LEDEN
2019

Rozhovor s místostarostou

Turisté hodnotili

Městský ples se vrací

Vedení města se setkalo se seniory
Po tři dny se konala tradiční setkání vedení města s občany staršími 70 let. První
akce se uskutečnila 20. listopadu v Kulturním domě v Horních Datyních, další dva
dny se dříve narození scházeli ve Společenském domě ve Vratimově. Celkem se
schůzek zúčastnilo na čtyři sta seniorů.
K příjemné atmosféře všech akcí přispěl
kulturní program, v němž se představili nadaní žáci Základní umělecké školy.
V Horních Datyních vystoupily také děti
z místní základní školy a mateřinky. Starosta města Martin Čech a místostarosta
David Böhm poté informovali přítomné
seniory o záměrech a novinkách v programu rozvoje obce.
V Horních Datyních se mluvilo například o záměru obnovit Datyňský krmáš,

Účastníci setkání ve Společenském domě ve Vratimově.

o II. etapě výstavby kanalizace v této části města, jež začne
v únoru 2019 a měla by trvat
dva roky. Jak slíbil starosta
Martin Čech, všechny cesty,
které budou v rámci této akce
rozkopány, budou rekonstruovány do asfaltu.
Debatě ve Společenském
domě dominovala problematika dopravy v centru města,
chystané výstavby domova
pro seniory, a také nakládání
s odpady a jejich likvidace.
Dopravní problémy chce
V Horních Datyních potěšily babičky a dědečky děti z místní
školy a školky.
Foto: KS město řešit cestou vytěsnění
těžké tranzitní dopravy, spolu
o výstavbě chodníku podél Vratimovské s krajem, Ostravou a ostravskou městskou
ulice od točny po ulici Na Hranici, která částí Hrabová připravuje také vybudování
by se měla dočkat realizace v roce 2019, či kruhového objezdu u čerpací stanice Shell.

Do budoucna by měl zmizet také problém
železničního přejezdu. V rámci modernizace železniční trati z Ostravy do Frýdku-Místku, kterou chystá společnost Správa
železniční dopravní cesty, by ho mělo nahradit mimoúrovňové křížení. Realizace
těchto staveb je ale zatím v počátcích.
V oblasti odpadového hospodářství se
město snaží získat dotaci na kompostéry
pro majitele zahrad a rodinných domků,
ve spolupráci s odpadovou společností
FCC pak chce rozšířit počet sběrných dvorů a dosáhnout pravidelného přistavování
kontejnerů na velkoobjemový odpad.
Jedním ze záměrů cílených přímo na
seniory a hendikepované je zřízení služby
Senior taxi, která by jim umožňovala využívat podle daných pravidel služeb taxikáře za zvýhodněných podmínek.
(red)

Přejeme všem zdravý, hezký, spokojený a úspěšný rok 2019
019
Vážení občané, rok 2018 byl rokem změny ve vedení města Vratimova. Děkujeme Vám za Vaši důvěru v komunálních
volbách. A dovolujeme si Vám popřát mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2019 a z každé Vaší cesty šťastný návrat
domů mezi své blízké.
Vážení obchodní přátelé, představitelé organizací v naší obci, dovolte nám, abychom i Vám popřáli do nového roku
hodně spokojenosti a úspěchů. Věříme, že nejen v roce 2019, ale i dalších budeme rozvíjet naši dobrou spolupráci.
Bc. Martin Čech, starosta
Bc. David Böhm, místostarosta

informace
rozhovor občanům
Chci pokračovat ve zlepšování komunikace mezi městem a občany, říká místostarosta David Böhm

Komunální politika je i pro mladé
Mladých ambiciózních lidí s chutí udělat něco pro obec, ve které bydlí,
není v komunální politice příliš. Vratimov jednoho takového má: je jím
nový místostarosta města David Böhm. O tom, čeho by chtěl v této funkci dosáhnout, jsme se bavili během rozhovoru pro Vratimovské noviny.
Mladých lidí, kteří by se hrnuli do komunální politiky, není mnoho. Proč jste se do
toho rozhodl jít vy?
Do komunální politiky jsem nakoukl
v komunálních volbách 2010, kdy jsem byl
osloven TOP 09, abych za ně kandidoval.
Od té doby jsem komunální politiku začal
více sledovat a v dubnu 2013 založil s kolegy občanské sdružení PRO Vratimov.
Nelíbily se nám některé kroky radnice
a malá informovanost směrem k občanům,
takže jsme se to snažili napravit. V komunálních volbách 2014 jsme již kandidovali
a získali tři mandáty. V zastupitelstvu jsme
pokračovali ve snahách o lepší informovanost občanů a ve spolupráci s tehdejším
místostarostou Martinem Čechem se nám
podařilo prosadit například přímé přenosy
ze zasedání zastupitelstva.
Jak hodnotíte výsledky komunálních voleb a náladu ve vedení města? Připomeňme, že vaše volební uskupení Nezávislí
získalo v říjnových volbách nejvíc hlasů
a spolu s dalšími dvěma nejúspěšnějšími
subjekty utvořilo silnou koalici.
Moc děkuji všem občanům, kteří přišli
volit, a to nejen nás. Jsem rád, že se od
minulých voleb zvedla volební účast. Můj
názor je, že komunální volby jsou mimořádně důležité, protože se nejvíce dotýkají
samotných občanů, a účast pod 50 procent
je pro mě malá. A k výsledkům voleb…
Doufal jsem v navýšení mandátů aspoň
o jeden, ale že vyhrajeme volby, jsem nevěřil. Myslím, že jsme měli skvělou kampaň, za kterou bych chtěl poděkovat Radku
Nitkovi a Michalu Kocurkovi. Uznání ale
patří všem kandidátům našeho sdružení
– bez nich bychom těchto výsledků nedosáhli.
A pokud jde o koalici?
Již na konci minulého volebního období jsme deklarovali, že bychom rádi
spolupracovali s Martinem Čechem. Viděli jsme ho jako jediného kandidáta na
funkci starosty, který by zajistil kontinuitu
z minulého období a pokračování již rozpracovaných věcí. Po volbách jsme proto
chtěli vytvořit dvoukoalici s Nezávislými
– STAN, po širším jednání i se zástupci
ANO a po zvážení všech pro a proti jsme
ale rádi za současnou trojkoalici, která dis-

ponuje v 17členném zastupitelstvu silným
mandátem 13 hlasů.
V minulém volebním období byla funkce
místostarosty neuvolněná, nyní pracujete
na radnici na plný úvazek. Proč tato změna?
Nám by nevadilo pokračovat ve stavu
dvou neuvolněných místostarostů, ovšem
volební výsledky tyto záměry změnilo.
Osobně jsem dlouho zvažoval, zda vůbec
jít do uvolněné funkce. Probíral jsem to
s rodinou, s Radkem Nitkou, s Martinem
Čechem, který mi sděloval své hodnocení
minulých čtyř let. Nakonec jsem se rozhodl otočit svůj profesní život naruby.
Čeho chcete ve své funkci dosáhnout?
Máte nějaké konkrétní projekty, které
chcete uskutečnit?
Rád bych samozřejmě prosadil co nejvíce z našeho volebního programu. Nebudu
se tady zmiňovat o projektech, které již
běží. Z těch nových a pro mě stěžejních je
to například zavedení služby senior taxi,
dosažení bezbariérovosti městských budov,
uskutečnění vize městského stadionu či
příprava výstavby sportovní haly. Chci přirozeně také pokračovat ve zlepšování komunikace mezi městem a občany. Za první

krok v tomto směru lze považovat spuštění
k 1. prosinci oficiálního facebooku města.
V první fázi bude sloužit hlavně k informování občanů, protože z kapacitních a organizačních důvodů nebude prozatím možné
odpovídat na individuální dotazy.
Jste rodilý Vratimovák. Jaký máte vztah
k tomuto městu a v čem vidíte perspektivu
jeho rozvoje?
Mě se tady žije dobře. V podstatě zde
trávím veškerý svůj čas, protože jsem ani
nedojížděl za prací. Jako jednu z výhod
Vratimova vidím dobrou dopravní dostupnost, ať už autobusy ostravské městské
hromadné dopravy, na kole či po železnici. Vysoce hodnotím také úroveň spolkové
činnosti, které se ostatně se starostou Martinem Čechem oba účastníme. On u hasičů,
já od roku 1999 u vratimovského Domu
dětí a mládeže. Na druhou stranu si některé
spolky takzvaně hrají na vlastním písečku
a mnoho akcí se proto dubluje. Takže bych
byl rád takovým stmelovacím a koordinačním prvkem a podporoval větší městské
akce.
Začíná nový rok 2019. Co přát občanům
města na těch dalších 365 dní?
Spokojenost, rodinné zázemí, pohodu,
dobrou práci, ale především zdraví, což je
pro občany bydlící v jednom z nejvíce znečištěných regionů Evropy to nejdůležitější.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Bc. David Böhm (39 let)
je vratimovským rodákem. Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity,
obor rekreologie. Od roku 2003 pracoval ve vratimovské firmě KES – kabelové a elektrické systémy, nejdříve jako skladník, od roku 2008 na pozici normovač. Je ženatý.

Místostarosta David Böhm pečetí kasičky pro Tříkrálovou sbírku, která se bude
konat v době od 1. do 14. ledna.
Foto: KS
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Se senátorem
o dopravních problémech

Ze schůze rady města
Dne 29. 11. 2018 rada města mimo jiné:
 s chválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.670 Kč
z rozpočtu města Spolku seniorů města Vratimova,
 s chválila provedení oprav v obecních bytech v domech č. p.
206, č. p. 831 a č. p. 832 v ulici Frýdecké ve Vratimově, ve
kterých končí pronájem ke dni 30.11.2018,
 r ozhodla, že Stavební a dopravní komise bude ve volebním
období 2018–2022 pracovat ve složení: Ing. Christos Kirkopulos, Michal Kocurek, MUDr. Dušan Kučera, Ph.D.,
MBA, Ing. Jiří Pardubický a Bc. Hynek Daňa,
 r ozhodla, že Bytová a sociální komise bude ve volebním
období 2018–2022 pracovat ve složení: Mgr. Kateřina
Čechová, Ing. Lenka Kičmerová, Mgr. Radek Nitka, Jaroslava Machová a Ing. Kateřina Žvaková,
 r ozhodla, že Zájmová a sportovní komise bude ve volebním
období 2018–2022 pracovat ve složení: Bc. Hana Nevrlá,
Kamil Hrabec, Ing. Lenka Kašičková, Marian Lastovica
a Ing. David Valenčin,
 s chválila zahájení zkušebního provozu oficiálního facebookového profilu města po dobu 3 měsíců.

Do Vratimova zavítal v pondělí 19. listopadu senátor plk. Ing.
Zdeněk Nytra, který byl zvolen za náš volební obvod č. 70 na
období let 2016–2022. Stali jsme se tak prvním městem, které
senátor navštívil po letošních komunálních volbách.
Při setkání jsme debatovali o problémech města, hlavně s dopravou. Projednávali jsme zejména složitou situaci na křižovatce u čerpací stanice Shell ve Vratimově, ve Vratimovské
ulici v Horních Datyních či na železničním přejezdu Buničitá.
Senátor se zajímal také o problematiku likvidace kalů z areálu
bývalých papíren a o stav ovzduší.
Protože senátor Zdeněk Nytra je současně členem Rady města Ostravy, věříme v podporu při řešení především dopravních
problémů našeho města.
Bc. David Böhm
místostarosta

Dne 13. 12. 2018 pak také:
 r ozhodla, že nájem informačních vývěsních skříněk na zastávce MHD na pozemku parc. č. 141/1, k. ú. Vratimov,
bude uzavřen s těmito nájemci: Ano 2011 Vratimov, DDM
Vratimov, FC Vratimov, TTC MG Odra Gas Vratimov, OV
KSČM, Péče srdcem, z. ú., PRO Vratimov, SDH Vratimov,
Spolek seniorů, STaN Vratimov, Svaz tělesně postižených
a TJ Sokol Vratimov.

Z jednání zastupitelstva města
Dne 12. 12. 2018 zastupitelstvo města mimo jiné:
 r ozhodlo, že Finanční výbor bude ve volebním období
2018–2022 pracovat ve složení: Ing. Lenka Kašičková,
Ing. Lucie Krausová, Aleš Šklář, Dorika Valasová a Patrik
Wehowský,
 r ozhodlo, že Kontrolní výbor bude ve volebním období
2018–2022 pracovat ve složení: Ivo Kičmer, Libor Svoboda
a JUDr. Dagmar Hrudová,
 s chválilo Rozpočet města Vratimova na rok 2019 dle předloženého návrhu,
 s chválilo Operační plán zimní údržby místních komunikací
ve Vratimově a Horních Datyních na sezónu 2018/2019.
Celý zápis je k dispozici na stránkách města – www.vratimov.
cz.
Bc. Martin Čech, starosta města

Starosta Martin Čech (uprostřed) a místostarosta David Böhm (vpravo) se senátorem Zdeňkem Nytrou.
Foto: MěÚ

Chraňte vodoměry před mrazem
Chraňte své vodoměry, varují zaměstnanci Severomoravských vodovodů a kanalizací, kteří museli během minulé zimy
řešit na území kraje více než 400 vodoměrů poškozených mrazem. Stejně tak může být vodoměr poškozen při snaze o jeho
rozmražení vysokou teplotou, například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Výměna poškozeného vodoměru
stojí v průměru zhruba dva tisíce korun.
(red)

Nové ceny vodného a stočného
Představenstvo Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVAK, a. s.) schválilo koncem listopadu nové ceny vodného
a stočného, které budou platné od 1. ledna 2019. Za pitnou vodu (vodné) zaplatí odběratelé 39,18 Kč/m3 bez DPH, tj. 45,06 Kč
včetně 15% DPH. Cena odvedené vody (stočné) činí 34,80 Kč/m3 bez DPH, tj. 40,02 Kč včetně 15% DPH. Jedná se o cenu vody
odvedené systémem SmVAK.
Pokud uzavřené smlouvy nestanoví jinak, budou nové ceny uplatněny vůči odběratelům SmVAK po prvním odečtu měřidel
v roce 2019.
(red)

3

informace občanům

Nezákonně odložené odpady
Vzhledem k tomu, že na některých místech našeho města se opět hromadí odpad
mimo místa k tomu určená, opakovaně
upozorňujeme, že takovéto počínání je
nezákonné! Nakládání s odpady se řídí
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Vratimova, ve které je stanoveno, že
odpad je nutno odkládat pouze na místa
k tomu určená.

Určenými místy se rozumí:
✓ sběrné nádoby pro sběr směsného komunálního odpadu, sběrné nádoby
pro sběr tříděného komunální odpadu,
✓ logistické centrum odpadů svozové
firmy FCC Česká republika, s.r.o., na
adrese Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová (za čerpací stanicí Shell), provozní
doba středa, čtvrtek, pátek od 7 h do
18 h pro sběr objemného a nebezpečného odpadu a tříděného komunálního odpadu,

✓ Vratimovské služby, spol. s r. o., na adrese J. Žemly 1083, Vratimov, provozní doba od 7 h do 15 h pro sběr biologických odpadů rostlinného původu,
✓ přechodná předem vyhlášená stanoviště v jarním a podzimním termínu na
území města Vratimova pro sběr objemného a nebezpečného odpadu.
Odkládáním odpadu mimo místa
k tomu určená dle § 4 odst. 2 zákona
251/2016 Sb., o některých přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů „fyzická,
právnická nebo podnikající osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost
stanovenou v obecně závazné vyhlášce
obce“. Za tento přestupek je možno dle
zmiňovaného zákona uložit pokutu do
výše 100 000 Kč. Doložené fotografie dokumentují porušení této obecně závazné
vyhlášky v listopadu tohoto roku na ulici
U Společenského domu ve Vratimově.
RNDr. Ivana Hranická
Odbor VaŽP

UPOZORNĚNÍ

Černé skládky vznikají i v samotném centru města.

Foto: KS

Upozorňujeme občany, že od ledna
2019 mohou využívat nový typ svozu
komunálního odpadu, a sice výsyp 1 x
za 4 týdny i u menší nádoby o obsahu
80 l. Tato služba stojí na rok 912 Kč.
RNDr. Ivana Hranická
Odbor VaŽP

Turisté hodnotili svoji činnost
Oprávněná hrdost na výsledky činnosti
v roce 2018 a velký dík pro předsedu Mgr.
Jana Sládka, který se po 53 letech rozhodl
z věkových a zdravotních důvodů odstoupit
z funkce. Tak by se dal charakterizovat průběh výroční valné hromady odboru Klubu
českých turistů Horní Datyně, která se konala 23. listopadu v restauraci U Brbloně.
Odbor KČT Slezská brána Horní Datyně
je jedním z velkých spolků v místě svého působení i ve sdružení obcí Slezská brána. Významné místo zaujímá také v rámci oblastní
a krajské organizace KČT. Celkem sdružuje
119 členů, a to nejen z Horních Datyň a Vratimova, ale také z Václavovic, Šenova, Ostravy a dalších obcí.
Seznam akcí, který odbor uspořádal v roce
2018, probíhajícím ve znamení oslav 100.
výročí vzniku Československa a 130 let Klubu českých turistů, je opravdu dlouhý. Otevírá ho Novoroční čtyřlístek, na který navazuje
seriál zimních autobusových zájezdů, miniškola zimního táboření, zahájení cyklistické sezóny, 32. ročník Pochodu okolo Václa-

Snímek z miniškoly zimního táboření ve Slezských Beskydech.
Foto: KČT Horní Datyně

vovic a cyklojízdy Slezská brána, 31. ročník
Pochodu k pramenům Luciny na Prašivou,
prázdninové pobyty na chatě Morávka,
Anenský pochod po Beskydech, seriál turistických akcí k 100. výročí republiky a 130
letům KČT, jubilejní 60. ročník Bezručova
výplazu na Lysou horu, Cyklojízda Radegast
2018, 52. ročník Zimního táboření Klondyke
a řada dalších. Šest iniciativ odboru se ocitlo v oblastním či celostátním kalendáři akcí
KČT. Vedle turistických předsevzetí a vlastní klubové činnosti se odbor podílel také na
4

veřejném dění v obci. Stavění májky, táborák
a setkání s občany v předvečer 1. května patří každoročně k největším společenským akcím v Horních Datyních. Ocenění si zaslouží
výstavka KČT v místní knihovně či podíl
členů odboru na vybudování a otevření parčíku a větrného mlýnku, který se stal jednou
z atrakcí Vratimova.
A na vavřínech hornodatyňský odbor KČT
rozhodně usínat nemíní. Svědčí o tom schválený plán hlavních akcí na rok 2019. „Plán
obsahuje všechny druhy turistiky – pěší,
cyklo, lyže, zimní táboření, vodácké akce,
jeskyně, zájezdy i prázdninové tábory. Důležité je směrování akcí. Výběr je umožněn
dospělým, juniorům, rodinám s dětmi, dětem
i seniorům. Podstatné je, že akce jsou určené
nejenom pro členy, ale také pro neorganizované občany a veřejnost,“ zdůraznil odstupující předseda Jan Sládek, který byl jmenován
čestným členem odboru KČT.
Novým předsedou odboru KČT Slezská
brána Horní Datyně byl zvolen dosavadní
člen výboru Ing. Jan Tlolka.
(red)
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ANKETA VN

Městský ples se vrací
Vratimov se vrací k tradici pořádání Městských plesů. Ten
první obnovený se uskuteční 1. března od 20 hodin ve Společenském domě. Vstupenky, které slouží současně i jako losy
do tomboly, lze zakoupit na sekretariátu Městského úřadu Vratimov. Večeře lze objednat od poloviny ledna. Více informací
na tel. 595 705 953. Hrát bude kapela Tyrkys, nebude chybět
welcome drink, program. Je hezké být u něčeho, co se vrací.
(red)

V poslední dekádě listopadu se konala tradiční
setkání vedení města se seniory staršími 70 let.
Jak tuto akci města hodnotí, jsme zjišťovali v rámci
ankety Vratimovských novin.

Marie Slivová (85 let), Horní Datyně:

VRATIMOV

Líbí se mi to, ale jednou za rok je málo. Měli bychom mít i nějaká další setkání seniorů nebo něco
takového. U nás v Datyních nemáme organizaci důchodců a všichni si určitě přejí, abychom se alespoň
občas setkali.

0ÃVWVN¯SOHV

Miroslav Slíva (72), Horní Datyně:

1. března 2019 ve 20 hodin

Já už jsem byl na tomto setkání hodněkrát, protože když jsem byl mladší, dovážel jsem tu koláče
a pomáhal ženským, které se o to staraly. Teď jako
senior jsem tu podruhé. Je to dobrá akce, alespoň
se potkáme, můžeme si povykládat. Jinak vždycky
je i nějaké vystoupení, je se na co chvilku dívat, takže jsem
spokojený.

Společenský dům Vratimov
Cena 250 Kč | slosovatelná vstupenka

ys

ela Tyrk

p
Hraje ka

Jan Číž (73), Horní Datyně:
Mě osobně se tato akce líbí. Letos jsem tu podruhé a nevidím, co by se dalo vylepšit. Důležité je,
že umožňuje styk občanů s obcí, kdy mají občané
možnost osobně a podrobně se vyjádřit k věcem,
které by asi běžně nesdělovali.

Welcome drink
Program

Ludmila Babišová (86), Vratimov:

Tombola

Na setkání s vedením města chodím každý rok.
Líbí se mi to, ty proslovy, jak nás starostové informují o všem, co tu udělali. Pak je tu hudba, jenom
tanečníky by měli pozvat, protože jich je málo
a nemáme s kým tancovat.

9SĜtSDGČQHSĜt]QLYpKRSRþDVt
EXGHSURJUDPSĜHVXQXWGRYQLWĜQtFK
Prodej vstupenek: sekretariát
MěÚ Vratimov
tel.: 595 705SURVWRU6SROHþHQVNpKRGRPX
953

Miroslava Javorková (79), Vratimov:
Já jsem tady asi počtvrté. Vždy to bylo příjemné a nezměnilo se to ani za nového starosty, pana
Čecha. Sejdu se tady se svými spolužačkami, spolubydlícími, posedíme, povykládáme, poslechneme
si hudbu, strávíme dvě hodinky mezi lidmi.

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská brána
Horní Datyně v lednu 2019:
 1. 1. – Novoroční čtyřlístek Slezská brána (vycházka, setkání s přáteli). Start v 14.30 hod. u Kulturního domu v Horních Datyních (nebo po vlastní trase z domova), sraz od 15 hod. v hospůdce U Brbloně poblíž konečné
zastávky autobusu č. 21. Hlavní trasa: Kulturní dům, větrný
mlýnek, urnový háj, restaurace U Brbloně. Při setkání bude
možné získat plán akcí KČT Horní Datyně na rok 2019.
 18.–20. 1. – Mini škola zimního táboření. Hrádek u Jablunkova, chata Hrádek, Izidorova zvonička.
 19. 1. – Autobusový zájezd Slezské Beskydy, Hrádek
u Jablunkova. Odjezd v 8.30 hod. od Kulturního domu v Horních Datyních. Přihláška předem. Cena 80 Kč pro členy, 120
Kč pro nečleny.
Informace: kct.sladek@quick.cz.

Bronislav Dudzik (80), Vratimov:
Se ženou jsme tu asi popáté. Vždycky to je pěkné. Hezký kulturní program, fundovaný výklad starosty o Vratimově, o hospodaření a perspektivách
města, není si na co stěžovat. Já jsem se vždycky
řídil příslovím, že ber, Michale, co Pánbůh dává,
ne, co by si chtěl. Takže jsem spokojený, naprosto.

Petr Kočvara (72), Vratimov:
Jsem na této akci poprvé, takže nemám s čím
srovnávat. Nejvíc mne překvapilo, že se lidé hodně ptali, mluvili, že se rozvinula bohatá debata. Je
vidět, že lidé mají o dění ve městě, ve kterém žijí,
opravdu zájem.
(red)

Mgr. Jan Sládek
KČT SB Horní Datyně
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Nová tradice: Pasování na prvňáčky
Pro prvňáčky ze Základní školy Masarykovo náměstí, jejich rodiče a blízké to
byl velký den. Ve čtvrtek 29. listopadu
se všichni sešli v koncertním sále základní umělecké školy na besídce, kterou pro
ně připravila třídní učitelka 1. třídy Nelly
Kavalová a jejímž vyvrcholením bylo historicky první pasování dětí na žáky první
třídy.
Ještě než k tomu došlo, museli žáčci předvést, co se za tři měsíce ve škole naučili.
Nejprve zazpívali za klavírního doprovodu
učitelky Kavalové písničky, které zvládli
v hodinách hudební výchovy. Potom následovala abeceda, která někomu možná přijde
jednoduchá, ale zapamatovat si všechna ta
písmena, naučit se nazpaměť celou abecedu a ještě ji zakomponovat do společné
písničky, to je pro prvňáčky velký výkon.
Aby toho nebylo málo, předstupovaly děti
před rodiče ve dvojicích s krátkými básničkami na jednotlivá písmena. Zvládly vše na
jedničku – nikdo na nic nezapomněl, nikdo
nic nepopletl, takže potlesk jejich nejbližších byl zasloužený. Potom už přišel vrchol
besídky: každé dítě bylo slavnostní šerpou
pasováno na žáka 1. třídy ZŠ Vratimov,
Masarykovo náměstí a obdrželo Slabikář,

Teď už pasovaní prvňáčci na společném snímku s učitelkou Nelly Kavalovou a ředitelkou Martinou
Pelikánovou.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

který ho bude provázet po celý zbytek prvního školního roku. Hezkou tečkou pak
bylo společné posezení dětí, rodičů, třídní
učitelky a ředitelky školy Martiny Pelikánové s pohoštěním v podobě dortu. To nejdůležitější je, že byla založena nová tradice,
ve které budeme pokračovat.

Za školu bych chtěla poděkovat řediteli
ZUŠ Davidu Schreiberovi za propůjčení
koncertního sálu, rodičům za hojnou účast
a zájem a učitelce Kavalové za její snahu,
obětavost a lásku k dětem.
Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Základna malých ekologů se rozrůstá

Vratimovské děti se učí pracovat s vodou.

Co všechno se dá dělat s „obyčejnou“
vodou si vyzkoušely děti loni v listopadu
při dalším setkání malých ekologů z ekologického kroužku při Mateřské škole
Vratimov a žáků z ekologického kroužku

Foto: Monika Chylinská

při Základní škole Datyňská. Jak mateřská, tak základní škola plní ve školním
roce 2018/2019 mezinárodní program
Ekoškola, jehož koordinátorem je sdružení Tereza.
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Děti se tentokrát sešly v environmentální učebně ZŠ Datyňská, která je vybavena
novými výukovými pomůckami a experimentálními sadami. Při setkání si vyzkoušely několik pokusů s vodou. Společně
s žáky se rozdělily do smíšených skupin.
První skupina měla za úkol zjistit, kolik
asi děti vypijí vody za jedno dopoledne.
Vodu přelévaly z nádob do odměrných
válců, které posléze žáci vyhodnotili a naměřené hodnoty zapsali. Další skupina
prováděla barevné experimenty s vodou,
při kterých děti zjišťovaly, jak voda mění
svůj vzhled vlivem barviv. Třetí skupina
manipulovala s vodou pomocí pipet, injekčních stříkaček a kádinek. Děti rovněž
pozorovaly drobné předměty vodními lupami.
Jak už to u dětí bývá, vodní aktivity
je velmi zaujaly. Pedagogy pak potěšil jejich zájem a nadšení. Nejvíce jsme však
měli radost ze skutečnosti, že děti, které
se ekologickým aktivitám začaly věnovat v předškolním věku, pokračují v této
činnosti i jako školáci. Základna malých
ekologů ve Vratimově se tak systematicky rozrůstá.
Mgr. Monika Chylinská, MŠ Vratimov
Ing. Lenka Kičmerová, ZŠ Datyňská
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Putování za děsivou i pohádkově krásnou historií Polska
Na poznávací zájezd do Polska se vydalo v pátek 7. prosince 47 žáků 8. a 9. tříd
ZŠ Masarykovo náměstí. Prvním cílem
jejich cesty byla Osvětim. Z hodin dějepisu věděli, že je čeká prohlídka jednoho
z největších koncentračních táborů na
světě. Avšak příběhy, které se dozvěděli
od průvodce, je naprosto šokovaly. Byly
to totiž příběhy plné neuvěřitelné krutosti,
ponížení a nelidského zacházení. Seznámili se s životy lidí z fotografií, z dopisů,
z nekonečných seznamů. Viděli oblečení
i věci denní potřeby, které dodnes vydávají svědectví o jejich majitelích, kteří
našli smrt v prostorách tábora. Je vůbec
Vratimovští školáci v polské Osvětimi.

možné, že 100 tisíc lidí žilo ve stájích pro
dobytek? Jak se podařilo některým přežít? Mohl někdo se zkušeností s životem
v koncentračním táboře ještě vůbec někdy
žít normální život?
Takové a další otázky bylo slyšet v autobuse při cestě žáků do Krakova, dalšího
místa jejich putování. V Krakově nejprve
zhlédli budovu Schindlerovy továrny, kterou mnozí z nich znají z filmu Schindlerův seznam. Následovala procházka Kazimierzí, původně samostatným židovským
městem, které je dnes součástí Krakova.
Potom děti vystoupaly na krakovský hrad
Wawel, kde nadšeně vyfotily draka plivajícího oheň a areál hradu, který sloužil do
roku 1734 jako sídlo polských králů.
A potom nastal vrchol exkurze, které-

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

ho se žáci už nemohli dočkat – návštěva
Hlavního náměstí a krakovských vánočních trhů. Při procházení krakovských
uliček obdivovali překrásnou vánoční výzdobu, na náměstí je pak čekala spousta
stánků nabízejících vánoční ozdoby, hezké, voňavé i chutné výrobky. Po krátkém
představení Hlavního náměstí se účastníci
zájezdu nechali pohltit nákupní horečkou.
Někteří nakupovali nejrůznější dobroty,
většina dětí si však domů odvážela i vánoční dárky pro své blízké, protože právě
v pátek 7. prosince 2018 si mnoho z nich
uvědomilo, jak krásné je mít možnost vrátit se ke svým rodinám a o hrůzách války
jim moci jen vyprávět.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Masarykovo náměstí

Akce Domu dětí a mládeže
Karneval pro nejmenší
V sobotu 12. ledna od
15:30 hodin v sále DDM
Vratimov začíná Karneval pro nejmenší děti ve
věku 2–6 let. Akce plná
soutěží, tance a „řádění“ v maskách.
Předprodej vstupenek od 3. do 10. ledna
2019 nebo do zaplnění sálu na recepci
DDM Vratimov. S sebou: masku, přezůvky.
Bližší informace: Věra Pacíková,
tel.: 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Chemical laboratory
V sobotu 19 ledna si vytvoříme chemickou laboratoř! Přihlášení „chemici“ se
seznámí s pravidly laboratoře a plánovanými pokusy. Děti si vyzkouší experimenty samy a domů se vrátí s poznámkami k jednotlivým pokusům. Zkoumat

budeme vodu, která je všude kolem nás
a je samozřejmostí každodenního života.
Bližší informace: Renáta Míčková,
tel.: 739 201 078,
r.mickova@ddmvratimov.cz.

Výprava na TITANIC výstavu
V pátek 25. a sobotu 26. ledna vyrazíme s výpravou za poznáním do Brna na
TITANIC výstavu, kde vstoupíme na
palubu legendárního Titaniku. Prožijeme
příběhy cestujících a odhalíme příčiny
dávné tragédie. Pro děti je připravena
Dobrodružná cesta za pokladem oceánu,
včetně hrací karty a sladkého pokladu.
Den před odjezdem se naučíme postavit
loď ve světě Minecraftu.
Bližší informace: Renáta Míčková,
tel.: 739 201 078,
r.mickova@ddmvratimov.cz.

Výlet na Kubánkov
V neděli 27. ledna od 8:50 hodin plánuje7

me výlet na horu Kubánkov. Určeno pro
všechny děti od 6 do 12 let. Pro zpestření
budeme opékat párky. S sebou vhodné
oblečení a obuv na hory, batoh, láhev na
pití, svačinku, případně kapesné, kartičku
zdravotní pojišťovny.
Bližší informace: Klára Pastorková,
tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Pololetky
Během pátečních pololetních prázdnin
1. února připravujeme pro děti návštěvu
UM parkour parku. Přihlášení do 21. ledna 2019.
Bližší informace: Věra Pacíková,
tel.: 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.
Více na webových stránkách
www.ddmvratimov.cz.
(ddm)
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Mladý vědec 2018

Na procházku za bobry

Toto mohli udělat jenom bobři, říká Ivo Kičmer.

Mladý vědec je projekt pro kluky a holky, kteří se chtějí
něco dozvědět o fyzice a chemii. Kdo jiný by ho měl v České
republice zaštiťovat, když ne Debrujáři. Ti, kteří celý rok za
pomoci svých vedoucích bádají, zkoumají, přemýšlejí.
Aby si mohli osobně popovídat a předvést, co umí a co je
baví, uskutečnilo se o víkendu 23.–25. listopadu 2018 v Uherském Brodě celorepublikové setkání Mladých vědců. Co na
nás čekalo? Cesta plná dobrodružství, skvělá večeře, ve kterou jsme už ani nedoufali. Tu jsme snědli poměrně spěšně,
protože na nás čekalo 50 dychtivých párů dětských očí, a tak
jsme se později večer i my dostali k tomu, abychom předvedli, co jsme si nachystali. Hasicí přístroj Lukášovi spolehlivě
zadusil plamen, sáček od čaje se Davidovi ukázkově vznesl,
sopka Filipovi vzorně soptila, jen ta podložka zůstala ve Vratimově, ale nevadí, Debrujár si ví rady. Domčovi hořel cukr,
vlastně ne, nehořel, musel mu k tomu pomoct. A Matěje, jako
obvykle, zlobila samozápalka, ale o tom i na domečku víme
své.
Protože i Archimedes přišel na svůj objev ve vaně, bylo na
čase si do jedné větší v sobotu skočit. Šli jsme do Aquaparku.
Debrujárům se tady moc líbilo. Divoká řeka, chrliče s vodou,
tobogán a vůbec všechny atrakce byly v jejich obležení. Odpoledne jsme absolvovali workshop, ale téma vám záměrně
neprozradíme, no a v pozdějším odpoledni jsme se vydali na
hvězdárnu. Po večeři byla diskotéka, ale ta nás moc nebrala.
Raději jsme hráli hry, které jsme za naši účast obdrželi.
Děkujeme všem organizátorům za skvělou akci, všem dětským Debrujárům za inspiraci a těšíme se někdy příště.
Rado Kaduk a Václav Dušek
vedoucí zájmového kroužku Debrujáři při DDM Vratimov

Foto: KS

Ve Vratimově máme bobry! S touto zprávou přišel do redakce vášnivý rybář, milovník pstruhové vody a někdejší
místostarosta Ivo Kičmer. „Byli jsme se synem 25. listopadu rozloučit se s pstruhovou sezonou na rybářském revíru
se zvláštním určením Ostravice 2 a asi 150 metrů po proudu
od splavu u čerpací stanice Shell jsme zahlédli spadlý strom
ohlodaný v místě zlomu jako tužka, s haluzemi oloupanými
z kůry. Dost mne to překvapilo, udělat to mohli jen bobři,“
vyprávěl Kičmer. „Je to sice už na katastru Hrabové, ale hodně lidí tady chodí venčit psy, takže by se tam mohli podívat,“
dodal. A možná by se tam mohli vydat i bez pejsků. Po vánočním přejídání a novoročních oslavách je to totiž zajímavý tip
na procházku.
(red)

Sdílím svůj život
Dům dětí a mládeže ve Vratimově realizoval projekt Sdílím svůj život, který byl spolufinancován Moravskoslezským
krajem v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí na rok
2018. Jeho součástí byla setkání spolků seniorů. První připravil
7. listopadu Spolek seniorů města Vratimova, který ve Společenském domě ukázal, co vše umí kroužek vyšívání a háčkování. Pozvání přijali starosta Vratimova Martin Čech a místostarosta David Böhm. Přišli senioři z Řepišť, Paskova a Sedlišť.
Po zhlédnutí výstavky ručních prací všichni společně poseděli
a podebatovali nad malým pohoštěním.
Druhé setkání se konalo 14. listopadu v Paskově. Seniory ze
zúčastněných obcí přivítal starosta Petr Baďura, který je provedl krásně opraveným zámkem a pozval na společné posezení.
Třetí setkání proběhlo v řepišťské restauraci U Máně 28. listopadu. Po přivítání starostou Rostislavem Kožušníkem si účastníci prohlédli výstavku ručních prací a výrobu ručně dělaných
pohlednic.
Na závěr projektu se
uskutečnila v restauraci U Máně projekce
natočeného materiálu
ze všech obcí. Výbor

Senioři při závěrečném setkání v řepišťské restauraci U Máně.
Foto: DDM

Spolku seniorů města Vratimova děkuje DDM za tento projekt
a Petru Macurovi za obětavost při kompletaci video materiálů.
Vratimovští senioři se tak nejen pochlubili svými výtvory, ale
díky videu i ukázali naše město.
Anna Huppertová
Spolek seniorů

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je je 16. ledna 2019.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: Tisk Agency, s.r.o., Gajdošova 3280/29A, 702 00
Moravská Ostrava a Přívoz. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Ligová soutěž stolních tenistů
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto1
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).

Aktuální ligová tabulka po 11 odehraných kolech
vypadá následovně:
1. KST Vsetín

11

8

3

0

107:54

30

2. TTC Frýdlant

11

8

1

2

94:64

28

3. TJ Ostrava KST D

11

8

1

2

103:61

28

4. TTC Ostrava-Poruba

11

7

1

3

95:68

26

5. TJ Sokol Šarovy

11

6

2

3

95:67

25

6. TJ Chropyně

11

4

3

4

88:87

22

7. SK Přerov A

11

5

1

5

78:78

22

8. TJ Sokol Olomouc

11

4

0

7

67:90

19

11

3

1

7

75:89

18

10. TTC Bolatice

11

3

1

7

72:92

18

11. Orel Zlín

11

3

0

8

54:92

17

12. SK Přerov B

11

0

0

11

24:110
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9.

TTC MG Odra GAS
Vratimov

DružstvO TTC MG Odra GAS Vratimov A.

Foto: OST

Dlouhodobé soutěže stolních tenistů se ocitly před sváteční přestávkou ve své polovině. Zápasy druhé poloviny soutěže se rozbíhají 12. ledna 2019. Naši muži pojedou tento den hrát odvetu na
horkou půdu do Bolatic, které doma porazili po více než tří a půl
hodinovém boji v posledním prosincovém zápase těsně 10:7. Vítězství vybojovali především hráči David Štůsek a Jiří Skalický, kteří
oba vyhráli své tři dvouhry a navíc společně přidali bod ve čtyřhře.
Poslední tři výsledky našich stolních tenistů od posledního čísla
Vratimovských novin: TTC MG Odra GAS Vratimov – TTC
Frýdlant 4:10; – KST Vsetín 5:10; – TTC Bolatice 10:7.
V prosinci uspořádal oddíl stolního tenisu tradiční Vánoční turnaj pro děti a mládež (rok narození 2004 a mladší), muži se pak
utkali jako každoročně v prestižním Vánočním turnaji o putovní
pohár.
Oldřich Vrtal
předseda oddílu stolního tenisu

Pytel blech
s mikulášskou nadílkou

Fotbalisté
o pohár starosty

Jako pytel těch nejroztomilejších blech skákali, dováděli
a bavili se účastníci nedělní (2. prosince) Mikulášské nadílky
s Hopsalínem ve vratimovském Společenském domě. Řeč je
samozřejmě o těch nejmenších, i když zaplesat si na parketu
s čertem a dvěma čerticemi se odvážily i maminky a dokonce
i někteří tatínci, babičky a dědečkové. Nemohl samozřejmě
chybět Mikuláš, anděl a spousta dárečků. V úterý 4. prosince
vystupoval Hopsalín se svou čertovskou show ve Společenském domě znovu – tentokrát pro předškoláky a nejmladší
školáky z Vratimova a okolí. Převzít mikulášskou nadílku
a užít si zábavy jich přišlo na tři sta.
(red)

V lednu a únoru se uskuteční na umělé trávě další
ročník fotbalového Zimního turnaje mužů O pohár
starosty města Vratimova. Rozpis utkání:
Skupina A. 1. kolo (26. 1.): 10:00 Čeladná – Sn Ostrava,
12:00 Vratimov A – Vřesina, 14:00 Ostrava-Jih – Vratimov
B. 2. kolo (2. 2.): 10:00 Sn Ostrava – Vratimov A, 12:00 OV
Jih – Čeladná, 14:00 Vřesina – Sn Havířov. 3. kolo (9. 2.):
10:00. Vratimov A – OV Jih, 12:00 Vřesina – Sn Ostrava,
14:00 Čeladná – Darkovice. 4. kolo (16. 2.): 10:00 OV Jih
– Vřesina, 12:00 Čeladná – Vratimov A, 14:00 Sn Ostrava –
Janovice. 5. kolo (23. 2.): 10:00 Vřesina – Čeladná, 12:00 Sn
Ostrava – OV Jih, 14:00 Vratimov A – Koblov.
Skupina B. 1. kolo (27. 1): 10:00 Darkovice – Janovice,
12:00 Koblov – Sn Havířov. 2. kolo (3. 2.): 10:00 Janovice
– Koblov, 12:00 Vratimov B – Darkovice. 3. kolo (10. 2.):
10:00 Koblov – Vratimov B, 12:00 Sn Havířov – Janovice.
4. kolo (17. 2.): 10:00 Vratimov B – Sn Havířov, 12:00 Darkovice – Koblov. 5. kolo (24. 2.): 10:00 Sn Havířov – Darkovice, 12:00 Janovice – Vratimov B.
David Huser
sekretář FC Vratimov

Hopsalín v moři vratimovské drobotiny.
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Foto: KS

informace občanům

V galerii
se ukáže
Trojice
Vratimovská galerie připravuje další výstavu. Keramické andílky nahradí
expozice výtvarné skupiny
Trojice s názvem Na začátku roku. Vernisáž se koná
22. ledna v 17 hodin, výstava
potrvá do 7. března. Galerie
je otevřena vždy ve středu
a čtvrtek od 16 do 19 hodin
a během pořadů. Na základě
domluvy na tel. 595 700 751
lze otevřít i individuálně.

Městská knihovna informuje
Pátý ročník hry s názvem Lovci perel je opět
úspěšně za námi. Hry se zúčastnilo celkem 35
dětských čtenářů. Tři nejlepší čtenářky s největším počtem přečtených knih a získaných
perel přečetly 56, 40 a 36 knih a nasbíraly
6650, 3300 a 2450 morionů. Moriony jsou
herní peníze. Za naspořené moriony si mohli
účastníci hry v době od 10. do 21. prosince
koupit něco pěkného v našem bazárku. Děkujeme všem zúčastněným a budeme rádi, když
budete pokračovat v 6. ročníku hry, který začíná 3. ledna 2019.
Výstavy
✓ V chodbičce knihovny můžete do 10. ledna
zhlédnout výstavu novoročních přání, které jsme v posledních letech obdrželi z různých organizací a knihoven.
✓ Fotografie Luďka Krulikovského Barevně
i černobíle můžete zhlédnout od 11. ledna
do 1. března.

Nejbližší akce
✓ S knížkou do života – 6. března v 10 hod.
✓ Noc s Andersenem – 29.–30. března od 17
do 8.30 hod.
✓ Čteme s nečtenáři – 2. dubna v 16:30 hod.
Půjčovní doba: pondělí a čtvrtek 9–12,
13–18 hodin, úterý 9–12, středa zavřeno,
pátek 13–16 hodin.

Místní knihovna Horní
Datyně informuje
Výstavu v chodbičce knihovny s názvem
Beskydy budete moci zhlédnout od 7. ledna do
25. února, vždy v pondělí od 14 do 17 hodin.
Přejeme vám úspěšný a radostný rok 2019.

Městská

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

knihovna
VRATIMOV

Kronika města Vratimova, část 84, 1945

Milan Kaplan: Topoly.

Výtvarná skupina Trojice
vystavuje společně šest let
a za tu dobu uskutečnila deset výstav. Základ skupiny
tvoří Jana Dědochová, která
se věnuje vedle olejomalby
také tisku a malbě na hedvábí. Druhou osobností skupiny je Jana Vítová, která se
specializuje na keramické
plastiky. Mužský pohled na
svět zastupuje malíř Milan
Kaplan, který se prezentuje
roztíraným pastelem a akrylovými malbami s příjemnou
barevnou kompozicí. (red)

Milan Kaplan: Na pláži.

5. května vzdal se úřadu
zasloužilý starosta Jan Šimík
a odevzdal obecní úřad Národnímu výboru, ihned po osvobození ustanovenému. Sestával
z těchto občanů:
Hrdý Miloslav č. 342
Fluksa František č. 45
Mojžíšek Albrecht č. 340
Kahánek Robert č. 408
Žemlová Anna č. 356
Borovec Rudolf ml. č. 70
Kubíček Alois č. 357
Glac Antonín č. 277
Adamus Antonín č. 77
Vašíček Teofil č. 19
Kaloč Jaroslav č. 9
Pokluda Josef č. 401
Pěčonka Jan č. 60
Matuška Josef č. 380
Laskavský František č. 305
Šodek Leopold č. 347
Kogut Stanislav č. 382
Pavlická Růžena č. 39
Hammer František č. 183
Slíva Josef č. 262
Adamus František č. 296
Klíma Matěj č. 189
Sládeček Heřman č. 58
Nytra Rudolf č. 335
Vavřík Josef č. 333
Hrdý Viktor č. 402.

Předsedou národního výboru
byl Miloš Hrdý, místopředsedou Antonín Glac. Po takovém
rozrušení a rozvratech nebylo
úřadování snadné. Veliká starost nastala národnímu výboru
se zásobováním obce. Odnikud
se nic nedováželo, trati byly
rozbity, telefonní a telegrafní
spojení zničenmo, mosty roztrhány a tak se muselo občanstvo zásobovati svépomocně.
Všecko šlo dobře, hladu nebylo a občanstvo si vzájemně vypomáhalo. Veliká pomoc byla
zakrátko poskytnuta z akce
UNRRA (americká pomocná
akce) dodáváním masových
konzerv, tuků, mouky, cukru
apod. Tím byly zásobovací svízele zmenšeny.
Začátek vyučování
Po opravě a vyčištění školy
bylo v ní zahájeno vyučování
– svobodné české vyučování
– oproštěné od nacistických
lží a zkroucenin dne 22. května. Škola, oproštěna a zbavena
rmutu německého nacismu,
zbavena hanlivých německých
nápisů začala plniti své krásné národní poslání. Ve škole
bylo celkem 213 žáků a to: 104
chlapci a 109 děvčat.
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Návrat presidenta dr. Beneše
Dne 16. května vrátil se do
Prahy po 6. letém exilu náš
milovaný president Dr. Ed.
Beneš. Je to pro náš národ
den velmi významný, protože
národu je zachován jeho genius, člověk, který celý život
zasvětil práci pro osvobození
a šťastnou budoucnost svého
národa. Jeho život je usilováním pro pravdu a spravedlnost,
pro právo a svobodu každého
jednotlivce a pro štěstí národa
a proto ho národ tak miluje. Do
srdcí lidu zapsal se svými nezměrnými zásluhami o národ,
stát a republiku.
Žel, že bilance německého
řádění byla velmi smutná.:
Z Vratimova bylo gestapem
odvlečeno 38 občanů, z nichž
se 15 nevrátilo. Z vratimovských občanů byli tři zatčeni
jinde a z vězení se nevrátili.
Byli to František Křiva, Antonín Pěčonka a Bohumil Slíva.
Pěčonka a Křiva byli zatčeni
v Ostravě, Slíva v Pardubicích.
Pro činnost ve vojenském
odboji žalářováni byli: Rudolf
Slíva, Vladislav Mojžíšek, Jaroslav Studnička, Jan Žemla,
František Hrbáč.
(pokračování příště)

informace občanům
společenská
rubrika

VZPOMÍNÁME
Dne 6. ledna 2019 vzpomeneme
smutné 5. výročí úmrtí
pana

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 12. ledna si připomeneme
14. smutné výročí úmrtí
pana

Zdeňka Pavlovského.

Františka Zbořiláka.

S láskou vzpomínají manželka Libuše,
dcera Šárka, syn Tomáš s rodinami.
V našich srdcích zůstaneš navždy.

S láskou vzpomíná manželka
s celou rodinou.

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

Dne 12. března si připomínáme
4. smutné výročí úmrtí
pana

Vladislava Šebesty.

Štefana Dankovčíka.

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

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

Kdo v srdci žije, je stále s námi.
Dne 5. ledna 2019 si připomeneme
3. smutné výročí, kdy nás opustil
pan

Dne 9. ledna 2019 si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní

Emy Pischové.

Cyril Matlák.

S láskou vzpomíná dcera Renata
s rodinou.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Děkujeme…

BLAHOPŘEJEME

Dne 6. prosince proběhla první mikulášská nadílka v domech s pečovatelskou službou, kterou připravily děti z Dětského zastupitelstva města Vratimova. Jedná se o žáky 6. až
9. tříd vratimovských škol a pár studentů středních škol, kteří
tuto akci sami vymysleli. Upekli a nazdobili perníčky, sehnali
si kostýmy a s krásnými básničkami potěšili seniory, kteří by
jim touto cestou chtěli velmi poděkovat a popřát jim do nového roku jen samé úspěchy a šťastné dny.
Iveta Kaňáková, DiS.
sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby

Dne 1. ledna 2019 oslaví
krásné životní jubileum 80 let
můj milovaný tatínek,
pan

Anton Santus.
Do dalších let mu chceme popřát pevné
zdraví a životní vitalitu.
Dcera Jana s rodinou.

PF 2019
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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informace
občanům
akce v kulturním
středisku



Koncert Lubomíra
Brabce nadchl

Divadélko Ententýky

erka
Myška Klárka, veverka T
7HĘ=J@7GÑ

Výjimečné hudební zážitky si odnesli účastníci nedělního
(25. listopadu) koncertu předního českého kytarového virtuosa Lubomíra Brabce. Důstojné prostory vratimovského kostela
sv. Jana Křtitele se díky jeho umění proměnily v opravdový
chrám hudby, která zcela pohltila a okouzlila nadšené posluchače. Když se pak k ušlechtilému zvuku kytary přidaly hlasy
dětí z vokálního souboru Ozvěny, působícího při vratimovské
Základní umělecké škole, běhal lidem doslova mráz po zádech.
Nádherný hudební večer lze určitě zařadit mezi mimořádné
kulturní události.
(red)



!ęx70é:Jęx7

Při předložení vybarveného obrázku
obdrží dítě malé překvapení

20. ledna | 10 hodin | Společenský dům
Vstupné: dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč | rodinné vstupné (1 dítě, 1 dospělý) 90 Kč
Vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska. Úhrada možná i převodem.
Rezervace a informace na tel. 595 700 751.

Lubomír Brabec a děti z vokálního souboru Ozvěny při koncertu
v kostele.
Foto: KS

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

Akce, která chytá za srdce

Nedělní divadelní pohádky
pro rok 2019

Jedna z každoročně největších vratimovských akcí se povedla také na sklonku roku 2018. Přes mrazivé počasí přišly na
Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem, které se konalo poslední den listopadu ve Společenském domě a jeho okolí, stovky, možná tisíce lidí. Litovat nemuseli. Bohatá nabídka stánků,
atrakce jako živý betlém s velbloudí slečnou Šemi, vánoční dílničky, které připravil Dům dětí a mládeže, lití olova, balónky
přání zavěšované na vánoční stromky, milý kulturní program
i závěrečný ohňostroj určitě potěšily nejenom děti. Byl to hezký
úvod adventu.
(red)

Jednou z hvězd živého betléma byla velbloudí slečna Šemi. Foto: KS

12

20.ledna

Myška Klárka, veverka Terka a tři vlasy
Děda Vševěda (Divadlo Ententýky)

24. února

Jak pejsek s kočičkou vařili dort
(Divadélko Šamšula)

17. března

O líném Honzovi (Divadélko Smíšek)

14. dubna

O slepičce Kdákalce a zajíčcích
(DA Křesadlo)

19. května

Myška Klárka, veverka Terka a Dlouhý,
Široký a Bystrozraký (Div. Ententýky)

9. června

Indiánská pohádka
(Divadélko Smíšek)

7. července

Myška Klárka, veverka Terka
a Budulínek (Divadlo Ententýky)

22. září

Šamšula a Bambula ve škole
(Divadélko Šamšula)

20. října

Podzimní strašáci (Divadélko Smíšek)

10. listopadu

Jak si Káča poradila s čertem
(DA Křesadlo)

15. prosince

Vánoce s Taktíkem a Breptíkem
(DA Křesadlo)

informace občanům

Rok 2019

z pohledu
numeroempatie
Přednáška Dagmar Halotové

29. ledna v 18 hodin
Vratimovská galerie

Vstupné 70 Kč
Prodej vstupenek od 3. ledna v pokladně Kulturního
střediska Vratimov. Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a informace na tel.: 595 700 751.

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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informace
občanům
Frýdecká
1000/48 z tel. 595 700 750-4 z www.ksvratimov.cz z www.facebook.com/ksvratimov
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)LOPRYêNOXE

2. ledna v 19 hodin
3/NRPHGLHGUDPDYVWXSQp.þþOHQRYpNOXEX.þ
QHSĜtVWXSQpSURGČWLGROHWYSĤYRGQtP]QČQtVWLWXON\
5HåLH0DáJRU]DWD6]XPRZVND+UDMt0DWHXV].RĞFLXNLHZLF]$JQLHV]ND3RGVLDGOLN
0DáJRU]DWD*RURO5RPDQ*DQFDUF]\NDGDOãt
3ĜtEČKRYQLWĜQtVtOHDNUiVHþORYČNDVIDQWD]LMQtPLSUYN\DþHUQêPKXPRUHP6QtPHN
]tVNDOFHQX6WĜtEUQpKRPHGYČGDQD%HUOLQiOH

ÔçDVěiNRYL

5RGLQQê¿OP

9. ledna v 17 hodin
86$DQLPRYDQê¿OPURGLQQpYVWXSQp.þ  MHGQRWOLYHF.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH%UDG%LUG
9þHVNpP]QČQt-DURPtU0HGXQD7DWLDQD9LOKHOPRYi.OiUD-DQGRYi'DQLHO
5FKLFKHY,YD3D]GHUNRYiDGDOãt
2EOtEHQiURGLQDVXSHUKUGLQĤVHYUDFtVQRYêPGREURGUXåVWYtP

2NRFRXUX0LNHåRYL

6RERWQtSURPtWiQtSURQHMPHQãt

12. ledna v 10 hodin
ý5SiVPRDQLPRYDQêFKSRKiGHNYVWXSQp.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH-RVHI.OXJH
9\SUiYt.DUHO+|JHU
3RKiGN\0LNHãþDUXMH0LNHãMHGRPD2GHWHNWLYXVXOWiQRYL20LNHãRYČNRX]HOQp
KROLDGDOãt

ÔVPďY\VPXWQìFKPXçĪ

.RPHGLiOQtGUDPD

16. ledna v 19 hodin
ý5NRPHGLiOQtGUDPDYVWXSQp.þ
QHSĜtVWXSQpSURGČWLGROHW
5HåLH'DQLHO6YiWHN
+UDMt'DYLGâYHKOtN-DURVODY'XãHN0DULNDâRSRVNi2QGĜHM0DOêDGDOãt
)LOPSRGOHVWHMQRMPHQQpKRURPiQX-RVHID)RUPiQNDY\SUiYtPtVW\YWLSQpPtVW\
VPXWQpSĜtEČK\PXåĤ]DONRKROLFNpOpþHEQ\

7

3ĢtEďKNRĀHN

5RGLQQê¿OP

23. ledna v 17 hodin
ýtQDDQLPRYDQê¿OPURGLQQpYVWXSQp.þ  MHGQRWOLYHF.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH*DU\:DQJ
9þHVNpP]QČQt=E\ãHN+RUiN0DWČM0DFKiþHN9HURQLND9HVHOi0LODQ6OHSLþND
7RPiã-XĜLþNDDGDOãt
.RFRXU0DUYLQVHY\GiYi]GåXQJOHYHONRPČVWDGRVNXWHþQpGLYRþLQ\SOQpQiVWUDK
DGLYRNêFK]YtĜDW

3ĢtåHUN\]YHVPtUX

5RGLQQê¿OP

30. ledna v 17 hodin
1ČPHFNR/XFHPEXUVNR'iQVNRDQLPRYDQiNRPHGLH
URGLQQpYVWXSQp.þ  MHGQRWOLYHF.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH&KULVWRSK/DXHQVWHLQ:ROIJDQJ/DXHQVWHLQ
9þHVNpP]QČQt9RMWČFK+iMHN0DWČM+DYHOND3HWU*HOQDU=E\ãHN+RUiNDGDOãt
3RWUKOtXIRQL0RJ1DJD:DERVLQDMGRXOLGVNpKRNDPDUiGD/XLVHDVSROHþQČ
UR]MHGRXYHONROHSpGREURGUXåVWYtJDODNWLFNêFKUR]PČUĤ
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informace občanům
Kurzy ve Společenském domě od února
2019

ANGLIČTINA

POWER FITNESS

Pondělí 18.02.2019 – 10.06.2019, 1.400 Kč/16 lekcí
15:30–17:00 – 3. ročník, 17:00–18:30 – 4. ročník, učebna č. 11
lektorka: Mgr. Hana Kolmášová

Úterý 05.02.2019 – 11.06.2019, 1.100 Kč/19 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Mgr. Alisa Tykhonova – absolventka Fitness
akademie na Ukrajině.
Posilovací cvičení pro ženy i muže zaměřené na všechny
partie těla a pomáhající zpevnit problémové oblasti. Lekce
jsou vždy zakončeny strečinkem a poradenstvím lektorky
ohledně výživy.

