
15. prosince 09.00

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

schůze ZO ČZS
Bleší trh
Zasedání zastupitelstva města

Děkujeme společnosti COOP Beskydy
za sladký sponzorský dar pro děti.
Kulturní středisko Vratimov

Mikuláš 2014, v sále DDM v 16 hodin,
nutná rezervace míst
Víkendový pobyt Višňovka, pouze přihlášení
Diskotéka pro děti a mládež 6. – 9. třída,
18:30 hodin sál DDM Vratimov
Hello, actors! Pro děti 3.- 6. třída,
pouze přihlášení
Sportovní den Rukama nohama,
fotbal a badminton v Řepištích
Galashow ZIK ZAK Vratimov 2014

Vážení a milí senioři,
opět jsou tu Vánoce, plamínky svíček prozáří domek,
v pokoji zazvoní vánoční stromek
a mísy plné cukroví
každému sladce napoví,
že nastal večer vánoční, kdy vyplní se tajné sny.
Krásné Vánoce pohodu po celý rok 2015
Vám a Vašim blízkým přeje
za výbor Spolku seniorů města Vratimova
Anna Huppertová
14

společenská rubrika, oznámení

JUBILEUM

VZPOMÍNÁME

Dne 4. prosince 2014 oslaví
85. narozeniny paní

Dne 28. 11. 2014 by se dožil 90 let náš
milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan

Alma Kosňovská.

Lubomír Staš.

Pevné zdraví, štěstí a do dalších let hodně
radosti z vnoučat a poděkování za lásku a
obětavost pro své blízké od manžela, syna
Arnošta a dcer Almy a Jaromíry s rodinami.
Paťulka posílá velikou pusu.

S láskou vzpomínají manželka Marie, dcera
Dana s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se
nezahojí. Dne 2. 12. 2014
vzpomeneme 5. výročí úmrtí našeho syna,
bratra, vnuka, pana

INZERCE PRO VÁS
Pronajmu garáž na ul. Okružní. Po rekonstrukci. Tel.: 603 481
368.

Michala Dražiny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodiče.

Mateřská škola Vratimov přijme kvalifikovanou učitelku MŠ na
15% úvazek (s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou) s nástupem od ledna 2015. Žádosti a životopis zasílejte nejpozději do
10. 12. 2014 na email: lenka.sivakova@msvratimov.cz nebo poštou na adresu: Mateřská škola, Na Vyhlídce 25, 739 32 Vratimov

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho
měli rádi. Dne 4. 12. 2014 vzpomínáme 2.
výročí úmrtí pana

Ladislava Lampy.

Srdečně zveme všechny spoluobčany
do Husova sboru ve Vratimově na

Nikdy nezapomenou manželka,
syn a dcera s rodinami.

Rybovu mši

Dne 9. 12. 2014 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní

Jany Santusové.
v provedení sboru sv. Anny z Ostravy-Polanky
neděle 21. prosince 2014 v 16 hodin

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou a
úctou manžel Anton a dcera Jana s rodinou.

Rada starších NO Vratimov
Dne 30. 12. 2014 vzpomeneme 6. výročí
úmrtí pana

Uzávěrka článků a inzerce do
příštího čísla Vratimovských novin
je do 8. 12. 2014

Lubomíra Bezruče.
Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 8. prosince 2014

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

Sousedi

Filmový klub

Hasta la vista!

10. prosince v 19 hodin

3. prosince v 19 hodin

USA, 2014, 96´, komedie (české titulky), vstupné 70 Kč,
nepřístupný mládeži do 15 let
Režie: N. Stoller
Hrají: Z. Efron, S. Rogen, R. Byrne a další.
Jeden se bojí dospět a druhý toho, že si už nikdy nezatancuje. Svůj strach maskují tím, že si jdou po krku.

Belgie, 2011, 115´, tragikomedie (české titulky), vstupné 80 Kč,
členové klubu 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: G. Enthoven
Hrají: R. Vanden Thoren, G. De Schrijver, T. Audenaert a další.
Na cestě za láskou je nezastaví slepota, nádor, ani kolečkové
křeslo.

Století Miroslava Zikmunda
17. prosince v 19 hodin

Manželská rána

ČR, 2014, 97´, dokument, vstupné 70 Kč,
přístupné bez omezení
Režie: P. Horký
Hrají: M. Zikmund, J. Hanzelka a další.
Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh
minulého století prostřednictvím muže, který jej zažil.

4. prosince v 19 hodin

Francie, 2013, 94´, komedie (české titulky), vstupné 70 Kč,
nevhodné pro děti do 12 let
Režie: J. Hopkins
Hrají: P. Brosnan, E. Thompson, T. Spall a další.
Jak to vypadá, když rozvedený pár zjistí, že jim zmizely
všechny peníze z penzijního fondu.

Kráska a zvíře

18. prosince v 18 hodin
Francie, 2014, 112´, fantasy/romantický (český znění),
vstupné 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Ch. Gans
Hrají: L. Seydoux, E. Noriega, V. Cassel a další.
Vyzbrojena jen svou odvahou a otevřeným srdcem triumfuje nad nebezpečím.

Sobotní kino pro děti

Krtkova dobrodružství 5
6. prosince v 10 hodin

ČR, 88´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč,
přístupné bez omezení
Krtek a orel, Krtek a hodiny Krtek a flétna, Krtek a pramen, Krtek a šťoura, Krtek a rybka, Krtek a vlaštovka,
Krtek a žabka.

V průběhu svátků kino Hvězda nehraje.
Projekce bude zahájena 7. ledna 2015 rodinným filmem Tři bratři.
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