BOSU
Pondělí 04.02.2019 – 10.06.2019, 1.070 Kč/18 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění svalů
celého těla.

JÓGA S LUCKOU
Středa 13.02.2019 – 12.06.2019, 880 Kč/16 lekcí
17:00–18:30, salónek
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale
také prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení
nemocí.

AEROBIC MIX
Pondělí 04.02.2019 – 10.06.2019, 1.040 Kč/18 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky,
břicho a zadek.

BODYSTYLING
Čtvrtek 07.02.2019 – 13.06.2019, 1.040 Kč/19 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků formou nenáročného aerobního cvičení.

RELAX A JÓGA
Pondělí 04.02.2019 – 10.06.2019, 1.040 Kč/18 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Protahování a posilování všech svalových skupin spojeno s koordinací pohybu a správným dýcháním při
provádění cviků.

PILATES
Čtvrtek 07.02.2019 – 13.06.2019, 1.020 Kč/19 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení břišních svalů a svalů spodní části zad.

SM SYSTÉM (ABY ZÁDA NEBOLELA)
Úterý 05.02.2019 – 11.06.2019, 1.120 Kč/19 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže
s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto problémům předejít.

SM SYSTÉM (ABY ZÁDA NEBOLELA)
Čtvrtek 07.02.2019 – 13.06.2019, 1.120 Kč/19 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže
s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto problémům předejít.

JÓGA S LUCKOU
Úterý 12.02.2019 – 11.06.2019, 990 Kč/18 lekcí
17:30–19:00, salónek
lektorka: Lucie Wiejovská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale
také prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení
nemocí.

POWER FITNESS
Čtvrtek 14.02.2019 – 13.06.2019, 750 Kč/13 lekcí
19:00–20:00, salónek
lektorka: Mgr. Alisa Tykhonova – absolventka Fitness
akademie na Ukrajině.
Posilovací cvičení pro ženy i muže zaměřené na všechny partie těla a pomáhající zpevnit problémové oblasti.
Lekce jsou vždy zakončeny strečinkem a poradenstvím
lektorky ohledně výživy.

PILATES
Úterý 05.02.2019 – 11.06.2019, 1.020 Kč/19 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení břišních svalů a svalů spodní části zad.

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek nebo osobně v pokladně kulturního střediska.
Po naplnění kurzu budete vyzvání k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést v pokladně nebo převodem na účet,
více informací na tel. 595 700 751.
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kam ve městě
informace
občanům
DATUM
NÁZEV
AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

Dotek andělů

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Tvář

19:00

Kino Hvězda, filmový klub

3.

Dotek andělů

16:00

Vratimovská galerie, výstava

8.

Robert Thomas: Osm žen

18:00

Společenský dům Vratimov, Těšínské divadlo, česká scéna

Dotek andělů

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Úžasňákovi 2

17:00

Kino Hvězda, rodinný film

Dotek andělů

16:00

Vratimovská galerie, výstava

O kocouru Mikešovi

10:00

Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší

Ples SDH Horní Datyně

20:00

Kulturní dům Horní Datyně, Sbor dobrovolných hasičů

Karneval pro nejmenší

15:30

DDM Vratimov

Dotek andělů

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Úsměvy smutných mužů

19:00

Kino Hvězda, komediální drama

17.

Dotek andělů

16:00

Vratimovská galerie, výstava

19.

Ples TJ Sokol Horní Datyně

20:00

Kulturní dům Horní Datyně, TJ Sokol Horní Datyně

20.

Myška Klárka, veverka Terka
a tři vlasy Děda Vševěda

10:00

Společenský dům Vratimov, nedělní divadelní
pohádka pro děti

22.

Na začátku roku

17:00

Vratimovská galerie, vernisáž výstavy

Příběh koček

17:00

Kino hvězda, rodinný film

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava

24.

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava

25.

Ples SDH Vratimov (hasičský bál)

20:00

Společenský dům, Sbor dobrovolných hasičů Vratimov

Karneval ZŠ Datyňská

15:00

Společenský dům Vratimov

Ples ZŠ a MŠ Václavovice

20:00

Kulturní dům Horní Datyně

Zimní turnaj mužů O pohár starosty
města Vratimova

10:00

Umělá tráva, Čeladná – Sn Ostrava, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty
města Vratimova

12:00

Umělá tráva, Vratimov A – Vřesina, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty
města Vratimova

14:00

Umělá tráva, Ostrava-Jih – Vratimov B, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty
města Vratimova

10:00

Umělá tráva, Darkovice – Janovice, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty
města Vratimova

12:00

Umělá tráva, Koblov – Sn Havířov, fotbal

Rok 2019 z pohledu numeroempatie

18:00

Společenský dům, přednáška

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Příšerky z vesmíru

17:00

Kino Hvězda, Rodinný film

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava

2.

9.
10.
12.
14.
16.

23.

26.

26.

27.

29.
30.
31.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO
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informace občanům

POBYTOVÉ TÁBORY

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

ZAKLÍNAČ

Krok za krokem z Vratimova I.

Místo: Louka Nadějov, Lukavec u Fulneku
Typ ubytování: stany s podsadou
Termín: 29. 6. – 13. 7. 2019 (15 dnů)
Vhodné pro děti 8 - 17 let
Cena: 4 150 Kč
Hlavní vedoucí: Jan Kludka

Termín: 1. 7. – 4. 7. 2019 (4 dny)
Vhodné pro děti 7 - 10 let
Cena: 1 200 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková

MÍČE, MÍČKY, KOŠÍKY IX.
Místo: TZ Dálava, Horní Žleb
Typ ubytování: budova, chatky
Termín: 4. 7. – 12. 7. 2019 (9 dnů)
Vhodné pro děti 7 - 15 let
Cena: 3 600 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Marcela Grácová

VIKINGOVÉ A RAGNARÖK
Místo: Louka Nadějov, Lukavec u Fulneku
Typ ubytování: stany s podsadou
Termín: 13. 7. – 26. 7. 2019 (14 dnů)
Vhodné pro děti 8 - 15 let
Cena: 3 700 Kč
Hlavní vedoucí: Petr Sochací

BADATEL, VÝTVARNÍK
Místo: RS Zákopčí, Hutisko Solanec
Typ ubytování: budova
Termín: 28. 7. – 3. 8. 2019 (7 dnů)
Vhodné pro děti 7 - 12 let
Cena: 3 100 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková

AVENGERS:
Záchrana světa před Ultronem
Místo: Horní Bečva, chata Unigeo
Typ ubytování: budova
Termín: 3. 8. – 10. 8. 2019 (8 dnů)
Vhodné pro děti 7 - 15 let
Cena: 3 400 Kč
Hlavní vedoucí: Radoslav Kaduk

ŠKOLA ČAR A KOUZEL V KRÁSNÉ
Místo: TZ Krásná
Typ ubytování: budova, stany s podsadou
Termín: 4. 8. – 11. 8. 2019 (8 dnů)
Vhodné pro děti 6 - 14 let
Cena: 3 300 Kč
Hlavní vedoucí: Věra Pacíková

BaSTa příměstský I.
Termín: 8. 7. – 12. 7. 2019 (5 dnů)
Vhodné pro děti 7 - 15 let
Cena: 1 500 Kč
Hlavní vedoucí: Klára Pastorková

BaSTa příměstský II.
Termín: 15. 7. – 19. 7. 2019 (5 dnů)
Vhodné pro děti 7 - 15 let
Cena: 1 500 Kč
Hlavní vedoucí: Klára Pastorková

BaSTa příměstský MINI
NOVINKA
Termín: 29. 7. – 2. 8. 2019 (5 dnů)
Vhodné pro předškolní děti
Cena: 1 500 Kč
Hlavní vedoucí: Klára Pastorková

Krok za krokem z Vratimova II.
Termín: 19. 8. – 23. 8. 2019 (5 dnů)
Vhodné pro děti 7 - 10 let
Cena: 1 500 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková

ODBORNÁ SOUSTŘEDĚNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ BOJOVÝCH
SPORTŮ U MOŘE PRO DOSPĚLÉ
Místo: Chorvatsko – bude upřesněno
Typ ubytování: apartmány
Termín: 21. 6. – 30. 6. 2019 (10 dnů)
Vhodné pro dospělé od 18 let se základní
průpravou
Cena: v jednání
Trenér: Jan Paldus

SOUSTŘEDĚNÍ BOJOVÝCH
SPORTŮ U MOŘE PRO DĚTI
Místo: Chorvatsko – bude upřesněno
Typ ubytování: apartmány
Termín: 28. 6. – 7. 7. 2019 (10 dnů)
Vhodné pro děti 8 – 16 let, začátečníci
i pokročilí
Cena: v jednání
Trenér: Jan Paldus

BADMINTON A MÍČOVÉ HRY
Sportovní soustředění - příměstský
Místo: Tělocvična Řepiště
Termín: 15. 7. – 19. 7. 2019 (5 dnů)
Vhodné pro děti 7 - 15 let
Cena: 1 600 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Marcela Grácová

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
MAŽORETEK a BAILARINAS
Taneční pobytové soustředění
Místo: v jednání
Typ ubytování: budova
Termín: 18. 8. – 24. 8. 2019 (7 dnů)
Cena: v jednání
Hlavní trenérka: Renáta Hloušová

ARCHI RIBELI
Hudební soustředění smyčce
Místo: v jednání
Typ ubytování: budova - hotelový typ
Termín: 18. 8. – 23. 8. 2019 (6 dnů)
Cena: v jednání
Hlavní vedoucí: Bc. Hana Nevrlá

BaSTa!
Místo: TZ Myšinec, Budišovice
Typ ubytování: chatky
Termín: 10. 8. – 17. 8. 2019 (8 dnů)
Vhodné pro děti 7 - 15 let
Cena: 3 400 Kč
Hlavní vedoucí: Mgr. Veronika Reiská

Více informací k táborům můžete získat na www.ddmvratimov.cz
nebo na tel.: 596 732 333.
Přihlašování bude zahájeno
3. 1. 2019 v 15 hodin.
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Rozhovor s členem rady

Město má rozpočet

Svozový kalendář

Druhá etapa odkanalizování Horních Datyň
Město Vratimov bude v letošním a příštím roce realizovat stavbu Odkanalizování
Vratimova-Horních Datyň – II. etapa. Na
základě výběrového řízení byla smlouva
podepsána se společností Skanska s cenou
za dílo 201.173.243 Kč včetně DPH. Součástí akce je také oprava dotčených komunikací včetně ulice Rakovecké.
Na webu města byl již dříve uveřejněn
předpokládaný harmonogram provádění,
přičemž v průběhu výstavby bude docházet k jeho úpravám. V únoru, pokud to
klimatické podmínky dovolí, započne realizace stavby. V letošním roce by měl být
proveden následující rozsah prací: výstavba stoky v části ulic Rakovecké, Severní,
Jižní, Přespolní, Pomezní, Emana Slívy,
Vratimovské, V Údolí, Na Pasekách, Ve
Strži, V Loukách, Na Kopci, Václavovické
(včetně ČS 3), dovybavení čistírny odpadních vod.
Omezení dopravy ve vašich ulicích vám
bude vždy oznámeno zhotovitelem stavebních prací. Napojení na kanalizaci bude
možné až po kolaudaci stavby (zatím je
předpoklad, že by se část kanalizace zkolaudovala na dvě části tak, aby mohly být

Stávající čistírna odpadních vod v ulici Ve Strži, do níž budou svedeny odpadní vody také v II. etapě
odkanalizování Horních Datyň.
Foto: MěÚ

některé nemovitosti připojeny třeba již
v roce 2020). Sledujte web města, kde budou v sekci zveřejňovány aktuální informace k průběhu výstavby kanalizace, ale
také k možnosti napojení vašich nemovitostí.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Bc. Vendulu Páleníkovou, telefon:
595 705 932, e-mail: palenikova.meu@
vratimov.cz.
Odbor investic a údržby
obecního majetku

VRATIMOV POD SNĚHEM

První polovina ledna přinesla vydatné sněhové srážky.

Foto: KS

informace
rozhovor občanům

Hovoříme s členem Rady města Vratimova Radkem Nitkou

Oblast sportu je pro mě velmi blízká
„Překvapilo mě, kolik procedurálních, nicméně nezbytných věcí se musí
řešit a odhlasovat, aby byl zajištěn běžný chod a hospodaření města. Až
v zastupitelstvu jsem si uvědomil a docenil práci úředníků v jednotlivých
odborech, bez jejichž práce by městský úřad nebyl schopen efektivně
fungovat.“ Těmito slovy mj. zhodnotil své působení v Zastupitelstvu
města Vratimova v minulém volebním období tehdy nejmladší vratimovský zastupitel Radek Nitka. Po komunálních volbách 2018 byl Radek Nitka zvolen i do Rady města Vratimova.
Co vás překvapilo v této nové funkci?
Nemluvil bych o překvapení, po čtyřech
letech v zastupitelstvu je pro mě působení
v radě další nová zkušenost. A musím říci,
že pozitivní. Už při povolebních jednáních
jsme měli s koaličními partnery na mnoho věcí podobný názor a tato shoda vládne
i nyní. Na hodnocení je brzy, ale cítím, že
je v radě pozitivní energie.
Jste znám jako velký sportovec. Hrajete
tenis, účastníte se vytrvalostních běhů.
Jak jste se k této zálibě dostal?
Ke sportu mě i sestru vedli rodiče. Tenis
jsem hrál závodně již od šesti let, postupně
mne ale přestal naplňovat a začal jsem hledat jinou výzvu. Mojí novou motivací se
stalo uběhnout maraton. Ten jsem poprvé
absolvoval v květnu 2015, letos bych si rád
zaběhl jubilejní desátý.
Jste fyzioterapeut. Který druh sportu je
pro lidi různých věkových kategorií nejprospěšnější a který byste naopak nedoporučil?
Obecně je prospěšný jakýkoliv pravidelně prováděný pohyb. Důležité je, aby
lidem přinášel radost. Osoby s nadváhou
by například měly zvolit spíše rychlejší
chůzi než běh. Jinak by ale jakýkoliv sport
provozovaný v rozumné míře a intenzitě
neměl uškodit.
Členové rady si po posledních volbách
rozdělili sféry zájmů. Vám připadla mj.
oblast sportu. Co budete v této souvislosti
prosazovat?
Oblast sportu je pro mě blízká, a proto
jsem si ji chtěl vzít na starost. V minulém
období vznikla ve městě koncepce rozvoje sportu, kterou chci dále rozpracovat.
To znamená provést analýzu stávajícího stavu hřišť a sportovišť ve vlastnictví
města a sportovních klubů a následně intenzivní komunikací se spolky a kluby
upřesnit jejich potřeby. Osobně si myslím,
že Vratimov nabízí mnoho míst ke sportování, ale chybí zde sportovní hala. Měli
bychom také řešit areál fotbalového stadionu. V současné době se finalizuje projekt
nové budovy koupaliště včetně restaurace

a zázemí pro fotbalisty. Problémem je, že
fotbalové hřiště s chátrající tribunou a běžeckou dráhou není ve vlastnictví města.
Byl bych rád, kdyby se podařila dohoda
s FC Vratimov a provedla se renovace tribun a oválu. Vznikl by tak hezký a ucelený
městský stadion.
Tradičními vratimovskými akcemi jsou
Jakubův běh Důlňákem a běh Zlatý podzim. Mluví se o tom, že je město chce podpořit.
Ano, měli jsme s místostarostou Bc.
Davidem Böhmem schůzku se zakladatelem a pořadatelem obou závodů Zdeňkem
Fejglem. Město má zájem, aby oba závody
pokračovaly. Finančně chceme podpořit
především delší, téměř 10 km dlouhý běh
Zlatý podzim, který je mezi běžci velmi
oblíbený. Věřím, že pod záštitou města
získá lepší podmínky a ještě větší prestiž.
Zmínil jste výstavbu sportovní haly. Je
tento záměr uskutečnitelný v reálném
čase?
Realizace takové stavby je finančně náročná, ale je možné, že budou vypsány ně-

jaké dotační programy, které bychom mohli využít. Odhadovat, kdy se halu podaří
postavit, je složité. Byl bych rád, kdyby se
během našeho funkčního období povedlo
připravit projekt tak, aby se mohlo začít
stavět v průběhu následujících čtyř let.
Další oblastí, které jste se ujal, je městský
Facebook. Plánujete rozšířit výstupy města i na jiné sociální sítě?
Facebookové stránky byly spuštěny
1. prosince 2018 a jsou v tzv. zkušebním režimu. Chod stránek v tuto chvíli zajišťujeme
společně se starostou, místostarostou a IT
technikem MěÚ. Jejich přínos zhodnotíme
po třech měsících provozu. Cílem je samozřejmě zlepšit komunikaci vedení města
směrem k občanům. Aktivitu na jiných sítích zatím neplánujeme. Lidé ale mohou ke
svým příspěvkům na Facebooku a Instagramu připojit oficiální hashtag #mestoVratimov, který pravidelně sledujeme.
Otázka na závěr: Jaký je váš vztah k Vratimovu, co se vám na něm líbí a co naopak
vadí?
Na Vratimov nedám dopustit, mám tady
rodinu, přátele a nedovedu si představit, že
bych žil někde jinde. Líbí se mi, že si město
zachovalo trochu vesnický ráz, ale zároveň
je dobře dostupné autem nebo ostravskou
městskou hromadnou dopravou. Nelíbí se
mi vjezd do města u železničního přejezdu
a areál firmy FCC s tříděním a zpracováním odpadu.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Mgr. Radek Nitka (35 let),
člen Rady města Vratimova, žije ve městě od svých šesti let a považuje se tak za rodilého Vratimováka. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
v Praze, obor fyzioterapie, a fyzioterapie se stala i jeho povoláním. Mezi své záliby
řadí sport, cestování, hudbu a kulturu.
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Město má svůj rozpočet na rok 2019
Zastupitelstvo města schválilo na svém
zasedání koncem prosince loňského roku
rozpočet města na rok 2019. Schválený
rozpočet počítá s plánovanými výdaji ve
výši 261.123.540 Kč, z toho 133.870.000
Kč (51,27 %) jsou investiční výdaje,
122.943.540 Kč (47,08 %) neinvestiční
výdaje (provoz, platy, služby, materiál, drobný majetek, opravy a udržování,
příspěvky příspěvkovým organizacím,
rezerva...) a 4.310.000 Kč (1,65 %)
splátky jistin úvěrů. Plánované výdaje
jsou vyšší než plánované příjmy ve výši
194.623.540 Kč. Schodek je kryt zůstatkem na běžném účtu z předchozího roku.
Rozpočet je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a zabezpečení rozvoje města na základě schválených koncepcí. Rozpočet zajišťuje rovněž
rozvoj v oblasti dopravy, vzdělávání,
kultury, sociální oblasti, sportu a v dalších oblastech. Rozpočet je zaměřen také
na rozvoj majetku města a jeho opravy
a údržbu. Součástí rozpočtu jsou již zcela
pravidelné příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím města a ostatním neziskovým organizacím nebo sdružením.
Rozpočet usnadňuje přerozdělování
prostředků a finanční řízení města v období jednoho kalendářního roku. Rozpočet může být chápán jako:
a) bilance příjmů a výdajů (podává informaci o vyrovnanosti hospodaření
za kalendářní rok),
b) finanční plán města (jde o přiřazování priorit výdajům na základě plánovaných příjmů),
c) nástroj k prosazování cílů obecních
a regionálních programů.
Strukturu příjmů a výdajů města určuje
rozpočtová skladba. Rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů. Při jeho zpracovávání se vychází z harmonogramu a zásad
tvorby rozpočtu, rozpočtového výhle-

Rozpočet je základním řídícím
nástrojem financování potřeb
města a zabezpečení rozvoje
města na základě schválených
koncepcí.

vlastních plánovaných příjmů, je nutno
zabezpečit blokaci stejného objemu i ve
výdajové části rozpočtu.
Příspěvkové organizace (školy, knihovna, Dům dětí a mládeže) hospodaří s peněžními prostředky získanými z vlastní
činnosti a s prostředky přijatými z městského a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými
dary od fyzických a právnických osob
včetně peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu EU.
Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor

du a dalších podkladů. Výhled rozpočtu
obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohleStruktura rozpočtových
dávkách.
Rozpočet se sestavuje na kalenvýdajů v roce 2019
dářní rok, který je současně rozpočtovým rokem. V průběhu roku
dochází k úpravám rozpočtu, a to
ve vazbě na výsledky hospodaření minulého roku, při dosažení
vyšších příjmů v průběhu roku,
včetně účelových dotací a nových
požadavků na výdaje.
Investiční
Neinvestiční
Rozpočet obsahuje rozpočtované příjmy a výdaje správce dané
výdaje:
výdaje:
rozpočtové kapitoly a výdaje pro
133.870.000 Kč
122.943.540 Kč
příspěvkové organizace, kterými
(51,27
%)
(47,08 %)
jsou příspěvky a dotace na provoz. Vznikne-li správci rozpočtu
v průběhu roku potřeba úhrady
výdajů rozpočtově nezajištěných,
zajistí ji hospodárnějším provedením jiných úkolů, odsunutím či
omezením některého jiného méně
naléhavého úkolu, nebo vykrytím
zvýšenými příjmy. Na tyto poSplátky jistin úvěrů:
třeby lze poskytnout i prostřed4.310.000 Kč (1,65 %)
ky z rezervy města po schválení
v zastupitelstvu města nebo v radě
města. Pokud by došlo u odvětCelkové výdaje: 261.123.540 Kč
vového odboru k nenaplnění

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

na obsazení pracovní pozice technik společnosti
Požadujeme:
 SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru
 řidičský průkaz skupiny B
 schopnost dobré komunikace
 orientace v oboru teplárenství

Nabízíme:
 finanční ohodnocení 23.000 až 29.000 Kč/měsíc
+ osobní příplatky

Nástup je možný ihned. Více na http://www.vratimov.cz.
Životopis s motivačním dopisem a přihláškou zasílejte na: teplo@vratimov.cz nejpozději do 15. 2. 2019.
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Aktuální informace ze sociální oblasti
Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2019 došlo ke změně základní a procentní výměry důchodů. Základní
výměra se zvyšuje na částku 3270 Kč,
procentní výměra se zvyšuje o 3,4 %.
Seniorům nad 85 let věku bude důchod
navíc navýšen o 1000 Kč měsíčně a seniorům starším 100 let bude důchod navýšen
navíc o 2000 Kč měsíčně. Zvyšuje se také
zvláštní příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona
č. 357/2005 Sb. přiznaný před 1. lednem
2019, a to o 3,4 % částky příplatku.
Ke změně dojde od 1. ledna 2019 i u platby důchodového pojištění pro OSVČ.
Nově je záloha pojistného splatná od prvního do posledního dne aktuálního měsíce.
Výše minimálních záloh na pojistném pro
OSVČ vykonávající hlavní samostatnou
výdělečnou činnost činí 2388 Kč. Pro vedlejší činnosti to je 955 Kč. Osvobozené od
placení pojistného jsou OSVČ, které celý
kalendářní měsíc pobíraly nemocenskou,
peněžitou pomoc v mateřství nebo dávku
dlouhodobého ošetřovného.
S účinností od 1. září 2018 se pro započtení doby důchodového pojištění formou institutu náhradních dob pojištění
z důvodu péče o závislou osobu zahrnuje

Milí rodičové,

i asistent sociální péče podle § 83 odst. 1
zákona č. 108/2006 Sb., u kterého se nyní
nezkoumá podmínka společné domácnosti. Příslušná pobočka OSSZ vydá rozhodnutí o započtení doby péče na základě
návrhu pečující osoby. Ten je třeba podat
nejpozději do dvou let po ukončení péče.
Nemocenské pojištění
Minimální výše nemocenského pojištění pro OSVČ činí od 1. ledna 2019 částku
138 Kč. Pojistné je nově splatné od prvního do posledního kalendářního dne měsíce, za který se pojistné platí. Za datum
splatnosti se považuje den, kdy byla platba
pojistného připsána na účet OSSZ.
Od 1. června 2018 je poskytována sociální dávka tzv. dlouhodobé ošetřovné.
Nárok na dávku vznikne, pokud u ošetřované osoby dojde k zhoršení zdravotního
stavu, které si vyžádá hospitalizaci minimálně 7 dnů, a pokud ošetřovaná osoba
po propuštění z nemocnice bude potřebovat celodenní péči po dobu minimálně
30 dnů. Na žádost ošetřované osoby nebo
jejího zástupce rozhodne o potřebné péči
ošetřující lékař lůžkového zařízení. O prodloužení doby péče rozhodne praktický
lékař. Dávka se poskytuje maximálně po
dobu 90 dnů. Pečující osobou mohou být

osoby blízké, u kterých se nezkoumá společné bydliště. Pokud pečuje jiná fyzická
osoba (druh, družka), musí mít s ošetřovanou osobou společný trvalý pobyt. Po
dobu péče nesmí pečující osoba vykonávat
výdělečnou činnost, ale během této doby
se může vystřídat v péči s jinou osobou.
Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vzniká po 12 měsících od ukončení předchozí
dlouhodobé péče.
Minimální mzda
Od 1. ledna 2019 se zvýší minimální měsíční mzda z částky 12 200 Kč na 13 350
Kč pro zaměstnance, kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste ze
73,20 Kč na 79,80 Kč.
Ohledně podrobnějších informací ze sociální oblasti se můžete obracet na sociální
pracovnice:
Bc. Alice Miková, tel. 595 705 924,
770 136 122, mikova.meu@vratimov.cz,
Bc. Jitka Langrová, tel. 595 705 923, 776
548 165, langrova.meu@vratimov.cz nebo
Mgr. Markéta Urbanová, tel. 604 226 143,
e-mailem m.urbanova@ostrava.cz.
Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Vítání občánků v roce 2019

v duchu dlouholeté tradice vám město Vratimov spolu s Komisí pro občanské záležitosti nabízí možnost slavnostního uvítání
vašeho děťátka mezi občany Vratimova a Horních Datyň v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově nebo v Kulturním domě
v Horních Datyních (podle trvalého bydliště dítěte). O tuto akci je v našem městě trvalý zájem, v roce 2018 jsme přivítali celkem
43 malých občánků (24 chlapců a 19 děvčátek), z toho ve Vratimově 37 dětí a v Horních Datyních 6 dětí.
Na vítání občánků je možno se přihlásit níže uvedeným způsobem v předem stanovených termínech s tím, že rodiče dávají souhlas se zpracováním osobních údajů MěÚ Vratimov (datum narození a adresa trvalého pobytu).

Termíny obřadů v roce 2019:
Vratimov:

9. března 2019
8. června 2019
14. září 2019
7. prosince 2019

Horní Datyně: 8. června 2019
9
7. prosince 2019
19

Telefonické objednávky:
Osobně:
Objednávky e-mailem:

595 705 925 – matrika
MěÚ Vratimov, 1. p., dv. č. 1 – matrika
obstova.meu@vratimov.cz

Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady vítání občánků bez poplatku, a to pro děti do věku maximálně jednoho roku. Obřady se konají
vždy v sobotu v dopoledních hodinách; o době konání jsou rodiče informováni pozvánkou. Fotografie dětí je možné pořídit vlastním fotoaparátem přímo v obřadní síni nebo si je lze objednat u profesionálního fotografa Petra Šlachty. Kromě dárečku dostanou
rodiče pro své dítě i pamětní knížku. Rodiče, kteří se nebudou moci se svým dítětem z důvodu nemoci obřadu zúčastnit, prosíme
o telefonické odhlášení na čísle: 595 705 925, nebo na e-mailové adrese: obstova.meu@vratimov.cz.
Marie Obstová
Jaromíra Maulerová
Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů před konáním obřadu!
Bc. Alena Knyblová
MěÚ Vratimov
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Svozový kalendář na rok 2019
VRATIMOV
Svozový den: Pátek
Datum

1x týdně

4/1
11/1
18/1
25/1
1/2
8/2
15/2
22/2
1/3
8/3
15/3
22/3
29/3
5/4
12/4
19/4
26/4
3/5
10/5
17/5
24/5
31/5
7/6
14/6
21/6
28/6
5/7
12/7
19/7
26/7
2/8
9/8
16/8
23/8
30/8
6/9
13/9
20/9
27/9
4/10
11/10
18/10
25/10
1/11
8/11
15/11
22/11
29/11
6/12
13/12
20/12
27/12
3/1

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

1x
2 týdny

1x
4 týdny

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

Svozový kalendář na rok 2019
HORNÍ DATYNĚ
Svozový den: Středa

pytle plast

pytle plast

pytle plast

žlutá
pytle plast

modrá
modrá

žlutá
zelená

modrá

žlutá
žlutá
pytle plast

modrá

zelená

modrá
modrá

žlutá
žlutá

zelená

žlutá
pytle plast

modrá
modrá

žlutá
zelená

modrá

žlutá
žlutá
pytle plast

modrá

zelená

modrá
modrá

žlutá
zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá
modrá

žlutá

zelená

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

pytle plast

pytle plast

pytle plast
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Datum

1x týdně

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

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

1x
2 týdny

1x
4 týdny

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

kombi
žlutá
žluta
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá

pytle plast

25.1.2019

8.3.2019

žlutá
19.4.2019

modrá
modrá

žlutá
zelená

modrá

žlutá
žlutá
31.5.2019

modrá

zelená

modrá
modrá

žlutá
žlutá

zelená

žlutá
12.7.2019

modrá
modrá

žlutá
zelená

modrá

žlutá
žlutá
23.8.2019

modrá

zelená

modrá
modrá

žlutá
zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá
modrá

žlutá

zelená

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

4.10.2019

15.11.2019

27.12.2019
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Svoz bioodpadu 2019
Svozový den pondělí
(kromě úterý 29. 10.)

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro rok 2019
JARO 2019

Svoz

Datum

1

1.4.2019

2

15.4.2019

3

29.4.2019

4

13.5.2019

5

27.5.2019

6

10.6.2019

7

24.6.2019

8

8.7.2019

9

22.7.2019

10

5.8.2019

11

19.8.2019

12

2.9.2019

13

16.9.2019

14

30.9.2019

15

14.10.2019

16

29.10.2019

17

11.11.2019

18

25.11.2019

Oznámení
MĚSTO VRATIMOV hledá
místní podnikatele na zajištění
drobné operativní údržby budov
obecního majetku
(např. instalatérství, elektro
práce, zámečnictví).
V případě zájmu kontaktujte
referenta odboru investic
a údržby obecního majetku,
Mgr. Ludmilu Potášovou,
tel.: 595 705 930,
e-mail: potasova.meu@vratimov.cz, popř. se dostavte
osobně na MÚ Vratimov.

Vratimov
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
18.03.
19.03.

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
20.03.
21.03.
22.03.

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

PODZIM 2019
Vratimov
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.
04.10.
07.10.
08.10.

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 ulic Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
09.10.
10.10.
11.10.

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

Sběr proběhne opět v době od 10 do 17 hodin.

Visegrádská zóna příkladů dobré praxe
Ve dnech 20. až 24. ledna se v rámci programu Mezinárodního visegrádského fondu uskuteční projekt Příklady dobré praxe.
Setkání se bude
konat v polském
městě Nowy Sącz.
Seminář je určen
lidem, kteří pracují
s mládežnickými
organizacemi z Maďarska, Slovenska, České republiky,
Ukrajiny a Polska. Organizátorem projektu je Malopolské zemské projekční
headquarters.
Tématem semináře je prezentace
osvědčených postupů v aktivitách organizace pro mládež, výměna zkušeností
a vytváření nových projektových partnerství. Program zahrnuje představení
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jednotlivých aktivit zúčastněných institucí, propagaci příkladů osvědčených
projektových postupů, workshopy, demonstrace, cvičení. Pořadatel zvolil
pro pořádání kurzů
polská města Nowy
Sącz a Krakov, stejně jako účast na aktivitách ve slovenské Staré Ľubovni.
Hostitelem semináře je Malopolské
zemské projekční headquarters. Pozvaní
hosté představují Centra volného času
ze Staré Ľubovni, Dům dětí a mládeže
Vratimov, Foundation Nem Adom Fel
Alapítvány Budapešť a Zakarpatský palác mládeže z Užhorodu. Projekt je spolufinancován Visegrádským fondem.
Leszek Olech

informace občanům

Akce Domu dětí a mládeže
Výlet na Kubánkov

Ples bez kravat

Nerf game

V neděli 17. února od 8:50 hodin plánujeme výlet na Metylovickou hůrku –
Čupek. Akce je určena pro děti ve věku
od 6 do 12 let. S sebou je nutné vzít vhodné oblečení a obuv na hory, batoh, láhev
na pití, svačinku, případně kapesné, kartičku zdravotní pojišťovny.
Bližší informace: Klára Pastorková,
tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

V sobotu 23. února od 17:30 hodin připravují členové Dětského zastupitelstva
města Vratimova v DDM Vratimov ples
pro mladé. Bude se pouštět hudba všech
možných žánrů, budete se moci pobavit
i při zábavných soutěžích a samozřejmostí bude výherní tombola. Kravata povinná
není, ale formální společenský oděv ano.
Bližší informace: Věra Pacíková,
734 443 694, v.pacikova@ddmvratimov.cz.

V sobotu 23. února od 9 do 12 hodin proběhne akce s názvem Nerf Game. Chceme všem zájemcům ukázat, že s Nerfkou
můžete zažít spoustu legrace.
Bližší informace: Klára Pastorková,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Městská knihovna informuje
Krátké ohlédnutí za rokem 2018
• 5 obsluhovaných knihoven,
• 615 registrovaných uživatelů
(z toho 201 do 15 let),
• 26 594 výpůjček,
• 7654 fyzických návštěvníků
půjčujících si knihy,
• 116 kulturních a vzdělávacích akcí pro
5921 návštěvníků.
Připravujeme…
Ve středu 27. února navštíví knihovnu
autorky úspěšné interaktivní knihy Po-

Městská

knihovna
VRATIMOV

hrátky aneb cesta pavoučka Vincka, ke
které si připravily workshop pro žáky
prvních tříd základních škol ve Vratimově.
Nejbližší akce
• S knížkou do života – pro maminky
s dětmi do 3 let. 6. března v 10 hodin.
• Noc s Andersenem – 29.–30. března od
17 do 8:30 hod., přihlášky si můžete
vyzvednout od 11. února v knihovně.
Přednost mají registrovaní čtenáři.
• Čteme s nečtenáři – Za zvířátky do lesa.
2. dubna v 16:30 hodin.

Čtyřlístek
k přin
nesl rekorrdní výtě
ěžek
Rekordní výsledek zaznamenal při letošní sbírce Novoroční čtyřlístek odbor
Klubu českých turistů Slezská brána
v Horních Datyních. Když na výborové
schůzi 8. ledna v restauraci U Brbloně
členové jeho vedení rozpečetili sbírkovou kasičku, napočítali v ní přesně 5758
korun. Je to zhruba o tisícovku víc než
v roce 2018 a o více než 700 korun víc
než v dosud nejúspěšnějším roce 2017!
„Byl to opravdu povedený ročník. Vždyť
jen tady, U Brbloně, se sešlo 150, možná 180 lidí. Je vidět, že lidé mají o tuto
akci zájem, že se chtějí hned první den
nového roku potkávat, popřát si a také se
trochu projít,“ zhodnotil předseda odboru
Jan Tlolka.
Výtěžek Novoročního čtyřlístku je
určen na budování turistických tras pro
hendikepované. Sbírka se pořádá v celém
Česku. Koncem května 2003 ji iniciovali
účastníci pochodu Za loštickým tvarůžkem. Mezi zakladateli nechyběli zástupci
KČT Horní Datyně Jan Sládek, tehdejší
předseda, Lumír Kaloč a Břetislav Hr-

Jan Sládek (vpravo), který vedl odbor KČT
v Dolních Datyních dlouhých 53 let, zapisuje
za asistence nového předsedy Jana Tlolky výsledek sbírky Novoročního čtyřlístku 2019 na
pamětní listinu – 5758 Kč.
Foto: KS

báček. První ročník sbírky se uskutečnil
1. 1. 2004. Vozíčkářské turistické trasy
byly vyznačeny a upraveny v celé ČR.
V našem kraji v Hrabyni u rehabilitačního ústavu a v okolí lázní v Klimkovicích.
(red)
7

Výstavy
Fotografie Luďka Krulikovského Barevně i černobíle můžete zhlédnout do
1. března.
Půjčovní doba: pondělí a čtvrtek 9–12,
13–18, úterý 9–12, středa zavřeno, pátek
13–16 hod.

Místní knihovna
Horní Datyně informuje
Zveme vás na novou výstavu s názvem
Beskydy, která potrvá do 26. února. Můžete ji zhlédnout v půjčovní době v pondělí od 14 do 17 hodin.
Mgr. Hana Pščolková
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Turistické
pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská
brána Horní Datyně v únoru 2019:
 2.–5. 2. Zimní prázdninový
pobyt na chatě Morávka v Beskydech pro rodiny s dětmi.
Doprava individuální, cena dle
délky pobytu. Podrobnosti a přihlášky
u vedoucí Ivany Slívové, 607 770 163.
 22.–24. 2. Třídenní autobusový zájezd s TJ Horní Datyně: Orlické hory,
Čenkovice – SKI areál pod Bukovou
horou. Podrobnosti a přihlášky u vedoucí Zdeňky Zemanové, 601 385 470.
 23. 2. 50. Zimní sraz a XII. Krajský
sraz turistů se zimním tábořením: Beskydy, chalupa KČT Nový Jičín Skurečená v Čeladné-Podolánkách. Účast
individuální. Informace Jan Sládek,
736 754 659.
Více informací: kct.sladek@quick.cz.
Mgr. Jan Sládek
KČT SB Horní Datyně

informace občanům

Malí fotbalisté bojovali Holky vyhrály obvodní kolo
Po dlouhých letech se děvčata ze Základní školy Datyňská
opět
obvodního kola ve florbalu, které se konalo ve
na mezinárodní scéně středuzúčastnila
9. ledna v ZŠ Gen. Píky v Ostravě. A výsledek předčil všechna očekávání. Děvčata porazila pořádající školu 3:0
a stejným výsledkem i ZŠ Zelená, čímž postoupila do okresního kola, které se konalo 18. ledna ve Sportovním centru Dubina. V něm obsadila v konkurenci celkem šesti škol krásné
třetí místo.
Děvčatům chci poděkovat za skvělý výsledek a reprezentaci naší školy.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Datyňská

Malí vratimovští fotbalisté v Liptovské aréně Tatralandia.
Foto: FC Vratimov, Radim Pešek

Výsledky mohly být lepší, důležitější je ale mezinárodní
zkušenost. Tak hodnotí účast mladší (U9) a starší (U11) přípravky fotbalového klubu FC Vratimov na Mezinárodním
mládežnickém halovém fotbalovém turnaji LCHM
HM
Winter Classic 2018 v slovenském Liptovském
m
Mikuláši vratimovští trenéři. Turnaj se uskutečnil 8. prosince v Liptovské aréně Tatralandia a vedle vratimovských hráčů se ho zúčastnily týmy SP Grunwald Budziwój z Polska
a slovenské přípravky MFK Tatran Liptovský
Mikuláš, MFK Dolný Kubín, FK Poprad a MFK Dukla Banská Bystrica s tím, že v kategorii U11 nahradily týmy Popradu a Dolného Kubína družstva MŠK FOMAT Martin a FC
Baník Prievidza.
„Pro naše kluky to byla první mezinárodní zkušenost. Věděli jsme, že kvalita soupeřů bude na vyšší úrovni než kvalita
protivníků, se kterými se normálně potkáváme v naší soutěži,
což se nakonec také potvrdilo. Pro obě naše mužstva to ale
byla obrovská škola, která může být jenom přínosem do další
práce, a to nejen pro kluky, ale i pro nás trenéry,“ zhodnotil
slovenskou misi trenér Radim Pešek. „V posledních zápasech se kluci navíc prali nejen se soupeřem, ale také s únavou z cesty. Na turnaj jsme se vydali autobusem a odjezd byl
v brzkých ranních hodinách. Chtěl bych všechny pochválit,
že i přesto bojovali do poslední sekundy,“ dodal na adresu
svých malých svěřenců.
Ocenění si zaslouží skvělá organizace turnaje, speciální
poděkování pak rodiče za příkladnou spolupráci. Na dopravu
finančně přispělo město Vratimov.
FC Vratimov

Úspěšné florbalové družstvo ZŠ Datyňská. Vpředu leží Markéta
Biedroňová, zleva Adéla Valenčinová, Nikol Křenková, Klára Cholevíková (brankářka), Darina Jandová (kapitánka), Adriana Stachová,
Markéta Janalíková a Linda Kováčová.
Foto: ZŠ Datyňská, Jana Biolková

Ohlédnutí za Vánocemi

Mikulášská nadílka
pro dva dětské domovy
Již popatnácté rozdávali 8. prosince členové motoklubu Pakynostra dárky v dětských domovech. Tentokrát jsme navštívili domovy Na Vizině v Ostravě a bl. Marie Antoníny Kratochvílové v Řepištích. Mikuláš s andělem nadělovali dárečky
a my jsme spokojeně koukali na upřímnou radost dětí. Musíme
ale přiznat, že některé se i trošku bály. Čerti se však také nenudili, s připravenými pytli vyhlíželi malé hříšníky, které by vzali
do pekla. Děti se ale pomocí písniček, básniček nebo přímluvy
vychovatelů ubránily a čerti odjížděli s prázdnou.
Letos jsme také nadělovali na Štědrý den, a to dětem v Dětském centru Čtyřlístek v Havířově. Devět dětí dostalo dárečky
a sladkosti přímo pod stromeček. Moc děkujeme městu Vratimov a všem sponzorům, kteří nás v našich akcích podporují.
Petr Pliska
prezident motoklubu Pakynostra

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je je 13. února 2019.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková..
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Ligová soutěž stolních tenistů
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).
Dlouhodobé soutěže stolních tenistů vstoupily do své druhé poloviny a naši muži jeli na horkou půdu do Bolatic, s nimiž doma
před Vánoci vyhráli těsně 10:7. Bohužel v Bolaticích vratimovští
stolní tenisté prohráli v napínavé, téměř čtyřhodinové bitvě 10:8,
ačkoli před třemi závěrečnými dvouhrami ještě vedli 7:8… Tímto se
komplikuje boj o záchranu, příště totiž Vratimovští zajíždějí do Olomouce a Chropyně, kde musí alespoň v jednom utkání zabodovat.

Aktuální ligová tabulka po 12 odehraných
kolech vypadá následovně:
1. KST Vsetín

12

9

3

0

117:57

33

2. TJ Ostrava KST D

12

9

1

2

113:63

31

3. TTC Frýdlant

12

8

1

3

97:74

29

4. TJ Sokol Šarovy

12

7

2

3

105:70

28

5. TTC Ostrava – Poruba

12

7

1

4

97:78

27

6. TJ Chropyně

12

5

3

4

98:90

25

7. SK Přerov A

12

6

1

5

88:84

25

8. TTC Bolatice

12

4

1

7

82:100

21

9.

TJ Sokol Olomouc

12

4

0

8

70:100

20

10.

TTC MG Odra GAS
Vratimov

12

3

1

8

83:99

19

11. Orel Zlín

12

3

0

9

57:102

18

12. SK Přerov B

12

0

0

12

30:120
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Vítězové kategorie neregistrovaných žáků.

V prosinci uspořádal oddíl stolního tenisu tradiční Vánoční turnaj pro vratimovské děti a mládež (rok narození 2004 a mladší).
Turnaj registrované mládeže vyhrál Filip Zajíc před Ondřejem
Grobařem a Markem Konrádem, turnaj neregistrovaných dětí
Adam Topor, druhý byl Matyáš Blahuta a třetí Jakub Veselský.
Potom se utkali muži jako každoročně v prestižním Vánočním
turnaji o putovní pohár. Vítězem se stal David Štůsek, druhý byl
Radim Uhlář.
Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

Účastníci Vánočního turnaje o putovní pohár.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Vítězové kategorie registrovaných žáků.

Karnevalové zamyšlení

Plesy, bály a šibřinky
Karneval je v plném proudu, a tak se
s plesy, bály, tanečními zábavami a dalšími radovánkami roztrhl pytel. Jsou mezi
nimi i šibřinky, které mají celkem zajímavou historii. V Slovníku spisovného
jazyka českého se dočteme, že šibřinky
jsou „masopustní maškarní zábava s určitým tematickým rázem“. Jako příklad
slovník uvádí šibřinky hasičské či sokolské. Nic proti tomu, ale z hlediska historie patří šibřinky Sokolu. První sokolský

maškarní ples, který pojmenoval na radu
svého přítele Miroslava Tyrše „šibřinky“,
totiž uspořádal 25. února 1865 zakladatel Sokola Jindřich Fügner. Tyrš si tohoto v té době nepoužívaného slova všiml
v Jungmannově slovníku, kde se psalo,
že šibřinky jsou frašky, šašky a žerty a že
toto slovo lze najít i v Komenského Labyrintu světa. Zde však jsou šibřinky použity ve významu podvod či šizení, což
Tyrš nejspíš nevěděl. Ostatně vlastenečtí
9

sokolové asi neznali ani skutečný původ
tohoto dle jejich názoru starého českého
slova, které mělo napodobovat vrabčí
štěbetání. Ve skutečnosti však pochází
s velkou pravděpodobností z německého
slova Schabernack, což znamená škodolibý žert či posměšný kousek. Ať už tak
nebo onak, šibřinky jako rozverné maškarní plesy v Sokole zdomácněly a staly
se nejen pro tehdejší české vlastence významnou společenskou událostí.
(red)

kulturní okénko
informace
občanům

Galantní geometrie
Chtěl bych se dnes se čtenáři podělit o dojem z nezvyklého a specificky
individuálního geometrického umění
ostravského výtvarníka Fanise Ainacidise. Připomenu, že cestu ke geometrické
kompozici a matematicky podmíněnému výtvarnému řádu otevíralo v regionu již inspirativní konkrétistické hnutí
let šedesátých a sedmdesátých. Můžeme
zde díky autorům, jako byli Rudolf Valenta, Miloš Urbásek, Zdeněk Kučera,
Svatoslav Böhm, Jiří Bielecki, Eduard
Ovčáček a někteří další, sledovat kontinuitu konstruktivně orientované tvorby
po více než čtyři desetiletí. Uplatňování
konstruktivních tendencí v umění severní Moravy souvisí se vznikem výtvarné
skupiny Klubu konkrétistů, kdy byl klasický konstruktivismus obohacen o nové,
aktuální aspekty. Síla takového příkladu
musela pochopitelně tehdy začínajícího
výtvarníka výrazně ovlivnit. Fanis Ainacidis rozvíjel svůj výtvarný rukopis
ovšem i následně – v době nevlídného
normalizačního klimatu, jak o tom svědčí
i jeho návrh obálky pro podnikový katalog VOKD, vydaný počátkem 70. let.
Fanis Ainacidis byl zpočátku zaujat
synteticky čistými objekty, pak se věnoval
organizaci geometrických útvarů v mutacích, vzrušivých záměrným pozměněním
původního skladebného pravidla. Uvědomil si však brzy, že zpráva či poselství
od člověka k člověku je nezbytným atributem každého uměleckého sdělení. Řeč

Fanis Aionacidis: Galantní geometrie LXXXII,
70 x 90 cm, serigrafie, 2009.

čisté geometrie je natolik pregnantní, že
použití abstrahovaných matematických
vztahů není schopno vyjádřit individuální
autorovy emoce. Naproti tomu jsou Ainacidisovy grafické listy pokusem o lidský
kontakt. Mají zvláštní poetiku, kterou jim
dodává právě jeho osobitý a angažovaný
výtvarný přístup.
Konkrétem se rozumí nově stvořený
předmět, který nese jasný, pozitivní koncept světa. Na umělecká díla, vytvořená
užitím méně či více složitých formulí
matematiky a kombinatoriky abstraktní
geometrickou formou, jsme zvyklí pohlížet jako na předměty, jejichž estetická
kvalita je dána čistotou racionálních vztahů bodů, přímek a křivek v ploše nebo
prostoru. Přitom právě tato čistota vytváří kontemplativní charakter takových
uměleckých děl. Ve Fanisově abstraktní

tvorbě jsou vztahy geometrických prvků
ovšem i nositeli naléhavých sdělení etických. Fanisovy grafické cykly, ať už jde
o Několik slov či o Galantní geometrii,
jsou výsledkem pouhé přísně racionální
úvahy jen zdánlivě. Paradoxně je jejich
výrazným rysem úsměvnost, poetická
absurdita a intelektuální hra. Tvary a linie jsou umísťovány do různých nových
situací. Tradiční způsob vnímání je zpochybněn a v autorových grafikách se tak
projevují i konceptuální aspekty. Výtvarník počítá s divákovou schopností vizuální a intelektuální reflexe. Významnou
funkci svěřil autor také vtipu, hravosti
a jemné ironii.
Tak jako jiné konkrétisty zaujala i Fanise Ainacidise technologie serigrafie, jejímž výsledkem jsou grafiky bez osobní
struktury rukopisu. Preciznost výtvarného zpracování v tisku akcentuje racionální složku, výběr barev a provokující jednoduchost naproti tomu složku emotivní.
Výsledný efekt je dokladem autorovy
snahy o pozitivní výtvarné gesto, kriticky
reflektující chaos hodnotových hledisek
současného postindustriálního světa. Autorovy aspirace směřují k živé komunikaci s divákem, zbavené jakékoli intelektuální či společenské arogance. Díky těmto
vlastnostem prokazují Ainacidisovy práce, že jsou dílem vyzrálého umělce, který
svých typických výtvarných prostředků
užívá kongeniálně s tvůrčím záměrem.
-ptb-

Kronika města Vratimova, část 85, 1945
Pro komunistickou činnost: Václav Veselý, Jaroslav Studnička (i voj. odboj),
Lukáš Mazáč, Alois Bůžek, Viktor Fluxa,
Antonín Frýdecký, Miloslav Hrdý, Boleslav Kuboň, Eduard Gorgol, Alois Javorek, Josef Kuboň, Josef Kuchař, Bohumil
Slíva, Leopold Stříž, Jan Šigut, Karel Velčovský. Pro jiné odbojné počiny Eduard

Kursa a Oldřich Slíva. 11 našich občanů,
žalářovaných kratší dobu se zde neuvádí.
Pro činnost v ilegální sociálně-demokratické straně byl žalářován Josef Vavrečka.
Pro sabotáž v práci v Německu žalařování
byli: Ladislav Holásek, Miroslav Dobeš,
Jan Levinský, Josef Klega a Karel Sroka. Z důvodů rasových byli vězněni: Max
Teichman, Anna Teichmanová, Max Žarnovický a Malvína Žarnovická. V době
atentátu na Heydricha byla zatčena Marie
Zborovská, vězněna 2 dny a 8. 6. 1942 zastřelena.

Bilance okupace

Nazdobená školní budova při slavnosti pořádané 13. května 1945, které se zúčastnila celá
obec.
Foto z knihy Albína Dobeše Kniha o Vratimově

Popraveni byli:
Vladislav Mojžíšek (sťat)
Bohumil Slíva (sťat)
Karel Sroka (sťat)
Marie Zborovská (zastřelena)
Dominik Vychodil (zastřelen)
Oldřich Vychodil (zastřelen),
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umučeni byli:
Eduard Gorgol,
Ladislav Holásek,
Alois Javorek,
Josef Klega,
František Křiva,
Josef Kubala,
Josef Kuboň,
Josef Kuchař,
Augustin Mužný,
Antonín Pěčonka,
Rudolf Slíva,
Leopold Stříž,
Jan Šigut,
Karel Velčovský,
Max Žarnovický,
Malvína Žarnovická,
Jan Žemla.
Pokračování příště

informace občanům
společenská
rubrika

VZPOMÍNÁME
Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.
Dne 12. února 2019 si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí naší milované
maminky a babičky paní

Ta bolest v srdci stále bolí
a nikdy se nezahojí.
Dne 28. února 2019 si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí
paní

Anny Svobodové.

Marty Sumíkové.

S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manžel Antonín,
syn Jiří a bratr Václav.

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

Kdo v srdci žije, je stále s námi.
Dne 18. února 2019 si připomeneme
7. smutné výročí, kdy nás opustil
pan

Dne 22. února 2019 by se dožil 95 let
náš drahý
pan

Jan Stýskala.

Jaroslav Heřman.

Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
Rodina Adámkova.

S láskou a úctou vzpomíná
manželka Miluše s rodinou.

Dne 8. ledna uplynulo 16 let,
kdy nás opustila naše milovaná nejdražší
jménem

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

Vlasta Mintělová.

Jaromíra Killingera.

Každý den jsi tu stále s námi, mami.
S úctou a láskou vzpomíná dcera
Monika a celá rodina.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Kdo v srdci žije, je stále s námi.
22. února uplyne 1 rok, co nám odešel
pan

Prodej bytu v osobním vlastnictví 2+1, 62 m2 v prvním nadzemním podlaží třípodlažního bytu po celkové revitalizaci.
Byt s nízkými měsíčními náklady. Byt s vlastním vytápěním. Občanská vybavenost je v okolí. Tel. 602 107 752.

Milan Dunat.
S láskou vzpomínají manželka Dagmar,
dcera Sylva a syn Petr s rodinami.

Prodám byt ve Vratimově. Tel.: 728 979 399.

Lesní zákony na jednom místě

BLAHOPŘEJEME

Majitelé a správci lesních pozemků ocení publikaci Lesní
zákon a související předpisy, kterou vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). Kniha obsahuje
aktuální znění k 1. 1. 2018 zákona o lesích, zákona o ochraně
přírody a krajiny a zákona o myslivosti včetně prováděcích vyhlášek, dále nařízení vlády o poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích, zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu, nařízení EUTR a zákona o uvádění na trh dřeva. Zákony doplňují vybraná ustanovení přestupkového zákona a trestního a občanského zákoníku. Publikaci lze objednat
u SVOL poštou nebo emailem na info@svol.cz.
(red)

Dne 26. ledna oslavil krásné životní
jubileum 75 let náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan

Ing. Karel Bancíř.
Do dalších let mu přejeme hodně sil,
zdraví a štěstí. Manželka Marta, dcera
Martina a syn Kamil s rodinou.

11

akce v kulturním středisku
informace občanům

KINO HVĚZDA VRATIMOV – PROGRAM V ÚNORU

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

9. února v 10 h

0DPPD0LD+HUHZHJRDJDLQ

ý5SiVPRDQLPRYDQêFKSRKiGHN
YVWXSQp.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH$QQD+DEDUWRYiY\SUiYt%iUD+U]iQRYi
3RKiGN\3HSLQ0DWČM.RNHã/DEXĢ)UDQWD0HGYtGHN
+RQ]tþHNþDURGČMQtN

20. února v 19 h
86$URPDQWLFNêPX]LNiOYVWXSQp.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYSĤYRGQtP]QČQtVWLWXON\
5HåLH2O3DUNHU
3RNUDþRYiQtVODYQpKRPX]LNiOX0DPPD0LDSOQpKRStVQt
VNXSLQ\$%%$

3RĀHPPXçLWRXçt 27. února v 19 h
ý5NRPHGLHYVWXSQp.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH5XGROI+DYOtN
.RPHGLHRYČþQpPVRXSHĜHQtPXåVNpKRDåHQVNpKR
VYČWD

Zveme Vás na výstavu

TROJICE
TRO
ROJICE 2019
Na začátku roku
Jana Vítová
plastiky

-DQD'ÙGRFKová
kresba na hedvábí

Milan Kaplan
roztíraný pastel

Výstava trvá od úterýOHGQD
do EćH]QD
Y¿VWDYQ¯V¯û.XOWXUQ¯KRVWćHGLVND9UDWLPRY
YHUQLV£ĤY¿VWDY\Y 

VRATIMOVSKÁ GALERIE

Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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6RERWQtSURPtWiQtSURQHMPHQãt

Hotel Transylvánie 3:
3ĢtåHUy]QtGRYROHQi 13. února v 17 h

6. února v 19 h

Island, Švédsko, Belgie, 2018, 100´, drama
YVWXSQp.þþOHQRYpNOXEX.þ
QHYKRGQpSURGČWLGROHWYSĤYRGQtP]QČQtVWLWXON\
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2VXGRYpSURWQXWtåLYRWQtFKFHVWGYRXåHQYXSĜtPQpP
LVODQGVNpPGUDPDWX

ýHVNiNRPHGLH

)LOPRYêNOXE

$GìFKHMWHNOLGQď



KRÉTA

Jak pejsek
VNRĀLĀNRX
Divadélko Šamšula

informace občanům
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YDĢLOLGRUW

YUDWLPRYVNpKR
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3HWUD.XEďQ\
VRFKXWQiYNRX
ROLYRYpKRROHMH
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9VWXSHQN\YSURGHMLYSRNODGQČNXOWXUQtKRVWĜHGLVNDÒKUDGDPRåQiLSĜHYRGHP
RGHP
Rezervace a informace na tel. 595 700 751.

6SROHĀHQVNìGĪP_EĢH]QDYKRGLQ_9VWXSQp.Ā
9VWXSHQN\YSURGHMLYSRNODGQČNXOWXUQtKRVWĜHGLVNDÒKUDGDPRåQi
LSĜHYRGHP5H]HUYDFHDLQIRUPDFHQDWHO

1HGďOQtGLYDGHOQtSRKiGNDSURGďWL

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
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.ULVWêQD.RFLiQRYi+DQD.XVQMHURYi5DGND3DYORYþLQRYi
0DKXOHQD%RþDQRYi$GpOD*RQGtNRYi%HWND6WDQNRYi
9HURQLND-HQtNRYi2OJDÄ+iWD³äHOHQVNi
,YDQD$QGUORYi3DYOD9RMiþNRYi

5HçLH

5RPDQâWROSD

9ìSUDYD

=E\QČNâLPþLãLQ

EĢH]QD_KRGLQ_6SROHĀHQVNìGĪP
9VWXSQp.Ā
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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kam ve městě
informace
DATUM
NÁZEVobčanům
AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

Ples SDH Hrabová

20:00

Společenský dům Vratimov

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

10:00

Umělá tráva, Sn Ostrava – Vratimov A, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

12:00

Umělá tráva, OV Jih – Čeladná, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

14:00

Umělá tráva, Vřesina – Sn Havířov, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

10:00

Umělá tráva, Janovice – Koblov, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

12:00

Umělá tráva, Vratimov B – Darkovice, fotbal

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

A dýchejte klidně

19:00

Kino Hvězda Vratimov, filmový klub

7.

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

9.

Čarodějné pohádky

10:00

Kino Hvězda Vratimov, sobotní promítání pro nejmenší

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

10:00

Umělá tráva, Vratimov A – OV Jih, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

12:00

Umělá tráva, Vřesina – Sn Ostrava, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

14:00

Umělá tráva, Čeladná – Darkovice, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

10:00

Umělá tráva, Koblov – Vratimov B, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

12:00

Umělá tráva, Sn Havířov – Janovice, fotbal

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená

13:30

Kino Hvězda Vratimov, rodinný film

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená

17:00

Kino Hvězda Vratimov, rodinný film

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

Ples ZŠ Datyňská

20:00

Kulturní dům Horní Datyně

Ples Stonožka Ostrava

20:00

Společenský dům Vratimov

4. volejbalový ples (námořnický styl)

19:00

Sokolovna Vratimov, VK Vratimov

Ples ZŠ Masarykovo náměstí

20:00

Společenský dům Vratimov

Ples MS Hubert

20:00

Kulturní dům Horní Datyně

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

10:00

Umělá tráva, OV Jih – Vřesina, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

12:00

Umělá tráva, Čeladná – Vratimov A, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

14:00

Umělá tráva, Sn Ostrava – Janovice, fotbal

Karneval ZŠ Masarykovo náměstí

15:00

Společenský dům Vratimov

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

10:00

Umělá tráva, Vratimov B – Sn Havířov, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

12:00

Umělá tráva, Darkovice – Koblov, fotbal

Čokoláda jako lék

18:00

Společenský dům Vratimov, přednáška

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

Mamma Mia! Here we go again

19:00

Kino Hvězda Vratimov, romantický muzikál

21.

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

22.

Ples TJ Hrabová

20:00

Společenský dům Vratimov

Pochování basy SDH Horní Datyně

20:00

Kulturní dům Horní Datyně

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

10:00

Umělá tráva, Vřesina – Čeladná, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

12:00

Umělá tráva, Sn Ostrava – OV Jih, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

14:00

Umělá tráva, Vratimov A – Koblov, fotbal

Jak pejsek s kočičkou vařili dort

10:00

Společenský dům Vratimov, divadelní pohádka pro děti

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

10:00

Umělá tráva, Sn Havířov – Darkovice, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty města Vratimova

12:00

Umělá tráva, Janoviced – Vratimov B, fotbal

26.

Po čem touží muži

19:00

Kino Hvězda Vratimov, komedie

27.

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

28.

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

2.

3.

6.

9.

10.

13.
14.
15.

16.

17.

19.
20.

23.

24.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO
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KINO

OSTATNÍ

BŘEZEN
2019

Rozhovor s členem rady

100 let TJ Horní Datyně

Kotlíkové dotace

Zástupci spolků se setkali s obnovenou zájmovou a sportovní komisí rady města

Na podporu spolkové činnosti
1,3 milionu korun
Zástupci osmnácti spolků a příspěvkové
organizace města Dům dětí a mládeže se
zúčastnili 28. ledna setkání s obnovenou
Zájmovou a sportovní komisí Rady města
Vratimova. Jednání v zasedací síni městského úřadu byli přítomni starosta města
Martin Čech a místostarosta David Böhm.
Zájmová a sportovní komise rady města
pracuje ve složení: Hana Nevrlá – předseda, Kamil Hrabec, Lenka Kašičková, Marian Lastovica, David Valenčin – členové.
Jako poradní orgán rady města se zabývá
především posuzováním žádostí jednotlivých spolků o městské dotace a jejím
hlavním úkolem je připravit doporučení
pro radu a zastupitelstvo, které finanční
podporu schvaluje.
Prostředky, o něž se mohou sportovní,
společenské a další organizace ucházet,
nejsou zanedbatelné. „Na podporu spolkové činnosti vyčlenilo letos město ze svého
rozpočtu 1280 tisíc korun,“ informoval
starosta Martin Čech s tím, že je to více
než čtyřnásobek toho, co bylo určeno pro
spolky v minulosti. Například v roce 2014
bylo pamatováno na podporu spolkové
činnosti částkou 300 tisíc korun.
„Už jen z toho je vidět, že spolková činnost je pro nás velikou prioritou. Budu rád,
když tyto prostředky spolky využijí na
akce pro širokou veřejnost, na práci s dětmi, na sportovní činnost, podporu seniorů

Zástupci vratimovských spolků při setkání se zájmovou komisí.
a další veřejně prospěšnou práci,“ dodal
starosta.
Jak vyplynulo z diskuse, zástupci společenských iniciativ obnovení zájmové
a sportovní komise vítají. Stejně jako
představitelé města pak počítají s tím, že
se ujme také role koordinátora spolkové
činnosti. Cílem je, aby se akce jednotlivých organizací nezdvojovaly, aby se nekryly jejich termíny a nedocházelo tak ke

Foto: KS

zbytečnému mrhání iniciativy a prostředků. Právě tímto směrem bude zaměřena
také pomoc města. „Podpoříme především
velké celoměstské akce pro občany, na
nichž se bude podílet třeba i více pořadatelů,“ nastínil představy vedení Vratimova
starosta Martin Čech.
Názory některých představitelů spolků
najdete v anketě Vratimovských novin.
(red)

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

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

informace
rozhovor občanům

Hovoříme s členem Rady města Vratimova Danielem Kašičkou

Na naše školy můžeme být opravdu hrdí
Znalosti a zkušenosti. To jsou atributy radního Daniela Kašičky, který
je členem Rady města Vratimova druhé funkční období v řadě a jako
ředitel gymnázia má navíc dostatek poznatků z oblasti vedoucí a manažerské práce. Jako uznávaný pedagog se v radě ujal oblasti školství.
Dovolte osobní otázku. Školství je považováno za doménu žen. Proč jste se rozhodl pro učitelské povolání vy?
Za doménu žen je školství považováno
hlavně u nás. V 70. a 80. letech se platové podmínky v této oblasti vyvíjely tak,
že muži hledali uplatnění jinde. Výsledkem je malé zastoupení mužů především
na základních školách. Situace se naštěstí
mění. A k vaší otázce... Já jsem se v mládí hodně věnoval sportu, v létě tenisu,
v zimě lyžování. Pracoval jsem také jako
trenér a instruktor s dětmi a ta práce mne
bavila. To je důvod, proč jsem se rozhodl
studovat obor tělesná výchova.
Pojďme k Vratimovu. Kolik tady máme
mateřských a základních škol a kolik je
navštěvuje dětí?
Město je zřizovatelem dvou základních
a jedné mateřské školy. ZŠ v Horních Datyních dnes spadá pod ZŠ Datyňská, MŠ
v Horních Datyních pod MŠ Vratimov.
Základní školy navštěvuje okolo 730
žáků, což je poměrně hodně. Důvodem
jsou silné populační ročníky v letech 2005
až 2010. Od té doby počet dětí bohužel
klesá. Průměrný počet žáků na třídu se pohybuje na 1. i 2. stupni kolem 22–23, což
je pro kvalitu vzdělávání ideální. Na 1.
stupni máme 17 tříd, na 2. stupni 13 tříd.
V jakých podmínkách se děti učí?
Naše město se o podmínky dětí ve školách snažilo vždy starat co nejlépe, záleželo jen na finančních možnostech. Obrovský kus práce se udělal v posledních
deseti letech. Když se dnes podíváme na
jednotlivá školská zařízení, můžeme na ně
být opravdu hrdí. Poděkování si zaslouží
jak zastupitelé, tak ředitelé škol.

ální a provozní podmínky pro jejich chod.
Má také své zástupce ve školských radách
a jeho významnou pravomocí je jmenování ředitelů. Byl bych rád, kdybychom
našli ještě větší prostor pro komunikaci
s řediteli škol a hledali společně cesty pro
motivaci a inspiraci učitelů tak, aby školy
fungovaly v co nejlepší atmosféře a nabízely žákům příjemné prostředí. Je důležité, aby děti vzdělávání bavilo.
Povídá se, že vzhledem k nárůstu počtu
obyvatel města budou současné kapacity
školských zařízení brzy vyčerpány…
Je příjemné sledovat, jak se v našem
městě rozrůstá výstavba nových domů
a přibývá mladých rodin. Tím se mírně
zvyšuje i počet dětí. Přesto si myslím, že

Mgr. Daniel Kašička
(50 let)
žije ve Vratimově od narození. Vystudoval ostravskou Pedagogickou
fakultu a v současné době je ředitelem
Gymnázia Hladnov a Jazykové školy
v Ostravě. V zastupitelstvu města pracuje s jednou přestávkou už páté volební období, členem rady je podruhé.
Je ženatý, má dceru a syna. K jeho koníčkům patří sport – tenis a lyžování.

ten největší nápor byl způsoben již zmiňovanými silnými populačními ročníky. Pokud by současný trend byl zachován, školy by měly v rámci svých kapacit počty
žáků zvládnout. Určitá rezerva je ukrytá
v průměrných počtech žáků ve třídách,
které by mohly být vyšší. Přesto, kdyby se
situace jevila jako tíživá, jsou zastupitelé
připraveni tuto záležitost řešit.
Mezi vzdělávací zařízení, která jsou příspěvkovými organizacemi města, se řadí
také Dům dětí a mládeže a Základní
umělecká škola. Jak hodnotíte jejich činnost?
DDM i ZUŠ se svými aktivitami úžasně
starají o volný čas i kulturní rozvoj dětí
z Vratimova a Horních Datyň i dalekého
okolí. Nabídka aktivit, kroužků, táborů,
víkendových setkání a dalších akcí DDM
je až neuvěřitelně široká. Je patrné, že
v DDM pracuje dobrá parta lidí, která dokáže děti zaujmout i zabavit. Bez dobrého
vedení a zázemí by se to nedařilo.
A Základní umělecká škola?
ZUŠ má za sebou dlouhou a bohatou
historii. Ve Vratimově působí od roku
1960 a za tuto dobu si vybudovala velkou
tradici i jméno. I proto má hned několik
orchestrů. Mně nejznámější je dechový
orchestr, který vystupuje i v zahraničí
a dělá nám skvělou reklamu. ZUŠ navíc
nestojí město nijak velké peníze. Na svou
činnost si vydělává z příspěvku žáků,
grantů, dotací a sponzorských darů.
Musím říci, že zastupitelé si uvědomují
práci a aktivity DDM a ZUŠ, které dávají
dětem možnost smysluplně trávit volný
čas.
Ještě jedna osobní otázka. Dojíždíte za
prací do Slezské Ostravy. Nenapadlo vás
někdy se tam přestěhovat?
Já jsem se ve Vratimově narodil, bydlím
tady, mám tady spoustu přátel a vnímám
ho jako jednu velkou rodinu. O změně
bydliště jsem nikdy neuvažoval. Tady
se cítím doma, navíc vnímám, že město
má potenciál se dál rozvíjet. Toho, že se
mohu na jeho rozvoji osobně podílet, si
velmi vážím.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Město je ve vztahu ke školám zřizovatelem. Jaké z toho pro něj plynou práva
a povinnosti a co by se podle vás mohlo
zlepšit?
Město coby zřizovatel školských zařízení má především povinnost zajistit materi-
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Informace z matriky
a ohlašovny

Zástupci osmnácti spolků plus Domu dětí a mládeže se
zúčastnili 28. ledna prvního setkání s obnovenou Zájmovou a sportovní komisí rady města. Několika z nich jsme
se namátkou zeptali:
Jaký je váš názor na tuto nově zřízenou komisi a co
od ní očekáváte?

Vážení občané,
rádi bychom se s vámi podělili o údaje, které by vás jakožto
občany města Vratimova mohly zajímat. Jedním z nich je
počet obyvatel. Pokud se podíváme na jeho vývoj za období
posledních tří let, zjistíme, že počet obyvatel města Vratimova
stále roste.
Pozitivním ukazatelem je rovněž fakt, že v loňském roce
se ve Vratimově přihlásilo k trvalému pobytu 60 nově
narozených dětí, z toho 33 chlapců a 27 dívek. Mezi oblíbená
dívčí jména patřila v loňském roce Ema, Eliška a Nina. Z těch
méně obvyklých byla volena dívčí jména Isabell, Zoe, Adel.
Z chlapeckých byla nejčastěji volena jména Dominik, Tomáš
a Adam, mezi ty méně obvyklá pak patřila jména Tobiáš, Teodor, Kristián.
Stoupá rovněž počet manželství uzavřených u našeho
městského úřadu. V roce 2018 uzavřelo manželství 28 párů,
což je o 13 více než v roce 2017.
Marie Obstová
evidence obyvatel a matrika

Danuše Slívová, předsedkyně Místní organizace Svazu tělesně postižených Vratimov:
Já si myslím, že nějaká taková instituce, která má
všechny ty zájmové organizace pod sebou, by měla
existovat. Takže jsem pro, ať je. Očekávám od ní
hlavně zlepšení spolupráce mezi jednotlivými společenskými organizacemi, protože teď jsme neměli vlastně žádnou. Uvidíme také, co nám komise připraví, a buď to přijmeme,
nebo k tomu budeme mít připomínky.
Vladimíra Červová, předsedkyně Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu
Horní Datyně:
Obnovení komise bude spolkům určitě ku prospěchu, protože její činnost by měla přispět k navázání spolupráce mezi jednotlivými organizacemi.
Bude dobré, že zas bude nad námi někdo držet ochrannou ruku
a snažit se naši činnost nějak koordinovat.

Vratimov Celkem Přistěho- Narození Odstěhovaní Úmrtí
obyvatel
vaní
2016

7260

255

69

200

86

2017

7315

218

72

156

85

2018

7364

181

60

157

70

Mladší
15 let

Starší
15 let

cizinci

Vratimov Celkem
obyvatel
2016

7260

1042

6176

42

2017

7315

1088

6181

46

2018

7364

1104

6204

56

Karel Baran, hospodář Tělovýchovné jednoty
Horní Datyně:
Je určitě dobře, že se komise znovu schází. Z našeho hlediska je dobře, že se jednotlivé spolky mezi
sebou navzájem více poznají a budou koordinovat
svoje činnosti. A co to přinese? Určitě zkvalitnění
akcí, lepší domluvy a podobně.
Oldřich Vrtal, předseda oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov:
Jestli to k něčemu bude, jestli dostaneme nějakou dotaci jako nejúspěšnější sport ve Vratimově,
budeme spokojeni. O to tady jde. Ať nám neodejdou hráči. Jinak ustanovení komise samozřejmě
vítám.

Ocenění za dárcovství krve
Hrdinové všedních dnů. Tak lze mluvit o dárcích krve, kteří
nezištně darují část sebe pro záchranu života a zdraví druhých.
Jako poděkování za obětavost jim Český červený kříž uděluje
pravidelně medaile prof. MUDr. Jana Janského a čestné Zlaté kříže. Mezi osobami oceněnými v loňském roce Oblastním
spolkem ČČK v Ostravě nechybí také občané Vratimova a Horních Datyň.
Zlatou medaili za 40 bezpříspěvkových odběrů krve převzali:
Pavla Daňová z Horních Datyň, Martina Kostrzewová a Pavla
Svačinová z Vratimova.
Zlatý kříž 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve převzali: Břetislav Folta a Martin Janalík z Vratimova.
Zlatý kříž 2. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve převzal: Jiří Běloch z Horních Datyň.
Zlatý kříž 1. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů krve převzali: Dušan Košec a Jan Mikšovič z Vratimova.
Děkujeme.
O ocenění pro vratimovské dárce krve informovala dopisem
ze dne 29. ledna ředitelka Úřadu Oblastního spolku ČČK v Ostravě Lydie Poledníková.
(red)

Rostislav Kempný, náměstek starosty Sboru
dobrovolných hasičů Horní Datyně:
Je to určitě dobrá věc jak pro město, tak pro zájmové spolky. Město bude vědět, co se v regionech
Horní Datyně a Vratimov děje, a veřejnost bude
prostřednictvím informačních kanálů města informována o dění a činnosti jednotlivých spolků.
René Zeman, předseda občanského sdružení VSD (věnujeme se dětem) Vratimov:
Určitě je dobře, že se tato komise obnovila. Samozřejmě v tomto složení je poprvé, takže nevím,
jak bude postupovat při hodnocení jednotlivých
projektů, jaké budou její priority. Doufám, že přínosem bude objektivní rozdělování dotací a samozřejmě budeme všichni rádi, jestli spolky začnou spolupracovat. Takovou alespoň mám představu – že by ta komise mohla
koordinovat spolupráci spolků ve Vratimově a Horních Datyních.
(red)
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Změna provozní
doby Logistického
centra odpadů

Upozorňujeme, že na základě dohody mezi Městem Vratimov a svozovou
společností FCC Česká republika, s.r.o.,
dochází k rozšíření provozní doby Logistického centra odpadů (LCO) na adrese Frýdecká 740, Vratimov (po směru
z Vratimova na Ostravu před benzinovou pumpou Shell doprava).
Nově je LCO pro občany otevřeno
od pondělí do pátku, a to od 7 do 17
hodin. V této době zde mohou občané
Vratimova a Horních Datyň odevzdávat
následující odpad:
• objemný odpad (nábytek, zařízení
domácností, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.),
• elektroodpad (ledničky, mrazničky,
pračky, rádia, televizory, počítače,
ohřívače, bojlery, vysavače, žehličky,
mobily apod.),
• zářivky, výbojky, úsporné žárovky,
• olověné baterie, akumulátory všeho
druhu,
• odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla),
• zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic,
lepidel včetně nádob,
• chemikálie (rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy, fotochemikálie),
• detergenty, odmašťovací přípravky,
• průmyslová hnojiva, zbytky postřiků
proti škůdcům,
• pneumatiky z osobních automobilů,
• jedlé oleje a tuky.
Tyto odpady jsou od občanů přebírány v provozní době zdarma, občan
je povinen se prokázat platným občanským průkazem (z důvodu ověření trvalého bydliště na území Vratimova).
LCO přebírá také stavební odpad, ale
pouze za úplatu (300Kč/t odpadu), přičemž vykládku tohoto odpadu si občan
musí zajistit sám.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Senioři hýřili aktivitou a činorodostí

Vratimovští senioři při výroční členské schůzi.

Vratimovský Spolek seniorů disponuje
nejenom stočlennou členskou základnou,
ale také záviděníhodnou činorodostí a aktivitou. Potvrdilo se to i při jednání jeho
výroční členské schůze, která se uskutečnila 7. února ve velkém sále Společenského domu a na níž předsedkyně organizace Anna Huppertová přivítala mezi hosty
místostarostu Davida Böhma.
Jenom výčet loňských akcí, společenských setkání, posezení či návštěv u sousedů, které senioři připravili nebo absolvovali, zabírá několik stran. K těm stěžejním
patřilo březnové Vítání jara, jehož se zúčastnilo 60 členů, dubnová připomínka
osvobození města, květnový Den matek
(50 členů plus 16 hostů z Řepišť), červnová Vaječina na zahradě restaurace Radoš
či říjnové Loučení s létem, opět s hosty z Řepišť, při němž senioři vzpomněli
100. výročí vzniku samostatného Československa. Stejné události bylo věnováno
pozdější setkání u pomníku obětem první
světové války. Konec roku přinesl večírek
s názvem Mikuláš, při němž se v sále Společenského domu objevilo na třicet andělů
a čertů, a závěrečné posezení s pohoštěním

Foto: KS

v restauraci Radoš, které bylo míněno jako
poděkování za celoroční práci.
Zvláštní a zajímavou kapitolu tvořila
loni spolupráce Spolku seniorů s Domem
dětí a mládeže. Ta se točila okolo dvou
projektů. První nesl název Tancem kolem
světa a senioři si v jeho rámci procvičili standardní tance a vyzkoušeli si tance
břišní a dokonce i africké. Druhý projekt
s názvem Sdílím svůj život byl spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci
Programu na podporu zdravého stárnutí.
Podstatou projektu byla tři listopadová
setkání s partnery z obcí regionu Slezská
brána. První připravil Spolek seniorů města Vratimova, další dvě senioři z Paskova
a Řepišť. Všech se zúčastnili starostové
hostitelských obcí, ve Vratimově a Řepištích byly připraveny výstavky ručních prací, v Paskově si účastníci prohlédli krásně
opravený zámek. Poslední setkání ukončilo promítání natočeného videomateriálu ze
všech navštívených obcí. Jako návdavek
uspořádal DDM v prosinci pro seniory,
kteří se zapojili do projektu Zdravé stárnutí, zájezd na chatu Prašivá, kde je přivítali
senioři z Vyšních Lhot.
(red)

Životní podmínky 2019
– výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje
v roce 2019 v souladu se zákonem č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, každoroční
výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2019.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální
a ekonomické situaci obyvatel v celkem
34 evropských zemích. Dalším cílem je
získat data pro výpočet ukazatelů peněžní
a materiální chudoby.
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Šetření se uskuteční na území celé České republiky. Všechny domácnosti byly
do šetření zahrnuty na základě náhodného
výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od
2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení šetření.
Krajská správa Českého statistického
úřadu v Ostravě
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Zahrádkáři jsou proti pěstování řepky
Postavit se proti velkoplošnému pěstování řepky olejné v Horních Datyních se
rozhodli hornodatyňští zahrádkáři. Usnesení v této věci přijali na své výroční členské schůzi, která se konala 2. února v hornodatyňském Kulturním domě a které se
zúčastnil i starosta města Martin Čech. Na
pěstování řepky zahrádkářům vadí hlavně
intenzívní postřiky, které zamořují životní prostřední, zejména pak vzduch, který
všichni dýcháme.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Horních Datyních
sdružovala loni 48 členů, z toho 28 žen
a 20 mužů. Přestože patří k nejmenším
vratimovským spolkům, má co bilancovat. Uspořádala například výstavu, akce,
zájezd, podílela se na oslavách 100. výročí vzniku republiky a otevření nejnovější
chlouby Horních Datyň – větrného mlýnku s turbínou.
„Uspořádali jsme jedenáct výborových
a dvě členské schůze,“ vypočítávala ve
výroční zprávě předsedkyně organizace
Vladimíra Červová. Členové výboru navštěvovali jubilanty s blahopřáním a dárkovými balíčky. V březnu se členky Jiřina Radová, Vladimíra Červová a Simona
Grünbergerová zúčastnily s ukázkou českých velikonočních zvyků tradiční akce
Velikonoční stůl v polském Zbytkově.
Koncem měsíce zahrádkáři připravili akci
pro děti Velikonoční zdobení. Květen
patřil zájezdu do podniku Slezská tvorba
v Opavě, kde si členové organizace pro-

Účastníci výroční členské schůze hornodatyňských zahrádkářů.

hlédli provoz ručního zdobení vánočních
ozdob a sami si vyzkoušeli, jak je tato
práce náročná.
Trasa zájezdu vedla dále do Polska na
zámek Moszna s bohatými zahradami. V
červnu se zahrádkáři podíleli na organizaci Dětského dne na místním hřišti a pro
sebe připravili posezení se smažením vaječiny.
„K oslavám 100 let republiky a otevření
větrného mlýnku přispěla naše ZO výstavou, která se uskutečnila ve dnech 15. až

Foto: KS

17. září ve velkém sále Kulturního domu.
Veřejnost si mohla prohlédnout zahrádkářské výpěstky a nechat si určit staré
odrůdy ovoce odbornicí. K vidění byly
dobové dokumenty spolků i exponáty ze
soukromých sbírek. Ukázkou krásných
rukodělných prací se na výstavě prezentoval Svaz tělesně postižených,“ připomněla Vladimíra Červová s tím, že výstavu
podpořilo dotací 5 tisíc korun město.
Poslední podzimní akcí bylo říjnové
Zdobení dýní, určené hlavně dětem. (red)

Prodej domu byla nutnost, přesto mrzí
Trauma z prohraného boje
o Dům zahrádkářů poznamenalo atmosféru výroční členské
schůze Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu ve Vratimově. Ta se konala
3. února v restauraci U Šodka
a předseda spolku Jozef Blahút
na ní přivítal i starostu města Martina Čecha. Prodej sídla vratimovských zahrádkářů
v prosinci 2017 byl logickým
vyústěním mnohaletého vleklého problému a jediným schůdným řešením. Část členstva to
přesto stále vnímá jako velikou
ztrátu.
Kladně naproti tomu zahrádkáři hodnotí skutečnost, že se
loni povedlo předat zahrádkové
dílce osady Mír do soukromých
rukou jejich uživatelů.

Jak zaznělo ve výroční zprávě, kterou přednesla tajemnice
organizace Olga Mladenová,
celkem se ke konci loňského
roku podílelo na činnosti vratimovské zahrádkářské organiza-

ce 50 členů. Po prodeji Domu
zahrádkářů se setkávali na
schůzích v restauraci U Šodka.
Členové výboru předali jubilantům spolu s blahopřáním 29
dárkových balíčků. Zahrádkáři

Vratimovští zahrádkáři si odhlasovali program další činnosti. Foto: KS
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také vyrazili na dva zájezdy.
V červnu se podívali na tři dny
na Šumavu, v srpnu navštívili
Slovensko. Oba zájezdy byly
úspěšné a jejich účastníci si
odnesli krásné vzpomínky. Program členských schůzí obohatily odborné přednášky na téma
pěstování rajčat a paprik.
Obdobnou činnost jako loni
plánují vratimovští zahrádkáři
také pro tento rok. Navíc připraví výstavu, na níž budou moci
členové spolku prezentovat své
pěstitelské úspěchy kolegům
zahrádkářům a veřejnosti. „Informace o letošních akcích budou zveřejněny na webových
stránkách, případně ve Vratimovských novinách,“ upřesnila
tajemnice Olga Mladenová.
(red)

informace občanům

100 let TJ Horní Datyně 1919 – 2019
Tělovýchovná jednota Horní
Datyně byla založena 6. dubna
1919. Tehdy nesla název Dělnická tělovýchovná jednota.
V průběhu dalších let to byla
Federace DTJ, Jednotaa
proletářské tělovýchovy, TJ Sokol až po
dnešní Tělovýchovnou jednotu Horní Datyně, z. s.
Snahy o založení tělovýchovy byly u nás již před
1. světovou válkou, ale teprve
se vznikem naší republiky získaly v obci podporu. Koncem
roku 1918 z iniciativy hlavně
Emila Rašky je vytvořen při
místní Straně sociálně demokratické přípravný výbor k založení DTJ – Dělnické tělocvičné jednoty. Činnost se velmi
dobře rozbíhá a již v tomto roce
se koná v jednotářských krojích
hromadné vystoupení. Mimo
tělovýchovnou náplň a ško-

pro hraní divadel. Obě jednoty
pořádají a účastní se hromadných vystoupení a v činnostech
si vzájemně konkurují. V roce
1926 FDTJ mění název na
JPT – Jednota proletářské tělovýchovy. V třicátých létech činnost
této tělovýchovy začíná upadat a v roce 1938
je organizace úředně zakázána.
Po roce 1921 početně menší DTJ postupně zlepšuje svoji
činnost a stává se znovu přitažlivou. V roce 1923 začínají
ochotníci hrát pro veřejnost
i loutková divadla. V družstevním domě zřizují tělocvičnu
a roku 1926 se podílejí na jejím
rozšíření o jeviště pro konání
divadel. Kupují pozemek na
hřiště a postupně na něm budují další vybavení. Činnost se
soustředí na přípravu divadel,
společně s bývalými členy JPT.

Hornodatyňští cvičenci Spartakiády 1952.

začíná zlepšovat po zvolení
předsedy Františka Urbance
v roce 1954. Již v příštím roce
získává tělovýchova celorepublikové ocenění za přípravu spartakiády. Mimo cvičení
s nářadím a lehkou atletiku se
činnost zaměřuje na míčové
hry, tělovýchovu žen a hromadná vystoupení. Méně se již hraje
divadlo, ale pořádají se zájezdy
do divadla v Ostravě. Oblibu
si získává cyklistika a výlety
do přírody. Neutěšený stav tělocvičny v Družstevním domě
vedl koncem 50. let k rozhodnutí vybudovat novou tělocvičnu. Jako součást kulturního
domu je postavena v roce 1961.
V roce 1965 je v obci Morávka postavena chata. V roce
1967 je k ní přistavena hospodářská budova a chata se pronajímá veřejnosti. U kulturního
domu je dokončeno také nové
hřiště. Všechny tyto stavby se
realizují svépomocně členy,
z příjmů z kulturních akcí a dotací ČSTV.
Poválečný zájem o turistiku
vyvrcholil v roce 1965 založením odboru turistiky. Jeho nejznámější akcí je od roku 1967
zimní táboření Klondyke. Své
zkušenosti z akce předávají turisté na podobných tábořeních
v republice i v cizině. V roce
1966 je založen kroužek stolního tenisu.
Koncem šedesátých let se
tým pracovníků v tělovýchově
postupně rozpadá a roku 1970
umírá předseda František Urbanec. Na jeho počest jednota

Členové TJ Horní Datyně na snímku z 22. dubna 1923.
Snímky z archivu TJ Horní Datyně

lení cvičitelů žila organizace
i bohatým kulturním životem:
pořádala přednášky, zájezdy,
kulturní akce, oblibu měla četba knih a časopisů. Ochotníci
z DTJ zhotovují přenosné divadelní jeviště a přebírají přípravu divadel od místní Strany
sociálně demokratické.
Po roce 1921 zakládá mládež svoji FDTJ – Federovanou
dělnickou tělocvičnou jednotu.
Zpočátku se úspěšně rozvíjí ve
všech složkách. Své akce koná
v restauraci U Rojka, v Družstevním domě. Zřizuje si hřiště
a upravuje plochu v „Podguři“

Hry jsou hojně navštěvované
a uváděné i v okolních vesnicích. Znamenají pro občany té
doby i jistou morální podporou.
Útlum ovlivnilo po roce 1942
zatýkání členů DTJ pro odbojovou činnost.
V únoru 1947 zakládají
převážně členové bývalé JPT
vlastenecky zaměřenou tělovýchovu Sokol, ještě jako pobočku organizace ve Vratimově.
K vlastnímu sloučení tělovýchovy pod pozdější název TJ
Sokol Horní Datyně dochází
11. 4. 1948.
Činnost nové organizace se
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pořádá v dalších letech lehkoatletické přebory. Funkci předsedy přebírá Zdeněk Lajčok,
který je ale při montáži tělovýchovného zařízení v roce 1972
smrtelně zraněn. Také na jeho
počest je pořádán deset let memoriál Zdeňka Lajčoka.
V dalších létech je činnost
stabilizovaná. Mimo základní
tělesnou přípravu a hromadná
vystoupení jsou v oblibě míčové hry, cvičení matek s dětmi
a v cvičení s hudbou.
Společenské změny po roce
1989 vedly k obnovení Klubu
českých turistů, ke kterému se
přihlásil i náš odbor turistiky,
i když nadále zůstává součástí
TJ. Také tělovýchovná jednota
upouští v roce 1992 od názvu
Sokol a od roku 2016 je zapsaným spolkem s oficiálním názvem TJ Horní Datyně, z.s.
Tělovýchovná jednota vybudovala tenisové kurty. Ve
spolupráci s městem Vratimovem bylo postaveno asfaltové
víceúčelové hřiště a provedeno
zateplení budovy tělocvičny.
Také chata na Morávce se stále modernizuje. Všechny práce
provádějí členové TJ v rámci
brigád. Chatu využívají členové tělovýchovné jednoty, ale
také ostatní veřejnost. V současné době působí v rámci
tělovýchovné jednoty oddíly
volejbalu, jógy, minikopané,
cvičení žen v různých formách
a cvičení rodičů s dětmi.
Připravila
Mgr. Zdeňka Zemanová
předsedkyně TJ Horní Datyně

informace občanům

Skutečně zdravá školka
Mateřská škola Vratimov, která je držitelem bronzového certifikátu Skutečně
zdravá škola, se snaží i v tomto školním
roce posunout výše kvalitu stravování dětí
a vytvářet tak správné stravovací návyky
již od jejich útlého věku. Aktuálně jsme
se proto zaměřili na postupné snižování
spotřeby cukru. Z tohoto důvodu jsme požádali rodiče o spolupráci, a to konkrétně
v přípravě oslav svátků a narozenin dětí
v MŠ. Tyto oslavy chceme vést ve zdravějším stylu formou ozdobných ovocných
mís či sušeného ovoce.
Žádnou změnu však nejde uskutečnit bez
aktivního zapojení zúčastněných, v tomto
případě i zaměstnanců MŠ. Velký dík patří
kuchařkám ze školní jídelny, které se podílí na přípravě zeleninových talířů v rámci
dopoledních svačinek. Mísy upravují do
líbivých tvarů různých zvířátek a obličejů,
aby se staly pro děti lákavé a stravování se
tak stalo požitkem nejen pro ústa, ale také
pro oči.
Rovněž příprava mikulášských a vánočních balíčků proběhla na sklonku loňské-

I sladká nadílka může být zdravá.

Zelenina láká děti i díky hezké úpravě.
Foto: MŠ Vratimov

ho roku v jiném duchu. Místo klasických
„dobrot“, jako jsou bonbóny, čokolády
a vánočních kolekce, si děti mohly pochutnat na nadílce plné cizokrajného ovoce,
smoothie tyčinek, na ovocném pyré, vitaminátoru i na marlence sneku, která neobsahuje konzervanty a je slazená medem.
Největší dík však patří rodičům, kteří
nám aktivně pomáhají realizovat změny
ve stravování. I v dnešní uspěchané době
si najdou čas na přípravu ovocných špízů,
ovocných mís či jinak nazdobených talířů.
Však posuďte sami. Kdo by z vás nechtěl
ochutnat…
Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimov

Turisté zvou na
společné jednání
Zasněžené hory a parta kamarádů, kteří se nebojí vytáhnout paty z přetopených domů
a panelákových obydlí. Tak vypadala
Miniškola zimního táboření, kterou
uspořádal v druhé polovině ledna Klub
českých turistů Slezská brána Horní
Datyně u Izidorovy zvoničky v Hrádku
ve Slezských Beskydech. Poděkování
za přípravu a průběh, ukázky táboření
a vaření v zimní přírodě patří hlavním
organizátorům Miniškoly Janě Stachové
a Romanu a Karlu Stachovým.
Nyní se hornodatyňští turisté připravují na ostrý start do jarního období.
K upřesnění turistických akcí v dubnu
až červnu svolávají na úterý 12. března
rozšířené zasedání výboru KČT v klubovně na hřišti, na které jsou zváni
všichni cvičitelé, vedoucí, organizátoři
a další zájemci. Začátek je v 18 hodin.
Za výbor KČT Horní Datyně
Jan Tlolka, Jan Sládek

Hlavní instruktorka Miniškoly zimního táboření Jana Stachová při vaření v přírodě.
Foto: KČT Horní Datyně

Rovnovážka pomáhá rodičům s návratem do zaměstnání
Město Vratimov se v posledních letech
stává oblíbeným místem pro život. Přibývá zde rodin s malými dětmi, což dokládá
i rok od roku se zvyšující počet narozených vratimovských občánků. Rodičovství
a především období „rodičovské dovolené“ je nádherné, nicméně lidé vracející
se na trh práce musí řešit problém – jak
skloubit pracovní, osobní a rodinný život.
To s sebou nezřídka nese i nutnost změny
zaměstnání. Rodiče si v tomto období potřebují rozšířit a obnovit jak sociální, tak
odborné znalosti a dovednosti. Právě to
nabízí projekt Otvíráme bránu k zaměstnání, financovaný z ESF, Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím Místní
akční skupiny Slezská brána.
Díky neziskové organizaci Rovnovážka,
která stojí za myšlenkou a realizací projektu, se podařilo získat finanční prostředky

na pomoc jedenácti rodičům z Vratimova
a okolí (z toho deseti maminkám a jednomu tatínkovi) při restartu a přípravě k návratu na trh práce.
Od října 2018 probíhají ve vratimovském Domě dětí a mládeže jednotlivé
aktivity projektu, kterými jsou jednak tematické workshopy zvyšující sebevědomí
při návratu na trh práce (např. Sebeprezentace, Příprava na výběrové řízení, Pracovněprávní minimum a další), dále odborné
počítačové kurzy a kurz obchodní angličtiny. Zájemci, kteří se z důvodu péče o děti
rozhodli změnit profesi, mohou absolvovat
rekvalifikace.
Při vyhledávání práce a podpoře podnikání může každý účastník využít individuální poradenství. Sedmi účastníkům
projektu bude zprostředkováno zaměstnání, z toho čtyřem s využitím flexibilních
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forem práce (např. zkrácené úvazky, částečná práce z domova aj.).
„Jsme zatím v první třetině projektu
a máme velkou radost. Jak z kladné zpětné
vazby účastníků, tak ze skupiny samotné.
Jsou to velmi příjemní, inspirativní, po
informacích a osobním rozvoji dychtiví
lidé, se kterými se nám výborně spolupracuje. Jsme přesvědčeni, že stejně tak
dobře se bude s nimi spolupracovat jejich
budoucím zaměstnavatelům. Věříme, že
aktivity našeho projektu, které jsou pro
účastníky zdarma, je podpoří v úspěšném
návratu na trh práce. Všichni si přejeme,
aby jejich další pracovní cesta byla smysluplná a plně na ni využili svůj potenciál,”
uvedla předsedkyně Rovnovážky Klára
Tidrichová.
Za Rovnovážku, z.s
Iveta Kišová, koordinátorka projektu

informace občanům

Úspěšná Tříkrálová sbírka
Od 1. do 14. ledna proběhla tradiční celorepubliková Tříkrálová sbírka,
kterou na území Ostravy a okolí pořádají Charita Ostrava a Charita sv.
Alexandra. Také v našem městě koledníci v kostýmech tří králů navštěvovali obydlí, zpěvem koled přinášeli
lidem zvěst o narození Krista a žádali o příspěvek na pomoc sociálně
potřebným. Setkali se zpravidla s radostným přijetím a ochotou pomoci
lidem v nouzi. Převážnou měrou na
sbírku přispěli farníci římskokatolické církve při nedělní bohoslužbě dne
6. ledna.
Obsah zapečetěných kasiček spočítali a převzali v úterý 22. ledna na
městském úřadě za účasti místostarosty Davida Böhma koordinátoři pořádajících charit Veronika Curylová
a Zdeněk Staněk. Celkem se ve Vratimově a Horních Datyních vybralo
37 194 Kč, což je zhruba o 4 tisíce
více než loni.
Tříkrálová sbírka se konala letos
po devatenácté. Na území Ostravy
a okolí bylo v akci 405 pokladniček,
do nichž lidé vložili 2 230 753 korun.
65 procent výtěžku (1 449 989 Kč)
bude podle pravidel sbírky použito Tříkráloví koledníci v ulicích Vratimova.
na schválené místní projekty:
Foto: Mgr. Radmila Sládková

Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa (250 tis. Kč),
Podpora lidí bez domova v rámci
terénních programů Charitního domu
sv. Benedikta Labre (400 tis. Kč),
Podpora žen, mužů a dětí bez domova v Charitním středisku sv. Lucie
– sociální rehabilitace (300 tis. Kč),
Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše – rozvoj a obnova
materiálního zázemí služby (147 250
Kč),
Úprava kotelen a otopné soustavy
chráněných dílen Charity sv. Alexandra (143 749 Kč),
Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen
Charity sv. Alexandra (110 tis. Kč).
Částku 98 990 Kč získanou nad
rámec schválených záměrů využije
Charita Ostrava na předpokládaný
projekt Podpora matek s dětmi v tísni
v Charitním domě sv. Zdislavy – rozvoj služby azylového domu.
Všem dárcům náleží ocenění a poděkování.
JUDr. Šárka Vrchlabská
dobrovolná spolupracovnice
Charity Ostrava

Vynášení Moreny přivolává jaro
Vynášení Moreny či Morany je zvyk,
který se líbí a který si našel po celé republice spousty fanoušků. Zabydlel se
také v našich předškolních zařízeních.
„My vynášíme Morenu s různými obměnami každoročně,“ potvrdila nám zástupkyně ředitelky Mateřské školy Vratimov
Monika Chylinská. „Pokud je pěkné počasí, jdeme s dětmi k Ostravici společně
s rodiči, za nepříznivého počasí ji pochováváme v jezírku na školní zahradě.
Akce navazuje na didakticky zaměřené
činnosti v MŠ, kdy si celý týden povídáme s dětmi na dané téma,“ popsala.
Kdo, nebo co je Morena, ví dnes snad
každý. Ve věcné rovině je to ženská figurína ze slámy, roští a staré trávy, kterou
je třeba s příchodem jara zapálit a vhodit
do vody. V symbolické rovině jde o ztělesnění démona či královny zimy, kterou
očistné živly oheň a voda zničí a odnesou, aby mohlo vypuknout kýžené jaro.
Pro naše předky měl tento akt samozřejmě úplně jiný význam než pro nás.

Vynášení Moreny v MŠ Vratimov v roce 2018.
Foto: MŠ Vratimov
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V dobách před nástupem ústředního topení a vznikem luxusních ski resortů
byla zima obdobím chladu, hladu, nemocí a smrti. Pro staré Slovany bylo proto
vynášení Moreny významným rituálem
a projevem mocné magie, který měl zajistit, že zima konečně ztratí nad světem
vládu a umožní vyrašit novému životu.
Pro nás jde hlavně o zábavu. Je to ale
zábava hodnotná a poučná, protože nám
připomíná naše kořeny. A to je vždy povznášející a obohacující.
A kdy přichází čas vhodit Morenu do
vody? Po příchodu křesťanství byla přirozeně snaha tento pohanský obyčej potlačit. Pak ale církev podlehla síle této
tradice a určila pro ni jako termín Smrtnou neděli. To je neděle dva týdny před
Velikonocemi, která letos připadá na
7. dubna. Staří Slované vynášeli Morenu
v den jarní rovnodennosti, to znamená
20. nebo 21. března. Letos nastane astronomické jaro 20. března v 22.58 hodin.
(red)
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Ligová soutěž stolních tenistů
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).
Dlouhodobé soutěže stolních tenistů pokračují ve své druhé
polovině a naši muži jeli na klíčová utkání do Olomouce
a Chropyně, potom doma přivítali obě družstva z Přerova.
Aktuální ligová tabulka po 16 odehraných kolech
vypadá takto:
1. KST Vsetín

16

11

4

1

153:84

42

2. TJ Ostrava KST D

16

12

2

2

152:86

42

3. TJ Sokol Šarovy

16

10

3

3

144:91

39

4. TTC Frýdlant

16

10

2

4

132:101

38

5. TTC Ostrava Poruba

16

9

1

6

125:108

35

6. SK Přerov A

6

9

1

6

122:109

35

7. TTC Bolatice

16

7

1

8

119:125

31

8. TJ Chropyně

16

6

3

7

127:125

31

9. TTC MG Odra GAS
Vratimov

16

4

2

10

111:130

26

10. TJ Sokol Olomouc

16

4

1

11

90:139

25

11. Orel Zlín

16

4

0

12

79:134

24

12. SK Přerov B

16

0

0

16

38:160

16

Velký úspěch zaznamenali vratimovští hráči na loňském mistrovství
v mini ping-pongu v Ostravě. Vítězem se stal Jiří Skalický z Vratimova,
finále čtyřhry bylo pouze záležitostí vratimovských hráčů (na snímku).

Poslední čtyři výsledky našich stolních tenistů od posledního
čísla Vratimovských novin:
TTC MG Odra GAS Vratimov – TJ Sokol Olomouc 9:9; –
TJ Chropyně 5:10; – Přerov A 4:10; – Přerov B 10:2.
Na příští utkání zajíždí TTC MG Odra GAS Vratimov na
klíčové zápasy do Zlína a Šarov, které pravděpodobně rozhodnou
o konečné podobě tabulky. Rovněž čelo tabulky se rozmotává,
ale zdá se, že o mistra ligy si to rozdají oddíly Vsetína a Ostravy,
i když Šarovy a Frýdlant také ještě nejsou úplně bez šancí, vždyť
do konce základní části zbývá ještě šest zápasů. Náš oddíl však
zajímá především konec tabulky…
Jinak ve dnech 1. až 3. března proběhne v Teplicích Mistrovství ČR jednotlivců mužů a žen ve stolním tenisu, kam se poprvé

Jiří Skalický (uprostřed) s trofejemi pro vítěze.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

v historii našeho oddílu probojovali hned tři hráči z TTC MG
Odra GAS Vratimov!
Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

Kdy na fotbal
Přehled mistrovských utkání mužů FC Vratimov hraných doma:
Muži B
Městský přebor
Ne 31. 3. 10:30
Ne 14. 4. 10:30
Ne 28. 4. 10:30
Ne 12. 5. 10:30
Ne 2. 6. 10:30
Ne 16. 6. 10:30

Muži A
1. A třída skupina B
So 30. 3. 15:30 Baník Albrechtice
So 13. 4. 16:00 Dobrá
So 27. 4. 16:30 Staré Město
So 11. 5. 16:30 Libhošť
So 25. 5. 17:00 Jablunkov
So 1. 6. 17:00 Jistebník
So 15. 6. 17:00 Bystřice
9

Polanka B
Hrušov
Dolní Lhota
Koblov
Rychvald
Lhotka
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Kluziště sloužilo
šest dní
Je to tak trochu Sisyfovská práce,
přesto se skupinka nadšenců z uskupení
Ice hockey Jambes Time out také letos
odhodlala připravit pro občany Vratimova na bezplatně zapůjčené ploše
u stadionu zimní kluziště. Bruslit se na
něm začalo 22. ledna a pak podle toho,
jak bylo možné připravit led. „Je pravda,
že počasí nám zatím moc nepřálo, ale i
tak šest dní provozu za tu radost pro děti
i dospělé stojí,“ sdělil nám v polovině
února jménem Ice hockey Jambes Time
out Kamil Hrabec. Jen pro zajímavost,
příprava kvalitní ledové plochy trvá tři
dny a tři noci nonstop. „Pak už je radost
si užívat bruslení a hokeje. Po každém
dni je ale třeba ledovou plochu opět
upravit a zalít vodou,“ dodal Hrabec.
(red)

Akce Domu dětí a mládeže
Chemical laboratory
V sobotu 2. března s přihlášenými dětmi proměníme DDM Vratimov v chemickou laboratoř. Co budeme zkoumat?
Vodu, která je všude kolem nás a je samozřejmostí každodenního života. Akce je
určena pro děti ve věku 8–12 let.
Bližší informace: Renáta Míčková, tel.
739 201 078, r.mickova@ddmvratimov.cz.
Výprava za koňmi
V neděli 17. března se vydáme na výpravu,
během níž se děti dozvědí, kolik toho kůň
sní na večeři, kolik potřebuje pohybu a co
dělá, když se zamiluje. Součástí prohlídky
jízdárny bude projížďka na koni pro začátečníky. Po tomto zážitku se vydáme na
malý oběd a procházku. Výlet je ideální
příležitostí na seznámení s tak krásným
zvířetem, jako je kůň. Akce je určena pro
širokou veřejnost ve věku od 6-15 let.
Bližší informace: Klára Pastorková, tel.
607 516 187, k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
Cesta za pitnou vodou
Dvoudenní výprava za poznáním Pitná
voda začíná v pátek 22. března a končí
v sobotu 23. března. Má jeden velký cíl.
Přiblížit a ukázat dětem proces, jehož výsledkem je pitná voda v kohoutku každé
domácnosti, podniku, zařízení... Akce je
určena pro děti ve věku 8–12 let.
Voda je základní podmínkou života. Bohužel i my dospělí většinou neznáme koloběh přeměny odpadní vody na pitnou

Lukáš Kaim, Kamil Hrabec a Martin Kupka
při přípravě kluziště.
Foto: Ice hockey Jambes Time out

Městská knihovna informuje

Městská

knihovna
VRATIMOV

Březen – měsíc čtenářů

Knihovna v březnu nabízí:

Oblíbená akce Noc s Andersenem se
uskuteční v noci z pátku 29. na sobotu
30. března. Nazvali jsme ji Kam létal Albatros. Upozorňujeme rodiče, že akce se
může zúčastnit pouze 20 dětí a přednost
mají registrovaní čtenáři knihovny. Sraz
je v pátek v 16.45 hodin. Děti by měly
mít na sobě kostým pohádkových postav.
Budeme soutěžit, vyrábět ve výtvarné
dílně a také si číst těsně před spaním. V
sobotu 30. března bude akce ukončena
v 8.30 hodin. Těšíme se na všechny zúčastněné děti.
Upozorňujeme čtenáře, že v pátek 30.
března bude knihovna z důvodu příprav
na tuto akci uzavřena.

• Setkání s knížkou. Akce konaná
v rámci projektu S knížkou do života se uskuteční 6. března od 10 hodin
pro maminky s dětmi do 3 let. Budeme
číst, hrát si a povídat.
• Pro školní družiny besedu Vodníci
a vodníčata,
• Soutěž pro dětské čtenáře Malý princ
a jeho planety,
• Výstavu Nakladatelství Albatros
oslavuje v chodbičce knihovny,
• Knihobudku – knihy z projektu Druhý život knih – dejte knihám druhou
šanci,
• vyhlášení NEJ čtenáře roku 2018.
Více na www.knihovna-vratimov.cz,
facebook: www.1url.cz/mt9zk.
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vodu. V pátek se setkáme s pracovníkem
krajské hygienické stanice Ostrava, který
nám ukáže, co vše obnáší pojem „pitná
voda“. Přespíme v DDM Vratimov a v sobotu vyrazíme do sviadnovské čistírny odpadních vod, kde uvidíme na vlastní oči,
jak se čistí odpadní vody na pitnou vodu.
Akce je součástí projektu Šablony II. pro
Dům dětí a mládeže Vratimov a je spolufinancován Evropskou unií.
Bližší informace: Renáta Míčková, tel.
739 201 078, r.mickova@ddmvratimov.cz.
Předtáborová víkendovka
O víkendu 29.–31. března se na základně Myšinec koná Předtáborové setkání LDT Avengers. Zde se mladí agenti
S.H.I.E.L.D.u potkají se všemi Avengers
a pomocí her a soutěží se dozví, jaká bude
připravená celotáborová hra. Pouze pro
děti přihlášené na LDT Avengers: Záchrana světa před Ultronem.
Bližší informace: Věra Pacíková, tel.
734 443 694, v.pacikova@ddmvratimov.cz.
Infoschůzka k dětskému táboru
V úterý 5. března od 18 hodin se koná
v Domě dětí a mládeže Vratimov infoschůzka pro rodiče a děti, kteří se chtějí
dozvědět více o pořádání letního dětského tábora s názvem Škola čar a kouzel
v Krásné. Na schůzce se mohou seznámit
s vedoucími, kteří budou tábor personálně zajišťovat. Zodpovíme všechny dotazy týkající se táboru. Schůzky se mohou
zúčastnit i děti, které jsou přihlášené nebo
mají zájem a zatím se rozmýšlejí. S sebou
přezůvky.
Bližší informace: Věra Pacíková, tel.
734 443 694, v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Místní knihovna
Horní Datyně informuje
Nabídka knihovny v březnu
– měsíci čtenářů:
• nově přihlášení čtenáři mají
registraci zdarma,
• do 25. března trvá v chodbičce
knihovny výstava Beskydy,
• pro dětské čtenáře soutěž Malý
princ a jeho planety,
• akce Čtenáři čtenářům – čtenáři si
mohou vyměnit starší a přečtené
knihy.
Více na www.hornidatyne.knihovna.info, facebook: www.1url.cz/zt54U.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov
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Obrazy, které hladí duši

Půvabné obrázky plné poezie, létání,
úsměvů, fantazie a pohádkových představ.
Tak lze charakterizovat tvorbu herečky
a výtvarnice Emmy Srncové a její dcery,
herečky Barbory Srncové. Vratimovská
galerie ve Společenském domě představí díla obou autorek na výstavě nazvané
Obrazy – Emma a Barbora Srncovy, jejíž
vernisáž se uskuteční v úterý 12. března.
Přijedou Barbora Srncová a její životní
partner – herec, moderátor, zpěvák a spisovatel Petr Rajchrt.
Samotná výstava potěší zejména zájemce o kvalitní naivní umění. To prezentuje

zejména Emma Srncová, která dokáže svými snovými malůvkami rozdávat pohodu
a probouzet fantazii. I proto se líbí stejně
tak dospělým, jako i dětem. Je zajímavé,
že malovat začala až v dospělém věku a živit se jím až kolem čtyřicítky. Přesto stihla
uspořádat více než 170 výstav doma i v zahraničí – v Německu, Itálii, Velké Británii,
Belgii, Španělsku, Monaku, Švýcarsku,
Portugalsku, Rakousku či na Slovensku.
Její dcera Barbora se odmalička pohybovala v uměleckém prostředí. Ve své
výtvarné práci kráčí ve šlépějích svojí
maminky. Nakolik je její tvorba podobná
a nakolik jiná, zhodnotíte při prohlídce
společné expozice.
Motto výstavy zní: Nechte se zavést do
světa fantazie Emmy a Barbory Srncových
na výstavě obrazů, o nichž lidé říkají, že
hladí duši! Nakolik je pravdivé, se přesvědčíte při návštěvě Vratimovské galerie.
Ta je otevřena vždy ve středu a čtvrtek od
16 do 19 hodin a během pořadů. Individuálně lze prohlídku dohodnout na telefonu
595 700 751. Výstavu pořádá Kulturní
středisko Vratimov, přístupná bude do
16. května.
(red)

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

Kino praskalo ve švech
Poslední dva lednové dny praskalo vratimovské kino Hvězda ve švech. U příležitosti pololetního vysvědčení zaplnili hlediště žáci z Vratimova a okolí, pro něž
pracovníci kulturního střediska promítli pohádkové filmy Čertoviny, Malá čarodějka
a Jumanji: Vítejte v džungli! Doufejme, že stejně příjemné dny strávily děti doma
o pololetních prázdninách.
(red)

Kino Hvězda zpříjemnilo dětem poslední dny prvního pololetí.

Foto: KS
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Březnový trhák:

Bohemian
Rhapsody

Vratimovské kino Hvězda připravilo pro milovníky filmového umění
opravdovou lahůdku: poslední březnovou středu od 19 hodin promítne nejúspěšnější film české historie Bohemian
Rhapsody. Snímek pojednávající o skupině Queen a jejím zpěvákovi Freddiem
Mercurym, který jeho tvůrcům vynesl
Zlatý glóbus za nejlepší drama a zlatou sošku glóbu pro nejlepšího herce
(Rami Malek), překonal v návštěvnosti
i první trojrozměrnou podívanou Avatar (2009) a stal se nejvyhledávanějším
filmem v českých kinech. Začátkem
února, za pouhých 14 týdnů od zahájení
promítání v České republice, ho vidělo
podle Unie filmových distributorů více
než 1,43 milionu diváků! A zájem o něj
stále neklesá. Nyní ho uvidíme v pohodlí vratimovské Hvězdy.
(red)
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Dotazník zájmu občanů o výměnu kotlů v III. výz
Město Vratimov zvažuje zapojení do výzvy 1/2019: Program
bezúročných půjček na výměnu kotlů v rámci Národního programu Životní prostředí. Příspěvek je určen na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva (emisní třída I. a II.,
případně neznámá) formou bezúročné půjčky fyzickým osobám
poskytované obcí. Cílem dotazníku je získat informace o tom, kolik občanů města Vratimova by mělo zájem o výměnu kotle v III.
výzvě kotlíkových dotací a případně v jakém počtu by chtěli využít bezúročnou půjčku.
III. výzva kotlíkových dotací by měla proběhnout od poloviny
května 2019 až do vyčerpání 10 tisíc žádostí pro Moravskoslezský
kraj. Lze vyměnit pouze kotle na pevná paliva I., II. nebo neznáme
emisní třídy za kotle na biomasu (automatické nebo manuální),

tepelné čerpadlo a kondenzační kotel. Půjčky lze dosáhnout jen
v případě, že se občan zapojí do III. výzvy kotlíkových dotací.
Rádi bychom od vás občanů získali nezávaznou zpětnou vazbu,
abychom zjistili, jak velký by byl zájem především o bezúročné
půjčky na výměnu nevyhovujících kotlů. Vyplněný dotazník můžete v termínu do 1. dubna 2019 odevzdat v kanceláři č. 10 Městského úřadu Vratimov, zaslat na adresu Městský úřad Vratimov,
odbor VaŽP, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov, anebo vložit do
schránky označené nápisem „Náměty a připomínky občanů“, která se nachází v přízemí budovy městského úřadu, případně naskenované mailem zaslat na adresu: baran.meu@vratimov.cz.
Mgr. Roman Baran
odbor VaŽP

DOTAZNÍK
Já, níže podepsaný, bych měl zájem o bezúročnou půjčku na výměnu nevyhovujícího kotle
1. Jméno příjmení:
2. Adresa:

3. Tel.:
4. E-mail:
5. Stáří domu
 

Novostavba do 5 let



10 a více let



20 let



Více než 30 let

6. Jaké energetické úspory jste na vašem domě provedli?
 

Zateplení fasády

 

Výměna starých oken za energeticky úspornější

 

Žádná z výše uvedených možností

7. Jaké typy kotle máte?
 

Kotel na plyn

 

Kotel na uhlí

 

Kotel na pelety

 

Topím dřevem

 

Tepelné čerpadlo

 

Elektrické topení

 

Jiné:
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zvě kotlíkových dotací pomocí bezúročné půjčky
8. Který kotel více využíváte a kdy?
……………………………………………………………………………………………………………………………
9. Víte o tom, že od roku 2022 budete moct provozovat pouze kotel na tuhá paliva, který splňuje minimálně 3.
emisní třídu?
 

Ano

 

Ne

10. Víte, jakou emisní třídu kotle máte?
 

Nevím

 

1. emisní třídy

 

2. emisní třídy

 

3. emisní třídy

 

4. emisní třídy

 

5. emisní třídy

11. Věděli jste, že máte zákonnou povinnost provádět jednou za 3 kalendářní roky kontrolu technického stavu
a provozu vašeho kotle?
 

Ano

 

Ne

12. Věděli jste, že je povinnost mít pravidelně kontrolovaný odvod spalinových cest? U pevných paliv je to
2x ročně u plynných a kapalných 1x ročně.
 

Ano

 

Ne

13. Věděli jste, že je povinnost mít pravidelně kontrolovaný odvod spalinových cest? U pevných paliv je to
2x ročně u plynných a kapalných 1x ročně.
 

Ano

 

Ne

14. Máte zájem získat až 80 % dotaci na výměnu kotle? (75-80 % podle vybraného typu kotle, 15 000 Kč příspěvek Moravskoslezského kraje a 5 000 Kč město Vratimov)
 

Ano

 

Ne

15. Máte zájem o bezúročnou půjčku od obce, která vám pokryje veškeré náklady spojené s výměnou vašeho
starého kotle?
 

Ano, prosím o více informací

 

Ne

Datum:
(Vlastnoruční podpis)
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Vášnivé barvy Antonína Kroči
Kulturní veřejnost se s dílem tohoto
pozoruhodného malíře mohla seznámit
díky stovce výstav: od rodných Hukvald
přes Prahu, Ostravu, Frýdek-Místek,
Opavu, Plzeň a Liberec až po Vídeň,
Varšavu či Berlín. Vystavoval několikrát
mj. i v Novém Jičíně, Frenštátě, Příboře,
Brušperku a v roce 2013 také zde ve Vratimově. Mezi prostory, které Kročovy
obrazy poctily svou přítomností, najdeme řadu významných uměleckých galerii
i muzeí. Kročovu dílu se věnovalo hned
několik význačných osobností české historie umění.
Je udivující, s jakou vizionářskou urputností a neochvějnou malířskou jistotou pracuje Kroča na odhalování lidského nitra. V písni Out Of The Blue použil
básník a rocker Neil Young verš: It's better to burn out - than to fade away (tedy:
Je lepší vyhořet, než vyhasnout). Souvislost s Kročovým silovým způsobem
života, neznajícím kompromisy, se zdá
dost zjevná. Malíř tvoří prakticky celý
život ve svém rodišti. Jeho ateliér (bývalá rychaltická škola na hranici rodného
Sklenova) je sice přístupný veřejnosti,
ale současně je Kročovou „klášterní celou“. Kroča je jako vzácný endemit, jenž
si svou jedinečnost uchovává v klauzuře
lašského venkova, stranou velkých kulturních center. Pravým smyslem jeho
života je intenzita malířské práce. Jeho
život se vlastně malbou uskutečňuje. Je
mužem s naturelem Paula Gauguina. Re-

Reprodukce autorova obrazu s názvem Milada,
1980

zolutní a přímý, rozhodně nelpí na společenských konvencích. Za úspěch považuje, když jeho obrazy diváky oslovují.
Jeho vnitřní malířská energie je živena
snahou proniknout hluboko pod povrch
tváře či těla, do spleti nervů, mezi záškuby svalových úponů, odpovědných za
mimiku obličeje, do centra nervové tkáně
mozku i k zónám živočišné sexuality. Jak
sám říká, „napojuje se na DNA“ krajiny
a člověka.
Významný český teoretik umění Jan
Kříž kdysi přirovnal charakter Kročo-

vy tvorby k německému uměleckému
proudu Die Neue Wilde (Noví divocí).
K proudu, který v mnoha ohledech navazoval na pudovost a nespoutanou živočišnost malířů legendární avantgardní
umělecké skupiny Cobra (založena 8. listopadu 1948 v Paříži umělci z Kodaně,
Bruselu a Amsterodamu, činná v letech
1948–1951).
Zajímavostí je, že jeden z členů této
skupiny, Asger Jorn, spolupracoval s brněnskou revuí BLOK Ludvíka Kundery
a Františka Kalába. Hnutí Cobry, v němž
došlo ke kombinaci abstraktního a neabstraktního expresionismu, mělo značný vliv na evropské poválečné umění
a zprostředkovaně se tak týká i kořenů,
z nichž vychází expresionismus Kročův.
Autor si zaslouží zvláštní pozornost
nejen s ohledem na své rodiště a působení v regionu, s ohledem na své postavení
v kontextu soudobého českého výtvarného umění, ale především pro výraznou
kvalitu malby, nezaměnitelný senzualismus a fascinující výraz na pomezí nové
figurace a expresivní abstrakce.
Vloni oslavil malíř sedmdesátku a letos, u příležitosti křtu jeho monografie,
převezme na Hukvaldech, vedle slavných
rodáků spjatých s kulturní historií obce malíře Jana Václava Sládka a především
Leoše Janáčka - čestné občanství. Robustní osobnost Antonína Kroči svým
rozsáhlým impozantním dílem obec viditelně reprezentuje.
-ptb-

Kronika města Vratimova, část 86, 1945
Při nástupu německých armád proti Polsku byla vojenským autem přejeta a usmrcena Anna Břenková.
K těmto obětem přistupuje pak při bombardování a postupu fronty deset zabitých
občanů a pět občanů, kteří padli při osvobozovacích bojích. Zabiti byli:
Karel Bardoň, výše již uvedená Anna
Břenková, Stanislav Kaloč, Alois Klega,
Anna Kubicová, Milan Lichnovský, Egon

Tak vypadala v roce 1945 vratimovská továrna.
Válkou nebyla vůbec poškozena.
Foto z knihy Albína Dobeše Kniha o Vratimově

Paskovský, Ludvík Pěčka, František Sabela, Jan Vašíček.
V osvobozovacích bojích padli:
Adolf Budín,
Miroslav Gajdošek (z Hrabové, padl na
půdě Vratimova)
Oldřich Mužík (padl jako příslušník zahraniční armády u Dunkerque ve Francii)
Milan Sklář,
Josef Skopal.
Kromě toho padli na půdě Vratimova
dva Rusové, seržant Georgiu Sein, druhý
neznám.
Bližší o těchto obětech je uvedeno
v knížce, kterou vydal pisatel této kroniky:
„Žalujeme!“
Památku těchto hrdinů a mučedníků zachová občanstvo ve vděčné paměti.
Druhý národní výbor
Dne 3. června byl zvolen aklamací při
voličském shromáždění v zahradě Sokolovny tento druhý národní výbor, sestavený ze čtyř politických stran: komunistické,
14

národní, sociálně demokratické a lidové:
(Jiné možnosti volby demokratické zatím
nebylo)
Adamus Antonín, rolník č. 77. lid.
Adamus Josef, horník č. 327. kom.
Adamus František, úředník č. 296. soc. d.
Mojžíšek Albrecht, řídicí učitel v. v. č.
341. nár. s.
Dubík Vilém, horník č. 51. nár. soc.
Hrbáček Adolf, sedlář č. 251. nár. soc.
Hrdý Miloš, str. zámečník č. 342. tenkrát
soc. dem.
Jureček Josef, hostinský č. 13. lid.
Kogut Stanislav, hutník č. 382. kom.
Křížek Josef, učitel č. 210. soc. d.
Kuboň Boleslav, horník č. 180. kom.
Kubíček Alois, holič č. 357. kom.
Laskavský František, horník č. 305. kom.
Lubojacký Alfred, učitel č. 60. lid.
Matušková Leopolda, č. 381. ženy
Mazáč Lukáš, dělník č. 178. kom.
Mlýnek Emil, úředník č. 194. sod. d.
(pokračování příště)

informace občanům

Klárka s Terkou hrají u nás rády
O žádné vlasy Dědeček Vševědeček
nakonec ochuzen nebyl, za to děti byly
bohatší o další hezký zážitek. Divadelní
pohádka Myška Klárka, veverka Terka
a tři vlasy Děda Vševěda, se kterou se
prezentovalo 20. ledna v kinosále vratimovského Společenského domu divadélko Ententýky, byla veselá, rozverná
a také trochu poučná, jak už má správná
pohádka pro děti být. Spontánní reakce

malých diváků více než dosvědčovaly,
že mířila přesně. Možná i proto, že dámy
z Ententýky hrají ve Vratimově rády.
„Vystupujeme tady na poutích, rozsvícení vánočního stromku a samozřejmě
v rámci nedělních divadelních pohádek.
Vždy tady hrajeme rády, jsou tu totiž fajn
děti,“ prozradila Kateřina Řeřichová alias
myška Klárka s tím, že s další pohádkou
sem přijedou 19. května.
(red)

Pro knihu
do knihobudky

Knihobudka na Radničním náměstí.
Kateřina Řeřichová (myška Klárka) a Hana Dvořáčková (veverka Terka) mají vratimovské děti
rády. Náklonnost je oboustranná.
Foto: KS

Ob
bjím
mejjme se,, do
oporučuje numeroložka
Nezávislost, emocionální síla, všestrannost, tvořivost, družnost, intenzívní
komunikace. Přesně toto budou klíčové
tendence charakteristické pro letošní rok.
Tak to alespoň vidí numeroložka Dagmar
Halotová, která vystoupila koncem ledna
ve Vratimovské galerii s přednáškou Rok
2019 z pohledu numeroempatie.
A abychom si tento rok opravdu užili,

přidala i několik zajímavých rad. K pohodě přispěje psát si deník, tvořit básně,
zpívat české mantry jako „Lásko, bože,
lásko“ a nahlas číst.
Hlavně bychom ale měli být k sobě
hodní a hodně se objímat, nejlépe 12 krát
denně. „Vždyť objetí nic nestojí a přitom
nám poskytne nenahraditelné emoce,“
doporučila Halotová.
(red)

Dagmar Halotová přednáší v prostorách Vratimovské galerie.

Foto: KS
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Chcete-li si přečíst hezkou knihu a nechce se vám zrovna jít do knihovny, máte
ve Vratimově jedinečnou šanci. Zastavte se na Radničním náměstí a vstupte do
knihobudky. Ta – jak hlásá knihobudkový slogan – dává knihám druhou šanci
a nabízí vždy poměrně širokou škálu
titulů. Až vybranou publikaci přečtete,
můžete ji vrátit, a máte-li doma knihu,
kterou už nepotřebujete nebo o kterou
se chcete rozdělit, můžete ji tam zanést
také. Je to jednoduché, ale funguje to.
„Vlastně všechno v knihobudce je od
lidí, našich knih je tam asi deset,“ prozradili nám v Městské knihovně Vratimov, která se o zařízení stará.
Vratimovská knihobudka funguje od
roku 2017 a dočkala se už i zařazení na
celostátní seznam knihobudek na webu
knihobudka.cz. Pokud to ještě neopravili, najdete ji tam jako „Radimov, Radniční náměstí“.
(red)

Knihobudka nabízí poměrně širokou škálu
titulů.
Foto: KS

informace občanům
společenská
rubrika

VZPOMÍNÁME
Vše zmizí, jen stopy Tvé práce
a lásky zůstanou.

Čím jsi pro nás byl, ví jen ten,
kdo ztratil.
Dne 29. března 2019 vzpomeneme
9. výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka, pana

Dne 31. 3. 2019 vzpomeneme
100. výročí narození
pana

Oldřicha Plevy.

Oldřicha Břenka

S láskou vzpomínáme. Manželka
a dcery s rodinami.

z Horních Datyň.
Vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 28. března si připomeneme
4. výročí úmrtí
pana

Tichou vzpomínkou jsme si 2. března
připomněli nedožité 85. narozeniny
pana

Antonína Bednáře.

Ladislava Rumánka.

S láskou vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinou.

S láskou vzpomínají manželka, synové
a dcera s rodinami.

Dne 10. března 2019 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní

Dne 19. března vzpomínáme smutné
výročí úmrtí naší maminky,
paní

Miroslavy Chudějové.

Věry Hanákové.

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 28. března si připomeneme
5. výročí úmrtí
paní

Dne 25. března vzpomeneme 14. smutné
výročí, kdy nás opustil
pan

Magdaleny Špokové

Miroslav Zajac.

a dne 1. dubna vzpomeneme nedožitých
70 let. S láskou manžel,
syn a syn s rodinou.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

BLAHOPŘEJEME

Už jen kytičku na hrob můžem ti dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 20. března se dožívá 90 let naše
dlouholetá členka Spolku seniorů
paní

Dne 7. března 2019 vzpomeneme
6. smutné výročí úmrtí
paní

Anna Vašíčková.

Marie Vlčkové.

K tak významnému životnímu výročí
hodně zdraví, radosti, štěstí a mnoho
dalších spokojených let přeje celý
Spolek seniorů.

S láskou vzpomínají dcery Radka
a Soňa s rodinami.
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OCHOTNICKÉ PŘEDSTAVENÍ
divadelního spolku

Yasmina Reza

LORDI Orlová
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Kulturní dům Horní Datyně
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Vstupné 70 Kč
Vstupenky v prodeji
od 4. března v pokladně
Kulturního střediska Vratimov.
Informace na tel. 595 700 751

KULTURNÍ STŘEDISKO
VRATIMOV
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kam ve městě
informace občanům
NÁZEV AKCE

DATUM

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1.

Městský ples (vyprodáno)

20:00

Společenský dům, Město Vratimov

2.

Sokolský ples Šibřinky

19:30

Sokolovna, TJ Sokol Vratimov

3.

Maškarní bál pro děti MiniŠibřinky

16:00

Sokolovna, TJ Sokol Vratimov

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

Leo Da Vinci: Mise Mona Lisa

17:00

Kino Hvězda Vratimov, rodinný film

7.

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

9.

Krtkova dobrodružství

10:00

Kino Hvězda Vratimov, sobotní promítání pro
nejmenší

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

17:00

Vratimovská galerie, vernisáž

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Kréta – země bohů, přírodních krás
a tekutého zlata

18:00

Společenský dům, přednáška

Cesta vede do Tibetu

19:00

Kino Hvězda Vratimov, dokument

14.

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

16.

Dětský karneval SDH Horní Datyně

15:00

Kulturní dům Horní Datyně

17.

O líném Honzovi

10:00

Společenský dům, nedělní divadelní pohádka

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Sněhová královna: V zemi zrcadel

17:00

Kino Hvězda Vratimov, rodinný film

21.

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

26.

Zamilovaný sukničkář (vyprodáno)

19:00

Společenský dům, Divadelní společnost Háta

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Bohemian Rhapsody

19:00

Kino Hvězda Vratimov, nejúspěšnější film
české historie

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Princezna ze mlejna

16:00

Společenský dům Vratimov, muzikálová
divadelní pohádka

Fotbal: FC Vratimov A – Baník Albrechtice

15:30

Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B

Fotbal: FC Vratimov B – Polanka B

10:30

Stadion FC Vratimov, muži, Městský přebor

6.

12.

13.

20.

27.

28.

30.

31.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO
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Rozhovor s členem rady

Vyhláška o nočním klidu

Důlňák bude opět běžecký

Nejdůležitější investice pro rok 2019
Na prosincovém jednání Zastupitelstva
města Vratimova byl schválen rozpočet
pro rok 2019. Ten počítá s plánovanými
výdaji ve výši více než 261 milionů korun,
z nichž téměř 134 milionů (51,27 %) tvoří investiční výdaje. Dovolte mi seznámit
vás s největšími akcemi, které se plánují
na letošní rok.
Zahájili jsme především II. etapu výstavby kanalizace v Horních Datyních. Je
to největší investice, která bude částečně hrazena z dotací EU, z úvěru Státního
fondu životního prostředí a z vlastních
prostředků města. V souvislosti s pracemi
na kanalizaci dojde k následné opravě dotčených místních komunikací. Zásadní rekonstrukcí projde ulice Rakovecká a po ní
ulice K Hájence.
Jsme si vědomi špatného stavu našich
komunikací, proto se budeme důkladně
věnovat zmapování jejich stavu a přípravě
jejich oprav. V letošním roce bychom chtěli
opravit část ulice Višňové včetně odvodně-

Jednou z nejdůležitějších investicí loňského
roku byla rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Foto: KS

ní. Opravou projde ulice U Mateřské školy,
kde zároveň vzniknou šikmá stání a zrekonstruuje se chodník. Projekčně připravujeme
opravu komunikací a chodníků Na Vyhlídce a částečně i ulice Okružní. Pozornost věnujeme ulici Za Kolibou, kde připravujeme
odvodnění. Realizováno by mělo být i veřejné osvětlení v ulici Karla Velčovského
a projekčně i Leopolda Fajkuse.

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

VRATIMOVA,

ve středu dne 24. dubna 2019 v 10:00 h
u pomníku padlých před kinem Hvězda u příležitosti 74. výročí osvobození.
Program:





zahájení,
projev,
vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Vratimově,
položení květin zástupci spolků, společenských organizací
a politických stran ve městě,
 zakončení hymnou.

Bc. Martin Čech
starosta

Další bolestí jsou některé chodníky. Projekčně připravujeme vybudování chodníku v Datyňské ulici v úseku mezi ulicemi
Karla Velčovského a K Hájence. Intenzívně pracujeme na vypořádání majetkoprávních vztahů tak, abychom mohli požádat
o dotaci na rekonstrukci chodníku podél
ulice Vratimovské. V plánu je zde i dobudování chybějících přechodů pro chodce.
Pozornost věnujeme také dopravě ve
městě. Ještě letos chceme vyřešit zklidnění
dopravy v oblasti ulic Na Příčnici, Odboje,
Polní, Výletní, U Hráze a Nádražní.
Zjednosměrnění dopravy, které bylo
avizováno v minulých letech, se uskuteční
v oblasti ZŠ Masarykovo náměstí a ulice
Sokolské. Budeme připravovat studii oblasti u Společenského domu a sídliště Na
Příčnici, a to včetně parkování a chodníků
pro pěší.
Další kapitolou je obnova zeleně a mobiliáře. Probíhá rekonstrukce plochy a zeleně u nákupního střediska. Letos se chystá
I. etapa úpravy sídelní zeleně a zpevněných ploch v ulici Strmé. Totéž se bude
týkat vnitrobloku vymezeného ulicemi
Úzkou a Popineckou.
Na podzim chceme začít s likvidací budovy tvořící zázemí pro koupaliště a fotbalové a víceúčelové hřiště a zahájit práce na
výstavbě budovy nové.
Základní škola na Masarykově náměstí
prochází postupnou opravou a rekonstrukcí. Letos by se měla dokončit oprava omítek, a to včetně vybudování přístavby šaten
a opravy vjezdu do dvora. U ZŠ Datyňská
připravujeme studii na úpravu okolí školy
s možností výstavby sportovní haly v jejím
sousedství. U školy v Horních Datyních
chceme letos opravit nevyhovující sociální
zařízení a připravit projekt na rekonstrukci
školního hřiště.
Akcí, které chceme v tomto roce realizovat, je mnoho. Další milionové částky město vynaloží na opravu a údržbu sportovišť,
bytových domů, školek, škol, hasičských
zbrojnic, kulturních domů, koupaliště,
správní budovy, veřejného prostranství či
komunikací.
Martin Čech
starosta

informace
rozhovor občanům

Hovoříme s členem Rady města Vratimova Ivo Kiškou

Participativní rozpočet cílí na občany
Oblast investic je pro každou obec stěžejní. Díky investicím se dá místo, kde
máme svůj domov, zvelebit a zpříjemnit, ale také zadlužit a uvrhnout do problémů. V Radě města Vratimova převzal dohled nad městskými investicemi
Ivo Kiška, úspěšný manažer, který v předešlých volebních obdobích působil
mimo jiné jako vedoucí stavební a dopravní komise.
Dohled nad městskými investicemi znamená obrovskou odpovědnost. Proč jste se
k tomu odhodlal?
Přijal jsem nabídku starosty Martina
Čecha, abych byl členem rady a pomohl
městu v oblasti investiční výstavby, přípravy a realizace projektů, ve které mám
dvacetileté zkušenosti. Při tom, co máme
ve Vratimově a Horních Datyních v záměru realizovat, je to velká výzva.
Zkusme udělat přehled nejvýznamnějších
investic ve Vratimově s výhledem na aktuální volební období.
Minulý měsíc byla zahájena další etapa
výstavby kanalizace v Horních Datyních
s náklady více než 200 milionů korun. Dokončení stavby a napojování nemovitostí
potrvá do roku 2021. Po ukončení provozu
koupaliště v září tohoto roku bude zahájena
demolice koupalištní budovy a její spodní
části, kterou tvoří zázemí pro fotbalisty
a restaurace. Důvodem je zhoršení technického stavu a závady ve statice objektu. Výstavba nové budovy by měla být dokončena v roce 2020. Dokumentace pro realizaci
stavby je již zpracována.
V závěrečné fázi projekčních prací je
první stupeň dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby domova pro
seniory na louce u Popinecké ulice poblíž
Radničního náměstí. Čeká nás diskuse
o počtu pater, počtu míst a charakteru pokojů pro seniory s vazbou na optimální kapacitu a investiční náklady. Pak přijde na
řadu zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení.
Kolik je na tato předsevzetí v městském
rozpočtu peněz a z jakých zdrojů je bude
město čerpat?
Pro letošek máme v rozpočtu schváleny
investiční výdaje ve výši zhruba 144 milionů korun. Pro přípravu a realizaci investičních záměrů a rekonstrukcí pro toto
volební období očekáváme potřebu investičních prostředků v objemu okolo 500

milionů korun. Tato částka je nad rámec
rozpočtových možností města, takže tyto
investice bude možné realizovat s využitím
dotačních titulů nebo formou sdružených
investic se soukromými investory, případně s možností částečného krytí bankovními
úvěry.
A budoucnost? Co považujete pro město
v oblasti investic za důležité a co byste
chtěl pro občany vybudovat?

Ing. Ivo Kiška (54 let)

je vratimovský rodák s kořeny po rodičích ve Vratimově a Horních Datyních.
Je absolventem Fakulty strojní Vysoké
školy báňské v Ostravě. Pracoval ve vedoucích funkcích v Nové huti, později
ArcelorMittal Ostrava, ve stavební společnosti, v současné době je výrobním
a technickým ředitelem VVÚU v Ostravě-Radvanicích. Jako vedoucí manažer
zajišťoval přípravu a realizaci významných investičních projektů a stavby velkých průmyslových objektů a areálů. Je
ženatý, má dvě děti. Mezi jeho koníčky
patřil fotbal, tenis, horolezectví a windsurfing, dnes se věnuje potápění, jachtingu a golfu. Jeho celoživotní vášní je
běžecké, ale hlavně sjezdové lyžování.

Za důležité pro Vratimov, školní mládež
a všechny sportuchtivé občany považuji
přípravu projektu výstavby nové sportovní
haly v proluce mezi Základní školou Datyňská a Relax centrem. Hala by sloužila
jako školní tělocvična, v odpoledních a večerních hodinách by pak byla využívána
pro sportovní aktivity žáků, sportovních
klubů a rekreačních sportovců. Výstavba
haly by měla být zahájena v horizontu tří
až čtyř let. Budeme ještě zvažovat, zda by
součástí jejího vybavení měla být menší
tribuna pro zhruba sto osob, aby se v ní
daly pořádat školní nebo klubové turnaje.
Jedním z vašich témat je tzv. participativní
rozpočet. O co jde?
V rámci participativní části rozpočtu
chceme umožnit občanům navrhnout a následně rozhodnout o způsobu využití vyčleněných finančních prostředků na jimi
doporučené projekty nebo akce pro rozvoj
a lepší život v našem městě. Považuji to za
rozumný prvek přímé demokracie.
Dovolte osobní otázku. Jak se vám ve Vratimově žije, čeho si tady vážíte a co se vám
nelíbí?
Myslím si, že život ve Vratimově se za
posledních dvacet let významně změnil
k lepšímu. Město se rozrůstá a mládne.
Takže se mi zde žije dobře a jsem rád, že to
slyším i od většiny občanů. Co mne naopak
netěší, je stav, vzhled a využití některých
objektů a ploch od železničního přejezdu
směrem k centru města. Dále pak to, že
značná část nás, občanů, a někdy i město
samo se nedokáže postarat o svůj majetek,
budovy a venkovní plochy tak, aby byly
technicky v pořádku a dobře se na ně dívalo. Je to otázka přístupu a zodpovědnosti
každého z nás, ale samozřejmě také času
a finančních zdrojů.
Je něco, co vám udělalo v poslední době
radost?
Podařilo se nám obnovit tradici Městského plesu, o který byl velký zájem. Myslím
si, že atmosféra byla skvělá a všichni se
dobře bavili. Poděkování patří pracovníkům Kulturního střediska i ostatním, kteří
tuto akci připravili.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 11. dubna 2019.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková..
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Vyhláška o nočním klidu
Zastupitelstvo města Vratimova vydalo 6. března 2019 pod č. usnesení 3/3 Obecně závaznou vyhlášku města Vratimova č. 1/2019
o nočním klidu, kterou v plném znění zveřejňujeme.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu
Zastupitelstvo města Vratimova se na svém 3. zasedání konaném 06.03.2019 usnesením č. 3/3 usneslo vydat v souladu s ustanovením
§ 10 písm. b) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“), a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
Předmětem této obecně závazné vyhlášky
je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba
nočního klidu dodržována.
Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od
dvacáté druhé do šesté hodiny.
Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při
nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo při nichž nemusí
být doba nočního klidu dodržována
1. Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna
z důvodu konání oslav příchodu nového roku.
2. Doba nočního klidu se vymezuje od
druhé do šesté hodiny v těchto případech:
- v noci z 30. dubna na 1. května
z důvodu konání tradiční akce Stavění máje,

- v noci ze dne konání tradiční akce
Kácení máje na den následující, konané jednu noc ze soboty na neděli
v měsíci květnu,
- v noci ze dne konání tradiční akce
Rockový Vratimov na den následující, konané jednu noc ze soboty na
neděli v měsíci červnu,
- v noci ze dne konání tradiční akce
Loučení s létem na den následující,
konané jednu noc z poslední soboty
na neděli v měsíci srpnu,
- v noci ze dne konání tradiční akce
Hasičský rockfest na den následující, konané jednu noc ze soboty na
neděli v měsíci září.
3. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 tohoto
článku bude zveřejněna na úřední desce města minimálně 5 dnů před datem
konání.
Článek 4
Oznamovací povinnost
Pořadatel akce uvedené v Článku 3 odst.
2 je povinen oznámit nejméně 5 pracovních dnů před jejím konáním na Městský
úřad Vratimov:

a) jméno, příjmení, adresu bydliště pořadatele; je-li pořadatelem právnická
osoba, název či obchodní firmu, sídlo
a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná, telefonní kontakt,
b) označení druhu akce, dobu a místo
konání včetně údaje o jeho počátku
a ukončení,
c) předpokládaný počet účastníků,
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem
akce k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel akce tuto
osobu určí,
f) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce,
g) způsob zajištění obecných povinností
při nakládání s odpady vzniklými při
pořádání akce,
h) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy
v oblasti požární ochrany.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Ze schůze rady města

Ze zasedání zastupitelstva města

Dne 24. ledna 2019 rada města mimo jiné:
 s chválila poskytnutí peněžitého daru Záchranné stanici
Bartošovice,
 s chválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené k úhradě uznatelných nákladů
na realizaci projektu Ozdravný pobyt dětí Mateřské školy
Vratimov,
 s ouhlasila s umístěním sídla spolku Klub českých turistů
Horní Datyně v objektu ve vlastnictví města.

Dne 6. března 2019 zastupitelstvo města mimo jiné:
 s chválilo Rozbory hospodaření města Vratimova a jím zřízených příspěvkových organizací za období roku 2018,
 v ydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu,
 r ozhodlo vyčlenit z rozpočtu města pro rozpočtové období
2019–2021 v rámci tzv. kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji finanční prostředky ve výši 5000 Kč na jednoho žadatele,
maximálně však v celkové výši 1000 000 Kč za celé rozpočtové období,
 s chválilo Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města
Vratimova v roce 2019,
 s chválilo přidělení účelových dotací z rozpočtu města jednotlivým spolkům a organizacím na rok 2019,
 s chválilo finanční dotaci na zajištění poštovních služeb v části
obce Horní Datyně v roce 2019.
Celý zápis je na stránkách města – www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech
starosta

Dne 21. února 2019 rada města také:
 s chválila Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace Rekonstrukce sídelní zeleně v ulici Strmá ve Vratimově,
 s chválila Návrh úpravy dvou oblastí dopravního značení ve
Vratimově, Na Příčnici – Odboje a Výletní – U Hráze,
 s chválila Smlouvu o dílo na stavební práce k veřejné zakázce malého rozsahu Rekonstrukce plochy před nákupním
centrem na ul. Frýdecká ve Vratimově.
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Pečovatelská služba města Vratimova
Základní informace:
Pečovatelská služba města Vratimova je terénní služba, poskytovaná ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovnic města Vratimova – pečovatelek, osobám
požadujícím pečovatelskou službu (uživatelům) za úhradu dle
platného Sazebníku schváleného Radou města Vratimova.
Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, žijícím
ve městě Vratimově a Horních Datyních.
Posláním a cílem pečovatelské služby je podpora samostatného
života výše uvedených osob v domácím prostředí, podpora jejich
základních životních potřeb, kvality života, umožnění aktivního
života s ohledem na jejich zdravotní stav a prostředí, v němž žijí.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

E) Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
Doprovázení uživatelů k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující
1.
veřejné služby a doprovod zpět (pěší
doprovod)
Doprovod uživatele na invalidním vozíku
2.
(pěší doprovod)

Kontakt na pečovatelskou službu:
Sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby
Iveta Kaňáková, DiS.
tel.: 596 732 441, mobil: 607 225 927
e-mail: kanakova.meu@vratimov.cz
Adresa: Dům s pečovatelskou službou
Frýdecká 205, kancelář 1. patro

Výše úhrady
100 Kč/h

Výše úhrady
15 Kč/úkon
20 Kč/úkon
100 Kč/h
10 Kč/úkon

*dovoz nebo donáška jídla pro manželské dvojice – uvedená cena platí
při odběru 2 obědů současně, jestliže je manželům dovážen pouze jeden
oběd, je výše úhrady za dovoz stanovena na 15 Kč/úkon.
Výše úhrady

1.

100 Kč/h

2.
3.
4.

Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti
Donáška vody
Topení v kamnech včetně donášky
a přípravy topiva, údržba topných zařízení

50 Kč/kg
30 Kč/kg
Výše úhrady

100 Kč/h

120 Kč/h

Výše úhrady
F) Fakultativní činnosti
1. Pronájem jídlonosičů (2 ks)
30 Kč/měsíc
2. Fotokopie jídelního lístku
1 Kč/ks
3. Kopírování písemností
2 Kč/strana
4. Přemývání silně znečištěných jídlonosičů
5 Kč/úkon
Doprava automobilem dle požadavku
5.
10 Kč/km
uživatele (pouze Vratimov a Horní Datyně)
Svoz prádla do prádelny pečovatelské
6.
10 Kč/km
služby a dovoz zpět uživateli
Dohled nad dospělým člověkem,
7.
120 Kč/h
společnost pečovatelky
8. Krátkodobý dohled (do 10 min.)
9. Mazání těla
10. Dohled nad příjmem léků
10 Kč/úkon
11. Použití vysavače pečovatelské služby
Zapůjčení tlakoměru a asistence při
12.
měření krevního tlaku
Zapůjčení kompenzační pomůcky
13. Tlakoměr Omrom M3
50 Kč/měsíc
14. Toaletní WC křeslo
100 Kč/měsíc
15. Skládací čtyřbodové chodítko – krokovací
80 Kč/měsíc
16. Skládací čtyřkolové chodítko – odlehčené
120 Kč/měsíc
17. Skládací čtyřkolové chodítko
95 Kč/měsíc
18. Invalidní mechanický vozík
300 Kč/měsíc
19. Dovoz kompenzační pomůcky + montáž
50 Kč/úkon
Poplatek za vyčištění kompenzační
20.
200 Kč/úkon
pomůcky (při znečištění)

A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
Výše úhrady
o vlastní osobu
1.
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně
2.
speciálních pomůcek
100 Kč/h
Pomoc při prostorové orientaci, samostat3.
ném pohybu ve vnitřním prostoru
4.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

30 Kč/úkon

Jedná se o pomoc a podporu nad rámec základních poskytovaných
úkonů. Fakultativní činnosti jsou uživatelům pečovatelské služby
poskytovány pouze v případě, že využívají některou ze základních
činností.

Základní činnosti

C) Poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy
1.
Dovoz nebo donáška jídla pro jednotlivce
Dovoz nebo donáška jídla pro manželské
2.
dvojice *
3.
Pomoc při přípravě jídla a pití
4.
Příprava a podávání jídla a pití
Při dovozu jídla – otevření jídlonosiče,
5.
servírování na talíř

100 Kč/h
12 Kč/úkon
8 Kč/úkon

Fakultativní činnosti

Sazebník úhrad za úkony
pečovatelské služby

B) Pomoc při osobní hygieně
1.
Pomoc při úkonech osobní hygieny
2.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3.
Pomoc při použití WC

Pochůzky
Běžné nákupy (1 igelitová taška)
Malý nákup do 1 kg
Velký nákup, např. týdenní nákup,
nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti
Praní a žehlení osobního i ložního prádla,
popř. jeho drobné opravy
Žehlení prádla v prádelně pečovatelské
služby

Úhrada za úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, vč. času
nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrem krátí. Totéž platí pro úkony, u nichž je stanovena úhrada za kg.

120 Kč/h

Iveta Kaňáková, DiS.
sociální pracovnice, odbor sociálně-správní
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Služba pro zdravotně
postižené a seniory
Anděl Strážný, z. ú., je registrovaná sociální služba tísňové péče zaměřená zejména
na osoby se zdravotním postižením a seniory žijícími
v domácím prostředí. Anděl
Strážný funguje 24 hodin
denně, 7 dnů v týdnu. Pracují zde vyškolení pracovníci
v sociálních službách, kteří přímo reagují na aktuální
situaci jednotlivých klientů
a řeší jejich problém v rámci
celé ČR. Využívají mobilní
komunikační monitorovací
zařízení. S každým klientem
je nastaven dle jeho potřeb
individuální plán péče.
Klient se vždy dovolá pomoci a dispečer zajistí záchrannou službu, přivolá
policii nebo kontaktní osoby
z rodiny, klientovu osobní
asistentku nebo pečovatelku, pohotovostní výjezdovou
službu. Dispečeři připomenou léky, ověří zdravotní stav
klienta. Jsou schopni zajistit
uložení klíčů od bytu. Klient

Hledáte brigádu na léto?
Město Vratimov nabízí pro letní sezónu 2019
na koupališti ve Vratimově obsazení těchto
pracovních pozic:

má u sebe zapůjčené monitorovací zařízení, které je napojeno 24 hodin na dispečink
tísňové péče. V případě pádu,
zhoršení zdravotního stavu
apod. zmáčkne červené tlačítko a spojí se s dispečinkem
Anděla Strážného.
Dispečer vyhodnotí situaci a vyšle ke klientovi domů
kontaktní osobu, výjezdovou
skupinu nebo přímo zdravotnickou záchrannou službu,
která mu zajistí pomoc. Monitorovací zařízení umí samo
vyhodnotit některé krizové
stavy, např. dlouhou nehybnost, pád klienta, vybitou baterii.
Cena
služby
tísňové
péče Anděla Strážného činí
350 Kč/měsíc, zařízení je
zapůjčováno bezplatně. Kontaktní osobou je Bc. Jarmila
Kretková, tel.: 778 411 736,
e-mail: socialnipracovnik1@
andelstrazny.eu.
Bc. Jitka Langrová
odbor sociálně-správní

PLAVČÍK s platnou licencí,
tj. kvalifikací plavčík.
Podmínkou pro získánfí kvalifikace Plavčík je
autorizovaná zkouška Plavčík.
Podrobnější informace o kurzu a zkoušce plavčíka
např. na: www.matuska-dena.cz, www.svca.cz.

Dále hledáme sezónní zaměstnance na pozici

PRACOVNICE NA ÚKLID
na koupališti.

Bližší informace k oběma pracovním pozicím
poskytne: tel. 737 875 468,
Pavlína Fiedorová (MěÚ Vratimov).

Svátky
y jara, svátk
ky na
aděje
Velikonoce patří k nejvýznamnějším a spolu s Vánocemi i nejkrásnějším svátkům
roku. Pro křesťany jsou spojeny především s umučením
a vzkříšením Ježíše Krista.
Židé slaví svátky přesnic (pascha) na památku vysvobození
Izraelitů z Egypta. Pro naše
pohanské předky byl důvodem
k radosti příchod jara a zrod
nové naděje.
Není nutné připomínat, že
Velikonoce jsou tzv. pohyblivým svátkem. Připadají vždy
na první neděli po prvním jarním úplňku. S tím, že když tento úplněk bude v neděli, slaví

Centrum pro posilování
meziobecní spolupráce
Centrum společných služeb
(CSS) je servisní organizací
pro občany a starosty Dobrovolného svazku obcí (DSO)
Region Slezská brána. Svoji
činnost zahájilo 1. července
2016 v rámci projektu Svazu
měst a obcí Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce.
Jak informuje v prvním čísle
svého letošního Zpravodaje,
také loni vykazovalo centrum
četné aktivity.
Jde například o sportovní soutěže pro děti, podporu
veřejných běžeckých závodů Raškovický čtvrtmaraton a Paskovská devítka,
zprostředkování školení pro
starosty, zastupitele nebo zaměstnance městských a obecních úřadů, pořádání společné
akce DSO Dny regionů.

Po dohodě s Městem Vratimov podpoří letos CSS
tvorbou propozic a propagací
další dva veřejné běžecké závody, které pořádá Běžecký
klub Vratimov. Jde o Jakubův
lesní běh Důlňákem (16. dubna) a Zlatý podzim (5. října).
CSS je současně kontaktním místem pro občany zainteresovaných obcí. Přijímá
například podněty lidí k rozvoji území DSO, vyjádření
k projektům uvedeným v akčním plánu, obrátit se na něj
lze ve věci poradenství.
Jeho sídlo je v Paskově
v ulici Nádražní 38, kontaktní osobou je Vítězslav Klega:
vitezslav.klega@slezskabrana.cz, tel. 601 333 773. Další
podrobnosti lze najít na webu
DSO Region Slezská brána
www.slezskabrana.cz. (red)
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se až další neděli. Mohou tak
nastat v období od 23. března
do 26. dubna.
Konkrétně letos vychází velikonoční neděle na 21. dubna.
Vzhledem k tomu, že od roku
2016 je státním svátkem nejenom Velikonoční pondělí, ale
také Velký pátek, budeme mít
od 19. do 22. dubna čtyři dny
volna. Školáci se mohou navíc
těšit na velikonoční prázdniny,
které jsou vyhlášeny na čtvrtek
18. dubna. Bude tak dost času
na to, odpočinout si, i se pobavit. A možná se i nad svátky
jara a naděje trochu zamyslet.
(red)

informace občanům

Zdeňka Zemanová: I po sto letech má Tělovýchovná jednota v Datyních svoje místo

Oslavy zahájí slavnostní valná hromada
Sto let je v životě člověka dlouhá doba. Krásný věk je to
ale i pro společenskou organizaci. A právě 100 let činnosti
letos slaví Tělovýchovná jednota Horní Datyně. O rozhovor jsme při této příležitosti požádali předsedkyni organizace, Zdeňku Zemanovou.
Řekněte pár slov o sobě. Jak
dlouho se věnujete sportu
a proč jste se stala členkou
TJ Horní Datyně?
Rodiče mne vedli ke sportu
od malička, ještě když jsme
bydleli ve Frýdku-Místku.
V roce 1997 jsme koupili v Horních Datyních dům,
a protože jsem se už ve vratimovském Sokole věnovala
žákyním a předtím v TJJ
Válcovny plechu Frýdek-Místek malým
dětem, bylo pro mne
celkem
logickým
vyústěním, že budu
v této dobrovolnické činnosti pokračovat.
Členkou Tělovýchovné jednoty Horní Datyně jsem od
roku 1998, od dubna 2016 působím ve funkci předsedkyně
této jednoty.
Vaše TJ slaví letos 100 let
činnosti. V jaké je po těch letech kondici?
Myslím si, že i po těchto
sto letech činnosti má Tělovýchovná jednota v Horních
Datyních stále svoje místo –
vždyť má ze spolků největší
členskou základnu. Kondici
má dle mého názoru velmi
dobrou, navíc se nám v poslední době podařilo realizovat několik projektů na další
zkvalitnění činnosti.
Co považujete za úspěch
hornodatyňské TJ a naopak,
s jakými problémy se potýká?
Za velký úspěch lze považovat bohatou činnost hlavně při
práci s mládeží. Organizujeme
závody na horských kolech,
také den dětí, pravidelná cvičení a několikrát ročně rozšířené víkendové letní a zimní
pobyty na naší chatě na Morávce v Beskydech. Pro dospělé pořádáme třeba známý

táborák a lyžařské zájezdy. Za
úspěch považuji také zdárnou
spolupráci s ostatními spolky
v naší obci, hlavně na úrovni
organizace společných akcí.
A problémy?
Problémem je dlouhodobě financování naší činnosti.
Od doby, kdy byla „prodána“
společnost Sazka, která byla
určena k financování sportu, tok peněz
k malým sportovním
oddílům a jednotám
pomalu ustal. V současné době se potýkáme také s nedostatkem kvalitních cvičitelů
pro mládež a dorost.

Mgr. Zdeňka Zemanová.

Výroční
oslavy
startují
6. dubna slavnostní schůzí.
Jaký bude její program, bude
otevřena občanům?
Samozřejmě,
slavnostní
Valná hromada TJ je otevřená
pro širokou veřejnost, ať už
pro bývalé členy nebo příznivce, kteří se chtějí něco dozvědět o minulosti či přítomnosti
tělovýchovy v Horních Datyních. Program valné hromady
se bude odvíjet od klasických
výročních valných hromad.
Rozšířený bude o slavnostní
shrnutí sta let činnosti tělovýchovy v Horních Datyních
a promítání historických, ale
i současných fotografií a filmů. Připravujeme také kulturní vystoupení a malé občerstvení.

K výročí budeme organizovat
například turnaje ve volejbalu,
minikopané, nohejbalu a tenisu. Některé jsou již tradiční,
jiné uspořádáme nově a doufáme, že se ujmou a tradičními se stanou. Chceme se také
s ostatními spolky podílet na
obnoveném datyňském krmáši, který proběhne na konci
prázdnin.
Řekněte, co byste přála TJ

Foto: KS

Horní Datyně do dalších sta
let její činnosti?
Především mnoho zdaru
s pořádáním různorodých
akcí, ať už sportovních či společenských. Ať má stále velkou základnu členů a taktéž
podporu lidí z širokého okolí.
Zkrátka, aby nám všem svými
akcemi zpříjemňovala volný
čas.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

POZVÁNKA
Tělovýchovná jednota Horní Datyně, z. s.
zve své členy a příznivce na

slavnostní valnou hromadu k 100 letům
tělovýchovy v Horních Datyních,

Jak budou probíhat oslavy
v průběhu roku? Plánujete
nějaké mimořádné iniciativy,
akce pro veřejnost?
Ano, budou probíhat sportovní akce pro členy i veřejnost. První z nich byl přejezd
na běžkách z Javorového na
Slavíč s cílem na chatě TJ.

která se bude konat

v sobotu 6. dubna 2019
v 15 hodin ve velkém sále
Kulturního domu v Horních Datyních.
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Zápis žáků do prvních tříd

Zápis do mateřských škol

Oznamujeme rodičům, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok
2019/2020 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 5. dubna 2019 v době od 14 do 17
hodin. K zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a doklad
totožnosti zákonného zástupce dítěte.
Přijímání dětí do 1. tříd základních škol se řídí čl. 2, Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Vratimov.
Školský obvod Základní školy Vratimov, Masarykovo
náměstí 192 tvoří ulice: Adámkova, Buničitá, Družstevní,
Frýdecká, Horní, Husova, Hřbitovní, J. Žemly, K Sokolovně,
K Závorám, Lesní, Masarykovo náměstí, Mourová, Na Novém poli, Nádražní, Na Hermaně, Na Popinci, Na Slezance, Na
Stezce, Okrajová, Pod Kovárnou, Polní, Popinecká, Radniční
náměstí, Rodinná, Říční, Selská, Sezonní, Sokolská, Strmá,
Sumínova, Školní, Tovární, U Hráze, U Jeslí, U Nového lesa,
U Padolu, U Rozvodny, U Rybníka, U Společenského domu,
U Staré školy, U Strouhy, U Trati, U Vodojemu, Úzká, Vodárenská, Výletní, Zaryjská.
Školský obvod Základní školy Vratimov, Datyňská 690
tvoří ulice: Břízková, Datyňská, Emana Slívy, Jižní, Josefa Tomise, Karla Košťála, Karla Velčovského, K Hájence, Konečná,
Krátká, Křivá, Leopolda Fajkuse, Mojžíškova, Na Hranici, Na
Kopci, Na Olejní, Na Pasekách, Na Podlesí, Na Příčnici, Na
Spojce, Na Roli, Na Rozmezí, Na Vyhlídce, Na Zadkách, Nad
Točnou, Nová, Obvodová, Odboje, Okružní, Osadnická, Ovocná, Pomezní, Potoční, Přespolní, Rakovecká, Řadová, Severní,
Souběžná, Spojovací, Střední, U Březinek, U Jámy, U Lesíka,
U Lípy, U Mateřské školy, U Potůčku, U Stadionu, U Školy,
V Důlkách, V Loukách, V Údolí, Ve Strži, Václavovická, Vilová, Višňová, Vratimovská, Za Kolibou, Zahradní.
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm na území
města Vratimova a Horních Datyň.
MěÚ

Zápis do MŠ ve Vratimově a do MŠ v Horních Datyních proběhne dne 6. 5. 2019 od 8.00 do 16.00 hod. v budově Mateřské
školy ve Vratimově, Na Vyhlídce 25, vchod U slunečnice.
Rodiče, vezměte s sebou:
• občanský průkaz,
• rodný list dítěte,
• vyplněnou žádost o přijetí,
• vyplněný evidenční list dítěte,
• vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů,
• vyplněný evidenční list (přihláška ke stravování),
• vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů
(stravování),
• u rozvedených rodičů navíc rozhodnutí o svěření dítěte
do péče.
Formuláře naleznete od dubna 2019 na webových stránkách
www.msvratimov.cz sekce Úřední deska.
K zápisu do MŠ se dostavte společně s vaším dítětem.
Organizace zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2019/2020. (Platí pro děti, které dosáhnou v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 věku 6 let).
Děti, které navštěvují ve školním roce 2018/2019 Mateřskou
školu ve Vratimově nebo MŠ v Horních Datyních, budou automaticky pokračovat v plnění povinného předškolního vzdělávání v našem zařízení, pokud zákonný zástupce nepožádá v termínu zápisu do MŠ o alternativní plnění povinného předškolního
vzdělávání.
Pro zákonné zástupce dětí, které doposud nenavštěvovaly
MŠ ve Vratimově nebo MŠ v Horních Datyních, bude povinnost přijít k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání ve
výše uvedeném termínu.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ Vratimov

Osmáci komiksy umí
Říká se, že komiks je čtení pro líné čtenáře. Osmáci ze ZŠ Masarykovo náměstí
naopak líní nebyli a aktivně se zapojili do
soutěže s názvem Nakresli si svůj komiks.
Ve svých dílkách komiksově zpracovali
nejrůznější témata: oslavu narozenin, populární vtipy, zkoušení ve škole, příběhy
ze školních akcí, popisy chemických reakcí i jiných školních vědomostí.

Antonie Zipserová před panelem se žákovskými
komiksy.

Dominika Satinská s diplomem za druhé místo
v soutěži o nejlepší žákovský komiks.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

Některé práce vynikaly nápadem, vtipem, hezkým textem, jiné upoutaly především svým výtvarným zpracováním.
Do soutěže se přihlásilo téměř 200 žáků
a studentů základních i středních škol z celého Moravskoslezského kraje. Slavnostní
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vyhlášení proběhlo v pátek 1. března na
Knižním festivalu Ostrava. Ocenění převzalo celkem osm mladých autorů komiksů a ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí
mohla slavit hned dvakrát. Druhé místo
v kategorii základních škol obsadila Dominika Satinská a čestné uznání poroty si
ve stejné kategorii odnesla Antonie Zipserová. Jako odměnu získala děvčata společenské hry a knihy.
Na vyhlášení Antonii a Dominiku doprovodili jejich spolužáci z osmých tříd
i jejich třídní učitelky, takže společně prožili krásné dopoledne naplněné prohlížením knižních novinek, workshopy na téma
japonská manga a krasopis, soutěžením
o nejrůznější ceny a testováním nových
deskových her. Nakonec nikdo neodcházel domů s prázdnou. A protože byl pátek,
bylo to příjemné zakončení jednoho obyčejného pracovního týdne v krásném knižním království.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Masarykovo náměstí

informace
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Šťastné a aktivní prázdniny na svahu

Slavnostní akademie
ZŠ Masarykovo náměstí

Přijďte s námi oslavit
významné jubileum
v životě naší školy.
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí
byla založena v roce 1909 a v letošním
roce slaví již 110. narozeniny.
Tímto bychom vás rádi pozvali na
Slavnostní akademii školy, která se
uskuteční

dne 29. dubna
ve Společenském domě
ve Vratimově.
Začátek akademie v 18 hodin.
Učitelé a žáci si pro vás připravili svá
vystoupení a velice se těší
na vaši návštěvu.
Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka školy

Pro řadu žáčků ZŠ Masarykovo náměstí se letošní jarní prázdniny opravdu vyvedly. Škola totiž využila nabídky
sportovní agentury Fitano a uspořádala
pro děti 1. stupně, jejichž rodiče projevili
zájem, lyžařský výcvikový kurz.
Od 4. do 8. února tak malí lyžaři odjížděli každé ráno po osmé hodině od
školní budovy do malebného prostředí
Malenovic, kde se pod vedením zkušených instruktorů z agentury vedené Mgr.
Markétou Stoklasovou učili novým lyžařským dovednostem nebo se v nich
zdokonalovali. Zpět se vraceli kolem
čtvrté odpoledne. Výhodou pro rodiče
byl fakt, že přesto, že sami museli jít do
práce, jejich ratolesti měly možnost trávit
prázdniny aktivně, na čerstvém vzduchu
a v příjemném prostředí. Pokud si pak
rodiče našli volnou chvilku, mohli přijet
s dětmi a sami si zalyžovat, navíc s bonusem zvýhodněné permanentky.
Samotná výuka lyžařů probíhala jak
v dopoledních, tak odpoledních hodinách. V poledne měly děti možnost zajít si na oběd do blízké chaty, ve které
si mohly vybrat ze tří až čtyř teplých jídel. Na závěr kurzu absolvovali všichni
jeho účastníci závody, které nepostrádaly chvíle napětí i překvapení. Žáci naší
školy se mohli pochlubit mnohými úspěchy. V kategorii nejzdatnějších lyžařů se
na 2. místě umístila Evelína Kavalová
z 5. A, v kategorii pokročilých zvítězil
Vít Kanych z 5. B před Janem Krausem z
1. třídy. Všichni účastníci obdrželi diplomy, medaile a hodnotné ceny.
Po celou dobu kurzu nám přály ideální podmínky. Dostatek přírodního sně-

Jarní prázdniny na lyžích a radost ze sportovního úspěchu k tomu. Taková byla letošní
nabídka ZŠ Masarykovo náměstí.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

hu a dny, které byly doslova protkány
slunečními paprsky, vykouzlil úsměv
všech dětí, instruktorů i dospělých z řad
rodičů a příbuzných. Tímto bychom rádi
poděkovali agentuře Fitano za báječnou
akci. Děkujeme také instruktorům za trpělivost, ale také pedagogům naší školy,
kteří děti dobrovolně doprovázeli a bez
jejichž přičinění by nebylo možné akci
realizovat.
Obdiv patří také všem lyžařům. Nikdo se nezranil a na konci kurzu každý z účastníků dokázal, že pro něj není
problém vyjet vlekem na vrchol a pak se
bezpečným způsobem dostat zase dolů.
Pevně doufáme, že příští rok se řady zájemců o lyžařský kurz pro žáky 1. stupně
rozšíří a my se budeme moci opět radovat
z jejich úspěchů a příjemných zážitků.
Mgr. Nelly Kavalová
ZŠ Masarykovo náměstí

Zimní sportování
žáků ZŠ Datyňská
V posledním lednovém týdnu ZŠ Datyňská ve spolupráci s vratimovským lyžařským oddílem uspořádala pro žáky zimní
olympiádu v lyžařském areálu na Zlatníku
v Beskydech.
V úterý soutěžili žáci 3. až 6. tříd ve
slalomu na lyžích. Na fotografiích jsou
všichni zúčastnění. Ve středu přidali žáci
vyšších ročníků k slalomu na lyžích i soutěž snowboardistů. V březnu pak 55 žáků
4. a 5. ročníků absolvovalo pětidenní lyžařský a snowboardový výcvik na Bílé.
Děti si tak v letošní, na sníh bohaté sezóně, mohly dostatečně užít sportování na
sněhu i sluníčka a zdravého vzduchu na
horách.
Za všechny zúčastněné
Věra Jonášová

Starší žáci.

Mladší žáci. Foto: ZŠ Datyňská
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Lyžák, na který se nezapomíná
A je to opět tady. Rok se s rokem sešel
a zase nastal čas lyžařského výcviku. Ten
se na naší škole konal v době od 25. února do 2. března. Jak jinak, než na našem
oblíbeném místě na Bílé. V letošním školním roce se jej zúčastnilo celkem 27 žáků
sedmých tříd. Oproti jiným letům se objevily určité novinky. Škola zahájila spolupráci s lyžařskou a snowboardovou školou
SUN Ski and Board School a v rámci této
spolupráce mohla dětem nabídnout tolik
žádanou výuku jízdy na snowboardu. Na
začátku výcviku byli žáci rozděleni podle
výkonnosti do družstev a těm byli posléze
přiděleni tři báječní a do své práce zapálení
instruktoři – Lukáš, Jana a Aleš. Vše nám
přálo. Sněhu byl dostatek, slunce nám dopřálo své přízně, žáci byli nadšení a dělali

Účastníci lyžařského výcviku 2019.

Na stupních vítězů.

velké pokroky. Ať už se jednalo o začátečníky, mírně pokročilé nebo pokročilé lyžaře či začínající snowboardisty. Připočtěme
k tomu výbornou stravu, příjemné ubytování, naplněný večerní program a báječný
kolektiv a dostaneme ten správný koktejl,
kterému se říká „lyžák, na který budeme
rádi vzpomínat“.
Na závěr výcviku proběhly závody,
které prověřily získané dovednosti všech
lyžařů a snowboardistů. Ti nejlepší byli
oceněni výstupem na stupínek vítězů
a medailí. A najednou tady byl konec ly-

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

žařského výcviku. Dětem ho bude připomínat nejen účastnický list, který obdrželi
všichni žáci, ale také množství vzpomínek
na prožité chvíle se svými spolužáky, instruktory a učiteli. Touto cestou bych ráda
poděkovala učitelům Mgr. Marcele Kratochvílové a Mgr. Janu Šebestovi za to, že
dokázali připravit lyžák, na který se jen tak
nezapomíná.
Mgr. Martina Pelikánová
vedoucí lyžařského kurzu
ZŠ Masarykovo náměstí

Lyžařský výcvik v Jeseníkách
Ve dnech 3. až 8. března se konal lyžařský výcvik 7. a 8. tříd ZŠ Datyňská.
Místem pobytu byly Jeseníky, konkrétně
Sporthotel Kurzovní, který je nedaleko
nejvyššího bodu pohoří – Pradědu.
Hned první den bylo nádherné počasí. Čistě modré nebe, sluníčko se na nás
smálo a všude kolem nás leželo přes dva
metry sněhu.
Na svah jsme šli hned první den poté,
co jsme se vybalili a připravili na lyžování. Jedna ze sjezdovek byla jenom kousek
od hotelu. Byli jsme rozděleni do tří družstev lyžařů, jedno družstvo tvořili snowboardisté. Během týdne jsme si také vyzkoušeli jízdu na běžkách. Po družstvech
jsme jeli na Švýcárnu, kde jsme si mohli
něco koupit a odpočinout si.
Ve středu jsme všichni šli na procházku
na Praděd. Bylo slunečno, proto většina
z nás navštívila rozhlednu, aby se pokochala výhledem do okolí.
V pátek se uskutečnily závody. Jel se
docela jednoduchý slalom, při kterém
jsme všichni předvedli, jaký pokrok jsme
za šest lyžařských dní pod vedením instruktorů učinili. Nejrychlejším lyžařem

uku carvingu, pravidla FIS,
o nebezpečí hor. Pak jsme
konečně měli volno až do
večerky.
Týden utekl jako voda.
Celkově se nám lyžařský
výcvik líbil, prožili jsme
příjemný aktivní týden na
jesenických svazích.
Žáci ze 7. B, ZŠ Datyňská
Vratimovští žáci na svahu u Pradědu.

byl Richard Havlík ze 7. B, lyžařkou Klára Dudová ze 7. A. Nejlepší snowboardistkou byla Nikol Spratková z 8. A.
Hotel, ve kterém jsme byli ubytováni,
byl moc pěkný. Měli jsme dvojlůžkové
nebo třílůžkové pokoje, stravu jsme měli
zajištěnou v restauraci, která byla v přízemí naproti recepce.
Večerky jsme měli ve 21:30, poslední
den ve 22:30. Ještě než jsme měli volný
čas, sešli jsme se po večeři vždy v klubovně, kde jsme vše vyřídili – ztracené
věci, velikosti bot na běžky a další. Poté
nám pustili různá videa zaměřená na vý9

Lyžaři u Sporthotelu Kurzovní, který byl po
dobu výcviku jejich základnou.
Foto: ZŠ Datyňská
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Důlňák
bude opět
běžecký
Běžecký klub Vratimov pořádá v polovině dubna již 36.
ročník Jakubova lesního běhu
Důlňákem, poprvé za přímé podpory města Vratimova. Na jednom z nejstarších závodů v kraji
se opět sejdou nejen nejlepší běžkyně a běžci z regionu, ale tradičně i z Polska, Slovenska a Anglie, a také množství kondičních
a rekreačních sportovců, kterých
každoročně na startovní čáře přibývá. Žen a mužů všeho věku, od
nejmladších až po sedmdesátníky. Mezi nimi i mistři republiky
a reprezentanti.
Nejmladší měli v minulosti 12
a 13 let, nejstarší přes 80. A nejvzdálenější byli od Karlových
Varů, z Podkrkonoší i jihu Moravy. Start letos opět přislíbila po
nedávných úspěších v Číně, Ománu a Itálii dvojnásobná mistryně
republiky v maratonu Petra Pastorová, zúčastní se mistr republiky
v maratonu veteránů čtyřiasedmdesátiletý Václav Procházka, juniorští mistři republiky, hrdinka
Beskydské sedmičky a lednové
Lysohorské 24 Ludmila Šokalová
a další. Určitě se ukáží i v minulých ročnících tolik úspěšní Vratimováci.
Každý může přijít poměřit se
nejen s těmi nejlepšími, ale i se
svojí kondičkou, se svojí vůlí,
porovnat se s kamarády nebo se
svými výkony v minulých ročnících, a tak budou vítězi v podstatě
všichni.
Závod je součástí celostátní termínové listiny běhů mimo dráhu
a je zařazen do celoročního seriálu Frýdecko-Místecký běžecký
pohár 2019.
Centrum závodu je na vstupu do
lesa z komunikace K Hájence (na
mapě křižovatka s Lesní). Start je
v úterý 16. dubna v 17:30 hodin.
Propozice jsou na běžeckých
stránkách
www.bezvabeh.cz,
www.behej.com, www.mkseitl.cz
a dalších.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

BĚŽECKÝ KLUB VRATIMOV
Město Vratimov / Region Slezská brána

JAKUBŮV LESNÍ
BĚH DŮLŇÁKEM

ÚTERÝ 16. DUBNA | START 17:30
ULICE K HÁJENCE - VSTUP DO LESA
FRÝDECKO-MÍSTECKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 2019
POŘADATEL:

2019
36. ROČNÍK

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY ZÁVODU

277

Běžecký klub Vratimov

m.n.m.

235

PREZENTACE, START A CÍL:

m.n.m.

Vstup do lesa Důlňák z ul. K Hájence (viz mapa)
800 m po odbočení ze silnice č. 478 Vratimov – Horní Datyně
u benzinové pumpy ve směru od Vratimova doleva - viz mapa,
bude před konáními závodu označeno

STARTOVNÉ: 80 KČ
POPIS TRASY:

0 km

Délka - 8 km, povrch – 50% asfalt a 50% pevné lesní cesty,
dva rozdílné okruhy lesem a kolem lesa, proﬁl trasy
– zvlněný v nadmořské výšce 235 až 277 m. n. m .

KATEGORIE:
Muži:
A – do 39 let
B – 40 - 49 let

C – 50 - 59 let
D – 60 – 69 let
E – 70 let a více

Ženy:
F – do 39 let
G – 40 let a více

V každé kategorii bude vyhlášen nejrychlejší Vratimovák a Vratimovačka.

DALŠÍ INFORMACE:
Ţ;EFOÚL'FKHM
ŢUFM
ŢFNBJM[EFGF!TF[OBND[

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:
ŢGBDFCPPL)0##:36//&3473"5*.07
ŢXXXTMF[TLBCSBOBD[

UPOZORNĚNÍ:
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!
Závodníci mladší 15 let se mohou účastnit jen s písemným souhlasem rodičů.

PARTNEŘI AKCE:
MĚSTO VRATIMOV

REGION SLEZSKÁ BRÁNA

Příprava na start. Foto: Běžecký klub Vratimov
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Ligová soutěž stolních tenistů
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).
Dlouhodobé soutěže stolních tenistů vrcholí, právě vstupují do
své závěrečné fáze. Naši muži zajížděli na důležitá utkání do Zlína
a Šarov, potom do Ostravy na zápas proti tamějšímu lídru tabulky
TJ Ostrava KST a TTC Ostrava-Poruba.
Aktuální rozehraná ligová tabulka po 20 odehraných
kolech vypadá takto:
1. TJ Ostrava KST D

20 16

2

2 192:95

54

2. KST Vsetín

20 13

6

1 191:109

52

3. TTC Frýdlant

20 13

3

4 171:126

49

4. TJ Sokol Šarovy

20 12

4

4 175:119

48

5. TTC Ostrava-Poruba

20 12

2

6 164:125

46

6. SK Přerov A

20

9

3

8 148:147

41

7. TJ Chropyně

20

7

3

10 156:159

37

8. TTC Bolatice

20

7

2

11 135:164

36

9. TJ Sokol Olomouc

20

6

3

11 128:161

35

20

4

4

12 133:168

32

11. Orel Zlín

20

4

2

14 103:172

30

12. SK Přerov B

20

0

0

20

20

10.

TTC MG Odra GAS
Vratimov

49:200

Družstvo TTC MG Odra GAS Vratimov A.

Poslední čtyři výsledky našich stolních tenistů od minulého čísla Vratimovských novin:
TTC MG Odra GAS Vratimov – Orel Zlín 9:9; – TJ Sokol Šarovy 9:9; – TJ Ostrava KST D 2:10; – TTC Ostrava-Poruba 2:10.
Příští utkání hraje TTC MG Odra GAS Vratimov klíčové zápasy doma proti Frýdlantu a Vsetínu, které pravděpodobně rozhodnou o konečné podobě na konci tabulky. Rovněž i čelo tabulky se
rozmotává, ale zdá se, že o mistra ligy si to rozdají právě oddíly
Ostravy, Vsetína a Frýdlantu. První dvě mužstva tabulky budou
hrát o vítěze ligy systémem „play off“. Náš oddíl však zajímá především konec tabulky, kde je ohroženo sestupem hned pět mužstev, přičemž SK Přerov B má již sestup jistý.
Jinak ve dnech 1. až 3. března proběhlo v Teplicích Mistrovství
České republiky jednotlivců mužů a žen ve stolním tenisu, kam se
poprvé v historii našeho oddílu probojovali hned tři hráči z oddí-

Družstvo vratimovských žáků.

Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

lu TTC MG Odra GAS Vratimov! Naši muži se do závěrečných
vyřazovacích bojů neprobojovali, ale už jen náročná kvalifikace
a účast na tomto mistrovství je pro náš malý oddíl a potažmo město Vratimov velkým úspěchem.
Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

Zimní turnaj pro TJ Slovan Ostrava

Vítězné družstvo TJ Slovan Ostrava.

Trochu překvapivého vítěze má letošní ročník fotbalového
zimního turnaje O pohár starosty města Vratimova: po vyrovnaných soubojích se jím stalo mužstvo TJ Slovan Ostrava. Na
druhé příčce se díky lepšímu skóre umístil tým FC Vratimov
A, třetí místo obsadila Čeladná. V turnaji B zvítězily Darkovice.
Tradiční zimní turnaj O pohár starosty, pořádaný fotbalovým klubem FC Vratimov, se hrál v době od 26. ledna do
24. února na umělé trávě. Ve dvou výkonnostních skupinách,
A a B, bojovalo vždy pět družstev. Hrálo se systémem „každý
s každým“. Na ceny pro vítěze přispělo město Vratimov.
David Huser
sekretář FC Vratimov
Foto: FC Vratimov
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Turistické
pozvánky
Akce Klubu českých turistů
Slezská brána Horní Datyně
v dubnu
• Pátek 19. 4.
Velikonoční vajíčko –
33. ročník cyklistické
jízdy a zároveň Memoriál Lumíra Kaloče.
Start a cíl v klubovně na hřišti v Horních Datyních od 9 hodin. Trasy povedou k obnoveným větrným mlýnkům
ve Václavovicích, Šenově, Horních
Datyních, Řepištích a Bruzovicích.
Každý z mlýnků má vlastní suvenýrové razítko. Délky cyklotras podle
vlastního výběru od 5 do 50 kilometrů, pěší se vydají na procházku od datyňského k václavovickému mlýnku.
• Úterý 30. 4.
Stavění májky na hřišti TJ Horní Datyně u Kulturního domu. Areál se
otevírá v 15 hodin, vztyčení májky
v 16 hodin, položení kytice u pomníku padlých u Datyňky v 18 hodin, táborák a posezení se sousedy a přáteli
18:15–23 hodin.
• Středa 1. 5.
33. ročník Pochodu kolem Václavovic a cyklojízdy Slezská brána. Start
a cíl u školní družiny v centru Václavovic, prezentace od 7:30 do 9:30
hodin. Start je průběžný, akce se koná
za každého počastí. Pěší trasy 5 km
(Pohádkový vandr k mlýnku – Horní
Datyně) a 17 km (Horní Datyně, Důlňák, Vratimov – U splavu), cyklotrasy 15 km (Horní Datyně, Řepiště),
30 km (Slezskoostravský hrad, Vratimov), 50 km (Chotěbuz – Rybí dům,
Žermanice) a 70 km (Chotěbuz – Rybí
dům, Nošovice). Běžecká trasa 10 km
(Horní Datyně – les Důlňák a zpět).
Za KČT Slezská brána Horní Datyně
Jan Sládek, Jan Tlolka

Snímek z cyklojízdy Velikonoční vajíčko.
Foto: KČT Horní Datyně

Městská knihovna informuje
V letošním roce pokračujeme v realizaci projektu připraveného Sdružením knihovníků a informačních pracovníků nazvaného Bookstrat/S knížkou do života,
který je zaměřený na získání pozitivního
vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s rodiči.
V úterý 6. března se opět v knihovně
sešly maminky a babičky na dalším Setkání s knížkou. Tentokrát jsme si ukazovali knížky o barvách, zpívali, zhlédli
pohádku o Krtečkovi a čas zbyl i na krátkou tvořivou dílnu.
V sobotu 9. března při příležitosti vítání občánků byly rozdány další knižní sety. Jejich součástí jsou záložky do
knih, propagační materiály i průkazka do
knihovny.
Další akci připravujeme na pátek 24.
května od 10 hodin. Bude to jarní čtení
s broučky.

Městská

knihovna
VRATIMOV

Připravujeme:
• Čteme s nečtenáři – zábavné odpoledne s knihou pro děti od 3 do 6 let
s názvem Za zvířátky do lesa – v úterý 2.
dubna od 16.30 hodin,
• výstavu výtvarných prací dětí z Mateřské školy ve Vratimově k příležitosti
Dne Země s názvem Příroda kolem nás
(9. ročník), kterou můžete zhlédnout od
23. dubna do 23. května v půjčovní době
knihovny,
• výstavu v chodbičce knihovny Nakladatelství Albatros oslavuje, která potrvá
do 12. dubna.
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky
knihovny, že v týdnu od 15. do 18. dubna budeme mít zavřeno z důvodu revize knihovního fondu. Děkujeme za pochopení. Otevřeno bude opět v úterý
23. dubna od 9 do 12 hodin.

Více na www.knihovna-vratimov.cz nebo na facebooku www.1url.cz/mt9zk.

Místní knihovna Horní Datyně informuje
Ve spolupráci s Vladimírem Kuchařem jsme připravili v chodbičce výstavu 100 let
tělovýchovy v Horních Datyních, kterou můžete zhlédnout od 8. dubna do 24. června
během půjčovní doby.
Půjčovní doba: pondělí od 14 do 17 hodin.
Více na www.hornidatyne.knihovna.info nebo na facebooku www.1url.cz/zt54U.
E-mail: knihovna.datyne@seznam.cz.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Kronika města Vratimova, část 87, 1945
Ostradecký Adolf, dělník č. 187. kom.
Piper Evžen (za mládež) č. 405. kom.
Přeček Jan, konstruktér č. 237. nar. s.
Přívara Rudolf, pekař. pom. č. 140. soc. d.
Sládeček Heřman, dělník č. 58. lid.
Slíva Jan, úředník č. 118. lid.
Slíva Josef, domkář č. 262. kom.
Šenk Bohumil, dělník č. 268. lid.
Šodek Leopold, dělník č. 348. kom.
Talavašek Josef, úředník č. 167. kom.
Vašíček Teofil, rolník č. 19. nár. s.
Záruba Rudolf, domkář č. 121. soc. dem.
Žemlová Anna, č. 356. kom.
Předsedou Místního národního výboru
byl pak zvolen Miloš Hrdý. Po dvou měsících odstoupil a předsedou byl zvolen
Lukáš Mazáč.
Místní národní výbor měl těžkou a odpovědnou práci, ale spolupůsobením a pochopením občanstva zdolával úspěšně
všechny na něho kladené úkoly. Občanstvo ve svornosti a shodě spolupracovalo
a vytvářelo v obci na tehdejší poměry radostný život.
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Přes tyto všecky nadějné pocity nemělo
občanstvo upřímné radosti z osvobození
a stále se něčeho obávalo. Tak jako nějaká
neviditelná můra tísnila mysl občanstva.
Neurovnaný svět, pustá směs hesel, to vše
vytvářelo ovzduší nejistoty a obav. Nikdo
to nedovedl vyjádřit slovy, pojmenovati,
ale téměř každý to cítil.
Zrušení peněz
Do 1. listopadu platily staré, za Protektorátu vydané peníze, peníze první republiky
a již dříve stažené německé marky. Tyto
peníze musely býti 1. 11. odevzdány (lhůta byla do 15. 11.) a tímto dnem vstoupily
v platnost peníze nové. Každému občanu
bylo vyměněno Kč. 500,- starých peněz za
nové a to bylo vše, s čím začínal nový život. Staré peníze byly do 15. 11. složeny
do spořitelen a vázány. Nejsou zúročitelny
a nelze je vybrat. Jen ti, kteří jsou práce
neschopní a mají měsíční příjem menší
než Kč. 1.400,- dostanou vybrat až do této
částky každý měsíc.
(pokračování příště)

informace občanům

Akce Domu dětí a mládeže
Týden naruby
Víte, co se vaše dítě naučilo v kroužku?
Jak probíhá jejich hodina? Ne? Tak my
vám to ukážeme. Lépe řečeno: Vezmou
si vás do parády vaše děti! Připravili
jsme Týden naruby, kdy můžete přijít
do kroužku, který vaše dítě navštěvuje,
a pod jeho vedením si něco vyrobit, zatancovat, sestrojit nebo zahrát. Využijte
jedinečné možnosti vrátit se do dětských
let. Nezapomeňte si přezůvky. Akce se
bude konat v týdnu od 1. do 5. dubna
v DDM Vratimov.
Bližší informace: Klára Pastorková,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz,
tel.: 607 516 187.

City game
První aprílová neděle 7. dubna je jako
stvořená něco podniknout. Není třeba
jezdit daleko, připravili jsme pro vás třetí
ročník soutěže City game. Vyzkoušíte si
netradiční disciplíny, které prověří vaši
zručnost, sílu a týmovost. Zároveň poznáte zákoutí a zajímavosti Vratimova,
které třeba vůbec neznáte. Soutěžit mohou dvojice rozdělené do dvou kategorií. 1. dvojice dospělý + dítě (např. rodič
+ dítě, sourozenci apod.), 2. dvojice ve
věku 10–17 let (sourozenci, kamarádi).
Pro první tři v obou kategoriích máme
připraveny zajímavé ceny. Za deště se
akce nekoná!
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz,
tel.: 734 443 694.

v dopoledních hodinách palce, ať uspějí co nejlépe. V odpoledních hodinách
se v této soutěží utkají i členové spolků
seniorů z regionu, proto přijďte vratimovské seniory povzbudit od 15 hodin
do Paskova.

Nerf game
Přijďte v neděli 14. dubna do Domu dětí
a mládeže Vratimov a zažijete dopoledne plné legrace a akčního napětí. Připravili jsme pro vás akci Nerf game II. Jde
o ukázky sportovní ligy. NerfLiga je postupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových blasterů (pistolek)
systému Nerf. Pro zájemce plánujeme
otevřít kroužek přímo u nás ve Vratimově. Neváhejte a přihlaste se včas, počet
míst je omezen. Akce je součástí projektu Šablony II. pro Dům dětí a mládeže
Vratimov a je spolufinancován Evropskou unií.
Bližší informace: Klára Pastorková,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz,
tel.: 607 516 187.

Velikonoce s Domečkem
A máme tady opět prázdniny. Ve čtvrtek
18. dubna společně navštívíme nově otevřené trampolínové centrum v Ostravě.
Tak neváhejte a přihlaste se nejpozději
do 12. dubna na recepci DDM Vratimov.
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz, tel.
734 443 694.

Co víte o Slezské bráně?

Den Země pro veřejnost

V pátek 12. dubna pořádá Dům dětí
a mládeže Vratimov již 10. ročník soutěže mezi žáky škol Regionu Slezská
brána o nejlepší znalosti RSB. Chceme
podpořit pozitivní vztah dětí k obci, místu, „kde žiju“, a okolním obcím. Vyhlašovatelem soutěže je Region obcí Slezská brána a jako místo jejího konání určil
letos kino Paskov. Držte svým dětem

Oslavu Dne Země letos členové Dětského zastupitelstva města Vratimova připravili na 26. dubna od 15 hodin
v zahradě DDM Vratimov. Přijďte se
za námi podívat. Věříme, že při plnění
úkolů se dozvíte spoustu zajímavostí
a získáte i nové poznatky o naší planetě.
Po splnění všech úkolů vás čeká drobná
odměna.

Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz,
tel.: 734 443 694.

Společně na Hubertku
V sobotu 27. dubna pořádáme akci Společně na Hubertku. Start před DDM
Vratimov od 14 do 15 hodin, trasa bude
označena a plná úkolů a soutěží. V cíli
pro nás připraví spolek myslivců Hubert zajímavý program. Kromě povídání
a ukázek zvířat se můžete těšit na soutěže a vědomostní kvízy i pro rodiče. Občerstvení v bufetu pro nás zajistí MS Hubert. Předpokládaný konec akce v 18:30
hodin.
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz,
tel.: 734 443 694.

Brno – Vida centrum
Už vás nebaví navštěvovat výstavy
v muzeu, kde si nesmíte na exponáty
sáhnout? Tak pojeďte s námi ve čtvrtek
2. května do Vida centra v Brně. Navštívíme interaktivní expozici, díky které
můžete objevovat svět kolem sebe.
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz
tel.: 734 443 694.

Voda je život
Víte, kde a jak si shání zvířata vodu ke
svému životu? Chcete se o tom dozvědět
více? Pojeďte s námi v pátek 3. května
do ZOO Lešná na akci Voda je náš život. Odborníci vám o životě vybraných
zvířat řeknou spoustu zajímavého. Akce
je součástí projektu Šablony II. pro Dům
dětí a mládeže Vratimov a je spolufinancován Evropskou unií.
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz,
tel.: 734 443 694.

Informační schůzky k letním táborům
09. 04. od 18:00 hod. – LDT Badminton a míčové hry
11. 04. od 17:00 hod. – LDT Avengers: Záchrana světa před Ultronem
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VZPOMÍNÁME
Dne 14. dubna si připomeneme
5. výročí, kdy nás opustila
paní

Dne 9. dubna 2019 vzpomeneme
již 13. výročí úmrtí a zároveň
dne 15. června 2019
nedožitých 60. narozenin pana

Dagmar Šnajdrová.

Zdeňka Chuděje.

S láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami

S láskou vzpomíná sestra s rodinou.

a 22. dubna si vzpomeneme
na 4. výročí, kdy nás opustila
paní

Dne 15. dubna tomu budou 4 roky,
kdy nám zemřela
naše milovaná dcera

Jarmila Šnajdrová.

Eva Fajkusová.

S úctou syn
a dcera s rodinami.

S velkou bolestí v srdci
vzpomínají rodiče a rodina.

Dne 18. dubna si připomeneme
20. výročí úmrtí
pana

Dne 22. března a 20. dubna
si připomínáme
už 7. smutné výročí,
kdy nás navždy opustili
manželé

Rudolfa Cieciotky.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinou.

Libuše a Pavel
Kupčovi.

Dne 24. dubna vzpomeneme
15. smutné výročí, kdy nás opustil
pan

S láskou vzpomínají Hana
a Petr s rodinami.

Karel Nieborok.
S láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

BLAHOPŘEJEME

„Kdo žije v srdci těch, které opustil,
ten nikdy neodešel.“
Dne 14. dubna před 30 lety nás navždy
opustil milovaný tatínek, tchán, dědeček
a strýc, pan

Dne 1. dubna oslaví kulaté životní
jubileum 70 let náš táta, dědeček,
pan

Oldřich Sedlák.
Do dalších let přejeme zdraví,
hodně sil a elánu. Synové Jozef
a Zdeněk s rodinami.

Jan Pisch.
S láskou vzpomíná
dcera Renata s rodinou.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

BLAHOPŘEJEME
Dne 27. dubna se dožívá 90 let naše
dlouholetá členka Spolku seniorů, paní

Dne 11. března 2019 ve věku nedožitých
78 let nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček, tchán, bratr,
švagr a strýc,
pan

Zdenička Pešová.
Do dalších let štěstí, lásku, spokojenost,
pevného zdraví, stále hodně radosti
a všeho, co si srdce přeje. Všechno
nejlepší přeje celý Spolek seniorů.

Stanislav Horkel.
Zarmoucená rodina.
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Vstupné 70 Kč
Vstupenky v prodeji
v pokladně Kulturního
střediska Vratimov.
Informace tel. 595 700 751
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VRATIMOVSKÁ GALERIE

Vratimovská galerie je
RWHYĜHQDYåG\YHVWĜHGX
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VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

Galerie vystavuje splněný sen
Je to jako sen. Nestudovaly malířství, nedrží se zlatých
zásad kompozice, přesto –
a možná právě proto – jsou
úspěšné. Na čtyři desítky litografií uznávaných výtvarnic
Emmy a Barbory Srncových
jsou do 16. května k vidění ve
Vratimovské galerii.
Vernisáž, která se uskutečnila 12. března, se stala
kulturní událostí. Přispěla
k tomu početná návštěva, vystoupení talentovaných žáků
ZUŠ a osobní účast Barbory
Srncové a jejího manžela,
herce, moderátora a hudebníka Petra Rajcherta. A samozřejmě
neopakovatelné
kouzlo a půvab tvorby obou
autorek.
Vratimovská galerie ve
Společenském domě je otevřena vždy ve středy a čtvrtky od 16 do 19 hodin a během
pořadů. Individuálně lze návštěvu dohodnout na telefonním čísle 595 700 751.
(red)

Mezi účastníky vernisáže nechyběl místostarosta
David Böhm s manželkou.

Barbora Srncová s manželem Petrem Rajchertem.

Tvorba matky a dcery Srncových je plná fantazie
a půvabu.

K důstojnému průběhu akce přispělo vystoupení žáků
ZUŠ.
Foto: KS
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Léto s gentlemanem

DUBEN

Komedie

VWĢHGDGXEQDYKRGLQ

ý5URPDQWLFNiNRPHGLH
YVWXSQp.þSĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH-LĜt$GDPHF
+UDMt-DURPtU+DQ]OtN$OHQD$QWDORYi,JRU%DUHã/XFLH9RQGUiþNRYi0LURVODYâLPĤQHN7HUH]D.RVWNRYi,YDQD&KêONRYi0LURVODY
(W]OHUDGDOãt
/HWQtURPDQWLFNiNRPHGLHRWRX]HSRVYRERGČSR]GQtOiVFHDQDGČML

3ĢtEďK\FYUĀNDDåWďěiWND
VRERWDGXEQDYKRGLQ

Sobotní promítání
ýHVNRVORYHQVNRSiVPRDQLPRYDQêFK
SURQHMPHQãt
SRKiGHNYVWXSQp.þSĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH=GHQČN0LOHU
3RKiGN\-DNãWČĖiWNRGRVWDORFKXĢQDPHG-DNVOXQtþNRYUiWLORãWČĖiWNX
YRGX-DNãWČĖiWNRFKWČORPDOpSHMVN\&YUþHNDKRXVOLþN\DGDOãt

/RXVNiĀHNDĀW\ĢLĢtåH
VWĢHGDGXEQDYKRGLQ

5RGLQQê¿OP

86$IDQWDV\¿OPURGLQQpYVWXSQp.þ  
MHGQRWOLYHF.þSĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH/DVVH+DOOVWUĘP
9þHVNpP]QČQt$QQD0DULH-XUNRYi=GHQČN3LãNXOD+DQD
9DJQHURYi9ODVWD3HWHUNRYi5DGHN9DOHQWD'DYLG1RYRWQêDGDOãt
3ĜtEČKQDPRWLY\NODVLFNpSRKiGN\/RXVNiþHNQiV]DYHGHGRĜtãH
IDQWD]LHDVSOQČQêFKSĜiQt

0LUDLGtYND]EXGRXFQRVWL
VWĢHGDGXEQDYKRGLQ

)LOPRYêNOXE
-DSRQVNRDQLPRYDQêYVWXSQp.þ
þOHQRYpNOXEX.þSĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH0DPRUX+RVRGD
9þHVNpP]QČQt$QQD0DULHâHGLYNRYi.OiUD1RYiNRYi.DWHĜLQD
%ĜH]LQRYi3HWU*HOQDU-DNXE6DLF%RKGDQ7ĤPDDGDOãt
'REURGUXåQêD]iURYHĖMHPQêDQLPRYDQê¿OPRNĜHKNRVWLDNUiVH
URGLQQêFKY]WDKĤ

2YHĀN\DYOFL9HOLNiELWYD
VWĢHGDGXEQDYKRGLQ
5XVNRDQLPRYDQê¿OPURGLQQpYVWXSQp.þ  
MHGQRWOLYHF.þSĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH9ODGLPLU1LNRODHY
9þHVNpP]QČQt0LFKDO+ROiQ3DYHO9RQGUD3HWUD7LãQRYVNi
0DUWLQ6RERWND0DUWLQ=DKiOND5DGHN.XFKDĜ7RPiã-XĜLþND
DGDOãt
2YHþN\DYOFLVHGRKRGOLåtWVSROHþQČYNOLGXDPtUX1HFKPHVH
SĜHNYDSLWMHVWOLVHMLPWRSRGDĜt
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kam ve městě
informace občanům
NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Léto s gentlemanem

19:00

Kino Hvězda Vratimov, romantická komedie

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Divadelní spolek LORDI Orlová: Dívčí válka

18:00

Kulturní dům Horní Datyně, ochotnické divadelní představení

Fotbal: FC Vratimov – Stará Bělá

16:30

Stadion FC Vratimov, starší přípravka, Městská soutěž U11

10:00

Kino Hvězda Vratimov, sobotní promítání pro nejmenší

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Louskáček a čtyři říše

17:00

Kino Hvězda Vratimov, rodinný fantasy film

11. Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Fotbal: FC Vratimov A – Dobrá

16:00

Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B

Fotbal: FC Vratimov – Krásné Pole

10:00

Stadion FC Vratimov, mladší žáci, Městský přebor

O slepičce Kdákalce a zajíčcích

10:00

Společenský dům, nedělní divadelní pohádka

Fotbal: FC Vratimov B – Hrušov

10:30

Stadion FC Vratimov, muži, Městský přebor

18:00

salónek Společenského domu, přednáška Renaty Herber

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Mirai, dívka z budoucnosti

19:00

Kino Hvězda Vratimov, filmový klub

18. Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Fotbal: FC Vratimov – Rychvald

16:30

Stadion FC Vratimov, mladší přípravka, Městská soutěž U9

Fotbal: FC Vratimov – Poruba

16:30

Stadion FC Vratimov, starší přípravka, Městská soutěž U11

Zahájení motorkářské sezóny motoklubu
Pakynostra

13:00

Sraz: Hřbitovní 1171, Vratimov

Ovečky a vlci: Veliká bitva

17:00

Kino Hvězda Vratimov, rodinný animovaný film

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

25. Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Den Země

15:00

Zahrada DDM Vratimov

Fotbal: FC Vratimov – Slovan Ostrava

16:30

Stadion FC Vratimov, mladší přípravka, Městská soutěž U9

Fotbal: FC Vratimov A – Staré Město

16:30

Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B

Společně na Hubertku

14:00

Start před DDM Vratimov od 14 do 15 hodin

28. Fotbal: FC Vratimov B – Dolní Lhota

10:30

Stadion FC Vratimov, muži, Městský přebor

30. Stavění májky

15:00

Hřiště TJ Horní Datyně, pořádá TJ a KČT Horní Datyně

DATUM

3.

4. Obrazy – Emma a Barbora Srncovy
5.

6. Příběhy cvrčka a štěňátka
10.

13.
14.

16. Babiččina lékárna
17.

19.
20.
24.

26.
27.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

KINO

inzerce

ARBOR MORAVIA, s.r.o.

NOVÉ TRVALKY, TRÁVY,
292&1e$2.5$61e'ě(9,1<
VZROSTLÉ STROMY
3$/,929e'ěË9ËŠPALKY 600,
â7Ë3$1e.þSUPV08/ý
795'e'ě(92%ěË=$
9é352'(-.(5$0,.<2%$/ģ
./,0â29$3(7ě9$/'
SR±Si±VR±
WHO
zahradnicentrum@arbormoravia.cz
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OSTATNÍ

KVĚTEN
2019

Představujeme zastupitele

Jarní koncert ZUŠ

Kam ve městě

Volby do Evropského parlamentu
Dne 23. a 24. května 2019 se uskuteční
volby do Evropského parlamentu.

Hlasování do Evropského parlamentu
se uskuteční dne:

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 měst-

Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku.
Foto: Pixabay

23. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin,
24. května 2019 od 08:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve Vratimově jsou tyto okrsky:
Volební okrsek č. 1 – Dům dětí a mládeže, Frýdecká 377, Vratimov
Volební okrsek č. 2 – Mateřská škola, Na Vyhlídce 25, Vratimov
Volební okrsek č. 3 – Společenský dům, Frýdecká 1000, Vratimov
Volební okrsek č. 4 – Základní škola, Datyňská 690, Vratimov
Volební okrsek č. 5 – Kulturní dům, Vratimovská 224, Horní Datyně
Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem nebo pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
ský úřad 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
ohlašovně Městského úřadu Vratimov.
Každý volič si může v úředních hodinách

na městském úřadě ověřit, zda je zapsán ve
stálém seznamu, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. 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.
Marie Obstová
odbor sociálně-správní

POZVÁNKA
Vedení města Vratimova si vás dovoluje pozvat na

HOVORY S OBČANY,
které se uskuteční

☛ ve čtvrtek 16. května v 17 hodin v malém sále Kulturního domu v Horních Datyních,
☛ ve čtvrtek 23. května v 17 hodin v salóncích Společenského domu ve Vratimově.
V programu:
• akce a investice, které se podařilo realizovat,
• akce a investice plánované na nejbližší dobu,
• diskuze nad tím, co je možné v obci zlepšit.
Srdečně zvou starosta města Bc. Martin Čech a místostarosta Bc. David Böhm.

informace občanům

Představujeme
Znáte své zastupitele? Celkem jich je ve Vratimově sedmnáct. Pět z nich, kteří jsou členy rady města, jsme
představili v rámci rozhovorů Vratimovských novin. Nyní bychom vám rádi přiblížili názory dalších členů
zastupitelského sboru.
80 procent z nich je v dezolátním stavu.
A ještě jedna věc. Žijeme ve stínu hutě
ArcelorMittal. Chtělo by to získat nějaké
benefity, ať už od kraje nebo přímo od
hutního podniku, aby naše děti mohly jezdit na ozdravné pobyty do hor a do přírody. V Ostravě je to běžné, mělo by to být
možné také u nás.

Dnes na otázky VN odpovídá
zastupitel

Kamil Hrabec (Nezávislí).
Kamil Hrabec (49) žije po celý život ve
Vratimově. Vystudoval střední odbornou
školu s maturitou, od roku 1995 se zabývá jako živnostník hostinskou činností.
Dvaadvacet let provozoval vratimovský
Music Club Café, dvacet let vede pivnici
Meteor v areálu fotbalového hřiště. Je ženatý, má dvě děti, syna a dceru, mezi své
záliby řadí hlavně sport, konkrétně hokej,
fotbal, lyžování, cyklistiku a plavání.
Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Kandidoval jsem, protože jsem už nemohl poslouchat a sledovat, jak se vyvíjí
komunální politika v našem městě. Navíc
dělám v pohostinství a v hospodě se člověk dozví všechno. Už mě nebavilo slyšet
pořád kritiku na město a řekl jsem si, že
do toho půjdu a budu se snažit prosadit
změnu.
Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet
na jednání zastupitelstva?
Mým cílem je především pozvednout
úroveň sportu a kultury. Chci se podílet
na tom, aby se tu už konečně postavila víceúčelová sportovní hala a aby ze strany
města šlo do sportu a na kulturu víc peněz.

Vratimovský
kalendář 2020
Upozornění pro
spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace, aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz
termíny akcí pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři na rok 2020 nejpozději do 31. července 2019. Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov

Jedním z konkrétních témat, které chci
na jednání zastupitelstva nastolit, je úroveň vratimovského koupaliště. Chci prosadit, aby tam vzniklo nějaké sportovní
zázemí, protože se tam lidé nudí. Mělo by
tam být alespoň beach volejbalové hřiště,
stůl na stolní tenis a hřiště na petang. Při
tropických teplotách, které jsou v posledních letech stále častější, bych prodloužil
otevírací dobu koupaliště.
Dalším problémem, který je nutno řešit,
je kvalita chodníků a vedlejších komunikací. Co jsem si projížděl, tak minimálně

Jak se vám líbí současná tvář Vratimova? Co hodnotíte kladně a co byste chtěl
změnit?
Věcí, které mi vadí, je více. Nelíbí se
mi areál odpadové společnosti FCC Environment, obchodní dům Penny a dětské
hřiště s fontánou u parkoviště. Změnit by
se měla městská pouť, která se tady koná
dvacet let stále stejným stylem. A co hodnotím kladně? Na to je ještě brzy, v zastupitelstvu jsem nováčkem a teprve se
rozkoukávám.
Jaké je vaše politické motto a čeho byste
chtěl v politice dosáhnout?
Nejdůležitějšími faktory v politice jsou
pro mne lidskost, ohleduplnost a pokora.
Jako zastupitel chci být jedním z těch,
kteří jsou slyšet a snaží se posunovat věci
kupředu. Lidé mi dali důvěru s tím, že
podniknu nějaké kroky. Udělám vše pro
to, abych jim tuto důvěru splatil.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Ze schůze rady města
Dne 21. března Rada města Vratimova mimo jiné:
 s chválila Smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na službu Zajištění
havarijní služby pro objekty ve vlastnictví města Vratimov na období od 1. 4.
2019 do 31. 12. 2020,
 s chválila udělení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy Vratimov,
 v zala na vědomí zprávu o fungování oficiálního facebookového profilu města
a schválila pokračování provozu facebookových stránek,
 s chválila uzavření objednávky na kamerový monitoring splaškové kanalizace Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, I. etapa,
 r ozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Oprava fasády a střechy III. etapa, přístavba šaten ZŠ Masarykovo
náměstí 192, Vratimov.
Bc. Martin Čech, starosta

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 10. května 2019.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková..
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Slavnostní valná hromada TJ Horní Datyně
Tělovýchovná jednota Horní Datyně
oslavila své 100leté výročí založení slavnostní valnou hromadou, která se konala
v sobotu 6. dubna 2019 ve velkém sále
místního kulturního domu. Přítomno bylo
téměř 90 členů a příznivců tělovýchovné
jednoty. Účastníci mohli zhlédnout
out
výstavu historických fotografií,,
kronik, zápisů ze schůzí a také
snímky z akcí konaných v posledních deseti letech.
Výstava, kterou uspořádal Vladimír Kuchař, byla následně umístěna v místní knihovně, kde si ji mohou
zájemci prohlédnout do konce prázdnin.
Podařilo se nám od občanů získat fotografie už z prvopočátku založení tělovýchovné jednoty a Pavel Hrbáček z nich poté
vytvořil prezentaci, která byla zpestřením
a během valné hromady se těšila velkému
zájmu.
Karel Baran přednesl hlavní zprávu týkající se historie tělovýchovy v Horních
Datyních od roku 1919 až po současnost.
Předsedkyně Zdeňka Zemanová předala
ocenění Ostravské tělovýchovné unie „za
dlouholetou obětavou práci pro rozvoj
sportu a tělesné výchovy“ těm členům, kteří se významně podíleli na dobrovolnické
práci pro TJ. Poděkování patřilo bývalým
předsedům TJ, dlouholetým cvičitelům
a správcům chaty na Morávce.
Závěrečnou a příjemnou tečkou bylo
vystoupení ženského pěveckého sboru Ostravská klika.
Mgr. Zdeňka Zemanová
předsedkyně TJ Horní Datyně

Přírůstek do kroniky. Účastníci slavnostní valné hromady Tělovýchovné jednoty Horní Datyně na
památečním snímku.
Foto: TJ Horní Datyně

Vyznamenání Ostravské tělovýchovné unie za dlouholetou obětavou
práci pro rozvoj sportu a tělesné výchovy převzali: bývalí předsedové TJ
Adam Kuchař, Aleš Šklář a Oldřich Tomis, dlouholetý předseda KČT Jan
Sládek, dlouholetí cvičitelé Drahoslav Bayer, Jaromír Dalmady, Dana Fajkusová Miková, Dana Kolářová, Aleš Mika, Alice Pomiklová Sněhotová, Jiří
Slíva, Iva Slívová, Bořivoj Tomis, Milan Závada a Eva Závadová, propagátoři dětské turistiky Pavel Hrbáček, Adam Kuchař, Libor Tomis, Světlana
Zdařilová a správci chaty na Morávce Josef Řeha a Libor Slíva.

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

JARNÍ KONCERT
úterý 14. května v 18 hodin – kinosál Hvězda ve Vratimově
V pestrém programu vystoupí nejmenší děti přípravného
studia hudební výchovy a hudební nauky, smyčcový orchestr, soubor Malina, cimbálová muzika Vrzuška, soubor
bicích nástrojů Blemcadla, vokální skupina Ozvěny,
Dechový orchestr a další komorní soubory i sólisté z řad
žáků a učitelů. Součástí programu koncertu letos bude překvapení v podobě vystoupení špičkového profesionálního
souboru, jehož členové s naší ZUŠ úzce spolupracují.

Na vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ.
Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň
a Řepišť se uskuteční dva samostatné jarní koncerty
v dopoledních hodinách.
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Den sportu v Horních Datyních
Máme tady květen a s ním spojenou
úspěšnou akci z minulých let – Den sportu. V pátek 17. 5. odpoledne budete mít
opět jedinečnou příležitost si zasoutěžit se
svými dětmi v atletice na hřišti TJ Horní
Datyně. Povzbudíte své děti u vybíjené,
florbalu a basketbalu.
Pro naše nejmenší bude připravena
řada zábavných sportovišť, uvidíte také

ukázku sportovní kynologie a hasičského
útoku a v neposlední řadě můžete fandit
volejbalistům, kteří budou soupeřit o putovní pohár ZŠ Datyňská, která je hlavním
pořadatelem této akce konané za každého
počasí. V letošním roce opět čekáme naše
hosty z partnerské základní školy v polské Drogomyśli.
Proto sledujte plakáty a webovky naší

školy, kde se dozvíte víc. Na vaši účast se
těší ZŠ Vratimov, Datyňská + KRPŠ při
ZŠ a SDH Horní Datyně.
Za pořadatelskou ZŠ
Mgr. Pavlína Koudelková

Tajemství Noci s Andersenem 2019
V rámci akce na podporu čtenářství s názvem Noc s Andersenem se v pátek 5. dubna sešlo 35 žáků 2. stupně a jejich učitelky
k nocování v ZŠ Vratimov na Masarykově
náměstí. Na programu byly aktivity připomínající výročí roku 2019.
Letos celá škola žije přípravami na oslavu 110. výročí začátku vyučování, proto si
ho žáci připomněli hned v úvodu svého nocování. Děti měly možnost nahlédnout do
školních kronik a prohlédnout si fotografie
z historie školy.
Pak přišla na řadu výtvarná dílna, ve které si děti vyrobily kostýmy a kulisy pro svá
improvizovaná vystoupení na motivy Robinsona Crusoa. Od prvního vydání tohoto
světově proslulého románu letos uplynulo
neuvěřitelných 400 let! Jejich vystoupení
byla nápaditá, což ostatní ocenili bouřlivým potleskem.
Ve třetí části večera si žáci připomněli
Františka Ladislava Čelakovského, od jehož narození uplynulo 220 let. Po krátkém
připomenutí jeho tvorby si žáci s chutí zazpívali zhudebněnou verzi jeho básně Pocestný. A když už byli hezky rozezpívaní,
pokračovali ve zpěvu hitů Mistra Karla
Gotta, který letos v červenci oslaví 80 let.
Učitelky se nestačily divit, s jakou chutí

Účastníci Noci s Andersenem při jedné ze soutěží.

si žáci zazpívali Trezor, Lady Karneval,
Kávu si osladím nebo Včelku Máju.
Protože následující aktivity vyžadovaly
dostatek prostoru, přemístili se žáci do tělocvičny. Nejprve soutěžili v co nejrychlejším sestavení na proužky rozstříhané
bajky Ivana Andrejeviče Krylova, od jehož narození uplynulo 2. února 250 let.
Pak si zaběhali v soutěži družstev na mo-

Karimatky, spacáky, deky… Připraveni na Noc s Andersenem.

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí
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tivy Broučků Jana Karafiáta, který umřel
právě před 90 lety. Fyzicky náročnou část
vystřídalo luštění detektivních záhad Sherlocka Holmese, jehož autor Arthur Conan
Doyle se narodil před 160 lety. Aktivitu
doprovázela hra Bomba! a pexeso on line.
Celý večer děti soutěžily o ceny, které
poskytl Pavel Kursa a ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí. Za mimořádný herecký výkon byli oceněni: Anička Jurčová,
Katka Polková, Klára Babejová, Kristýna
Macková, Karolína Krmášková, Tereza
Sedláčková a Antonín Hynčica. Bajku nejrychleji poskládalo dívčí družstvo z 8. B
a jako Broučci nejrychleji běhaly holky
ze 7. B. V on line pexesu zvítězila Denisa
Kadurová. Po slavnostním vyhlášení vítězů si děti roztáhly spacáky a o dalších výročí roku 2019 si mohly nechat již jen zdát.
Protože ne všichni nocležníci byli zvyklí
spát na zemi na karimatce a ve spacáku,
někteří prožili noc jako princezna z pohádky Hanse Christiana Andersena Princezna
na hrášku a toužebně očekávali ráno, kdy
se vrátili domů do svých postýlek.
za nocležníky Mgr. Lenka Parmová
a Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Masarykovo náměstí
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Exkluzivní reportáž z divadelního zákulisí
Odhalit tajemství zákulisí Národního divadla moravskoslezského (NDM) se vydali v úterý 26. března žáci 8. tříd ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí. Měli možnost
zjistit vše nejen o historii samotného divadla, ale také jít po stopách herců, dozvědět
se zajímavosti a vidět zákulisí divadla na
vlastní oči. Taková nabídka se neodmítá!
„Dobrý den, tak vás srdečně vítám u nás,
v Národním divadle moravskoslezském,
které vzniklo v roce 1907. V současné
době se divadlo dělí na tři části. V divadle Antonína Dvořáka, v němž se právě
nacházíme, se soustřeďujeme převážně na
opery a činohry, v divadle Jiřího Myrona
hrajeme spíše muzikály, operety a činohry,
rovněž máme divadlo Dvanáctku, kde se
vejde pouze 60 diváků. Teď se přesuneme
na jeviště. Následujte mne,“ přivítal žáky
Stanislav Muntág, technický šéf divadla.
„Nyní jsme na jevišti. Jsou tady nachystané kulisy na večerní představení.“
„Prosím,“ hlásí se Tereza Sedláčková
z 8. B. „Mohu mít dotaz? Jak dlouho trvá,
než se vytvoří jedna taková kulisa?“ „Výroba kulisy trvá asi dva týdny,“ odpovídá
náš průvodce a popisuje okolí. „Když se
podíváte před sebe, spatříte hlediště, kde
sedí diváci. Po stranách jeviště si všimněte
kvalitních reflektorů a ozvučení,“ ukazuje.
„Můžu se zeptat, jak hluboké je propadliště, jestli zde někdo spadl a k čemu to
slouží?“ zajímá se Václav Mojžíšek. „Propadliště je hluboké 2,5 metru a spadlo tam
samozřejmě už plno lidí. A hraje v něm
orchestr,“ odpovídá s úsměvem Stanislav

V divadelní zkušebně.

Takto to vypadá v kostymérně.

Muntág a vede nás na nejnižší podlaží divadla, kde se ocitáme pod obrovským otáčivým kolem. „Točna je zařízení sloužící
k otáčení jeviště a také k různým přesunům
herců. Stačí, když vejdou do téhle ‚kabinky‘, a ta je buď vysune nahoru, nebo přemístí dolů. Mimo jiné se pod námi nachází
hluboká štola. Podlaha, na níž stojíme, je
široká v průměru šest metrů,“ popisuje
Stanislav Muntág.
Dále si žáci prohlédli provaziště a provazové systémy, které zvedají kulisy
a různé předměty. „Jak se
v těch provazech může někdo vyznat?“ diví se Filip
Ďurán.
Různá zvedací zařízení
nás čekají i v další místnosti plné zrcadel a stolů. „Zde
se nacházíte ve zkušebně.
V této místnosti herci zkouší, rozdělují si role a organizují představení. Právě
u stolu, který můžete vidět
za mnou, si všichni kolem dokola sednou a zahájí
první čtené zkoušky nového představení,“ vysvětluje technický ředitel NDM
a čeká na otázky. Tentokrát
se do rozhovoru zapojí třídní učitelka 8. A Mgr. Dana
Dalihodová: „Tato místnost
by se nám hodila. My máme
totiž letos školní akademii
a k nacvičování našeho čísla
5

by byla ideální.“ „Donedávna se zde hrála i některá představení, která se teď hrají
v novém prostoru v divadle Jiřího Myrona,
jemuž říkáme Dvanáctka,“ upřesňuje Stanislav Muntág.
Žáky a učitelky potom vede do místnosti plné oblečení, masek a bot. Ano, je to
kostymérna. „Takovou šatnu bych chtěla
mít doma,“ vzdychá s údivem Veronika
Majerníková. „Můžu se zeptat? Je jeden
kostým i pro více herců?“ ptá se žákyně
8. B Vanesa Korduljaková. „Ne, to rozhodně ne! Z hygienických důvodů musí
mít každý herec svůj kostým,“ odpoví Stanislav Muntág a vede nás zpět.
„Tady se rozloučíme,“ rozhlíží se náš
hostitel po obou třídách, jež jsou rozestoupeny po místnosti. Adam Roleček má
však ještě poslední otázku: „Jaká povolání
tady pracují a s jakým stupněm vzdělání?“
„V divadle pracují kostyméři, maskérky,
protože líčení musí být profesionální, dále
krejčí, švadleny, výtvarníci, technici, mechanici, zkrátka šikovní a hodně zruční
lidé. A měli by mít aspoň maturitu. Máme
přes 550 zaměstnanců,“ říká Stanislav
Muntág a teď se už s dětmi a učitelkami
opravdu loučí. Žáci mu děkují potleskem.
„Bylo to zajímavé dopoledne, protože
jsme se dozvěděli spoustu informací jak
o provoze divadla, tak i o jeho historii.
Také mě tato exkurze navnadila na návštěvu nějakého divadelního představení.
A kdo ví, jestli v něm nebudu jednou i pracovat,“ zhodnotil exkurzi Bohouš Kursa.
Napsala Kateřina Golcová,
fotografoval Denis Willert, žáci 8. A

informace občanům

Nezisková organizace Péče srdcem poskytuje domácí péči seniorům a handicapovaným

Pomoc pro potřebné i jejich rodiny
Jednou z neziskových
organizací, které finančně podporuje město Vratimov, je služba
osobní asistence Péče
srdcem. Ta poskytuje
seniorům a handicapovaným péči, která jim
umožňuje zůstat i ve
stáří nebo nemoci v prostředí vlastního domova. Péče srdcem působí na území okresu Ostrava, tedy i ve
Vratimově. O podrobnostech jsme mluvili
s její ředitelkou Janou Vávrovou.
Představte v pár slovech vaši organizaci.
Jaké je její hlavní poslání?
Péče srdcem poskytuje domácí péči převážně seniorům na základě písemné smlouvy, a to až 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Služba je uskutečňována podle aktuálních
požadavků klientů a kapacitních možností
organizace. Péči zajišťujeme v přirozeném
prostředí uživatelů, to znamená v jejich
domácnostech. Z domácí péče mají užitek
i rodinní příslušníci klientů, kteří se mohou
v době přítomnosti asistentky nebo asistenta vrátit do pracovního života a vykonávat
své zaměstnání, popřípadě si odpočinout či
zařídit osobní záležitosti. Nad rámec služby poskytujeme zdarma základní sociální
poradenství a spolu s rodinami se snažíme
řešit jejich potřeby.

Jaký rozsah má vaše služba na území
Vratimova? Jak dlouho tady působíte
a kolik tu máte klientů?
Naše organizace vznikla v roce 2015, ve
Vratimově poskytuje službu osobní asistence od ledna 2016. Loni jsme v Ostravě
a přilehlých obcích poskytli péči 56 klientům v celkovém rozsahu 22 338 hodin.
Jaké konkrétní služby poskytujete a jak si
o ně mohou lidé zažádat?
Klientům jsme nejčastěji pomáhali s péčí
o jejich vlastní osobu, při osobní hygieně,
se zajištěním a podáním stravy, se zajištěním chodu domácnosti a podobně. V případě potřeby jsme je také doprovázeli k lékaři, na úřady, na nákup či na procházky.
Pomáháme rovněž udržet zdravotní stav
klientů, případně ho zlepšit pomocí aktivizace a rozvíjení jemné motoriky. Přispívá
k tomu například nácvik běžných samoobslužných dovedností. A jak požádat o naše
služby? Stačí kdykoliv zavolat.
Vaše služby nejsou zdarma. Dosáhnou na
ně i lidé s nízkými příjmy?
Ceny za službu účtujeme v souladu se
zákonem o sociálních službách. Základní
sazba činí 110 korun za hodinu, u péče poskytované o víkendech, svátcích, ve večerních a nočních hodinách se sazba navyšuje
na 120 korun. Maximálních cen stanovených vyhláškou tedy zdaleka nedosahuje-

me. Šetříme, protože víme, že většina našich uživatelů obrací každý halíř. Nemáme
například ani auta na rozvoz pečovatelek,
vše řešíme prostřednictvím MHD. Přesto
bychom bez dotací obcí, ministerstva a dalších subjektů naši činnost neufinancovali.
Druhá věc je, že většina klientů pobírá ke
krytí nákladů na službu příspěvek na péči.
Pokud ne, pomůžeme mu o něj zažádat.
Jaký je zájem o práci pečovatele? Máte
dost lidí pro Vratimov?
Zaměstnanců je stále nedostatek, protože populace stárne a klientů, kteří se na
nás obracejí je stále víc. Práci pečovatelky
v terénu navíc nemůže dělat každý, protože je to práce se seniory a práce flexibilní.
Řídíme se potřebami klienta, nikoliv úředními hodinami. Z Vratimova bychom rádi
přijali do našeho pracovního kolektivu další zaměstnance, neboť poptávka po službě
osobní asistence je velká.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Kontakt:
Péče srdcem, z. ú.
Mírová 98/18
703 00 Ostrava-Vítkovice
+420 777 147 587
reditelka@pecesrdcem.cz
www.pecesrdcem.cz

Topení Moreny a vítání jara
V Mateřské škole Vratimov každoročně dodržujeme lidovou tradici topení
Moreny. Vyprovodit ji z našeho města,
rozloučit se se zimou a přivítat jaro jsme
se vydali také letos 21. března.
Topení Moreny je starý lidový zvyk,
jehož hlavním prvkem je figura ze slámy,
sena a větviček, oblečená v ženských šatech. Je známá pod různými jmény – Morena, Morana, Marzana, Mařena, Smrtka
a dalšími. Vždy ale symbolizuje zimu.
Naše děti se na výrobě Moreny se zájmem podílely. Starší děti jí ozdobily
obličej, mladší děti pomáhaly při výrobě
korálků barvením a navlékáním vyfouknutých vajíček.
A Morena je hotová – může se jít k řece
Ostravici.
Průvod od MŠ v čele s Morenou se
uskutečnil za velké účasti rodičů. U řeky
se děti s „paní zimou“ rozloučily recitací
říkanky „Zimo, zimo, táhni pryč...”, po-

Zpět do MŠ jsme odcházeli za znění
řehtaček, jejichž zvuk symbolizuje nastávající jaro.
Pavlína Dohnalová
učitelka MŠ Vratimov

Děti z MŠ Vratimov s figurou Moreny.

tom jsme ji vhodili do vody a sledovali,
jak ji silný proud unáší pryč. Zároveň
jsme si u řeky připomněli Mezinárodní
den vody, který se slaví 22. března, abychom si uvědomili, jak je voda důležitá
nejen pro nás, pro lidi, ale také pro zvířátka, která jsou pro své přežití na vodě
naprosto závislá.
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Morena odplouvá Ostravicí, jaro může přijít.
Foto: Sylva Vilčková, DiS
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Tělesně postižení umí spolupracovat
Asi nejhezčí akcí minulého roku byl pro mnoho členů
vratimovské organizace Svazu
tělesně postižených (STP) zářijový výlet na královnu Beskyd, Lysou horu. Protože většina účastníků by vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu pěší
výstup nezvládla, nechali se
tam vyvézt autobusem. „I tak
to byl pro všechny nezapomenutelný zážitek a pro mnohé
splněné přání. Škoda jen, že
jsme byli omezeni přesným
počtem účastníků a na všechny zájemce se nedostalo,“ posteskla si v hodnotící zprávě
o činnosti svazu za rok 2018
předsedkyně organizace Danuše Slívová.
Jednání členské schůze STP,
která se konala 20. února ve
Společenském domě za účasti
62 členů čili 68 procent členské základny, přišli pozdravit
starosta města Martin Čech
a místostarosta David Böhm.
Celkem vratimovská organizace Svazu tělesně postižených
čítala na sklonku loňského
roku 92 členů. Přestože věkový
průměr 79 žen a 13 mužů dosahoval 71 let, uspořádala řadu
akcí a podpořila některé aktivity jiných spolků a organiza-

Z výroční členské schůze vratimovské organizace Svazu tělesně postižených.
Foto KS

cí. „V dubnu jsme se zúčastnili
pietní akce města u pomníku
padlých před kinem Hvězda,“
vypočítávala Slívová. V květnu si členové připomněli při
setkání v restauraci Myslivna
Den matek, v červnu se vydali
do Valašského Meziříčí, kde si
prohlédli unikátní Moravskou
gobelínovou
manufakturu
a muzeum. Zúčastnili se také
setkání na téma Polsko, jak ho
neznáte, které připravil Dům
dětí a mládeže. Na přelomu
července a srpna absolvovali
týdenní ozdravný pobyt v Pro-

střední Bečvě, v září se podíleli na výstavě Českého zahrádkářského svazu v Horních
Datyních k 100. výročí vzniku
Československa. 20. září absolvovali zmíněný výlet na
Lysou Horu, v říjnu se rozjeli
k našim severním sousedům
na prohlídku zámku Pszczyna, který patří k nejcennějším
památkám v Polsku. Koncem
října se zúčastnili oslav 100.
výročí vzniku Československa
u pomníku obětem 1. světové
války. Listopad přinesl setkání s fyzioterapeutem Radkem

Nitkou, konec roku patřil přednášce o bylinkách a mastích na
potlačení bolesti pohybového
ústrojí. Milovníci divadla měli
zajištěny lístky do Těšínského
divadla a divadel v Ostravě.
Šestnáct jubilantů, kteří oslavili v roce 2018 kulaté nebo
půlkulaté narozeniny, potěšil
věcný dárek a hudební přání.
Úsekoví důvěrníci navštívili
imobilní členky u příležitosti
Dne matek a s malým dárkem
na Vánoce.
„Chtěla bych poděkovat za
finanční pomoc Městskému
úřadu ve Vratimově a náhodným sponzorům. Bez jejich pomoci bychom toto vše nemohli uskutečnit,“ konstatovala
předsedkyně Danuše Slívová.
Jak ujistil starosta Martin
Čech, na pomoc města může
STP spoléhat také letos. Vyzdvihl skutečnost, že pro zpestření činnosti a propojení jednotlivých částí města uzavřela
vratimovská organizace STP
dohodu o spolupráci se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu v Horních
Datyních. „Velmi oceňuji, že
STP umí spolupracovat s jinými spolky a moc tomu fandím,“ zdůraznil starosta. (red)

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská brána Horní Datyně v květnu
• Středa 1. května: Pochod kolem Václavovic
a cyklojízda Slezská
brána. Již 33. ročník turistické akce se startem
a cílem v areálu ve Václavovicích. Trasy vedou blízkým i širším okolím. Jedna z tras má kontrolní
stanoviště i u nově otevřeného větrného
mlýnku v Horních Datyních.
Zveme všechny věkové kategorie, zejména rodiče s dětmi. Leták a případné
další informace získáte u Aleše Tomana: tel. 602 135 092, ales.toman@seznam.cz.
• Zkušení turisté se zaměřením na speleoturistiku (jeskyňářství) vyrazí do
jeskyní na Slovensku. V okolí Liptov- Stavění a poté kácení májky patří v Horních Datyních
ského Mikuláše a Liptovského Hrádku každoročně k největším společenským akcím.
prolezou místní jeskyně a navštíví výFoto: KČT Horní Datyně
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znamná místa v kraji. Provázet je budou místní jeskyňáři. Jedná se o náročný druh turistiky, a tak zájemce zveme
na vyhodnocení s promítáním po akci,
během kterého mohou nahlédnout do
zákulisí této akce.
• Sobota 25. května: Nenáročná vycházka z Morávky na místo zimního
táboření na Lipí u chaty Na Kotaři.
Cílem akce je kontrola stavu a pořádku v místě táboření tak, aby Lesy ČR
byly spokojené a povolily další ročník zimního táboření Klondyke. Sraz
v 8 hodin u Kulturního domu v Horních
Datyních, odjezd na Morávku vlastními
auty.
• Pátek 31. května: Kácení májky spojené se smažením vaječiny. Hřiště v Horních Datyních, začátek v 16 hodin.
Za KČT Slezská brána Horní Datyně
Jan Sládek a Jan Tlolka

informace občanům

Akce Domu dětí a mládeže
Brno – Vida centrum
Už vás nebaví navštěvovat výstavy v muzeu, kde si nesmíte na exponáty sáhnout?
Tak pojeďte s námi ve čtvrtek 2. května
do Vida centra v Brně. Navštívíme interaktivní expozici, díky které můžete objevovat svět kolem sebe.
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz,
tel. 734 443 694.

Voda je život
Víte, kde a jak si shání zvířata vodu ke
svému životu? Chcete se o tom dozvědět
více? Pojeďte s námi v pátek 3. května
do ZOO Lešná na akci Voda je náš život.
Odborníci vám o životě vybraných zvířat
řeknou spoustu zajímavého. Akce je součástí projektu Šablony II. pro Dům dětí
a mládeže Vratimov a je spolufinancován
Evropskou unií.
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz,
tel. 734 443 694.

a porazí všechny pohádkové postavy, aby
si na konci mohl z kola štěstí vylosovat
nejlepší odměnu. Ovšem pozor, naše pohádkové bytosti nejsou hloupé a přelstít
je a úspěšně splnit jejich úkoly nebude
snadné, proto budete k tomu potřebovat
své rodiče. Start akce je od 15 do 16 hodin u Hájenky v Horních Datyních. V cíli
bude možnost opékat vlastní buřty. Za
deště se akce nekoná.
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz,
tel. 734 443 694.

3IQ
Přijďte s námi ve středu 15. května
v době od 9 do 17 hodin překonat loňský rekord osob hrajících stolní hru 3IQ.
V sále DDM Vratimov budou připraveny
stoly s těmito netradičními piškvorkami,
tak neváhejte a svou účastí přispějte k vytvoření nového rekordu.
Bližší informace: Klára Pastorková,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz,
tel. 607 516 187.

Pevnost Barák
Nová akce pro děti do 12 let. V neděli 12.
května od 9 hodin si řekneme možnosti
receptur výroby slizu. Začneme výrobou
nejjednoduššího slizu z lepidla. Pokračovat budeme slizem se třpytkami, magnetickým slizem a podle šikovnosti dětí
máme připravenou i složitější výrobu.
Všechny vyrobené slizy si děti odnesou
domů.
Bližší informace: Renáta Míčková,
r.mickova@ddmvratimov.cz,
tel. 739 201 078.

V sobotu 18. května připravují členové
Dětského zastupitelstva města Vratimova
sportovně-adrenalinovo-zábavnou akci
s názvem Pevnost Barák. Utvořte dvoučlenný tým ve věku 10-17 let a odemkněte pevnost Barák tím, že získáte co nejvíc
klíčů při plnění úkolů. Prezentace a start
týmů bude probíhat v době od 15 do 16
hodin. Vyhlášení vítězů předpokládáme
v 18 hodin. Srdečně zvou a na viděnou se
těší členové DěZMV.
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz,
tel. 734 443 694.

Badminton pro děti

Galapřehlídka DDM

Slizárna

V neděli 5. května v řepišťské tělocvičně pořádáme pro děti od 8 do 17 let badmintonový turnaj v kategoriích A, B a C.
Disciplíny: čtyřhry dětí a mládeže do 17
let neregistrovaných hráčů. Systém turnaje: utkání hraná na dva vítězné sety do 15
bodů (při menším počtu hráčů 21 bodů).
Zaregistrovat se můžete do 3. 5. do 18
hodin. Přihlášením do turnaje zároveň
potvrzujete souhlas se zněním propozic.
Bližší informace: Marcela Grácová,
m.gracova@ddmvratimov.cz,
tel. 739 201 077.

Pohádkový les
V sobotu 11. května bude obecní les Důlňák patřit pohádkovým bytostem. Každý, kdo má odvahu, ať přijde k Hájence

V neděli 19. května si udělejte čas na
děti, které navštěvují zájmové kroužky
v Domu dětí a mládeže. V odpoledních
hodinách proběhne Galapřehlídka naší
činnosti v Kulturním středisku Vratimov
a představí se nám zájmové útvary se
svým vystoupením. Podrobnější program
i rozpis jednotlivých vystoupení bude
zveřejněn na stránkách www.ddmvratimov.cz nejpozději 10. května. Uvidíte
taneční vystoupení, představí se mažoretky, taekwon-do, gymnastika či minisportovky. V předsálí KS můžete obdivovat
práci šikovných dětí z kroužků fotografických, výtvarných a rukodělných.
Bližší informace: Marcela Grácová,
m.gracova@ddmvratimov.cz,
tel. 739 201 077
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Den dětí
Pozvánka pro všechny děti! Přijďte v pátek 31. května oslavit spolu s námi Mezinárodní den dětí. Dům dětí a mládeže
Vratimov a TJ Sokol Vratimov pro vás
připravují hry, soutěže, malování na tvář
a prostě skvělou zábava. Start 15:00–
16:30 hodin před KS Vratimov, cíl na zahradě Sokolovny. Na všechny děti čeká
dárek k jejich svátku. V případě nepříznivého počasí budou úkoly připraveny
v prostorách KS a tělocvičny TJ Sokol.
Bližší informace: Věra Pacíková,
v.pacikova@ddmvratimov.cz,
tel. 734 443 694.

LDT Badatel, výtvarník
O letních prázdninách vyráží děti v neděli
28. července na tábor Badatel, výtvarník
do srdce Moravskoslezských Beskyd, nedaleko města Rožnova pod Radhoštěm,
rekreačního střediska Zákopčí, kde strávíme krásných sedm dní. Ubytováni budeme v pokojích max. po čtyřech dětech.
K dispozici máme celý areál s budovou.
Pro děti připravujeme pestrý program,
celotáborovou hru Indiáni a půlden s činností výtvarnou nebo badatelskou, podle
výběru dětí. Domů se budeme vracet
v sobotu 3. srpna s výrobky nebo skvělými nápady na pokusy. Tábor Badatel, výtvarník je určen pro děti ve věku 7–12 let.
Pro rodiče přihlášených dětí připravujeme
informační schůzku ve středu 12. června
od 16:30 hodin v DDM Vratimov. Pro
vážné zájemce máme posledních 10 míst.
Bližší informace: Renáta Míčková,
r.mickova@ddmvratimov.cz,
tel. 739 201 078.

Úspěch STEP4U při DDM
V neděli 7. dubna 2019 se taneční kroužek STEP4U zúčastnil semifinále MIA
festivalu Ostrava. Pod vedením trenérky
Lucie Kretové si děti připravily taneční
číslo Money, se kterým získaly 1. místo
a postup do finále v Praze.
Přejeme dětem a trenérce úspěchy v dalších soutěžích.
Renáta Böhmová
Dům dětí a mládeže

informace občanům

Městská knihovna informuje
Noc s Andersenem
V noci z 29. na 30. března
nocovalo v knihovně 18 dětí
a tři knihovnice. Letošní nocování jsme nazvali Kam létal
Albatros a věnovali jsme je 70.
výročí nakladatelství Albatros.
Jako každoročně se v knihovně sešly děti v pohádkových
kostýmech a potěšilo nás, že
některé z nich byly inspirované právě postavami z knih, které vyšly v nakladatelství Albatros (Kocour Mikeš nebo Víla
Amálka). Krátké seznámení
s oslavujícím nakladatelstvím
rychle vystřídaly připravené
Účastníci vratimovského nocování v knihovně.
Foto: MK Vratimov
hry. První z těch, které byly
Před ulehnutím ve spacácích
inspirované knihou Antoina de nocležníci v další ze soutěží.
Po večeři následovala vý- jsme ještě inspirováni knihou
Saint Exupéryho Malý princ,
bylo malování beránka posle- tvarná dílna. Děti si vyráběly Kláry Smolíkové Králík mápu. V tajemných černých kra- klikovku s Malým princem lem králem zkusili postavit
bicích se skrývaly předměty, a liškou a jednoduché letadél- hrad z karet. Četbou z této
které odhalil pouze ten, kdo ko. A soutěžení mohlo vypuk- knihy se podařilo několik
nout naplno. Nakoukli jsme na z nocležníků uspat, ale ti zvímá dobrý hmat.
O tom, jestli znají dobře planetu pijana, byznysmena davější vydrželi až do konce.
souhvězdí na obloze, se po- a zeměpisce. Máme také zku- Ráno po snídani mohlo promocí dalekohledů přesvědči- šenost, jak daleko doletí dobře běhnout vyhodnocení.
První vždy vyhodnocujeme
li hvězdopravci a o rychlou vyrobená vlaštovka (tedy letazáchranu růží před záhubou dlo) a jak důležitý je postřeh kostýmy (hlasují děti). Letos
to bylo velmi těžké, ale zvítěkořeny baobabů se pokusili a hmat při hře „slepá bába“.

Městská

knihovna
VRATIMOV

zil kostým Krásky z pohádky
Kráska a zvíře. Nesmělo chybět vyhlášení nejlepšího spáče,
jehož diplom a drobná odměna
určitě potěšila.
Vítězným družstvem se stalo družstvo žlutých, druhým
družstvo červených a v těsném
závěsu pak družstvo zelených.
Děti si převzaly sladké medaile a drobné dárečky a ještě
před odchodem domů si mohly
zahrát twister.
Doufáme, že se všem v naší
malé knihovně líbilo a těšíme
se na shledanou zase příště.

Knihovna v květnu
nabízí:
• Setkání s knížkou – akce
konaná v rámci projektu
S knížkou do života se uskuteční 24. května od 10 hodin
pro maminky s dětmi do 3 let,
budeme si číst, hrát a povídat.
• 9. ročník výstavy výtvarných prací dětí z Mateřské
školy Vratimov k příležitosti
Dne Země s názvem Příroda
kolem nás – můžete zhlédnout
do 23. května.

Místní knihovna Horní Datyně informuje
Zveme vás na výstavu s názvem 100 let tělovýchovy v Horních
Datyních, kterou připravil Vladimír Kuchař. Můžete ji zhlédnout
do 24. června v půjčovní době knihovny – vždy v pondělí od 14
do 17 hodin.
Upozorňujeme, že kromě nových knih nabízíme tematické

kufříky, audioknihy a společenské hry. Jejich přehled najdete na
webové stránce https://www.knihovna-datyne.cz/katalogy/mk-horni-datyne.
Mgr. Hana Pščolková a Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Prázdninové cvičební kurzy
Společenský dům, cvičební sál
PILATES

JÓGA S LUCKOU

úterý 2. července – 6. srpna
6 lekcí, 18–19 hodin, 330 Kč
lektorka: Monika Čížová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení břišních svalů a svalů spodní části zad.

středa 3. července – 28. srpna
9 lekcí, 17:30–19:00 hodin, 495 Kč
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

BODYSTYLING

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

úterý 2. července – 6. srpna
6 lekcí, 19–20 hodin, 330 Kč
lektorka: Monika Čížová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování
tuků formou nenáročného aerobního cvičení.

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

9

informace
sport občanům

Příměstské tenisové kempy
Tenisový klub TC Biocel Vratimov
uspořádá letos o letních prázdninách ve
vratimovském tenisovém areálu čtyři
turnusy tenisových kempů. Ty se budou konat ve dnech 15. až 19. července,
22. až 26. července, 5. až 9. srpna a 19. až
23. srpna. Výuka tenisu bude probíhat
vždy od pondělí do pátku od 7:30 do
16:30 hodin. Cena jednoho kempu pro
jedno dítě je díky dotacím z Evropského
sociálního fondu poskytnutým na projekt
Příměstské tenisové tábory Vratimov
pouze 1600 korun a zahrnuje pronájem

kurtů, odborné vedení, dopolední svačinku, oběd, odpolední svačinku a pitný celodenní režim. Rodiče mohou využít celkem dvou dotovaných turnusů pro jedno
dítě nebo jednoho turnusu pro dvě děti.
Více informací poskytne Roman Kupka, tel. 603 550 580, e-mail: tenisvratimov@seznam.cz.
Markéta Rájecká, TC Biocel Vratimov

Tenisté připraví o letních prázdninách
příměstské tenisové tábory pro děti

Z valn
né hrom
mady
y TC Bioc
cel Vratiimo
ov

Účastníci klubového turnaje TC Biocel Vratimov.

Koncem března hodnotili loňský rok
členové tenisového klubu TC Biocel Vratimov. Valná hromada spolku vzala především na vědomí zprávu o hospodaření,
podle níž se klubu díky dotacím a sponzorským darům i nadále daří udržovat
vyrovnaný rozpočet. Nemalou měrou
k tomu přispěla dotace města Vratimova
poskytnutá klubu pro loňský i letošní rok.
Průběh valné hromady byl prodchnut
vzpomínkou na loňské úmrtí dlouholetého budovatele tenisového klubu a jeho
předsedu Ing. Václava Kupku. Ten stál
v čele spolku 28 let a za tuto dobu se mu
z něj podařilo vybudovat organizaci s širokou členskou základnou zejména dětí
a mládeže.
Na uvolněné místo ve výboru tenisového klubu byl po Václavu Kupkovi zvolen
Libor Botur.
Valná hromada byla informována
o tom, že i v letošním roce bude vratimovský tenisový klub reprezentovat šest
družstev dětí a mládeže (tři družstva babytenisu a po jednom družstvu mladších

Foto: TC Biocel Vratimov

žáků, starších žáků a dorostu) a jedno
družstvo dospělých. Mistrovská utkání
jednotlivých družstev začínají poslední
víkend v dubnu a potrvají do 16. června.
Dalším směřováním klubu a snahou
TC Biocel Vratimov je poskytnout dětem
a mládeži maximální možnost sportování
a pohybu, což by mělo přispět k formování jejich sportovního ducha a charakteru. Za tímto účelem se klubu podařilo
získat z Evropského sociálního fondu
EU v rámci projektu Příměstské tenisové
tábory Vratimov dotaci na pořádání příměstských tenisových kempů o letních
prázdninách, a to ve čtyřech pětidenních
turnusech. Věříme, že tyto kempy zapojí
do sportování i děti, které nemají s tenisem zkušenost, a rodičům vyřeší problém
s umístěním svých ratolestí během prázdnin.
Více informací na www.tenisovekurtyvratimov.cz nebo na tel. 603 550 580.
Markéta Rájecká
člen výboru TC Biocel Vratimov
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Spolek seniorů děkuje
Za Spolek seniorů města Vratimova bych
ráda poděkovala Městskému úřadu a Zastupitelstvu města Vratimova za finanční
dar, který jsme dostali v plné výši. Velmi
si toho vážíme. Všechno, co připravujeme,
bychom bez této finanční pomoci nemohli
uskutečnit.
Dne 7. února se členové Spolku seniorů
sešli v počtu 78 členů na členské schůzi,
na níž zhodnotili svoji činnost za rok 2018
a hovořili o tom, co mohou očekávat letos. Na jednání přivítali místostarostu Bc.
Davida Böhma a předsedu Seniorklubu
Biocel Jiřího Šikulu. V roce 2018 senioři
uspořádali pět společenských akcí s pohoštěním a hudbou. V červnu smažili vaječinu.
Zúčastnili se soutěže s názvem Křížem krážem Slezskou bránou, která byla zakončena ve Společenském domě U Máně v Řepištích. Akce s pohoštěním a hudbou máme
připravené také na rok 2019. Na všechny
budou zaslány pozvánky, zaznamenány
jsou ve vratimovském kalendáři.
Za celý spolek chci poděkovat všem, kteří nám pomáhají. Přeji všem hodně zdraví. Vstupte k nám do spolku, pobavte se
a nechte své starosti doma. Těší se na vás
výbor Spolku seniorů.
Anna Huppertová
předsedkyně Spolku seniorů

Přehled domácích
zápasů TC Biocel
Vratimov
Dospělí A – Severomoravský oblastní přebor A: 1. 5. (2. kolo) – TK
Havířov A; 11. 5. (4.) – TK Arbex Ostrava; 8. 6. (6.) – TK Sokol Stará Bělá A;
15. 6. (7.) – TK Hlučín. Zápasy začínají
v 9 hodin.
Starší žáci – oblastní soutěž A: 4. 5.
(3. kolo) – Vitality Slezsko A; 8. 6. (6.)
– TK Slavia Orlová B. Dorost – oblastní přebor sk. A: 5. 5. (2. kolo) – TK
Tenispoint FM A; 12. 5. (4.) – Sokol
Stará Bělá; 26. 5. (5.) – TK Havířov B;
16. 6. (7.) – Beskydský TK. Mladší žáci
– oblastní soutěž sk. A: 12. 5. (4. kolo)
– Rožnovský TK; 9. 6. (6.) – TJ Sokol
Dolní Lhota. Zápasy začínají v 9 hodin.
Babytenis A – Oblastní přebor A:
8. 5. (3. kolo) – Milo Olomouc A; 9. 6.
(6.) – TK Slavia Orlová A. Babytenis
B – Oblastní přebor 1. tř. C: 8. 5. (3.
kolo) – Pašťa Tenis. Babytenis C – Oblastní přebor 2. tř. A: 8. 5. (3. kolo) –
TK Vítkovice Ridera; 26. 5. (5.) – Nový
Jičín; 16. 6. (7.) – Baník Ostrava. Babytenisté hrají vždy od 14 hodin.

informace občanům
sport

Ligová soutěž stolních tenistů
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST). Dlouhodobé soutěže stolních tenistů dospěly do své závěrečné fáze. Naši muži
přivítali doma družstva z Frýdlantu a Vsetína.
Konečná ligová tabulka po základní části vypadá takto:
1. TJ Ostrava KST D

22 18

2

2 212:98

60

2. KST Vsetín

22 13

7

2 208:128

55

3. TTC Frýdlant

22 15

3

4 191:134

55

4. TTC Ostrava-Poruba

22 14

2

6 184:134

52

5. TJ Sokol Šarovy

22 12

4

6 182:139

50

6. SK Přerov A

22 10

4

8 167:160

46

7. TJ Chropyně

22

8

4

10 175:169

42

8. TTC Bolatice

22

7

3

12 146:183

39

9. TJ Sokol Olomouc

22

7

3

12 142:173

39

22

5

4

13 149:186

36

11. Orel Zlín

22

4

2

16 108:192

32

12. SK Přerov B

22

0

0

22

22

10.

TTC MG Odra GAS
Vratimov

52:220

Vratimovští hráči Oldřich Vrtal (v modrém) a Daniel Unzeitig (v červeném) na březnovém Mistrovství ČR ve stolním tenisu v Teplicích.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Poslední výsledky našich stolních tenistů od minulého čísla Vratimovských novin: TTC MG Odra GAS Vratimov – TTC
Frýdlant 6:10; – ST Vsetín 10:8.
První dvě mužstva tabulky budou hrát o vítěze ligy systémem
play off, přičemž vítěz postoupí do 2. ligy.
Jinak ve dnech 18. a 19. dubna 2019 se ve Vratimově konal
Velikonoční turnaj dětí a mládeže a posléze Velikonoční turnaj
mužů, který je rovněž turnajem o přeborníka oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov. Výsledky a fota z tohoto turnaje budou zveřejněny z důvodu uzávěrky až v červnovém čísle
Vratimovských novin.
Bohuslav Kaloč
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

Kdy na fotbal
Přehled domácích utkání FC Vratimov v květnu:
PÁ 3. 5. 16:30 st. přípravka: Třebovice, Mě soutěž U11

PÁ 24. 5. 16:30 st. přípravka: Vřesina, Mě soutěž U11

SO 11. 5. 10:00 ml. žáci: Polanka, Mě přebor ml. žáci

SO 25. 5. 10:00 ml. žáci: Klimkovice, Mě přebor ml. žáci

SO 11. 5. 16:30 muži A: Libhošť, 1. A tř. sk. B

SO 25. 5. 17:00 muži A: Jablunkov, 1. A tř. sk. B

NE 12. 5. 10:30 muži B: Koblov, Mě přebor

NE 26. 5. 10:30 muži B: Hlubina B, Mě přebor

PÁ 17. 5. 16:30 ml. přípravka: Hrabová, Mě soutěž U9

ST 29. 5. 17:00 ml. žáci: Michálkovice, Mě přebor ml. žáci

PÁ 17. 5. 16:30 st. přípravka: Petřkovice, Mě soutěž U11

David Huser
FC Vratimov

PÁ 24. 5. 16:30 ml. přípravka: Petřkovice, Mě soutěž U9
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Vratimova podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE
Hlasování do Evropského parlamentu se uskuteční dne:
23. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin / 24. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb do Evropského parlamentu jsou ve Vratimově tyto okrsky:
Volební okrsek č. 1 – Dům dětí
a mládeže, Frýdecká 377, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Adámkova
283
347
348
373
849
1212 1233 1259 1261 1292
1302 1315 1325 1343 1354
1390

1106
1299
1379

Vratimov Břízková
423
649
659
665
786
801
827
833
856
888
916
952
968
1160 1178
1236 1384

794
896
1190

Vratimov Frýdecká
1
3
5
6
10
11
12
13
17
18
19
20
27
28
29
30
37
39
56
77
124 132 134 142
181 204 214 231
321 337 345 346
402 403 405 411
570 587 636 701
934 940 941 965
1007 1009 1018 1019
1115 1124 1142 1155
1188 1193 1197 1208
1237 1246 1247 1249
1311 1312 1331 1355

7
14
21
31
88
150
262
360
412
779
984
1028
1165
1209
1252
1396

8
15
22
32
98
170
267
390
416
861
988
1072
1175
1225
1295

9
16
26
34
100
171
299
391
424
892
991
1093
1187
1230

Vratimov, Horní
1129 1139 1234 1319 1339
Vratimov Krátká
115 696 939 950
Vratimov Křivá
647 651 671
777 795 796
907 914 927

677
814
946

Vratimov Mojžíškova
110 615 663 776
953 954 958 990

689
817
947
854

691
884
948
863

Vratimov Na Slezance
330 341 355 401 417 717
719 1081 1240 1321 1366
Vratimov Na Spojce
692 798 848 959
1005 1022

963

Vratimov Na Stezce
131 225 226 272 312
1107 1266 1322 1380
Vratimov Na Vyhlídce
25
333 343 635 645

970

920

646

767
897

883

718

655
694
792

656
695
793

680
729
836

684
770
860

Vratimov Na Zadkách
16
74
84
128
232 269 270 332
967 1113 1121 1126
1192 1214 1314 1342
1403

685
771

686
772

693
773

202
335
1128
1349

227
590
1140
1383

230
826
1147
1401

Vratimov Nádražní
152 392 432 705 706 707 708
709 710 1098 1158 1179 1222 1375
Vratimov Odboje
41
58
90
293
311
323
361
372
376
425
565
648
764
766
774
938
949
966
1026 1056 1063

268
327
385
676
775
980
1164

285
329
388
688
799
986
1300

Vratimov Okrajová
105 106 107 138
564 567 1095 1116
1173 1174 1180 1194
1223 1231 1245 1250
1270 1276 1289 1304
1360 1364 1367 1388

161
1144
1202
1254
1305
1395

353
1148
1213
1255
1333
1399

362
1167
1216
1257
1356
1404

Vratimov Ovocná
316 317 318 319
408 673 675 768

320
855

352

407

378
850
925
955

383
891
935
956

Vratimov Polní
146 309 365 366
386 395 687 811
911 913 915 924
943 944 945 951
962 982 994 1111
Vratimov Říční
711 712 837 857
Vratimov U Hráze
406 413 797 867

858

Vratimov U Nového lesa
108 148 168 172 865

384
895
942
960

921

654

Vratimov Vodárenská
75
93
141 328 334
439 964 1105 1226

12

713

714

350

702

703

Volební okrsek č. 2 – Mateřská
škola, Na Vyhlídce 25, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Družstevní
63
277 279 287 291 305 306
429 842 901 902 903 904 905
906 1133
Vratimov Husova
218 252 265 280
527 528 529 530
534 802 803 804
Vratimov Okružní
151 560 561 562
577 578 579 580
584 585 586 617
621 622 623 624
628 629 630 631
641 642 644 1204

281 521 522
531 532 533
1099 1100 1101
563
581
618
625
632

575
582
619
626
633

576
583
620
627
640

Vratimov Pod Kovárnou
33
193 278 292 296
338 387 404 437 568

298
859

324
987

593
600

594
601

782
791

783
1260

Vratimov Strmá
535 536 537
595 596 597
602 900 928

889

Vratimov Úzká
820 825 931
898

434

336

591
598
929

592
599
930

Vratimov U Mateřské školy
681 682 683 780 781
784 785 787 788 790

992

Vratimov U Padolu
153 308 614 1037 1084 1112 1244
1253
97

Vratimov Zaryjská
122 129 163 169
1004 1073

426
866

Vratimov Radniční náměstí
821 822 823 824

975

Vratimov U Potůčk
15
80
81
86
1228
Vratimov U Rybníka
130 1267

981

286
340
393
697
864
1006

Vratimov Výletní
304 313 314 351
715 716 815 816

1075

344

932

933

Volební okrsek č. 3 – Kulturní
dům, Frýdecká 1000, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Buničitá
201 440 755 756
Vratimov Frýdecká
59
73
103 137
179 199 205 206
358 430 431 435
609 610 611 637
819 829 830 831
1145 42

761

762 1132

147
263
606
638
832

165
315
607
639
853

166
357
608
757
1002

informace občanům
Vratimov Hřbitovní
264 325 394 1171 1268

Vratimov U Trati
736 737 740 741 742 743 744
745 746 747 748 750 751 752
758 763 1217 1286 1298 1308 1391

Vratimov J. Žemly
342 356 573 1205 1361

Vratimov Výletní
125 400 427 995 1045

Vratimov K Sokolovně
183 189 420 893 1327

Vratimov Mourová
723 724 725 727
734 735 1131
Vratimov Na Hermaně
136 188 208 209
223 256 266 301
603 604 605 612
700 843 1103 1119

728

732

733

216 219
302 418
613 698
1200

220
588
699

Vratimov Na Podlesí
101 1181 1182 1195 1211 1220 1278
1279 1288 1290 1296 1313 1318 1336
1346 1352 1358 1362 1365 1369 1393
1402 1406
Vratimov Na Popinci
1328
246
261
446
808

Vratimov Rodinná
143 210 213 215
839

273

Vratimov Školní
194 217 224 374
652 653 1229

247
274
447
809

310

248
275
448
810

322

197 222 290
1038 1102

456

457

Vratimov Tovární
68
175 186 1274
Vratimov, U Hráze
1157

363
540
547
1372

460
541
548
1389

Vratimov Horní
1149 1166 1184 1189 1196 1339
Vratimov Jižní
1251 1291 1316 1335 1378 1392 1397

459

Vratimov Karla Velčovského
53
78
303 414 885 1151 1248
1256 1263 1280 1281 1293 1307 1323
1324 1340 1347 1368 1370 1373
Vratimov Na Podlesí
47
48
51
52
92
117 120 159
228 243 282 307
862 887 890 1071
1150 1152 1153 1275

54
191
331
1076

57
196
800
1082

61
198
840
1097

Vratimov Na Příčnici
71
85
89
96
236 237 254 259
553 554 555 556
616 657 720 760
871 872 873 874
878 879 880 881
909 957 961 985
1077 1078 1079 1080
1118 1125 1159 1183
1345 1400

187
260
557
868
875
882
989
1086
1238

234
398
558
869
876
894
1021
1091
1320

235
552
559
870
877
908
1034
1110
1334

Vratimov Na Zadkách
76
221 284 294 295 658 828
917 923 993 999 1114 1176

Vratimov U Jeslí
433 441 1025
Vratimov U Lesíka
1163 1185 1191 1242 1243 1377
Vratimov U Společenského domu
1024 1041 1042
Vratimov U Staré školy
60
Vratimov U Strouhy
144 176 177 211

300
539
546
1303

212

1136

Vratimov Nová
486 487 488
493 494 495
500 501 502
507 508 513
1381

489
496
503
514

490
497
504
515

491
498
505
516

453

454

455

113 442 730
926 996 1096
1137 1221 1235
1284

Vratimov Řadová
1044 1046 1047 1048 1049 1050 1051
1052 1337

Vratimov Borová
72
1035

Vratimov K Hájence
49
79
116 118 155 389 436
769 845 1104 1117 1198 1301 1386

Vratimov Popinecká
174 200 238 239
249 250 251 253
326 375 444 445
449 566 569 789
812 1087 1282

Vratimov Sokolská
156 157 160 195
805 806 807 899
Vratimov Sumínova
731 918 919

pro občany přihlášené k trvalému
pobytu:

Vratimov Datyňská
45
65
139 297
463 464 465 538
542 543 544 545
549 551 1201 1227

Vratimov Osadnická
38
450 451 452
517 518 519 520
Vratimov Rakovecká
82
95
111 112
778 847 851 852
1109 1137 1154 1210
1241 1265 1271 1283

Volební okrsek č. 4 – Základní
škola, Datyňská 690, Vratimov

Vratimov K Závorám
738 739

1057 1058 1059 1064 1065 1066 1067
1068 1069 1398

492
499
506
726

Vratimov Obvodová
998 1011 1013 1015 1016 1017 1030
1032 1039 1040 1043 1053 1054 1055

Vratimov Severní
1177 1258 1273 1287 1294 1306 1310
1344 1350 1353 1357 1385
Vratimov Sezonní
421 643
Vratimov Střední
976 997 1001 1003 1008 1010 1012
1023 1027 1062
Vratimov U Březinek
119 233 369 379 419 664 846
1070 1134 1141 1146 1156 1168 1218
1263 1277 1363 1367 1376 1414
Vratimov U Lesíka
245 258 574 589 672 1014 1020
1029 1031 1033 1036 1060
1394
Vratimov U Lípy
64
72
173
271
276
422
979
1035 1130 1135
1199 1269 1297 1326 1329
1348 1374

288
1169
1330

Vratimov U Rozvodny
240 364 368 380 381 396
571 650 1317 1332 1351

415

Vratimov U Stadionu
466 467 468 470 471
476 477 478 479 480
483 484 1090 1285

474
481

475
482

Vratimov Višňová
43
94
121 140
371 410 438 443
818 886 922 971
1143 1161 1162 1186
1219 1262 1272 1359

162
670
1127
1207

182
816
1138
1215

158
572
1120
1206

Vratimov Zahradní
472 473 509 510 511 512 523
524 525 526 1172 1224 1232

Volební okrsek č. 5 – Kulturní
dům, Vratimovská 224, Horní
Datyně
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
území městské části Horní Datyně

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství (platným občanským
průkazem nebo pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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Májka vzývá lásku
a nový život
V podstatě se jedná o obyčejný kmen
nevelkého stromu se zelenou chocholkou, trošku vyzdobený. Přesto se májka
staví od nepaměti a vztyčujeme ji i dnes,
v době digitálních technologií a čtvrté
průmyslové revoluce. Pozadu není ani
naše město. V Horních Datyních patří
stavění a kácení májky k největším společenským událostem roku, ve Vratimově se této tradice ujali Sokoli a kombinují ji se sportovním turnajem. Co je
tedy na stavění májky tak zvláštního, že
ho praktikují po staletí lidé napříč Evropou? O životě starých Slovanů, Keltů
a dalších pohanských národů, od nichž
tento zvyk zřejmě pochází, toho bohužel víme málo. Májka by ale měla být
podle všeho symbolem lásky, plodnosti,
hojnosti a nového života. Zdá se, že právě tyto hodnoty jsou nepomíjivé a oslovují stále nové a nové generace. Život
se mění, ale slova básníka „Byl pozdní
večer, první máj, večerní máj, byl lásky
čas,“ jsou platné napořád.
(red)

Z redakční pošty

Divadlo si užily
Pochvalný dopis vždy potěší a právě
takový k nám doplachtil po ochotnickém divadelním představení Dívčí válka, které se uskutečnilo 5. dubna v Kulturním domě v Horních Datyních.
„Ráda bych poděkovala za úžasné divadelní představení LORDů. Navštívily
jsme představení Dívčí válka v Datyních a výborně jsme si jej užily,“ napsala divačka Renáta Vališová jménem
svým a svých kolegyň.
„Herci byli opravdoví, poctiví a hráli
s nasazením a velkou chutí. Také pan
režisér výborně vyplňoval potřebné
pauzy vtipnými komentáři. Chtěly bychom jim popřát, ať se jim další práce
daří, ať se jich dále drží vtip a humor.
Děkujeme ještě jednou za příjemný divadelní večer a už nyní se těšíme na další představení.“
(red)

Vystavovat bude vratimovský
rodák Vladimír Švidrnoch

Vladimír Švidrnoch jako svatý Václav při svatováclavských slavnostech v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze.
Foto: VŠ

Na jeho obrazech jako by ležela patina
času. Není to náhoda. Vratimovský rodák,
malíř, výtvarník a umělecký restaurátor
Vladimír Švidrnoch si budoval vztah k výtvarnému umění už od dětství. Malovala
jeho prababička, dědeček z otcovy strany
vystudoval malbu na porcelán a sklo u bratří Jaroňků. Jeho předkové z matčiny strany
se věnovali litografii a ve Vídni tiskli touto
technikou dodnes vyhledávané a sběrateli
ceněné pohlednice. Firma Karl Schwidernoch pokrývala svoji produkcí celé tehdejší
Rakousko-Uhersko.
Sám Vladimír Švidrnoch ukončil v roce
2006 Vyšší odbornou školu restaurátorskou

OCHOTNICKÉ PŘEDSTAVENÍ
divadelního spolku

LORDI Orlová

V. Švidrnoch: Mnichovo potěšení.
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v Brně, kde studoval malbu pod vedením
akademického sochaře Petra Jedličky. Plátna starých mistrů mu při tom učarovala natolik, že si jako inspiraci pro vlastní tvorbu
vybral barokní malíře z 18. století. K malování technikami, které se používá při obnově starých uměleckých děl, se pak vrátil
v roce 2014 v ateliéru sviadnovského umělce Štěpána Mleczka. Ve stejné době objevil
v dílnách uměleckého smaltu ve Frýdlantu
nad Ostravicí také kouzlo smaltů.
„Byl jsem od mládí veden k umění a hudbě a už jako malé dítě mě oslovil obraz
mého předka, fojta Swidrnocha ze Wrzesiny, velkého milovníka myslivosti a přírody,
který byl na rodinném portrétu z poloviny
18. století vymalovaný technikou šerosvitu, která je pro barokní malbu charakteristická. To byl zřejmě první impulz pro mou
tvorbu, protože jsem k obrazu vždy shlížel
s úctou a obdivem. Velmi obdivuji práce Rembrandta Harmenszoona van Rijna
a Petra Paula Rubense, ve kterých se snoubí
dynamika a bohatost tvarů s velkolepostí

V. Švidrnoch: Tajemství starého domu.

a až citovou emotivností,“ vysvětluje svoji
fascinaci uměním starých mistrů vratimovský výtvarník.
V současné době pracuje Vladimír Švidrnoch jako manažer a učitel uměleckých
předmětů na Střední škole řemesel ve Frýdku-Místku. Mezi své úspěšné realizace řadí
například obnovu dvou soch Emila Adamce
na Bezručově vyhlídce v Sedlištích nebo oltáře ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově. Restauroval také různá umělecká díla
pro soukromé vlastníky a sběratele.
Veřejnost se může s tvorbou Vladimíra
Švidrnocha seznámit na výstavě ve Vratimovské galerii, která nabídne ke zhlédnutí zhruba dvě desítky jeho oblíbených
pláten a smaltů. Vernisáž expozice s názvem S úctou a láskou se uskuteční v úterý
21. května v 17 hodin, výstava potrvá do
27. června.
(red)

kulturní okénko
informace
občanům

Všestranný umělec a pedagog
Eduard Ovčáček se narodil 5. 3. 1933
v Třinci. V letech 1957 až 1963 studoval na Vysoké škole výtvarných umění
v Bratislavě u profesora Petra Matejky
a rok jako host u profesora Antonína Kybala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Již během bratislavských studií stál spolu s grafikem Milošem Urbáskem u zrodu
Bratislavských konfrontací a prosazoval
informel na Slovensku. V šedesátých letech rozvíjel v grafice, malbě i ve tvorbě
objektů strukturální abstrakci. Do jeho
výtvarného arzenálu přibyla pak technika serigrafie, již programově rozvíjel až
k přechodu k digitálním technikám a velkoplošnému tisku. Jako pedagog fakulty
umění Ostravské univerzity zde organizoval řadu serigrafických workshopů. Používal ovšem i vlastní, neobvyklé postupy,
jako například propalovanou koláž, reliéfní obrazy z papírmaše a různě inovované
kombinované techniky. Část tvorby v devadesátých letech a na počátku nového tisíciletí věnoval také instalacím a akčnímu
umění, mimo jiné performancím s hořícími lany, kdy akcentoval mytičnost znaků.
Podstatnou část Ovčáčkovy tvorby tvoří
geometrické umění a konkrétní a vizuální poezie. S touto tvůrčí orientací souvisí
pak práce letristické, kdy se písmo a znak
ocitají v rolích subjektu i objektu zároveň.
Již během studií se zajímal o piktogramy
v archaickém umění a zkoumal možnosti
jejich interpretace jako výtvarného znaku.
I když figuraci zcela neopustil ani ve své
strukturální grafice a materiálovém tisku, lettrismus jako umělecký směr bořící
dosud zažitá pravidla charakterizuje individuální Ovčáčkovy invenční výtvarné
přístupy snad nejvýrazněji. Eduard Ovčáček se zabývá rovněž typografií. K tisku
připravil desítky publikací. Až do sovětské okupace vyučoval po pět let grafické

Z bohaté výtvarné tvorby Eduarda Ovčáčka
zveřejňujeme obraz s evidenčně znějícím názvem AMBO 3A z roku 2006.

techniky na Olomoucké univerzitě. Jako
signatář Charty 77 byl šikanován a oficiální výstavní síně se pro něj na dvacet let
prakticky uzavřely. K veřejné prezentaci
své umělecké činnosti, k práci pedagogické a organizátorské se vrátil naplno po
listopadu 1989. Stal se spoluzakladatelem
nové Fakulty umění na Ostravské univerzitě, kde jako profesor působí dodnes. Za
svou bohatou veřejnou činnost získal řadu
domácích i zahraničních ocenění. Nejvíce
si váží Grand Prix hlavního města Prahy
(1995), či 1. ceny Feliciena Ropse města
Namur v Belgii (1998) a prestižní ceny
Vladimíra Boudníka za významný přínos
tradici českého grafického umění, výjimečné dílo a experimentátorství. V roce
2008 získal Cenu města Ostravy.
Při přípravě svých pečlivě koncipovaných výstav spolupracoval s řadou
vynikajících kurátorů a uměleckých teoretiků. Poprvé dokonce s jednou z nejvýznamnějších teoretiček evropského
formátu Ludmilou Vachtovou. Éra Klubu
konkrétistů propojila Ovčáčka s dalšími

význačnými teoretiky – Arsénem Pohribným a Jiřím Valochem. V současné době
se autorovým dílem intenzivně zabývají
Jan Kříž a Jiří Machalický. Sbírkově je
zastoupen ve vídeňské Albertině, v Národní galerii v Praze, Moravské galerii
v Brně, Slovenské národní galerii v Bratislavě, Nationalgalerie Berlin, v Muzeum
narodowym ve Varšavě a Krakově, v Le
Musée du Petit Format v Nimes, v The
Sackner Archive of Visual and Concrete
Poetry – Miami Beach v USA, v Musée
Felicien Rops Namur, Stadtgalerie v Bochumi, v Hamburger Kunstsammlungen,
v Kassákově muzeu v Budapešti a rovněž v soukromých sbírkách doma i v cizině. Ovčáčkovy práce najdeme také ve
sbírkách Ministerstva kultury a všech
významných galeriích České republiky.
Galerii výtvarného umění v Ostravě autor věnoval kompletní konvolut originálních tisků svého grafického díla. Eduard
Ovčáček byl členem několika významných uměleckých spolků (SČUG Hollar
– od 2001, SVU Mánes – 1992 až 2004,
Umělecké besedy – od 2008) a tvůrčích
skupin: Kroky, Bratislavské konfrontace, Parabola, Jiná geometrie, patří k zakládajícím členům výtvarného uskupení
Klub konkrétistů. Uspořádal nepočítaně
samostatných a více než 200 kolektivních
výstav v ČR, opakovaně v Polsku, na Slovensku, v Německu, Rakousku, Lucembursku, Švýcarsku, Belgii. Jeho tvorbu
mapují téměř dvě desítky monografických katalogů a rozsáhlých publikací.
Devatenácti ilustracemi vypravil knihu
markýze de Sada 120 dní Sodomy (1993).
Ovčáčkovi je věnováno samostatné heslo
na Wikipedii, je uveden v encyklopedii
grafiky, Nové encyklopedii českého výtvarného umění a ve Slovníku českých
a slovenských výtvarných umělců.
-ptb-

Divadelní Princezna ze mlejna překonala filmovou
Zamilovaný čertík, zamilovaný vodník a zamilovaný Jindřich,
který nakonec získá Elišku za ženu a vše končí šťastně, jak to
má ve správné pohádce být. Přesně tak vypadala divadelní muzikálová pohádka Princezna ze mlejna, kterou uvedlo 30. března
na scéně Společenského domu Vratimov Divadlo Pegas. Známý děj, hezké písničky, vše jako v oblíbeném příběhu režiséra
Zdeňka Trošky. S jednou, za to obrovskou přidanou hodnotou.
Děti viděly vše na živo, a pokud chtěly, mohly na závěr představení vběhnout na scénu, vidět pohádkové postavy pěkně zblízka,
dotknout se jich a třeba si s nimi udělat i foto. Zážitek, který nic
nemůže nahradit! Film ani televize tohle neumí…
(red)
Vratimovské děti s herci muzikálové pohádky Princezna ze mlejna.
Foto: KS
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VZPOMÍNÁME
Dne 2. května 2019 si připomínáme
30. smutné výročí úmrtí
našeno milovaného tatínka
a dědečka,
pana

Mjr. Viléma Švidrnocha
a 15. května 2019 si připomínáme
Dne 25. května vzpomeneme
11. smutné výročí, kdy nás opustil
pan

15. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky,
paní

Jaroslav Plachta.

Marie Švidrnochové.

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

S láskou vzpomínáme.

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

S bolestí v srdci vzpomínáme
na našeho milovaného

Bc. Aleše Brodu,
který by se 31. května dožil 55 let.
V červenci tomu bude 9 let, kdy tragicky
zahynul. Syn Aleš a celá rodina.

Emila Polocha.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Kronika města Vratimova, část 88, 1945
Ceny potravin a všech potřeb byly do 30. listopadu jako za války. Od 1. prosince byly upraveny mzdy a platy a ceny všech potřeb zvýšeny o 200 až 300 %. Nastal těžký boj o život a každý
musel usilovně pracovati, aby ho uhájil. Je pravda, že jen práce,
svědomitost a šetrnost nás může vyvésti z poválečných hospodářských zmatků a proto občanstvo s pochopením a láskou chopilo se
práce na výstavbě nového domova a naší krásné vlasti.

a za okupace u dělníka nebo zaměstnance s platem Kč 800.- až
1.500.- Kč 21.- 45.- a daň buď žádnou, nebo 5 – 10 Kč měsíčně.
Nyní po 1. 12. 1945 činí sociální srážky (nemocenská a penzijní)
Kč 279.- až 381.-, daně 95.- až 277.- Kč měsíčně.
Za okupace bylo zákonem zakázáno zvyšovati mzdy a ceny. Ku
mzdám byl jen 50 hal. příplatek na hodinu a ceny masa byly zvýšeny na Kč 16.- za 1 kg. Jinak zůstalo vše nezměněno až do 1. 12.
1945. Také došlo ku sjednocení peněžních ústavů a tak byla nuceně sloučena zdejší Raiffeisenka s občanskou záložnou pod novým
názvem „Hospodářská záložna“.
13. května byl ve Vratimově velký tábor lidu, jehož se zúčastnilo téměř všecko občanstvo. Byl to obrovský průvod, doprovázený
střelbou zde ještě přítomných ruských vojínů. Lid oslavil manifestačně své osvobození z německého jařma a pád tyranie.
Diktátoři a dobyvatelé přešli. Jejich bouře zanikly jako bzukot
muší. Všecko jejich běsnění překonalo porozumění občana k občanu. Práce a láska občanstva postaví opět to, co zbourali. Násilí
a bezpráví zašlo vlastními chybami a vlastní slepotou.
Uprchlíci a vystěhovalci z Těšínska se vraceli do svých domovů
a tak naši obec opustily všecky rodiny, které se tu v r. 1938, 1939
a později ze zabraného území přistěhovaly až na ojedinělé případy
oženění a provdání u nás a též přednosta pošty tu přidělený služebně Emil Gellnar v obci zůstal.

Poválečné ceny
Ceny potřeb před válkou a během okupace: po 1. prosinci
1 kg chleba
Kč 2.20
Kč 4.80
1 “ mouky chlebové
“ 1.80
“ 5.20
1 “ mouky pšen.
“ 4.“ 8.20
1 kg hovězí maso
Kč 6.“ Kč 42.1 “ “ jiné
“ 9.“ 52
1 “ salám obyč.
“ 8.“ 46.1 “ “ lepší
“ 14.“ 46.1 pár bot
Kč 39.- až 89.Kč 150.- až 400.1 pánský oblek
“ 400.- 600.“ 1.100.- až 2.800.ušití obleku
Kč 400.Kč 1.100.1 m dámská šatovka
3.- až 10.“ 50.- až 150.1 pánská košile
12.- 30.- Kč
“ 80.- “ 300.Mzdy a platy obnášely v průměru před válkou a za okupace
Kč 800.- až 1.500.- měsíčně, od 1. 12. 1945 činí Kč 2.500.- až
4.000.- Srážky na sociální zaopatření a daně činily: před válkou

(pokračování příště)
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Vratimovská galerie je
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QHERSRGRPOXYČ
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VRATIMOVSKÁ GALERIE

VRATIMOVSKÁ GALERIE

Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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kam ve městě
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NÁZEV AKCE

DATUM

1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.

11.

12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.

Stavění máje s turnajem v odbíjené
Tenis: TC Biocel Vratimov A – TK Havířov A
Obrazy – Emma a Barbora Srncovy
Fotbal: FC Vratimov – Třebovice
Tenis: TC Biocel Vratimov – Vitality Slezsko
Tenis: TC Biocel Vratimov – TK Tenispoint FM A
Tenis: TC Biocel Vratimov – Milo Olomouc
Tenis: TC Biocel Vratimov – Pašťa Tenis
Tenis: TC Biocel Vratimov – TK Vítkovice Ridera
Obrazy – Emma a Barbora Srncovy
O Dorotce
Pohádkový les
Tenis: TC Biocel Vratimov A – TK Arbex Ostrava
Fotbal: FC Vratimov – Polanka
Fotbal: FC Vratimov A – Libhošť
Tenis: TC Biocel Vratimov – Sokol Stará Bělá
Tenis: TC Biocel Vratimov – Rožnovský TK
Fotbal: FC Vratimov B – Koblov
Jarní koncert ZUŠ
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Obrazy – Emma a Barbora Srncovy
Obrazy – Emma a Barbora Srncovy
Fotbal: FC Vratimov – Hrabová
Fotbal: FC Vratimov – Petřkovice
Pevnost Barák
Myška Klárka, veverka Terka a Dlouhý, Široký
a Bystrozraký
Galapřehlídka DDM Vratimov
S úctou a láskou
Kola a kolečka pro předškolní a školní děti
(1.–4. třída)

22. S úctou a láskou

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

8:30
9:00
16:00
16:30
9:00
9:00
14:00
14:00
14:00
16:00
10:00
15:00
9:00
10:00
16:30
9:00
9:00
10:30
18:00
17:00
16:00
16:00
16:30
16:30
15:00

Areál Sokolovny, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov
Tenisový areál, dospělí, Severomoravský oblastní přebor
Vratimovská galerie, výstava
Stadion FC Vratimov, starší přípravka, městská soutěž U11
Tenisový areál, starší žáci, oblastní soutěž A
Tenisový areál, dorost, oblastní přebor, sk. A
Tenisový areál, Babytenis A, oblastní přebor A
Tenisový areál, Babytenis B, oblastní přebor 1. tř. C
Tenisový areál, Babytenis C, oblastní přebor 2. tř. A
Vratimovská galerie, výstava
Kino Hnězda, sobotní promítání pro nejmenší
U Hájenky v Důlňáku v Horních Datyních, DDM
Tenisový areál, dospělí, Severomoravský oblastní přebor
Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor ml. žáků
Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B
Tenisový areál, starší žáci, oblastní soutěž A
Tenisový areál, mladší žáci, oblastní soutěž, sk. A
Stadion FC Vratimov, muži, městský přebor
Společenský dům, koncert
Kino Hvězda, rodinný film
Vratimovská galerie, výstava
Vratimovská galerie, výstava
Stadion FC Vratimov, mladší přípravka, městská soutěž U9
Stadion FC Vratimov, starší přípravka, městská soutěž U11
Dům dětí a mládeže

10:00 Společenský dům, nědělní divadelní poohádka pro děti
16:00 Společenský dům, prezentace zájmových útvarů DDM
17:00 Vratimovská galerie, vernisáž výstavy Vladimíra Švidrnocha
15:30 Areál Sokolovny, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov
16:00

Cena za štěstí

19:00

23. S úctou a láskou

16:00

Fotbal: FC Vratimov – Petřkovice
24. Fotbal: FC Vratimov – Vřesina
Tři verze života
Fotbal: FC Vratimov – Klimkovice
25.
Fotbal: FC Vratimov A – Jablunkov
Fotbal: FC Vratimov B – Hlubina
26.
Tenis: TC Biocel Vratimov – Nový Jičín

16:30
16:30
19:00
10:00
17:00
10:30
14:00

S úctou a láskou

16:00

29. Fotbal: FC Vratimov – Michálkovice
Grinch
Slavnostní akademie ZŠ Masarykovo náměstí

17:00
17:00
18:00

30. S úctou a láskou

16:00

31.

Den dětí
Kácení májky

VÝSTAVY

15:00
16:00
PŘEDNÁŠKY

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha
Kino Hvězda, drama
Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha
Stadion FC Vratimov, mladší přípravka, městská soutěž U9
Stadion FC Vratimov, starší přípravka, městská soutěž U11
Společenský dům, divadlo pro dospělé
Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor ml. žáků
Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B
Stadion FC Vratimov, muži, městský přebor
Tenisový areál, Babytenis C, oblastní přebor 2. tř. A
Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha
Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor ml. žáků
Kino Hvězda, rodinný film
Společenský dům, program u příležitosti 110 let „dolní“ školy
Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha
Před Společenským domem Vratimov, DDM
Hřiště v Horních Datyních, KČT Horní Datyně

DIVADLO

SPORT
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inzerce

KOUPÍM RODINNÝ DŮM ve Vratimově
nebo blízkém okolí.
Může být i v původním stavu.
Případné dluhy vyřeším.
Tel. č. 606 276 978

PEDIKÚRA
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zahradnicentrum@arbormoravia.cz
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Představujeme zastupitele

Zápisy do ZUŠ

Kam ve městě

Školní budova na Masarykově náměstí slaví 110 let. Přesto dokáže být stále mladá

Famózní akademií připomněli na
konci dubna žáci a učitelé 110 let
vzniku Základní školy Vratimov,
Masarykovo náměstí. O její historii
a současnosti jsme si u této příležitosti povídali s její ředitelkou
Martinou Pelikánovou.
Vzdělání je hodnota, bez níž si současný
člověk nedokáže představit život. Vždy
tomu ale tak nebylo. Jaké byly počátky
školství ve Vratimově?
Počátky školní výuky ve Vratimově spadají zhruba do doby před 300 lety. Tehdy
byla u kostela vystavěna evangelická škola, která byla později zrušena. Za panování
císaře Josefa II. byla postavena nová fara,
u níž v místě, kde stojí dnešní stará škola,
vznikla v roce 1785 veřejná škola s číslem
popisným 60. V této škole byla učebna
pro 50 žáků, ale učilo se jich tam až 180.
Jelikož dětí ve Vratimově přibývalo, byla
v roce 1854 na místě stávající malé školy
postavena patrová budova se dvěma třídami v podlaží a zaměstnaneckými byty
v přízemí. V roce 1890 k ní byly přista-

Budova školy na Masarykově náměstí slaví letos 110 let své existence.
Foto: KS

věny dvě třídy, později přibyly ještě další
dvě.
Jak se Vratimov rozrůstal, zvětšoval se
i počet jeho obyvatel a dětí, což vyvolalo potřebu dalšího rozšíření počtu tříd. Na
památku 60. výročí panování Františka
Josefa I. byla proto 27. července 1908 na
nynějším Masarykově náměstí zahájena
výstavba nové školy, která byla slavnostně otevřena 20. září 1909. Měla celkem
šest tříd, 492 zapsaných žáků a stala se po
právu chloubou tehdejších vratimovských
občanů.

Od té doby uplynulo oněch 110 let. Jaké
byly další osudy tohoto školského zařízení?
Škola přirozeně mnohokrát měnila svou
podobu a tvář. Rozrostla se o další přístavby, v 60. letech v ní proběhly vnitřní
úpravy, aby vyhovovala novým hygienickým a estetickým požadavkům. Poslední
velká přestavba byla zahájena v 80. letech
minulého století a ukončena v roce 1992.
V průběhu 90. let v ní došlo v rámci modernizace ke zřízení odborných učeben
a výstavbě nových prostor školní družiny.
Zároveň byly odstraněny zchátralé busty dvou osobností českého národa, Jana
Ámose Komenského a Františka Palackého, které od počátku zdobily průčelí školy. Jejich renovace byla možná jen díky
nezměrnému úsilí tehdejší ředitelky školy
Mgr. Alice Čavojské, která rovněž stála za
mnohými změnami ve škole. Ačkoliv bylo
místo po bustách prázdné po celých osm
let, nakonec se u příležitosti oslav 90. výročí založení školy v roce 1998 před školu
vrátily.
pokračování na str. 4

Vratimov uctil 74. výročí osvobození
74. výročí osvobození města uctili 24. dubna u pomníku padlých před Společenským
domem občané Vratimova a Horních Datyň. S projevem, v němž připomněl dramatické
okamžiky posledních dnů 2. světové války, vystoupil starosta Martin Čech. O slavnostní hudební doprovod se postaral dechový orchestr ZUŠ, který přidal na závěr i několik
poslechových melodií. Kytice květů u pomníku, na němž je vytesáno 44 jmen obětí
válečné vřavy, položili představitelé města, zástupci spolků, společenských organizací,
škol, městských zařízení a další. Vratimov nezapomíná.
(red)

Foto: KS
Účastníci pietního aktu k výročí osvobození.

S projevem vystoupil starosta Martin Čech.

Podstavec pomníku pokryly kytice květů.

informace občanům

Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitel

Libor Svoboda
(Nezávislí + STAN).

Ve Vratimově, přesněji v Horních Datyních bydlím celý život a vidím, jak se
město mění k lepšímu. Nevyzvedával
bych jednu konkrétní věc, líbí se mi tady
celkově. To, co nás trápí, je oblast dopravy, konkrétně průjezd Vratimovem. Sám
jsem motorista a přiznám se, že když jedu
do Ostravy, raději Vratimov objedu, protože se tady vždycky zdržím. V úvahách je
výstavba kruhového objezdu u benzínové
stanice Shell nebo mimoúrovňového křížení u železniční stanice, bohužel město
nemá na realizaci těchto záměrů rozhodující vliv.

Zastupitel Libor Svoboda (43 let) je vratimovským, respektive datyňským rodákem.
Vystudoval střední školu automobilní, pracuje jako hasič u Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje. Je ženatý,
má dceru, mezi své koníčky počítá činnost
ve Sboru dobrovolných hasičů a péči o starý automobil. Členem Zastupitelstva města
Vratimova je třetí funkční období.
Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Řeknu to jednoduše. Stěžovat si, že to či
tamto se ve městě neudělalo, je to nejsnazší. Já jsem se nechal zapsat na kandidátku, protože jsem chtěl být u rozhodování
a účastnit se toho, co se bude ve městě tvořit a jak se bude rozvíjet. Druhá věc je, že
jsem k tomu měl i osobní motivací. Chtěl
jsem se zasadit o to, aby byl opraven chodník podél Vratimovské ulice v Horních
Datyních, který vystavěl v osmdesátých letech můj děda s několika kamarády v rámci tehdejší Akce Z. Dnes je část postavena
úplně nová a je krásná, ale úsek od hasičárny k zastávce Na Roli na opravu stále čeká.
Průtahy, které brání dokončení této stavby,
nejsou na straně města, přesto mne to mrzí.

stránkách Vratimovských novin řečeno.
Pravdou je, že město rozjelo spoustu akcí,
které dále zlepší kvalitu života jeho občanů. V Horních Datyních bych vypíchl
zejména kanalizaci, ze které mám velkou
radost. Mělo by se dobudovat také hřiště u školy. Jako člen Sboru dobrovolných
hasičů v Horních Datyních bych upozornil,
že naše technika už trochu zaostává, takže by bylo dobré pomalu obměnit vozový
park.

Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet na
jednání zastupitelstva?
Nerad bych opakoval to, co už bylo na

Jak se vám líbí současná tvář Vratimova?
Co hodnotíte kladně a co byste chtěl změnit?

Jaké je vaše politické motto a čeho byste
chtěl v politice dosáhnout?
Já se jako politik necítím. Když se řekne
„politik“, představím si vedoucí politické
činitele, vládu, ministry, prostě „lidi nahoře“. Já jsem pouze občan, který se zajímá o dění ve svém městě a chce se ho
aktivně účastnit. Takže o nějakých politických ambicích nemůže být řeč. A moje
motto? Komunální politika je normální,
věcná, jednání zastupitelstva jsou bezproblémová a vedou vždy k nějakému rozumnému a dobrému řešení. Moje zkušenost
a chcete-li, i moje motto proto je, že když
jde o dobrou věc, jsou lidé schopni se domluvit.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Pevné překážky u pozemních komunikací
V poslední době se v blízkosti místních
komunikací na území města Vratimova
(vč. Horních Datyň) vyskytují nástrahy
v podobě větších kamenů, sloupků nebo
jiných pevných překážek. Občané, kteří
tyto předměty umisťují v blízkosti místních komunikací, si neuvědomují, že tyto
předměty mohou představovat vážné
nebezpečí nejen pro motoristy, ale i pro
cyklisty nebo děti. Rovněž mohou komplikovat zimní údržbu, kdy můžou být
příčinou poškození techniky či bránit odklízení sněhu.
Dle platných technických norem v oblasti pozemních komunikací nelze umisťovat pevné překážky ve vzdálenosti
menší než 0,5 m od hrany komunikace.
Krajnice komunikací jsou podle silničního zákona součástí komunikace. Rovněž dle ust. § 29 zákona č. 13/1997 Sb.
2

o pozemních komunikacích, se zmiňuje
zákaz umisťování jakýchkoliv pevných
překážek na komunikacích mimo dopravních značek. Jiné pevné překážky lze na
komunikaci umístit pouze na základě povolení silničního správního úřadu a souhlasu Policie ČR.
Město Vratimov jako vlastník místních
komunikací tímto vyzývá vlastníky nemovitostí, bydlící v blízkosti komunikací,
aby odstranili veškeré předměty umístěné
na nezpevněných krajnicích vozovky.
Budou-li zjištěny skutečnosti v podobě výskytu pevných překážek v blízkosti místních komunikací, můžou být tyto
vlastníkem komunikace odstraněny a to
na náklady jejich majitele.
Patrik Weiss
odbor investic a údržby
obecního majetku

informace občanům

Koupaliště bude otevřeno od 1. června
V případě příznivého počasí budou letos
brány vratimovského koupaliště otevřeny
pro veřejnost od soboty 1. června. V následujícím období bude koupaliště otevřeno
každý den do konce letních prázdnin, tj.
do neděle 1. září, pokud teplota vzduchu
dosáhne 20°C a nebude pršet – aktuální
informace budou denně zveřejňovány na
internetových stránkách města www.vratimov.cz v záložce Město → kultura a sport
→ koupaliště.
Pro letošní sezónu byla upravena provozní doba koupaliště. Areál bude otevřen
denně od 10 do 19 hodin, vstup od 16 hodin je za nižší cenu. Došlo také k úpravě
cen vstupného a zredukování stávajících
permanentek pouze na dva druhy, které
jsou návštěvníky nejvíc využívány. Prodej
vstupenek do areálu začíná 5 minut před

Foto: KS

otevřením zařízení a končí 1 hodinu před
jeho uzavřením. Školy mohou pro své
žáky zajistit netradiční hodiny tělesné výchovy za výhodné množstevní vstupné.
Ceník vstupného a jednotlivých služeb
je zveřejněn v areálu koupaliště a na webových stránkách města (www.vratimov.cz).

Pozvání na akce pro seniory
Dům dětí a mládeže Vratimov zve
všechny zájemce z řad seniorů na seriál
akcí, které připravil v tomto roce pod hlavičkou projektu SPOLU 2019. Na tento
projekt DDM získal podporu z Programu
zdravého stárnutí Moravskoslezského
kraje pro rok 2019.
• Divadelní festival v Domečku –
5. června od 14 hodin v sále DDM
Vratimov.
Děti z divadelních kroužků při DDM
Vratimov si pro vás připravily několik
divadelních představení. Přijďte je odměnit potleskem. Akce je zdarma. Kapacita
sálu je omezená. Prosíme tedy zájemce,
aby se předběžně přihlásili do 3. června
na níže uvedených kontaktech nebo na
recepci DDM Vratimov.
• Mezigenerační piknik – 5. června
od 16 hodin v DDM Vratimov.
Akce navazuje na Divadelní festival
a finančně je podpořena v rámci ZAMEgrantů poskytnutých ArcelorMittal.
Na programu jsou stolní a společenské
hry s dětmi, společný piknik a dle počasí i opékání párků. Akce je zdarma.
Kapacita sálu je omezená. Prosíme tedy
zájemce, aby se předběžně přihlásili do
3. června na níže uvedených kontaktech
nebo na recepci DDM Vratimov.
• Hůl je cool – 7. června.
Výlet spojený s kurzem takzvané severské chůze (nordic walking), při které se
využívá speciálních trekkingových holí.
Kurz povede odborník na tuto pohybovou aktivitu. Zvládne ji každý, kdo ujde
minimálně 4 km. Hole vám zapůjčíme.

Doprava, půjčovné holí, služby lektora
– zdarma. Účastníci budou hradit pouze
náklady na občerstvení. Na akci je nutno
se přihlásit na níže uvedené kontakty do
31. května 2019. Přihlášení účastníci obdrží podrobné informace.
• Vystoupení v rámci akce Festivalu nejmenších houslistů –
22. června v 17 hodin v Řepištích.
Nabízíme vám účast na závěrečném
vystoupení Festivalu nejmenších houslistů. Vystoupení proběhne v tělocvičně
v Řepištích (za příznivého počasí proběhne koncert venku). Účast je zdarma.
Není třeba se předem přihlašovat. Přijďte
podpořit malé umělce.
Další akce tohoto projektu připravujeme na podzim letošního roku. Můžete se
těšit na výlet do Prahy, kurz sebeobrany
a závěrečné společné setkání U Máně
v Řepištích.
Těšíme se na setkání s vámi.
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka
Dům dětí a mládeže Vratimov
Kontakty:
Hana Nevrlá, tel. 604 670 737
e-mail: h.nevrla@ddmvratimov.cz
Lenka Havrdová, tel. 725 318 191
e-mail: l.havrdova@ddmvratimov.cz
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Voda v bazénu je ohřívaná. U vstupu do
areálu městského koupaliště bude uvedena
skutečná teplota vody a vzduchu.
Návštěvníci koupaliště si zde mohou
zapůjčit slunečníky, pro děti budou připraveny k zapůjčení pěnové žížaly. Nebude
chybět občerstvení, které přispěje ke spokojenosti všech návštěvníků koupaliště.
Návštěvníky přijíždějící na koupaliště
na jízdních kolech upozorňujeme, že není
zajištěno hlídání kol.
Parkování osobních automobilů je zajištěno na neplacených plochách v okolí koupaliště a je vyznačeno na příjezdových komunikacích dopravní značkou Parkoviště.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Pavlína Fiedorová
MěÚ Vratimov

UPOZORNĚNÍ
Odbor výstavby a životního
prostředí a odbor finanční
Městského úřadu Vratimov
bude z technických důvodů
1. a 3. července 2019 uzavřen.

Vratimovský kalendář 2020

Upozornění pro
spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace, aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.
cz termíny akcí pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři na rok 2020 nejpozději do 31. července 2019. Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov

CHCETE SI PŘIVYDĚLAT?
Kulturní středisko
Vratimov

hledá ZÁJEMCE

na občasnou výpomoc při zvučení
a osvětlování kulturních pořadů
ve vratimovském Společenském
domě a Kulturním domě v Horních
Datyních.
Také na občasnou výpomoc
s technikou a provozem v obou
kulturních zařízeních.
Práce na DPP nebo DPČ.
Kontakt: vedouci@ksvratimov.cz.

informace občanům

Jak napustit bazén rychle a bezpečně
Téměř 170 domácností si loni nechalo
dovézt vodu do zahradního bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava (SmVaK). Místo zdlouhavého napouštění z veřejné vodovodní
sítě s řadou rizik a omezením sousedů
lidé zvolili rychlejší a efektivnější cestu.
Cena za dovoz vody cisternou se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu
SmVaK, který službu poskytuje, a objemu bazénu. V případě, že je možné bazén
navézt jednou cisternou do vzdálenosti
10 kilometrů, činí 1165 korun. Zájemci
o dovoz vody k naplnění bazénu se mo-

hou obrátit na zákaznickou linku SmVaK
Ostrava 800 292 400, která je bezplatná
a je v provozu v pracovní dny od půl osmé
ráno do osmi hodin večer. Lze také využít poptávkový formulář na internetových
stránkách www.smvak.cz.
Bazénů je u našich domovů stále víc.
SmVaK proto nabádá při jejich napouštění z veřejné vodovodní sítě k opatrnosti. „Problémy mohou přijít v momentě,
kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím
přípojky bazén ve stejný čas. Při náhlém
zvýšení odběru může dojít ke změnám

hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí, které mají za následek uvolňování
usazenin a zákal vody. Nárazové odběry
mohou také způsobit pokles tlaku vody,“
vysvětluje ředitel vodovodů společnosti
SmVaK Milan Koníř.
Obezřetnost je na místě také v případě
napouštění bazénu ze studny. Je žádoucí
si nejprve prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se lze například na laboratoře společnosti Aqualia infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz),
doporučuje SmVaK.
(red)

ze života škol

pokračování ze str. 1
Podle potřeb vyučování se měnil také
vzhled okolí a dispozice školní budovy.
Ve školním roce 2001/2002 byla přestavěna nefunkční kotelna na šatny pro žáky,
v roce 2003/2004 byl vykácen přerostlý
ovocný sad a na jeho místě vzniklo školní
hřiště. V školním roce 2011/2012 se budova školy stala zároveň sídlem Základní
umělecké školy Vratimov.
Jak byste zhodnotila současný stav „dolní“ školy?
Základní škola Vratimov, Masarykovo
náměstí je v současnosti úplnou základní školou poskytující vzdělání žákům od
1. do 9. ročníku. Jejím zřizovatelem je
město Vratimov. Školu navštěvuje přes
300 žáků, kteří se učí ve čtrnácti třídách.
V tomto školním roce mají k dispozici
nově vybavenou učebnu fyziky, přírodo-

Ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí, Mgr. Martina Pelikánová.
Foto: KS

pisu a chemie a rovněž zmodernizovanou
učebnu pro výuku cizích jazyků a informatiky. To bylo možné uskutečnit díky účasti
školy v projektu Vzdělávání pro všechny
v moderním duchu. V rámci výuky mohou
žáci také čerpat z bohatě zásobené škol-

ní knihovny. Pro výuku tělesné výchovy
využívá škola jednak vlastní tělocvičnu,
jednak velké sportovní hřiště. Tělocvična slouží zároveň pro sportovní kroužky
Domu dětí a mládeže, s nímž škola úzce
spolupracuje. Součástí areálu je školní
družina, která poskytuje prostory a vybavení žákům 1. stupně.
V aktuálním školním roce byla zahájena první etapa výstavby relaxačních zón
pro žáky, v průběhu letních prázdnin započnou práce na vybudování nové učebny
pro žáky 1. stupně a přístavbě šaten.
Výchovu, vzdělávání a provoz školy zajišťuje 21 pedagogů, tři vychovatelky školní družiny a pět správních zaměstnanců.
Všichni dohromady tvoří jeden tým, bez
kterého by se chod a kvalitní fungování
školy neobešly.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Žáci budou odpočívat v relaxačních zónách
Neexistuje snad škola, která by si nepřála,
aby se žáci cítili v jejím prostředí bezpečně, příjemně a spokojeně. To je také cílem
naší Základní školy na Masarykově náměstí.
Je potřeba stále hledat cestu, jak je možné
toho dosáhnout a jak se v této oblasti zlepšit. Vždyť děti prožijí na základní škole celých devět let svého života. A to není zrovna
málo. Je spousta faktorů, které ovlivňují prožívání dětí během školní docházky. A školní
prostředí, vybavenost tříd, ale také možnost
trávit přestávky v příjemném prostředí patří
mezi ně.
Proto se naše škola rozhodla řešit otázku
tzv. relaxačních zón pro své žáky. Jedná se
o vybraná místa ve škole, kde většinou žáci
o přestávkách tráví svůj volný čas – kde si

spolu povídají, dávají si svačinu nebo prostě
„jen tak jsou“. Škola si přeje tato místa svým
způsobem „přebudovat“ a vybavit je tak, aby
se v nich žáci cítili dobře a skýtala jim co
největší pohodlí.
Proto škola oslovila firmu, která vypracovala návrh na vybudování těchto relaxačních
zón. Jedná se o dlouhodobý projekt, nicméně
první výsledky jsou již tady a od května se
žáci mohou těšit z prvních relaxačních zón.
Jako ředitelka školy pevně doufám, že se žákům tato místa pro jejich odpočinek budou
líbit, že jim budou dobře sloužit a že budeme
i nadále všichni společně pokračovat na cestě k růstu školy.
Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí
4
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Akademie k jubileu „dolní“ školy se mimořádně vyvedla

Gala představení, které se muselo líbit

Ve výčtu slavných českých sportovců nemohl chybět brankář Petr Čech.

Nádhernou přehlídku vtipu,
barev, nápadů a dobré pohody
předvedli nejen svým rodičům
a prarodičům, ale také příznivcům školy, občanům Vratimova a hornodatyňským dětem
žáci Základní školy Masarykovo náměstí 192 ve dnech 29.
a 30. dubna ve Společenském
domě při slavnostní akademii
věnované 110. výročí založení
jejich školy. A vzali to opravdu z gruntu. Dozvěděli jsme se
například, jak to vlastně vypadalo, když praotec Čech dorazil na horu Říp, a rovněž, jak
prosadil název Čechy pro naši
zemi, jak kněžna Libuše našla
svého Přemysla Oráče, jak se
dobrý voják Švejk dostal do
víru první světové války, jaká
móda vládla na našem území
za posledních sto let, jak se
utvářely v tomto období dějiny
a spoustu, spoustu dalšího. Seznámit jsme se mohli například
s našimi nejslavnějšími sportovci nebo s nejlepšími učiteli
ztvárněnými ve filmových scénách. Ukázky školních hodin
mnohé z diváků dokázaly vrátit do dob dětství a vykouzlit na

Nelly Kavalová se svými kuřátky z první třídy.

Foto: KS

Dětem tleskal zcela zaplněný kinosál Společenského domu.

Děti z III. B třídy předvedly retro charleston.

jejich tváři nostalgický úsměv.
Naskytla se také možnost
zhlédnout tance dob minulých
i doby nynější, stejně tak jako
vyslechnout si koncert dětí na
zobcové flétny či snad zavzpomínat na doby minulé při nejslavnější spartakiádní skladbě
historie s názvem Poupata.
Všechny pak okouzlila originální choreografie učitelky Nelly Kavalové, která vystoupila
v roli slepičky s prvňáčky coby
svými kuřátky.
Slavnostní akademie? Ne.
Mimořádné gala představení
a zábava stokrát lepší než v televizi! Kreativní, fantastické,

famózní! Jediná bránice nezůstala v klidu, jediné oko suché.
I proto s ní děti vystoupily hned
čtyřikrát – dvakrát pro dospělé,
dvakrát pro žáky ZŠ Datyňská
a ZŠ Řepiště. Pokud má někdo
obavy o naši mladou generaci,
učitelky ZŠ Masarykovo náměstí v čele s ředitelkou Martinou Pelikánovou ukázaly, že
pod jejich vedením o své děti
strach opravdu mít nemusí.
Bravo! A vše nejlepší do dalších 110 let úspěšné činnosti!
(red)

Z módní přehlídky napříč staletím.

Praotec Čech dorazil se svou suitou do „země mlékem a strdím oplývající“.

Žáci II. třídy překvapili spartakiádní skladbou Poupata.
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Ohlédnutí za končícím školním rokem na ZŠ Datyňská z pohledu KRPŠ

Akce pro děti i jejich rodiče
Možná to většina z vás nevnímá, ale součástí školy je i dobře fungující Klub rodičů
a přátel školy, který se aktivně podílí na
přípravě a realizaci kulturně-společenských akcí ve Vratimově a Horních Datyních. Tyto akce mají přinést kromě společenského vyžití taky finance na podporu
iniciativ pořádaných školou.
Akce organizují lidé, kteří si zkráceně
říkají „klubáci“. Pojďme si ve zkratce připomenout ty hlavní, které bez nároku na
odměnu a ve svém volném čase zorganizovali v právě končícím školním roce.
Nejmasovější akcí, která je vždy vyprodaná do posledního místečka, je tradiční
reprezentační školní ples spojený s velkým
předtančením deváťáků. Ten letošní se konal 15. února v KD Horní Datyně a byl velmi zdařilý. Již poněkolikáté na něm hrála
kapela Stenly Band, bylo připraveno hodně věcných cen k losování, spousta občerstvení a dobře zásobené „Peklo“. Specialitou plesu, která vždy přiláká i další rodinné
příslušníky, je slavnostní předtančení žáků
devátých tříd, zakončené soutěží O krále
a královnu valčíku. Je nádhera vidět děti,
které se po několikaměsíční přípravě změní v mladé dámy a pány, aby předvedly, co
se naučily pod vedením tanečních mistrů.
Aby se mohly pobavit i děti z prvního stupně a z mateřské školy, se každý
rok připravuje dětský maškarní karneval,
který se koná v KS Vratimov. Letošní se
uskutečnil v sobotu 26. ledna. Součástí
akce je vždy diskotéka, soutěže, losování
cen a bohaté pohoštění. Na karnevalu se

Z reprezentačního plesu ZŠ Datyňská. Předtančení deváťáků.

potkají malé děti s deváťáky, kteří přijdou
předvést, co se naučili ve školních tanečních. Mnozí z nich zůstanou na tanečním
parketu i po předtančení.
Nejmladší akcí pořádanou „klubáky“
byla Halloween party 2. listopadu s živou
hudbou v KD Horní Datyně, která měla
letos 3. ročník. Akce, která je pouze pro
plnoleté, si našla početný okruh příznivců,
kteří přišli s dokonalými halloweenskými
maskami.
Všechny tyto akce jsou vždy prospěšné
pro obě strany. Spousta lidí se dobře pobaví, naváže nová přátelství, zisk je pak plně
využit ve prospěch dětí na projekty realizované základní školou jako jsou lyžařské

Foto: KRPŠ

zájezdy, školy v přírodě, sportovní akce,
výlety, odměny.
Rád bych poděkoval všem nadšencům
z klubu a členům učitelského sboru, kteří
se aktivně podíleli na pořádání zmíněných
akcí a již teď pracují na přípravách dalších
pro příští školní rok. Tou první bude v pátek 1. prosince 4. ročník Halloween party
v KD Horní Datyně, na kterou jsou všichni, kdo se rádi baví, zváni.
Na závěr bych rád uvedl, že KRPŠ není
uzavřený klub a rádi ve svých řadách přivítáme všechny nadšence, kteří mají chuť
se k nám připojit a pomoci nám.
Za KRPŠ ZŠ Datyňská
Aleš Mičulka

ZŠ Datyňská uspořádala fotbalový turnaj
Již druhým rokem uspořádala ZŠ Datyňská obvodní kolo McDonald’s Cupu.
Turnaj se uskutečnil 25. dubna na novém
multifunkčním hřišti, které pro tuto akci
nabízí výborné podmínky.
McDonald’s Cup je největší fotbalový
turnaj pro žáky základních škol ve věku
6–11 let. Letos se koná jeho 22. ročník.

Vratimovského klání se zúčastnily tři
školy – domácí ZŠ Datyňská a ostravské
ZŠ Chrustova a ZŠ Bohumínská. Počasí
bylo ideální, hlediště bylo zaplněno žáky
ZŠ Datyňská, kteří zaslouží pochvalu za
povzbuzování. K vidění byly nádherné
souboje malých fotbalistů.
Vítězství a postup do okresního kola

si vybojovala ZŠ Chrustova, na 2. místě
skončila ZŠ Datyňská, 3. místo obsadila
bez jediného vítězství ZŠ Bohumínská.
Odměnu za účast na turnaji v podobě medaile a dobrého pocitu z příjemně stráveného odpoledne si ale odnesli všichni.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Datyňská

Domácí družstvo ZŠ Datyňská. Zleva kapitán Patrik Czene, Jan Piekař,
Malí vratimovští fandové si přichystali i vtipné transparenty.
Jan Mikšovič, Matěj Brydling, Jonáš Kupka, Ondřej Zelinka, Jakub Fedor,
Foto: ZŠ Datyňská Tomáš Kolpak, Jakub Walder, Bruno Kostrzewa, Marián Mácha.
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Oslava Dne Země v mateřské škole
Jedním z nejvýznamnějších
dnů, které probíhají v Mateřské škole Vratimov, je oslava
Dne Země, jež je vyvrcholením všech ekologických aktivit, jichž se v průběhu roku
účastníme. Tentokrát se oslava
Dne Země konala ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve
Vratimově, který ji připravil
takzvaně od A po Z. Nejdříve
jsme jako každý rok připravili
výstavu Na plotě, na které si
mohla široká veřejnost prohlédnout výtvarné práce každé
třídy MŠ věnované naší planetě
Zemi: „Naše Zem je zeměkoulí, vesmírem se ráda koulí. Aby
voněl celý svět, opatruj Zem
jako květ!“ Velkým překvapením pak bylo, když jsme přišli
na školní zahradu, kde nás čekala celá parta velkých kamarádů z 9. tříd! Školkové děti byly

rozděleny do skupinek a k nim
se přidali jako vedoucí dva
školáci. Bylo pro nás nachystáno 21 stanovišť, u kterých další
velcí kamarádi dětem vysvětlili, co budou dělat nebo s čím
budou experimentovat. Všichni
si mohli vyzkoušet třeba přenášení vody do sklenic stříkačkami, zjišťovali, jaké barvy
smíchat, aby vznikla oranžová,
fialová a další odstíny. Děti si
mohly také vytvořit „plovoucí
květinu“ z papíru, která se po
položení na vodu rozvine, nebo
zhotovit náramek z barevných
brček. Zjišťovali jsme rovněž,
proč se nedá smíchat voda
s olejem a spoustu dalších zajímavostí.
Velkým plusem bylo, že
nám přálo počasí a mohli jsme
proto využít prostory naší velké ekologické zahrady. Celá

Předškoláci na jednom z naučných stanovišť.

akce byla věnována tématu
Voda. Příští rok nás totiž čeká
audit pro druhou obhajobu mezinárodního titulu Ekoškola,
který v Česku zavedlo sdružení
Tereza.
Chtěla bych touto cestou

Foto: MŠ Vratimov

poděkovat vedoucím DDM,
žákům 9. tříd a ostatním „dospělákům“, kteří pro nás celou
akci připravili. Těšíme se na
další spolupráci.
Kateřina Božoňová
učitelka MŠ

Nezapomeňte se včas přihlásit

Zápis do základní umělecké školy
Základní umělecká škola vyhlašuje zápis najdou však uplatnění nejen v cimbálové nástroje můžeme v omezené míře zapůjčit
žákům domů!
pro zájemce o studium – především pro muzice.
DECHOVÝ ORCHESTR – pro zájemděti od 6 let, tedy budoucí prvňáky, ale
Vážení rodiče, s politováním vám sděluce o studium hry na dechové a bicí nástroje. jeme, že pro školní rok 2019/2020 zřejmě
i ostatní školáky.
V hudebním oboru mohou studovat již
BIG BAND – zde najdou uplatnění star- nebudeme moci přijmout všechny nově
tradičně hru na klavír, housle a další smyč- ší a hudebně vyspělejší žáci dechového or- přihlášené žáky do výtvarného a možná
cové nástroje (violoncello, kontrabas), chestru.
i do hudebního oboru z důvodu naplnění
zobcovou flétnu a všechny dřekapacity školy, která je limitována
věné i žesťové dechové nástroje,
390 žáky. Omlouváme se za tuto
bicí nástroje, perkuse a v poslední
situaci a velice vám děkujeme za
době velmi žádaný lidový nástroj
pochopení.
– cimbál. Populární je i výuka
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek
zpěvu.
20. června 2019. Vzhledem k omeVýuka je zaměřena především
zené kapacitě školy je podmínkou
na hru v souborech a orchestrech
pro přijetí včasné podání přihlášky
a častou prezentaci školy na vekdykoliv v odpoledních hodinách
řejnosti formou koncertů a výna ředitelství školy – nejlépe osobstav. Cílem naší práce je zapojit
ně. Včasným podáním přihlášky
co nejdříve většinu dětí do spozvyšujete šanci na její přijetí. Přilečného hraní a účinkování na
hlášky budou zařazeny do pořadníveřejnosti. Ve škole působí řada
ku dle termínu podání a preferovaného studijního zaměření. Pro velký
hudebních souborů s bohatým
zájem dětí o studium na naší škole
repertoárem. Pravidelně se zúčastňují soutěží, koncertů, prázd- Děti se učí v ZUŠ nejenom hrát, ale také vystupovat na veřejnosti. jsme nuceni použít toto opatření.
Vyučování v novém školním
ninových soustředění a zájezdů Na snímku Dechový orchestr ZUŠ Vratimov.
Foto: ZUŠ
roce zahájíme v pondělí 2. září
v tuzemsku i zahraničí.
Rytmická skupina bicích nástrojů v 13 hodin, v 16 hodin se uskuteční schůzSMYČCOVÝ ORCHESTR – uplatnění zde najdou žáci, kteří budou studovat BLEMCADLA – vyučujeme všechny dru- ka s rodiči nově přijatých žáků.
hy bicích nástrojů včetně melodických.
Více informací osobně v ZUŠ, tel. č.
hru na housle, violoncello, kontrabas.
Vokální soubor OZVĚNY – pro všech- 596 730 883, www.zusvratimov.cz.
Cimbálová muzika VRZUŠKA – jako
jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry na ny zpěváky klasické a populární hudby.
David Schreiber
Housle i ostatní smyčcové a dechové
cimbál a kontrabas. Hráči na tyto nástroje
ředitel ZUŠ Vratimov
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Akce Domu dětí a mládeže
Školení vedoucích
letních táborů
I přesto, že naše tábory pořádají zkušení
vedoucí, připravujeme pro ně každý rok
školení, na kterém si připomenou základy první pomoci, bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, právní předpisy týkající se hygienických norem na táborech. Letos se toto
školení uskuteční 15. června. O
kompetentnost vedoucích, kteří
připravují tábory pro vaše děti,
se proto není třeba obávat.

Dětská novinářská cena

Hurá prázdniny

V pátek 21. června v 10 hodin proběhne
v sále Domu dětí a mládeže Vratimov
slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Dětská novinářská cena. Téma 21. ročníku
soutěže bylo Dovolená. Pozvaní soutěžící si mohou po slavnostním vyhlášení
povídat s odborníky-porotci
o svých dílech. Všichni ocenění autoři obdrží pozvánku.
Bližší informace: Bc. Hana
Nevrlá, h.nevrla@ddmvratimov.cz.

Ve středu 26. června v dopoledních hodinách DDM navštíví žáci základních škol,
kteří se zúčastní akce Hurá prázdniny.
Již pravidelně připravujeme na tuto akci
preventivní program zaměřený na posilování povědomí dětí o bezpečném chování během prázdnin na komunikacích, ale
také například na cyklostezkách, horách,
doma či na hřišti. Nebudeme na to ovšem
sami – s programem nám pomáhají členové Červeného kříže, příslušníci Policie
ČR, vratimovští hasiči a BESIP.

Informační schůzky k letním táborům
11. 6. od 16:30 hod. – LDT příměstské tábory

Dům dětí hledá
vedoucí kroužků
Pracujete rádi s dětmi?
Máte zajímavé nápady?
Podělte se o ně a přijďte pracovat do
kolektivu vedoucích zájmových kroužků DDM Vratimov.
Hledáme vedoucí pro kroužky ve
Vratimově a na pobočkách v Paskově, Řepištích, Žabni, Sviadnově, Václavovicích:
kamera, video a střih videa, divadelní, robotika a kybernetika za využití
stavebnice LEGO Mindstorms, badatelské, jazykové, přírodovědné, technické,
rukodělné, vaření, cukrářský, taneční
(různé styly), počítačový, fotografický,
výtvarný, bojová umění apod.
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme
tvořivé lidi, kteří mají co nabídnout.
Máme k dispozici vybavení pro různé druhy činnosti od běžných kluboven
přes výtvarné učebny až po vybavení
pro práci internetové televize. Využíváme tělocvičny. Další možnosti na
www.ddmvratimov.cz
Vedoucím kroužků nabízíme uzavření dohody o provedení práce (nejedná se o práci na celý pracovní úvazek
a pracovní smlouvu) a příjemné prostředí pro tvořivé aktivity.
Požadavky: dovršení 18 let věku, bezúhonnost, dokončení středního vzdělání (výuční list, maturita), pedagogické
vzdělání minimálně v rozsahu 40 hodin
kurzu pro pedagogy volného času vykonávající přímou dílčí pedagogickou činnost – toto vzdělání je možno si doplnit.
Bližší informace:
Hana Nevrlá, tel. 604 670 737,
e-mail: h.nevrla@ddmvratimov.cz.
Renáta Böhmová
Dům dětí a mládeže Vratimov

12. 6. od 16:30 hod. – LDT Badatel, Výtvarník

Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace hledá

ŠKOLNÍHO ASISTENTA/ASISTENTKU
volného času.

Pracovní náplň:
✓ Spolupráce s pedagogy volného času (PVČ) na výchovné a vzdělávací činnosti
u dětí ohrožených školním neúspěchem.
✓ Spolupráce s PVČ při komunikaci mezi rodiči, pedagogy a dětmi.
✓ Poskytování základní nepedagogické podpory přímo v rodinách dětí ohrožených
školním neúspěchem.
✓ Koordinace činností dětí ohrožených školním neúspěchem v oblasti trávení volného
času, přípravy na zájmové vzdělávání apod.
✓ Podpora dětí při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci k zájmovému vzdělávání.
✓ Podpora PVČ při administrativní a organizační činnosti, zajišťování podpůrné
administrativní a organizační činnosti.
✓ Podíl na propagaci činnosti DDM (tvorba plakátů, shánění finančních prostředků…).
✓ Práce především v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách.
Požadujeme:
✓ Vzdělání:
- nepedagogické vzdělání minimálně středoškolské a ukončené studium pedagogiky,
- nebo nepedagogické vzdělání minimálně středoškolské a ukončené studium
pro asistenty pedagoga,
- nebo základní vzdělání a ukončené studium pro asistenty pedagoga.
✓ Znalost práce na PC.
✓ Ochota nadále se vzdělávat.
✓ Flexibilita, komunikativnost.
✓ Praxe v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase vítána, není podmínkou.
Nabízíme:
✓ Úvazek ve výši 60 % od 1. září 2019, pružná pracovní doba. Pracovní smlouva
na dobu určitou 1 rok (Šablony II.).
✓ Zařazení do 8. platové třídy tabulky pro nepedagogické pracovníky.
Možnost platového postupu.
✓ Příjemné pracovní prostředí.
✓ Možnost dalšího vzdělávání.
✓ Příspěvky na stravování.
Očekáváme:
✓ Kolektivního ducha.
✓ Kladný vztah k dětem.
V případě zájmu zašlete svůj životopis na h.nevrla@ddmvratimov.cz do 7. června.
Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor.
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Městská knihovna informuje
Obecně prospěšná společnost Celé
Česko čte dětem pořádá od 1. do 7. června 9. ročník tradičního celostátního svátku dětí a literatury. Naše knihovna se do
této akce také zapojuje.
V rámci projektu Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka budeme žákům
1. tříd předávat již pojedenácté knihu spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky
Aleny Schulz Kde se nosí krky.
Pro děti z Mateřské školy ve Vratimově připravujeme na středu 5. června Čtení
v amfíku. V případě nepříznivého počasí

Městská

knihovna
VRATIMOV

máme připraveného Poledníčka, aneb
čtení dětem před poledním spánkem.
Návštěvníci knihovny mohou až do 28.
června zhlédnout výstavu fotografií Ivy
Skulinové s názvem Řepiště a okolí.
Upozorňujeme uživatele knihovny, že
ve dnech 13. (čtvrtek) a 14. června (pátek) bude knihovna z provozních důvodů zavřena. Děkujeme za pochopení.
Lovci perel pozor! Za své nastřádané
moriony (soutěžní peníze) si můžete nakoupit od 17. do 28. června v našem připraveném obchůdku.

Místní knihovna
Horní Datyně informuje
Zveme vás na výstavu s názvem 100
let tělovýchovy v Horních Datyních,
kterou připravil Vladimír Kuchař. Můžete ji zhlédnout v půjčovní době vždy
v pondělí od 14 do 17 hodin do 24. června.
Upozorňujeme uživatele knihovny, že
během letních prázdnin bude knihovna
zavřena. V provozu bude opět od 2. září
od 14 do 17 hodin.
Mgr. Hana Pščolková
a Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

sport

Běžecký Důlňák opět skvělý
Populární běžecký závod Jakubův
botu 5. října. Nejstarším běžcům bylo
lesní běh Důlňákem se opět vydařil.
74 a 76 let. Závod měl mezinárodní
Krásné jarní počasí v úterý 16. dubúčast, přijeli opět i kvalitní závodníci
na přivítalo na startu 45 krásných
ze Slovenska a Polska.
žen a dívek a 103 ztepilých mužů.
Zajímavostí jistě je, že Jakubák, jak
Závod odstartoval v 17:30 místostazávod mnozí běžci důvěrně nazývají,
rosta Vratimova Bc. David Böhm
patří mezi pět nejstarších běžeckých
a 148 vytrvalců, což je nový účastzávodů Moravy a Slezska a běhá se
nický rekord, se úspěšně popralo
bez přerušení od roku 1984. To má
s nelehkou, téměř osmikilometrovou
opravdu hodnotu. Ve své historii
tratí. Potěšitelná je každým rokem
závod již zaznamenal účast mnohých
se zvyšující účast borců z Vratimonašich, slovenských a polských reva a Horních Datyň. V letošním již
prezentantů a mistrů republiky. V
36. ročníku běhu jich bylo 19, také Domácí účastníci běhu. Jarmila a Roman Pavelkovi, Vrati- malé tombole po závodě si hlavní
rekord. Nejúspěšnější byli Lucie mov.
cenu věnovanou restaurací Koliba
Foto: David Böhm a Otto Seitl
Polková a Martin Janalík. Běžela
(majiteli Martinu Winklerovi děkui celá rodina Pavelkova a 11letý Tomáš, kovi, Pavel Mojžíšek, Karel Mul, Luděk jeme) odvezl slovenský závodník do Kykterý byl nejmladším účastníkem závodu. Vavrečka, Matyáš Skupien, Milan Briš, suckého Lieskovce.
A vedl si skvěle, rodičům utekl. Další- Radek Nitka, Vladimír Štalmach a AntoVýsledková listina je na všech běžecmi domácími byli Michala Klasová, Si- nín Řezníček. Všichni zasluhují nejvyšší kých webech a např. na www.mkseitl.cz
mona Krátká, Vlasta Biskupová, Lucie uznání, neboť zaběhli výborně a věřím, že je ze závodu i obsáhlá fotogalerie
Kročková, Magda Motlochová, Marcela se všichni znovu sejdou na startu 27. ročZdeněk Fejgl
Kratochvílová, Jarmila a Roman Pavel- níku silničního běhu Zlatý podzim v soBěžecký klub Vratimov

Domácí účastníci běhu. Tomáš před cílem, vzadu Lucie Polková.

Domácí účastníci běhu. Vlasta Biskupová a Simona Krátká.
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Začaly soutěže tenistů

Povedená turistická akce

Soutěže tenisových družstev byly zahájeny v sobotu
27. dubna. Zapojily se do nich i týmy tenisového
klubu TC Biocel Vratimov s následujícími výsledky:
Babyny A: TC Biocel Vratimov – TK Přerov 2:8; – TK Valašské Meziříčí 0:10; – TK Milo Olomouc 10:0.
Babyny B: TC Biocel Vratimov – TK Přerov 6:4; – TJ Start
Poruba 3:7; – Pašta tenis 7:3.
Mladší žáci: TC Biocel Vratimov – TK Studénka 9:0; – TC
Ostrava Nová Ves 7:2.

Letošního 33. ročníku pochodu kolem Václavovic a cykklojízdy Slezská brána se 1. května zúčastnilo 1092 turistů –
dospělých, dětí, mládeže a seniorů. Kontrola byla u nového
datyňského mlýnku, který přitahoval zájem účastníků. Areál
poskytl odpočinek, posezení i občerstvení.
Text a foto: Jan Sládek

Starší žáci: TC Biocel Vratimov – TJ Start Poruba 5:4 ; – TK
Hlučín 1:8; – SK Vitality Slezsko 0:9.
Dorost: TC Biocel Vratimov – TK Vsetín 4:5; – TK Havířov
1:8.
Dospělí: TC Biocel Vratimov – TJ Start Poruba 2:7; – TK Havířov 8:1; TK Slavia Orlová 2:7.
Za první kolo si zaslouží pochvalu družstvo mladších žáků za
drtivé vítězství nad TK Studénka. Babyny B vybojovaly vítězný zápas v dešti s TK Přerov. Druhé a třetí kolo soutěže nebylo
pro naše týmy úspěšné, neboť bylo více proher než vítězství.
Přesto je třeba vyzdvihnout bojovnost jednotlivých hráčů a u
týmu Babyn B pochválit Báru Janošovou, která zatím ani jeden
zápas neprohrála.
Markéta Rájecká
TC Biocel Vratimov

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská
brána Horní Datyně v červnu 2019
• Sobota 8. června: Sraz u chaty na Prašivé. Oficiální
trasa od restaurace Lapačka v Šenově, lze ale vyrazit
odkudkoli pěšky nebo na kolech. V 11 hodin společná
vycházka od chaty Prašivá k prameni Lučiny s výkladem o místních zajímavostech. Pořádá KČT, oddíl Sokol Šenov,
informace Vlastimil Kusák, tel. 724 122 356, e-mail: klikosek@
seznam.cz.
• Sobota 15. června: Pořadatelé a organizátoři zimních táborů se účastní Letního srazu zimních táborníků s cílem připravit zimní sezonu 2019/2020. Koná se v lokalitě Maria ve skále
(Mariastein) u řeky Odry poblíž obce Klokočůvek v Oderských
vrších.

Chata na Ropičce slaví 95 let
• Sobota 22. června: Autobusový zájezd na oslavy 95 let
Bezručovy chaty na Ropičce
s odhalením pamětní desky.
Odjezd v 8 hodin od Kulturního
domu v Horních Datyních, 8:10
z Vratimova ze zastávky Nová
škola, 8:20 z Řepišť ze zastávky U Kříže na Morávku, odkud
vede pěší trasa k chatě Ropička (5 km). Výroční oslavy začínají
v 11 hodin. Slovo o historii chaty přednese předseda sekce historie moravskoslezské oblasti KČT Jan Sládek. Součástí oslav je
společná vycházka na vrchol Ropice (1082 m n. m.) pod vedením turistů z KČT Slezská brána Horní Datyně. Trasa zpět vede
z Ropičky kolem hotelu Ondráš na Goduli do Komorní Lhotky,
centrum (7 km), odkud odjíždí autobus v 16:30. Plánovaný příjezd do Horních Datyň okolo 18 hodin. Cena zájezdu: členové
KČT 100 Kč, nečlenové 150 Kč. Přihlášky do naplnění kapacity
autobusu v restauraci Kulturní dům Horní Datyně denně od 9
hodin nebo u vedoucích zájezdu Jana Sládka, tel. 736 754 659,
e-mail: kct.sladek@quick.cz, a Vlastimila Kusáka, tel. č.
724 122 356, e-mail: klikosek@seznam.cz.
Za KČT Slezská brána Horní Datyně
Mgr. Jan Sládek, Ing. Jan Tlolka

Družstvo Babyny B po vítězném utkání.

Foto: TC Biocel Vratimov

Kdy na fotbal
Přehled domácích utkání
FC Vratimov v červnu:
SO 1. 6. 10:00 ml. žáci: Rychvald, Mě přebor ml. žáci
SO 1. 6. 17:00 muži A: Jistebník, 1.A tř. sk. B
NE 2. 6. 10:30 muži B: Rychvald, Mě přebor
SO 15. 6. 10:00 ml. žáci: Stará Bělá B, Mě přebor ml. žáci
SO 15. 6. 17:00 muži A: Bystřice, 1.A tř. sk. B
NE 16. 6. 10:30 muži B: Lhotka, Mě přebor
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Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov uspořádal
o Velikonocích ve své herně na stadionu ve Vratimově tradiční
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu, který proběhl pod vedením
místního zkušeného rozhodčího Radomíra Filipce. Turnaje se zúčastnilo celkem na 30 hráčů všech výkonnostních skupin, kteří
bojovali ve třech věkových kategoriích.
Vítězem nejsilnější a zároveň nejpočetnější, tedy hlavní kategorie mužů, která zároveň byla Turnajem o přeborníka oddílu pro
rok 2019, se stal David Štůsek před druhým Danielem Unzeitigem.
Vratimovská mládež bojovala tentokrát ve dvou kategoriích a to
v soutěži registrovaných a neregistrovaných žáků. Vítězi ve svých
kategoriích se stali Filip Zajíc a Adam Topor (viz foto), přičemž

Účastníci Velikonočního turnaje registrované mládeže.

zajímavé je, že oba dva vyhráli v prosinci ve svých kategoriích
i Vánoční turnaj.
Velikonoční turnaj registrované mládeže: 1. Filip Zajíc, 2. Marek Konrád, 3. Adam Pravda, 4. Jiří Pončík, 5. Dominik Andris,
6. Ondřej Grobař, 7. Robin Parwa.
Velikonoční turnaj neregistrované mládeže: 1. Adam Topor,
2. Filip Stráňava, 3. Matyáš Blahuta, 4. Lukáš Daňhelka, 5. Kristián Drobiš, 6. Jakub Veselský.
Medailisté vyhráli pěkné ceny a zároveň všichni účastníci velikonočního turnaje mládeže i pomlázkovou nadílku plnou velikonočních dobrot.
Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu
TTC MG Odra GAS Vratimov

Účastníci Velikonočního turnaje neregistrované mládeže.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Mažoretky ZIK-ZAK sbírají medaile
V březnu se uskutečnila mažoretková
soutěž Tornádo v aule VŠB v Ostravě-Porubě. Mažoretky ZIK-ZAK srdíčka, které
působí u Domu dětí a mládeže Vratimov,
soutěžily v disciplíně sóla, dua a hůlková
skladba. Z této soutěže si odvezly ocenění
za 2. místo v hůlkové skladbě a 3. místo
v sólu pro Viktorii Novákovou. Dále se
děvčata zúčastnila soutěže Opavská růže,
kde získala 2. místo za pompony a Cenu
VIP poroty za pódiovou sestavu v hůlkách.
V dubnu se děvčata zúčastnila soutěže
Všetulská hůlka v Holešově, kde získala 2.
místo za pompony a 3. místo za pódiovou
sestavu v hůlkách. V dubnu se uskutečnilo
také zemské kolo sól a duí v Hluku, kde
Kamila Paláčková a Lucie Janů získaly nominaci na Mistrovství ČR v sólech a duích
do Ronova nad Doubravou.
Renáta Hloušová,
trenérka

Mažoretky ZIK-ZAK dělají Vratimovu čest. Doma je uvidíme na zahájení programu Vratimovské
poutě.
Foto: DDM
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Václav Tvardek: Život kolotočáře není všední, není snadný, je zato krásný

Do Vratimova jezdí už 70 let
Kdyby to měl dělat jen kvůli penězům,
zítra od toho uteče. Tvrdí to devětašedesátiletý Václav Tvardek, majitel a provozovatel Lunaparku U černého korzára a pokračovatel rodu kolotočářů, který zajíždí
do Vratimova už dlouhých 70 let. „Peníze
jsou potřeba. Ale člověk v sobě musí mít
také lásku. K lidem i těm věcem. Že to postavíte a těšíte se z toho, že se lidé smějí, že
přijdou děti, že vidíte jejich radost. To člověku dává sílu,“ vysvětluje Tvardek. Svoji
základnu si spolu s manželkou Angelikou
vybudoval ve Sviadnově a na Vratimovské
pouti nebude chybět ani letos.

Rodinná tradice
Jak se člověk vůbec stane kolotočářem?
V případě Václava Tvardka jde o rodinnou
tradici. Narodil se jako nejmladší z osmi
sourozenců do rodiny cirkusových artistů
a komediantů, kteří se potulovali od vesnice k vesnici, od města k městu, aby přinášeli lidem radost a zábavu. Jeden z jeho

Václav Tvardek s manželkou Angelikou.

světa s otcovým lunaparkem, abychom
byli spolu a sami,“ vypráví Václav Tvardek. Peripetie s tím byly velké, ale zasáhl osud. Otec Václava, Josef Tvardek, se
dostal k námořnictvu a bojoval na moři za
svoji vlast. Když se vrátil, přijal ho tehdejší prezident Antonín Novotný, aby ocenil
jeho statečnost. „Jako zvláštní pozornost
mu pak umožnil získat živnost na lunapark,
který táta musel v době zestátňování prodat
státu a pak ho zase odkoupit,“ vzpomíná
majitel Černého korzára. „Jenže živnost
v té době nikdo neměl, všichni si proto

Jeden z nejstarších kolotočů Tvardkových
s malovanými obrazy.

dědečků byl provazochodcem, babička jezdila s komedií, jak se tehdy říkávalo potulnému divadlu. Na Ostravsku zakotvili, protože tu koupili statek v Panských Nových
Dvorech. Potulný život jim ale byl vším
a nechtěli se ho vzdát ani po nástupu komunismu, kdy se situace rapidně změnila.
„Potulné cirkusy, kde bychom se mohli
uplatnit, byly zrušeny a z cirkusových artistů se stali zaměstnanci státního podniku
Humberto. To ale naše maminka nechtěla.
Říkala, že bude lepší, když půjdeme do

Kdysi oblíbené pouťové houpačky.
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Snímky z alba Václava Tvardka a KS

mysleli, že jezdíme načerno a honili nás ze
všech stran,“ vypráví.
Rodina to vyřešila tím, že odjela na Slovensko, a když polevil režim na celnicích,
začala jezdit do zahraničí.

Navštívili i Sibiř
„První zemí, do které jsme vyjeli, bylo
Polsko. To mi bylo sedmadvacet let,“ hledá
v paměti sviadnovský kolotočář. V Polsku
strávili rok. Pak přišlo Maďarsko, Rumunsko, Jugoslávie, Rusko. „Úplně nejdál jsme
byli na Sibiři, v Tomsku. To je asi sedm,
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osm tisíc kilometrů. Ptal jsem se tehdy faráře, jestli vůbec máme jet. A on mi povídá: „Pánbůh je všude, nebojte se,“ říká majitel lunaparku.
Dnes už Tvardkovi tak dlouhé cesty nepodnikají. Objíždějí Frýdek, Hnojník, Kostelec, Kravaře, Kozlovice, Stonavu a samozřejmě Vratimov. Právě k němu má Václav
Tvardek speciální vztah. Nejenže tady chodil jako dítě do školy. Po roce 1989 se zde
zasloužil o obnovení tradičních Vratimovských poutí. „Přemluvila mne tehdejší paní
starostka. První rok to byl propadák, ale
potom se to udělalo druhý rok, třetí, začali
jsme stavět více atrakcí a lidé začali jezdit
ze všech stran,“ usmívá se Václav Tvardek.
Pomohlo také to, že přes velké zdražování atrakcí, ceny držel při zemi. „Jak říkám,
mi nejde ani tak o peníze,“ vysvětluje.
„Lidé se na nás těší, jsou rádi, když přijedeme, a já je vnímám jako svoji rodinu,“
svěřuje se Václav Tvardek.

Svoboda v maringotce
A jak to bude s Lunaparkem U černého
korzára do budoucna? „Mám sedm dětí,

ka, vždycky ji krásně vyzdobila a říkala:
„Pánbůh zaplať, máme střechu nad hlavou,
máme klid. Hlavně aby se nám nic nestalo,“ usmívá se kolotočář, kterému přezdívají Černý Korzár.
Tak nashle na pouti!
(red)

Václav Tvardek jako dítě se svými sourozenci.

dvě holky a pět kluků, a také už čtrnáct
vnuků. Někdo z nich to určitě převezme.
Život kolotočáře není všední, není snadný,
je zato krásný. Je to nadpřirozený pocit.
A ta svoboda! Nejste vázáni osm hodin
denně ve fabrice, jste volní jako ptáci. My
netoužíme po přepychu, po barácích. Nám
stačí maringotka. Když ještě žila mamin-

Z dob, kdy kolotočáři místo reprodukované produkovali živou hudbu.

Tatínek Josef Tvardek na snímku z roku 1923.

Život v maringotkách je náročný, ale dává pocit svobody.

Slovo pouť znamená cestu
Stánky, kolotoče, zábava a veselí. Asi
tak si dnes představujeme pouť. Možná
si už ani nevzpomeneme, že jde vlastně
o církevní slavnost k výročí vysvěcení
místního kostela či kaple nebo k uctění
světce, jemuž byl svatostánek zasvěcen.
Přitom právě tento typ pouti se týká i Vratimova. Protože místní chrám z roku 1806
byl zasvěcen památce sv. Jana Křtitele,
koná se vždy okolo svátku svatého Jana
(24. června), letos konkrétně v neděli
23. června.
Slovo pouť má ale více významů. Když
si ho vyhledáme ve Slovníku spisovného
jazyka českého, zjistíme, že tím prvním je
putování, cesta nebo cestování. To proto,
že slovo pouť pojmenovává především

cestu za účelem návštěvy poutního místa,
které má pro věřící náboženský význam.
Tyto cesty nejsou spojeny jen s křesťanstvím. Vydávají se na ně lidé různých vyznání a náboženství. Namátkou buddhisté, hinduisté, judaisté nebo muslimové,
kteří mají přímo povinnost vykonat alespoň jednou v životě pouť do Mekky.
V křesťanství pouť zakořenila ve druhém století našeho letopočtu. Pronásledování křesťanů zesláblo a věřící se tak
mohli scházet na modlitbách na hrobech
svých mučedníků. Zhruba od čtvrtého
století začali křesťané putovat také do
Svaté země, kde navštěvovali místa spojená s životem a smrtí Ježíše Krista. Ve
středověku patřila mezi nejoblíbenější
13

poutní města Jeruzalém, Řím nebo španělské Santiago de Compostela, které je
ostatně frekventovaným poutním cílem
i dnes. V Čechách to byla Praha s chrámem sv. Víta a místy spojenými se zemskými patrony, zejména sv. Václavem.
Ačkoliv v současné České republice
nemají náboženské poutě rozměr jako
v minulosti, o osud slova „pouť“ se bát
není třeba. Pomineme-li pouťové veselice, stále putujeme za krásami přírody,
za sluncem, za památkami, za zážitky, za
poznáním. Kouzlo pouti totiž tkví v tom,
že nemusí znamenat jen dosažení nějakého konkrétního cíle. Znamená také cestu
k tomuto cíli, která může být cílem sama
o sobě.
(red)
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Ostravský monumentalista
Zdálo by se, že na Ostravsku
dvacátého století nemohlo být
pro sochaře nic přirozenějšího
než vytvořit dílo monumentálního vyznění. Vždyť kam se
podíváš, všude velká témata
hrdinské práce. Ale ve skutečnosti se jen málokomu povedlo heroicky silné dílo vytvořit.
K velkým sochařům monumentálních realizací, jejichž
impozantní díla by neměla
nikdy upadnout v zapomenutí, patří nesporně Jiří Myszak
(1925–1990). A to přesto, že
jeho pozoruhodně se rozvíjející
dílo bylo normalizačními ideology na dlouhých dvacet let násilně přerušeno. Ačkoli se dožil
politických změn po listopadu
1989, na rehabilitaci jeho mo- Studie k soše Ležící žena, cín, konec 60. let, soukromá sbírka.
numentální tvorby už mu čas
nezbyl. Zemřel předčasně v pětašedesá- figura a téma mateřství. Byla to pro soti letech a nedožil se tak ani své jediné chaře Myszaka léta neobyčejně plodná.
skutečně rozsáhlé umělecké prezentace Monumentalizující koncept, který nabýval s přibývajícími sochařskými úkoly ve
v Domě umění v Ostravě v květnu 1991.
Zpočátku našla jeho sochařská práce spojení s architekturou stále pevnějších
uplatnění při výzdobě velkých urbanistic- obrysů, se prosazoval s neztenčenou rakých celků v Porubě a Havířově. Mnohé zancí i v civilních námětech a jeho nepřeatiky a portály budov, prostranství u škol hlédnutelné rysy najdeme dokonce i ve
a kulturních zařízení jsou v těchto sídliš- zdánlivě drobných portrétních pracích.
tích vyzdobena Myszakovými alegori- Zjevnou sochařskou monumentalitou se
emi. Již na přelomu padesátých a šede- vyznačují třeba rané busty Květa Masátých let se namísto pracovních témat líková, 1959, Stavitel F. Straka, 1958,
stále častěji začala prosazovat ženská a rovněž i díla pro interiér Torzo, 1964,

či Tlustá žena, 1965. Série monumentálních soch sedících
a ležících žen a sousoší mateřství vrcholí třímetrovou sochou Ležící z roku 1970, kterou se v Třinci podařilo osadit
dílem ještě trochu „ospalého“
startu normalizace, dílem
takřka konspirativního utajení. Uniklo pozornosti tak, že
vlastně ani v katalogu ke zmíněné výstavě 1991 není socha
vůbec uvedena. Vzniku tohoto
největšího sochařova díla jsem
byl krátce i osobně přítomen
a mohl tak nahlížet autorovi
přímo „přes rameno“. Patří to
k mým nejpozoruhodnějším
životním zážitkům.
I když byl o Jiřím MyszaFoto: ptb kovi natočen dokument (režie
L. Klega), stále dosud postrádáme monografickou publikaci o autorovi, který se tolik zasloužil o sochařskou
výzdobu budov a městských prostor v našem regionu. Jeho díla najdeme v centru
Ostravy na nábřeží, v Divadle Antonína
Dvořáka, na atice Domu kultury, u základní školy ve Výškovicích, za budovou
nového ředitelství Vítkovic, u střední
školy stavební v Zábřehu, u vstupu do
parku Jožky Jabůrkové ve Vítkovicích, na
základní škole Porubská a mnoha budovách centrálních porubských obvodů i na
řadě dalších míst v Ostravě.
-ptb-

akce kulturního střediska

Prázdninové cvičební kurzy
Společenský dům, cvičební sál
PILATES

JÓGA S LUCKOU

úterý 2. července – 6. srpna
6 lekcí, 18–19 hodin, 330 Kč
lektorka: Monika Čížová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí
z posílení břišních svalů a svalů spodní části
zad.

středa 3. července – 28. srpna
9 lekcí, 17:30–19:00 hodin, 495 Kč
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

BODYSTYLING
úterý 2. července – 6. srpna
6 lekcí, 19–20 hodin, 330 Kč
lektorka: Monika Čížová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování
tuků formou nenáročného aerobního cvičení.

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

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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VZPOMÍNÁME
Zůstáváš stále mezi námi a krásné
vzpomínky na Tebe žijí v nás.
Dne 17. června vzpomeneme 14. smutné
výročí úmrtí, kdy nás opustil manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Dne 9. června si připomeneme
5. výročí úmrtí
paní

Marie Cieciotkové.

Ladislav Moravec.

S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

S láskou vzpomínají manželka,
synové a vnoučata s rodinami.

S bolestí v srdci vzpomeneme 28. června
30. výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 23. května tomu byl jeden rok,
kdy nás opustil
pan

Augustina Kokeše,

Josef Křemeček
z Horních Datyň.
Vzpomíná rodina i přátelé.

který by se dožil 28. srpna 76 let.
Vzpomínají manželka,
děti a vnuci s rodinami.

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
Dne 21. června si připomeneme
4. smutné výročí úmrtí
pana

Dne 19. června 2019 vzpomeneme
15. smutné výročí úmrtí
pana

Milana Genšerovského.

Jaroslava Urbančíka.

S láskou vzpomínají děti
s rodinami.

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

Kronika města Vratimova, část 89, 1945
Odsunem Němců uvolnilo se pohraničí a bylo osidlováno českými obyvateli.
Do pohraničí, zejména do obcí Leskovec
u Bruntálu, Karlovice u Bruntálu, Kunčice
u Fulneka aj. odešlo z naší obce 36 rodin.
Nejvíce se jich usadilo v Leskovci, odkud
byli k nám dopraveni tamější Němci. Byli
ubytováni v bývalé tělocvičně DTJ a chodili na práce na velkostatek a do továrny,
vlastně byli voděni v průvodu stráží. Později byli odsunuti do Německa.

Nedostatek
Přesto, že se uvolnily byty po Němcích,
po uprchlících a vystěhovalcích do pohraničí, nepolevila bytová krise. Bylo stále
málo bytů, což svědčí o tom, jak byly byty
po dobu okupace neúměrně přelidněny.
Po odsunu německého lékaře nastoupil
službu státního obvodního lékaře a továrního lékaře MUDr. Bedřich Slíva z Hrabové, rodák ze Šenova ve Slezsku.

službu a sbíralo zbraně, Němci odhozené
střelivo a soustředilo to ve škole, odkud to
pak bylo odevzdáno vojenským úřadům
československým.

Obnova „Sokola“

Tak vypadala v roce 1945 vratimovská továrna
na celulózu. Válkou nebyla vůbec poškozena.
Foto z knihy Albína Dobeše Kniha o Vratimově

Hned po osvobození byla zdejší továrna
na celulosu a k ní za okupace přistavěný
lihovar dána pod národní správu a stala se
národním podnikem. Začlo se v ní pracovat krátce po osvobození, ježto nebyla válečnými událostmi vůbec poškozena.
Občanstvo konalo hlídky, bezpečnostní
16

Také hned po osvobození ožil Sokol,
ujal se opět svého zabaveného majetku Sokolovny a začal nový život.
Nutno se také šířeji zmíniti o starostovi
Janu Šimíkovi a o první oběti frontových
bojů ve Vratimově, děvčátku Anně Kubicové.

Jan Šimík
Starosta obce Jan Šimík, řídicí učitel
v. v. byl starostou od r. 1930, když předtím
byl od roku 1916 tajemníkem obce. Jeho
práce pro obec a blaho občanů musí býti
oceněná hlavně v době německé okupace.
(pokračování příště)
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DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS

Kácení máje s turnajem v odbíjené

1.

2.
5.
6.
8.

8:30

Areál Sokolovny, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice ve
Vratimově

10:00

Hasičská zbrojnice, Město Vratimov a SDH Vratimov

Žofka a její dobrodružství

10:00

Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší

Fotbal: FC Vratimov – Rychvald

10:00

Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor ml. žáků

Fotbal: FC Vratimov A – Jistebník

17:00

Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B

Fotbal: FC Vratimov B – Rychvald

10:30

Stadion FC Vratimov, muži, městský přebor

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

Ten, kdo tě miloval

19:00

Kino Hvězda, komedie

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

Vítání občánků

9:00

Kulturní dům Horní Datyně, Městský úřad

Tenis: TC Biocel Vratimov A – TK Sokol Stará
Bělá A

9:00

Tenisový areál, dospělí, Severomoravský oblastní přebor

Indiánská pohádka
9.

12.

13.

10:00

Tenis: TC Biocel Vratimov – TJ Sokol Dolní
Lhota

9:00

Společenský dům Vratimov, nedělní divadelní pohádka pro
děti
Tenisový areál, mladší žáci, oblastní soutěž, sk. A

Tenis: TC Biocel Vratimov – TK Slavia Orlová

14:00

Tenisový areál, Babytenis A, oblastní přebor A

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

Klimt & Schiele – Erós a Psyché

19:00

Kino Hvězda, dokument z cyklu Umění v kině

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

9:00

Tenisový areál, dospělí, Severomoravský oblastní přebor

Tenis: TC Biocel Vratimov A – TK Hlučín
15.

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

Fotbal: FC Vratimov – Stará Bělá B

10:00

Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor ml. žáků

U mě dobrý

21:00

Letní kino Vratimov, u pivnice Meteor na stadionu

Tenis: TC Biocel Vratimov – Beskydský TK

9:00

Tenis: TC Biocel Vratimov – Baník Ostrava

14:00

Tenisový areál, Babytenis C, oblastní přebor 2. tř. A

Fotbal: FC Vratimov A – Bystřice

17:00

Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B

17.

Fotbal: FC Vratimov B – Lhotka

10:30

Stadion FC Vratimov, muži, městský přebor

19.

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

20.

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

21.

Psí domov

17:00

Kino Hvězda, rodinný film

23.

Vratimovská pouť

9:00

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

Čertí brko

17:00

Kino Hvězda, rodinný film

27.

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

29.

Padesátka

21:00

Letní kino Horní Datyně, na hřišti TJ Horní Datyně

16.

26.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

Tenisový areál, starší žáci, oblastní soutěž A

Centrum města, Kulturní středisko Vratimov

SPORT
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VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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S úctou
a láskou

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

Vladimír
Švidrnoch

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

ĀHUYQDYKRGLQ

ĀHUYQDYKRGLQ
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QDKĜLãWL7-+RUQt'DW\QČ

9ìVWDYDREUD]ţDVPDOWţ
NYěWQD²ĀHUYQD

u pivnice Meteor na stadionu

Letní kino Vratimov

/HWQtNLQR+RUQt'DW\Qď

kino pod
širým nebem

VSTUP
ZDARMA!

informacestřediska
občanům
akce kulturního



Indiánská
pohádka
Divadélko Smíšek
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ČERVENEC
SRPEN
2019

Třídíme odpad

Datyňský krmáš je zpět

Úspěšné mažoretky

Hasičská zbrojnice je opět v plném provozu
V sobotu 1. června 2019 proběhlo ve
Vratimově slavnostní otevření hasičské
zbrojnice, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili místostarosta
města Bc. David Böhm a bývalá starostka JUDr. Dagmar Hrudová. Za Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje
pozdravil přítomné ředitel odboru služeb
HZS MSK plk. Ing. Jan Bojko, nechyběl
místní římskokatolický kněz Mgr. Adrian Janusz Wykręt. Pozvání přijali rovněž
kolegové a kamarádi dobrovolní hasiči ze
sousedních obcí. O prohlídku zrekonstruované hasičské zbrojnice byl velký zájem
i mezi širokou veřejností.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice a částečná přístavba byla vynucena špatným sociálním zázemím, potřebou většího množství skladových prostor a nutností rozšířit
garážová stání pro současnou techniku jednotky SDH. Technika jako motorový člun
a hospodářské vozidlo Škoda Fabia parkovala pod provizorním nezabezpečeným
dřevěným přístřeškem a její provoz v zimních měsících byl z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Chyběly rovněž prostory
pro očistu a sušení technických prostředků
nebo oděvů. Nevyhovující a nedostatečné
bylo sociální zázemí a prostory pro výkon
služby jednotky neodpovídaly dnešním
potřebám.
Rekonstrukce a přístavba začala v březnu 2018 a byla ukončena v březnu 2019.
Zhotovitelem stavby byla společnost Sta-

Slavnostní okamžik stříhání symbolické pásky.

viastav. Celkové náklady na stavbu činily
19,7 mil. Kč a z 90 % je pokryla dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Zbylou část včetně
neuznatelných nákladů a víceprací hradilo
město Vratimov. Město a Sbor dobrovolných hasičů Vratimov se pak společně finančně podíleli na novém vybavení interiéru zrekonstruované zbrojnice.
Přístavba zahrnuje samostatně stojící nevytápěný sklad materiálu, dále
sklad sorbentu a společné garážové stá-

Foto: MěÚ

ní pro člun s osobním vozidlem. Hasičská zbrojnice je nově vybavena záložním
zdrojem elektrické energie, který v případě výpadku proudu zálohuje vybrané
elektrické okruhy nutné pro zabezpečení
rychlého a bezpečného výjezdu jednotky.
V objektu původní hasičské zbrojnice byl
vyměněn systém vytápění, rekonstruovány
podlahy, rozvody vody, odpadů a elektrické energie.
pokračování na str. 3

Kam s bioodpadem?
Vážení spoluobčané, zaslechli jsme dotazy na téma Kam s bioodpadem? Město
nabízí dvě možnosti:
- za úhradu do individuálních nádob se
svozem co 14 dnů, nebo
- zdarma dovoz do Vratimovských služeb (po–pá 6:00–11:00, 12:00–15:00).
Začínaly se množit stížnosti, že doba do
15 hodin je velmi krátká. Uvědomujeme
si to, a proto jsme přichystali zkušební
provoz kontejnerů na větve a trávu s lis-

tím. Kontejnery budou přistaveny vždy
v pondělky od 15 hodin do večera před
Vratimovskými službami v ulici J. Žemly.
Zkušební provoz bude probíhat v období
letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8.

Místo, kde budou stát kontejnery.

Foto: MěÚ

Kontejnery budou označeny podle druhu bioodpadu – jeden na větve, druhý na
listí a trávu. Věříme, že tímto malým krokem přispějeme ke zlepšení služeb v našem městě.
Bc. David Böhm, místostarosta

informace občanům

Ze schůze
rady města
Dne 26. dubna 2019 rada města mimo
jiné
• schválila Smlouvu o údržbě a zajištění
provozu městského koupaliště ve Vratimově,
• schválila Povolební prohlášení Rady
města Vratimova pro volební období
2018–2022,
• schválila změnu projektové dokumentace Návrh úpravy dvou oblastí
dopravního značení ve Vratimově Na
Příčnici – Odboje a Výletní – U Hráze
na základě požadavku PČR.
Dne 23. května 2019 rada města pak
také
• schválila přepracování projektové
dokumentace pro odvodnění místní
komunikace ulice Za Kolibou včetně
kompletní rekonstrukce této místní
komunikace,
• schválila přepracování dokumentace
pro územní rozhodnutí Rekonstrukce chodníků a MK ul. Na Vyhlídce,
Okružní, a to až po vypracování Studie návrhu parkovacích míst v lokalitě
Mateřské školy na ul. Na Vyhlídce ve
Vratimově,
• schválila Smlouvu o dílo k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
s názvem Oprava fasády a střechy III.
etapa, přístavba šaten ZŠ Masarykovo
náměstí 192, Vratimov,
• rozhodla o zahájení zadávacího řízení
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Nová budova koupaliště ve Vratimově.

Město přivítalo občánky
Město Vratimov má opět o 13 novorozených občánků víc. Sedm z nich, dva
chlapečky a pět děvčátek, oficiálně přivítali v sobotu 8. června v hornodatyňském
kulturním domě zástupci města v čele se
starostou Bc. Martinem Čechem. Šest
miminek, dvě děvčátka a čtyři chlapečci,
zamířilo ve stejný den se svými rodiči na
Městský úřad ve Vratimově, kde jim bla-

hopřála mj. členka vratimovského zastupitelstva Ing. Lenka Kašičková.
K hezkému a důstojnému průběhu vítání
občánků, které město pořádá ve Vratimově
vždy čtyřikrát, v Horních Datyních dvakrát
do roka, přispěl krátký kulturní program,
v němž se představily děti z místních škol.
Šťastné maminky potěšily kytičky a drobné dárečky.
(red)

Starosta Martin Čech se šťastnými maminkami a jejich miminky.

Ze zasedání
zastupitelstva města
Dne 5. června 2019 Zastupitelstvo
města mimo jiné
• schválilo účetní závěrku města Vratimova k rozvahovému dni 31. 12. 2018,
• schválilo Závěrečný účet města Vratimova za rok 2018 s výhradou chyb
identifikovaných přezkumem hospodaření,
• rozhodlo poskytovat finanční výpomoc na výměnu nevyhovujících
kotlů na pevná paliva za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu v částce
200 000 Kč a na plynový kondenzační
kotel v částce 150 000 Kč s maximální
dobou splácení 10 let.
Celý zápis je na stránkách města – www.
vratimov.cz
Bc. Martin Čech, starosta

Ve Vratimově přivítala nové občánky zastupitelka Lenka Kašičková.
Foto: Fotocentrum Šlachta

UPOZORNĚNÍ
Odbor výstavby a životního prostředí a odbor finanční Městského
úřadu Vratimov bude z technických důvodů
1. a 3. července 2019 uzavřen.
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Hasičská zbrojnice je opět v plném provozu
pokračování ze str. 1
Došlo k výměně všech interiérových
dveří a osvětlovacích těles. Garážová stání
pro cisternové automobilové stříkačky byla
doplněna o systém odsávání výfukových
plynů. Objekt je nyní také lépe zabezpečen
proti případnému neoprávněnému vniknutí
cizích osob – původní zabezpečovací systém byl modernizován a doplněn o bezpečnostní kamery.
Součástí slavnostního otevření rekonstruované hasičské zbrojnice byla malá výstavka historie vratimovských hasičů.
Vítězslav Bujok
starosta SDH Vratimov

Vratimovští hasiči nastoupení před zbrojnicí.

Sbor dobrovolných hasičů Vratimov








Sbor dobrovolných hasičů byl založen 25. 5. 1911. V nynější budově
sídlí od roku 1976.
Dnes je jednotka SDH Vratimov zařazena do kategorie JPO II/1 a je
určena pro zásahy při dopravních nehodách s vyproštěním osob a pro
zásahy při záchraně osob na vodní hladině.
Jednotka čítá 27 členů. Ročně zasahuje v průměru u 140 událostí
akutního i neakutního charakteru.
JSDH disponuje dvěma cisternovými automobilovými stříkačkami
CAS 15 Renault Midlum a CAS 32 Tatra 815, dopravním automobilem
Renault Master, hospodářským vozidlem Škoda Fabia a motorovým
člunem Zodiac Futura Mark III na přívěsu.
Členská základna Sboru dobrovolných hasičů Vratimov činí celkem 83
členů, z toho je 27 dětí.

Zmodernizovaný objekt poskytne hasičům kvalitní podmínky pro jejich záslužnou činnost.
Foto: MěÚ, FREE Graphic Studio

V neděli se neseká
V závěrečné diskuzi na čtvrtém jednání zastupitelstva města
byl zmíněn podnět ke zvážení možnosti vydání vyhlášky o zákazu sekání trávy v neděli.
Vydání vyhlášky jako takové není problém, ale složitější je
spíše následná kontrola jejího dodržování. Jelikož nemáme
městskou policii, kontrolu by vykonávali samotní občané. Případné porušování zákazu by měli oznámit Policii ČR, což by
v podstatě znamenalo, že „soused udává souseda“.
Jsem rád, že se zastupitelé v diskuzi nepřiklonili k vydání vyhlášky. Nechceme jít cestou zákazů a nařízení. Již dnes v některých ulicích a oblastech Vratimova a Horních Datyň platí
nepsané pravidlo, že se v neděli dodržuje klid a tráva se neseká.
Samozřejmě mohou nastat situace, kdy je obtížné nedělní
zákaz dodržet. Pokud prší celý týden, tráva roste a v neděli je jediný hezký den, kdy je možné trávu posekat. Problémem může
být i pracovní režim na směny. Vždy ale záleží na toleranci,
ohleduplnosti a dohodě se sousedy.
Byl bych rád, kdyby se ve Vratimově a v Horních Datyních
dodržování nedělního klidu bez zvuku sekaček, strunovek a cirkulárek podařilo i bez vyhlášky a případných sankcí. Záleží to
na nás všech, občanech.
Mgr. Radek Nitka
radní města Vratimova
3
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Třídíme odpad
Společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Městským úřadem Vratimov rozšířila sběr děleného odpadu o odběr jedlých olejů a tuků. K tomuto účelu slouží zelené sběrné nádoby, označené popisem, na stanovištích separací ve Vratimově za Společenským domem a v Horních Datyních u kulturního domu.
Pro přehled uveřejňujeme tabulku se všemi separačními komoditami a informacemi k jejich k jejich odběru.

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

KAM PATŘÍ

UMÍSTĚNÍ

ŽLUTÝ kontejner
Žluté pytle

separační síť na území Vratimova
a Horních Datyň, u jednotlivých
nemovitostí – rodinné domy

ŽLUTÝ kontejner

separační síť na území Vratimova
a Horních Datyň

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

SKLO:

ZELENÝ kontejner

bílé i barevné (prázdné a vymyté!).

PAPÍR:
suchý, neznečištěný.

separační síť na území Vratimova
a Horních Datyň

MODRÝ kontejner

separační síť na území Vratimova
a Horních Datyň

MODRÝ kontejner

separační síť na území Vratimova
a Horních Datyň

MODRÝ VYSOKÝ
kontejner

Vratimov – u Sokolovny, za Společenským domem, Na Vyhlídce,
Na Příčnici u paneláků, Rakovecká,
K Hájence,
Horní Datyně – u kulturního domu

NÁPOJOVÝ KARTON
(společný sběr s papírem):
obaly od nápojů (prázdné a vymyté!).

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.

ČERVENÝ
kontejner

Vratimov - u městského úřadu,
Horní Datyně - u kulturního domu

NESMÍ SE VHAZOVAT – zářivky, výbojky, žárovky!

DROBNÁ A VĚTŠÍ ELEKTROTECHNIKA:
- vysloužilá elektrozařízení drobná i velká (tzv. černá
technika), např. televizory, počítačové monitory, počítačové myši, tiskárny, PC klávesnice, scannery, kopírky,
videa, DVD přehrávače, telefony, el. hračky,

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

- zářivky a tzv. bílá technika (ledničky, pračky, myčky,
mikrovlnné trouby atd.).

4

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová,
pošta Vratimov,
za čerpací stanicí SHELL,
provozní doba:
pondělí až pátek 7:00–17:00

informace občanům
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:
- objemný odpad (starý nábytek, zařízení domácnosti,

koberce, krytiny, umyvadla, WC mísy, apod.),
- elektroodpad (ledničky, mrazničky, pračky, rádia, televizory, počítače, ohřívače, bojlery, vysavače, žehličky,
mobily apod.),
- zářivky, výbojky, úsporné žárovky,
- olověné baterie a akumulátory všeho druhu,
- odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry,
tuky, mazadla),
- zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně
nádob,
- chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie),
- detergenty a odmašťovací přípravky,
- průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům,
- pneumatiky (z osobních aut).

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

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová,
pošta Vratimov,
za čerpací stanicí SHELL,
provozní doba:
pondělí až pátek 7:00–17:00

Mobilní sběry
2x ročně
na 10 stanovištích

NEODEBÍRÁ SE:

- stavební odpad (možno řešit individuálně za úplatu
300 Kč/t, přičemž vykládku odpadu si občan zajistí
sám),
- komunální odpad a bioodpad.

JEDLÉ OLEJE A TUKY

ZELENÁ sběrná
nádoba

BIOODPAD – za úhradu

Individuální
bionádoby

VRATIMOVSKÉ
SLUŽBY

BIOODPAD – zdarma

KOMUNÁLNÍ ODPAD – za úhradu

STAVEBNÍ ODPAD – za úhradu

Vratimov – za Společenským domem,
Horní Datyně – u kulturního domu
u jednotlivých nemovitostí, svoz
duben až listopad co 14 dnů
Jana Žemly 1083, Vratimov,
provozní doba:
pondělí až pátek
6:00–11:00, 12:00–15:00

Individuální nádoby

u jednotlivých nemovitostí,
svoz dle požadavků

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

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová,
pošta Vratimov,
za čerpací stanicí SHELL,
provozní doba:
pondělí až pátek 7:00–17:00,
za úhradu a zajištění vykládky

Řízená skládka

např. skládka Řepiště

Odpady jsou od občanů přebírány v provozní době zdarma, pokud není uvedeno jinak, občan je povinen prokázat se
platným občanským průkazem a mít trvalé bydliště na území města Vratimova.
Upozorňujeme, že tyto služby slouží pouze pro odpad produkovaný fyzickými osobami s trvalým bydlištěm na území
našeho města, nikoliv pro odpad z podnikatelské činnosti.
Kontakty ohledně informací ke svozu odpadů, uzavírání smluv na likvidaci odpadů či nahlášení přeplnění separačních
nádob: tel. 595 705 941, 608 001 074, e-mail: palacka.meu@vratimov.cz, nebo 595 705 956, 776 548 389,
e-mail: hranicka.meu@vratimov.cz.
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Červencové
státní svátky
Červenec přináší dva státní svátky a jeden prodloužený víkend. V pátek 5. července oslavíme 1156. výročí příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu, v sobotu 6. července
si připomeneme 604. výročí upálení Mistra Jana Husa. Příběhy těchto osobností
určitě známe ze školních škamen. Rodáci
z řecké Soluně Cyril (původně Konstantin)
a jeho bratr Metoděj přišli v roce 863 na
žádost moravského knížete Rastislava na
Velkou Moravu, aby zde šířili křesťanství
a začlenili Velkomoravskou říši do rodiny
evropských křesťanských zemí. Svoji misi
splnili a udělali i něco víc. Vytvořili slovanské písmo hlaholici a položili tak základy slovanské vzdělanosti a písemnictví.
Přeložili do slovanského jazyka liturgické
knihy a zavedli slovanský jazyk do liturgie.
Vychovali a vysvětili řadu místních kněží
a umožnili tak vznik moravské církve.
Osoba Mistra Jana Husa je jednou z nejznámějších osobností českých dějin. Kněz,
myslitel, pedagog, rektor pražské univerzity a kazatel byl jedním z prvních reformátorů římskokatolické církve. Jeho učení
bylo ve své době prohlášeno za herezi a on
sám za kacíře. Zemřel krutou smrtí upálením 6. července 1415. Tento akt vyvolal
mezi českými lidmi bouři nevole a zanechal trvalou stopu v nazírání Čechů na
otázky víry, náboženství a římskokatolické církve.
Zmíněné výroční dny byly v minulosti
posuzovány různě. Státními svátky se staly
rozhodnutím Parlamentu ČR v roce 1990.
Ať už hodnotíme tento krok jakkoliv, je to
dobrá příležitost uvědomit si, jak dokáže
významná osobnost, která zde působila
před více než tisíci či šesti sty lety, ovlivnit
náš současný způsob myšlení, pohled na
svět a život, který žijeme.
(red)

Vratimovský
kalendář 2020
Upozornění pro
spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace, aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.
cz termíny akcí pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři na rok 2020 nejpozději do 31. července 2019.
Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov

Prázdninové pokladní hodiny KS Vratimov
Z důvodu každoročních oprav a čerpání dovolených jsou upraveny
pokladní hodiny Kulturního střediska Vratimov.
1. července 8 až 16 hodin, od 2. do 4. července 8 až 14 hodin
od 8. července do 2. srpna: ZAVŘENO
od 5. do 30. srpna: pondělí 8 až 16 hodin, úterý, středa, čtvrtek 8 až 14 hodin,
pátek zavřeno
Mimo tyto prázdninové pokladní hodiny lze pokladnu otevřít po předchozí
domluvě na telefonním čísle 595 700 751.

Kino Hvězda
Kino Hvězda bude v provozu do středy 3. července, pak bude
do konce srpna zavřené.
Provoz kina bude zahájen v pondělí 2. září. U příležitosti začátku školního
roku promítneme od 17 hodin všem dětem pohádku zdarma. KS Vratimov
6
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Úspěch mažoretek ZIK-ZAK
na mezinárodní soutěži

Vratimovské mažoretky (v červeném) na mezinárodní soutěži SAMOBORfest 2019 v Chorvatsku.

Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov se ve
dnech 31. května až 2. června zúčastnily
mezinárodní soutěže SAMOBORfest 2019
v Chorvatsku. Skupina Srdíčka v počtu 18
děvčat vystupovala a reprezentovala město
Vratimov na zahraniční soutěži úplně poprvé a hned s obrovským úspěchem. Na
bednu pro cenné kovy si mažoretky šly
hned několikrát. V kategorii junior, vystoupení s hůlkami vybojovala mini formace
Disney 2. místo, v kategorii junior, hůlky
duo obsadily Lucie Janů a Kamila Paláčková 2. místo, v kategorii kadetky, hůlky
duo skončily Michaela Horkelová a Hana
Dudová rovněž na 2. místě, v kategorii junior, hůlky získala velká formace Tango
4. místo, v kategorii junior, pompony ocenila porota skupinovou choreografii Cesta
kolem světa dokonce stupínkem nejvyšším.
První den pobytu v Chorvatsku výprava
prožila na pobřeží v městečku Crikvenica,
kde nechyběla procházka lázeňským střediskem, nezbytný trénink, lehké osvěžení v moři a odpočinek na slunečné pláži.
K večeru jsme se pak vydali na cestu do

Samoboru, kde se konala soutěž. Následující dva soutěžní dny v hale byly opravdu
náročné a děvčatům patří obrovské díky za
jejich úžasná vystoupení a výkony. Věříme, že si dívky svůj první výjezd na soutěž
mezinárodní úrovně opravdu užily. Zúročily tak své dovednosti a píli, kterou věnovaly přípravám a domů si přivezly spoustu
nezapomenutelných zážitků.
Poděkování patří celému doprovodnému
týmu, trenérkám hůlek Renátě Hloušové
a Renátě Janů za celoroční práci a samotnou přípravu na soutěži, rodičům za úžasné
zázemí, které pro holky vytvořili. Poděkování náleží trenérkám pomponů Daniele
Vodové a Anně Svobodové za celoroční
práci a čas, který Srdíčkům věnovaly.
A v neposlední řadě chceme poděkovat
DDM Vratimov, rodičům, sponzorům –
městu Vratimov, manželům Nadi a Petrovi
Bergerovým a Věře Paláčkové za podporu,
díky které se mohla tato akce uskutečnit.
Holky, děkujeme, byly jste skvělé!
Sylva Dunatová
ZIK-ZAK Vratimov

Foto: ZIK-ZAK
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Hezká tečka za obdobím
letních prázdnin

Datyňský krmáš
se vrací
Do Horních Datyň se vrací dříve populární Datyňský krmáš. Uskuteční se
v sobotu 31. srpna a na jeho pořádání se
budou podílet všechny spolky působící
na území této části města.
Sbor dobrovolných hasičů zorganizuje u hasičárny Den otevřených dveří
a současně již tradiční loučení s létem.
Zahrádkáři připraví v kulturním domě
výstavu výpěstků místních zahrádkářů.
Tělovýchovná jednota uspořádá sportovní akce na svém hřišti, Klub českých
turistů Slezská brána zajistí otevření
mlýnku.
Přípravná schůzka k pořádání Datyňského krmáše se uskutečnila až po
uzávěrce tohoto čísla Vratimovských
novin. Každopádně program má být
pestrý, bohatý a zajímavý, aby se akce
stala symbolickou a hezkou tečkou za
obdobím letních prázdnin.
(red)

Krmáš znamená
radost
V souvislosti s obnovením tradičního
Hornodatyňského krmáše se objevila
otázka, co vlastně slovo krmáš znamená. Slovník spisovného jazyka českého
v tom má jasno. Krmáš je nářeční výraz
pocházející ze staré němčiny a znamenající posvícení, tedy slavnost u příležitosti posvěcení, popřípadě výročí posvěcení kostela. Český jazykový atlas
umisťuje toto slovo v hláskoslovných
variantách krmaš/kermaš/karmaš do
Slezska a na Valašsko. S tím, že označení karmaš bylo doloženo také ve významu „menší hostina po křtu“ nebo „po
pohřbu“.
Odhlédneme-li od slovníkových významů, lze s určitostí říct, že slovo krmáš
znamená velkou radost. Vždyť postavit
a vysvětit kostel, to byla pro každou
obec událost, na kterou byli lidé pyšní
a která stála za nějakou tu bujařejší oslavu. Věřme, že obnovený Hornodatyňský
krmáš se vyvede na jedničku s hvězdičkou a že se na něm potkáme také v roce
příštím, přespříštím, přespřespříštím ...
(red)
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Porazili jsme 42 škol z Ostravy a okolí
Začalo to tím, že nás paní učitelka přihlásila do soutěže Hledej pramen vody.
Koncem února přišly úkoly, které jsme plnili průběžně do 20. května. Nebyly jednoduché. Byla zadána výtvarná témata, hledání kešek, práce o vodě a spousta jiných
zajímavých věcí. Za splnění bylo možno
získat minimální počet 85 bodů. Pokud
jsme nesplnili, nemohli jsme na Slezskoostravský hrad, kde se odehrávalo finále
celé soutěže. My jsme měli 343 bodů a na
hrad jsme postoupili z 1. místa v teoretické
části. Někteří ze třídy velmi aktivně pracovali, ale někteří neudělali nic a jen se
svezli.
Dne 31. května 2019 se na Slezskoostravském hradě uskutečnilo velké finále soutěže, do kterého postoupilo 25 tříd
z celkem 43 přihlášených. Soutěžil pětičlenný tým ze třídy, který plnil posledních
pět úkolů. Nejprve jsme řešili vodní kvíz,
pak přišlo na řadu přefiltrování špinavé vody. Ve třetím úkolu jsme se museli
dostat na určité místo pomocí kamenů ve
vodě. Náročné bylo dát na sebe dřevěné
kvádry bez pomocí rukou a v pátém úkolu
jsme se museli dostat pomocí lyží do cíle.
Dostali jsme 20 bodů z 25. To nás vyneslo na 1. místo i v praktické části. Stali jsme

V. B třída ze ZŠ Datyňska oslavuje na Slezskoostravském hradě vítězství svého týmu v soutěži Hledej pramen vody.
Foto: ZŠ Datyňská

se absolutními vítězi soutěže. Následně
proběhlo vyhlášení obou částí. Za teoretickou část jsme dostali diplom Einsteina
a batohy s pohárem. Za praktickou jsme
vyhráli polštáře, velký pohár a 15 tisíc korun pro školu. Pětičlenný tým dostal ještě
trička. Naši třídu reprezentovali: Tomáš
Kolpak, Vendula Grobářová, Matěj Pyszko, Samuel Bednář a Kateřina Rycková.
Chtěli bychom poděkovat učiteli Ivo
Stavinohovi, který nám pomohl s ozvu-

čením a sestřiháním videoreklamy, která
patřila mezi hlavní úkoly.
Velké poděkování patří také třídní učitelce Aleně Kabátové, která nás „dokopala“ k celé soutěži a velmi nám pomohla.
Cestou zpět nám koupila nanuky.
Dále dostaneme pera a knižní odměny.
Za zbytek peněz se nakoupí potřebné věci
pro školu.
Tomáš a Katka
V. B, ZŠ Datyňská

Kdo získal Hrabyni, získal vše
V bojích Ostravské operace se stala právě Hrabyně strategickým místem ovládajícím přístup od Opavy k Ostravě. Na místech nejtvrdších osvobozovacích bojů dnes
stojí Památník 2. světové války v Hrabyni,
který se ve čtvrtek 16. května 2019 rozhodli navštívit žáci 8. a 9. tříd ZŠ Masarykovo náměstí se svým pedagogickým
doprovodem. A co všechno získali během
své exkurze oni?
Samozřejmě se dozvěděli mnoho informací o 2. světové válce, které si v průběhu
celé exkurze zapisovali do pracovních lis-

Vratimovští žáci
před muzeem
2. světové války
v Hrabyni.

tů. V první části památníku viděli na vlastní oči skutečné zbraně, munici, oblečení
i další věci denní potřeby vojáků i civilistů z dob protektorátu. Prošli se po simulovaném válečném bojišti a zhlédli velké
množství filmových ukázek, fotografií
i dokumentů z období 2. světové války. Na
zdech pietního hřbitova pak našli své mrtvé jmenovce a mohli se tak poklonit jejich
památce. V části věnované koncentračním
táborům si vyslechli popis krutých praktik
dozorců. Nejvíce se zajímali o „schody
smrti“ v koncentračním táboře Mauthau-

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí – Mgr. Pavlína Kožušníková
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sen. Velmi je dojala atmosféra panující
u modelu sousoší lidických dětí, jejichž
poslední dopisy předčítají dětské hlasy.
Na závěrečnou část dopoledne v Hrabyni se děti přesunuly do konferenčního
sálu, kde absolvovaly edukační program
s názvem Tváře války, ve kterém se mohly
blíže seznámit s povahou i ambicemi hlavních postav války.
V průběhu celého dopoledne se žáci zajímali o vystavené exponáty, ptali se svého průvodce, když jim něco nebylo zcela
jasné. Nejlépe zpracované pracovní listy
byly odměněny jedničkou za aktivitu. I na
zpáteční cestě v autobuse děti ještě diskutovaly o všem, co viděly.
I když Ostravská operace proběhla před
74 lety, bylo znát, že pro žáky je tato problematika stále velice zajímavá a že si
toho zapamatovali opravdu hodně. Z jejich
diskuzí zaznívala jednak lítost nad osudy
trpících a umírajících, jednak odsouzení
chování německých agresorů.
Doufejme, že tyto názory vedoucí k poznání hodnoty lidského života dokáží žáci
8. a 9. tříd využít ve svém dalším profesním i osobním životě.
Za organizátory
Mgr. Pavlína Kožušníková

informace
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Několik důvodů, proč navštívit Anglii
Vybraní žáci 5. až 9. tříd ZŠ Masarykovo náměstí se zúčastnili ve dnech 13. až
17. května tematického zájezdu do Anglie.
Navštívili mnoho zajímavých míst, nafotili
spoustu snímků a našli si nová přátelství
nebo utužili ta stará.
Dobrodružství začalo už v autobuse.
Cestovali přes Německo, Belgii, Francii
a trajektem se plavili průlivem La Manche,
kde na vlastní oči viděli krásné doverské
útesy.
Do Anglie dorazili po dlouhých 22 hodinách cestování. Hned na první zastávce
však na cestu zapomněli. Byla to totiž akční zastávka v zábavním parku Legoland.
Děti se zde pobavily a vyřádily. Plné zážitků se pak vydaly do centra města Windsor,
na jehož prohlídku dostaly rozchod na dvě
hodiny. A protože všichni už byli unaveni,
po prohlídce Windsoru nadešel čas na ubytování v hostitelských rodinách v londýnských čtvrtích Edmonton a Enfield.
Další den byl pro mnohé žáky splněVratimovské děti před vchodem do Legolandu.

Jedna z oblíbených atrakcí Londýna – lanová
dráha Emirates Air Lines.

ním jejich snů. Navštívili totiž The Making of Harry Potter, kde si prohlédli snad
vše z natáčení filmů o idolu četných dětí
– Harry Potterovi. A plnění dětských snů
pokračovalo i v dalším muzeu, tentokrát
voskových figurín Madame Tussauds.
Řekněte sami, kdy se vám poštěstí vyfotografovat se s nejznámějšími světovými
herci, zpěváky i ostatními celebritami?
Čtvrtý den školního zájezdu na Britské ostrovy se žáci plavili po řece Temži
a mohli obdivovat skvostný Tower Bridge
a mnoho dalších památek. Zkusili i jízdu
londýnským metrem a celý Londýn mohli
vidět z velkého kola nazývaného London
Eye a z Emirates Air Lines lanové dráhy,
která je převezla přes Temži. Asi nikdy nezapomenou na procházku přes St. James’s
Park až k Buckinghamskému paláci. Šli totiž místy, která tak často vidí na záběrech

v televizi. Chybělo už jen setkání s nějakým členem královské rodiny. Tak snad
příště…
A protože se neúprosně přiblížila doba
návratu do Vratimova, byl nejvyšší čas pořídit ještě nějaké suvenýry pro své nejbližší. Závěr londýnského pobytu našich žáků
proto patřil rušné Oxford Street a téměř
všichni zamířili do oblíbeného obchodu
Primark.
Zatímco program, který učitelky Mgr.
Lenka Parmová, Mgr. Petra Mrnuštíková
a Mgr. Jana Bawadekjiová naplánovaly,
byl u konce, děti se těšily ještě na cestu autobusem domů, na které opět zažily spoustu legrace. Veselí a s mnoha vzpomínkami
se všichni „účastníci zájezdu“ šťastně vrátili domů ke svým rodičům.
Za spokojené žáky s poděkováním
Eva Pironkiewiczová z 8. B

Snímky: Mgr. Lenka Parmová

Odvážní vratimovští žáci si prohlédli britskou
metropoli i z velkého kola London Eye.

Pohled na kabinku London Eye s městem v pozadí.
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Lehkoatletické závody žáků 2. stupně
Letošní 11. ročník atletických závodů pro žáky 2. stupně základních škol z regionu Slezská brána se konal
24. května a již druhým rokem
proběhl na stadionu TJ Slezan
Frýdek-Místek. Kolektiv atletů z TJ Slezan se tak stal opět
spolu se ZŠ Vratimov, Datyňská a dobrovolným svazkem
obcí Region Slezská brána
spoluorganizátorem této akce.
Umělohmotná dráha a zázemí tohoto areálu na jedné straně zvýšily sportovní úroveň
akce, na druhou stranu zde
chyběli fanoušci z řad současných i bývalých žáků a rodičů,
kteří dávali závodům při pořádání v dřívějších ročnících
na stadionu ve Vratimově ten
správný náboj.
Kromě pořadatelské školy
ZŠ Vratimov, Datyňská se závodů zúčastnilo všech dalších
šest škol, které mají v regionu
Slezská brána 2. stupeň vyučování. Konkrétně šlo o ZŠ
Paskov, ZŠ Sedliště, ZŠ Šenov, ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, ZŠ Raškovice
a ZŠ Morávka. Děti 6.–9. ročníků závodily v celkem pěti
disciplínách: běhu na 60/100
m, běhu na 800 m/1500 m,
skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a štafetě na 4 x

Děti z regionu Slezská brána bojovaly mj. na běžecké dráze. Na snímku
běh na 800 m chlapců ze 6. ročníků.
Foto: ZŠ Datyňská – Ing. Miroslav Lysek

400 m. Umístění bylo ohodnoceno od 7 do 0 bodů.
Závody zahájil předseda
svazku obcí Region Slezská
brána a zároveň starosta Paskova Petr Baďura, po něm
krátce promluvily starostka
obce Morávka Mgr. Gabriela
Daňková a ředitelka ZŠ Vratimov, Datyňská Mgr. Darja
Kuchařová. Hlavní rozhodčí závodů Josef Nejezchleba
z TJ Slezan F-M seznámil závodníky s organizačními podmínkami vlastního průběhu.
Největším favoritem byla
podobně jako v minulých letech ZŠ Šenov. Po dvou běžeckých disciplínách s ní ale

držela zdárně krok ZŠ Datyňská. Zlom nastal po hodu
kriketovým míčkem a štafetách, ve kterých už šenovští
atleti dominovali a nenechali
si vzít třetí vítězství v řadě
za sebou. S výsledkem 201
bodů právem získali vítězný
pohár. Na 2. místě skončila
ZŠ Vratimov, Datyňská (174
b). Oproti loňskému 5. místu
si velmi polepšila ZŠ Raškovice (155 b), která skončila
na 3. místě. 4. místo patřilo
ZŠ Paskov (136 b). Příliš se
nedařilo atletům ze ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí,
kteří skončili na 5. místě (114
b). Šesté místo obsadila ZŠ

Sedliště (50 b), na sedmém se
umístila ZŠ Morávka (38 b).
Vyhlášení výsledků uváděl
hlavní rozhodčí a vedoucí organizačního týmu z TJ Slezan
Josef Nejezchleba. Vlastního
předávání medailí úspěšným
žákům se ujali místostarosta
Vratimova Bc. David Böhm
a starostka Morávky Mgr.
Gabriela Daňková.
Během závodů byly vidět
výborné atletické výkony,
děti si sahaly na dno svých
fyzických i psychických sil.
Odměnou jim byl kromě medaile jistě také pocit, že překonaly samy sebe, což je nejen
ve sportu, ale i v životě určitě
důležité.
Atletických
závodů
se
účastnilo okolo 280 žáků
a staly se tak spolu s lehkoatletickými závody pro 1. stupeň
tradičním a nejpočetněji obsazeným vyvrcholením celého
cyklu školních sportovních
soutěží, které jsou pořádány
pro základní školy v regionu
Slezská brána
Mgr. Jana Biolková
organizátorka
za ZŠ Vratimov, Datyňská
Ing. Miroslav Lysek
projektový manažer Regionu
Slezská brána

Výprava za krásou přinesla hezký prožitek
Již podruhé navštívili žáci 6. A ZŠ Masarykovo náměstí v rámci výuky výtvarné
výchovy Galerii výtvarného umění v Ostravě. Návštěva se uskutečnila 17. dubna
a po dohodě s žáky měla jiný výukový
program než ta poslední. Zatímco první
vizita v galerii se orientovala na ostravský region, nyní se žáci zaměřili na plátna
současných světových umělců a měli tak
možnost prohlédnout si výstavu německých autorů abstraktního umění TEN/DESET ze sbírky Adam Gallery. Expozice
ukazuje malby, kresby a objekty s expresivním rukopisem, které vznikaly v letech
2006–2008.
Výukový program byl kromě samotné
expozice děl doplněn o výstavu netradičních hudebních nástrojů. Žáci si mohli na
každý z hudebních nástrojů zahrát, což
nejen podtrhlo jejich vizuální prožitek,
ale dalo jim možnost poznat i určité prv-

ky muzikoterapie. Nástroje vydávaly libé
tóny navozující např. atmosféru lesa, přírody, zurčení vody, zvonkohry a na žácích
bylo poznat, že se jim tato aktivita líbí
a že je opravdu zajímá.
Společně s průvodkyní galerie Janou
Sedlákovou pak šesťáci vyplnili formuláře hodnocení zhlédnutých výtvarných
a uměleckých prací. Zároveň proběhla na
toto téma diskuze. Na závěr pak každý žák
sám za sebe vytvářel na velký formát své
„dílo“, které mělo být uchopením jejich
vnitřního světa a konkrétní emoce, jež
v nich po vizuálním i sluchovém prožitku
z návštěvy galerie zůstala. Děti byly překvapeny pestrostí škály barev, které pomocí různě širokých štětců, špachtlí a válečků mohly vrstvit na papír a vytvořit si
svůj vlastní a jedinečný abstraktní obraz.
Spojení hudby a výtvarného umění vytváří mimořádnou atmosféru.
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pokračování na následující straně

informace
občanům
ze života
škol

Výprava za krásou přinesla hezký prožitek
bych tímto poděkovala všem žákům třídy
6. A za to, že mne v mém záměru dělat pro
děti něco víc nezklamaly a že svým chováním dělaly čest nejen své učitelce, ale
také své škole a svým rodičům. Napadá
mne citát, který je v této situaci výstižný:
„Učitel přijde, když jsou žáci připraveni“.
Tak zase někdy příště…

pokračování ze str. 10
Tvorba byla o to zajímavější, že probíhala přímo ve výstavní síni mezi díly známých a významných umělců.
Je hezké vidět spokojené tváře dnešních
žáků a budoucích studentů středních škol,
kteří jsou zaujati činností mimo školní lavice. Stejně tak jako sklidit pochvalu za
jejich slušné chování, za vykonanou práci a vyslechnout si poděkování za zájem,
který bohužel není u dnešních dětí samozřejmostí. Možná právě proto ne všichni
mají možnost zažít podobný prožitek.
Já osobně si toho nesmírně vážím a ráda

Mgr. Nelly Kavalová
ZŠ Masarykovo náměstí
Šesťáci si užili malování přímo ve výstavní galerii.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

Vystoupení s flétničkou
Děti z Mateřské školy
ve Vratimově vystoupily
16. května na tradiční akci
u příležitosti Dne matek,
pořádané Spolkem seniorů
města Vratimova. Ve velkém sále Společenského
domu ve Vratimově přednesly říkanky, zazpívaly
a zahrály na flétničky lidové písně.

Děti společně s učitelkou
Pavlou Čelinskou zpříjemnily seniorkám sváteční odpoledne.
Pavla Čelinská
MŠ Vratimov
Malí hudebníci, kteří přišli
potěšit seniory.
Foto: MŠ Vratimov

Ježečci, Datlíci, Ještěrky a jejich ekologické aktivity
MŠ ve Vratimově ve školním roce 2018/2019 pokračuje
ve svých ekologických aktivitách. Je zapojena v Mezinárodním programu Ekoškola, který
koordinuje vzdělávací centrum
Tereza. Tématem, kterým se
malí ekologové ve svých činnostech zabývají, je Voda.
Jedno květnové odpoledne
se sešli Ježečci ze ZŠ Datyňská
a Datlíci z MŠ Vratimov a společně vyvěsili keramická pítka
pro ptáky a motýly za budovou
ZŠ a na školní zahradě mateřské školy. Tato pítka vlastnoručně vyrobili v zimních měsících. Instalací těchto pítek, do
kterých budou děti pro ptáky
a motýly dolévat potřebnou
vodu, přispějí k rozšíření druhů
zpěvných ptáků a motýlů, kteří
budou na školní zahradě hnízdit a využívat její vodní zdroje.
Děti si společnou akci užily,
a proto se budeme těšit na vzájemnou spolupráci i v příštích
letech.
Další významnou aktivitou
byla exkurze Ještěrek, Datlíků

Předškoláci na dobrodružné výpravě do čističky odpadních vod.
Foto: MŠ Vratimov

a ekologů z MŠ Horní Datyně do čistírny odpadních vod
v Horních Datyních. Barbora
Musálková ze Severomoravských vodovodů a kanalizací
dětem vysvětlila, co se stane, když lidé hází do odpadu
věci, které tam nepatří. Tímto
chováním poškozují životní
prostředí, protože některé látky neumí čistírny odpadních
vod zpracovat a ty pak vytečou do přírody. Dále mohou

způsobit poškození kanalizačních čerpadel i strojů v čistírně odpadních vod, může dojít
k ucpání kanalizačního potrubí
a v neposlední řadě ohrožují
zdraví těch, kteří musí poruchy
odstraňovat a mohou přijít do
kontaktu s nebezpečnými látkami.
Děti měly příležitost si prohlédnout prostory čistírny
a vidět naživo proces čištění
odpadních vod. Na závěr paní
11

Musálková dětem předala zajímavé a poučné materiály
a pexesa. Chtěli bychom jí moc
poděkovat za čas, který nám
věnovala, a důležité informace,
které nám poskytla.
Mateřská škola se nově zapojila do ekologického projektu Odpaďáček , který spočívá
ve sběru použitého oleje. Rodiče se mohou zapojit a odevzdávat použitý olej v čistých
plastových láhvích (1,5 litru)
do kontejneru, který je umístěn v budově mateřské školy
naproti vchodových dveří třídy
U pampelišky.
Sběrem oleje zabráníte znečišťování vod a ochráníte odpadní potrubí ve svých domácnostech před ucpáním. Olej
bude odvážet firma z Ostravy
Trafin Oil, která jej vyčistí
a bude dále využíván k výrobě
bionafty. Všem, kteří se do našeho projektu zapojí, děkujeme
za spolupráci.
Bc. Simona Gajdová
MŠ Vratimov
Denisa Šebestová, rodič

informace občanům

Městská knihovna informuje

Městská

knihovna
VRATIMOV

Obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem pořádala od 1. do 7. června
9. ročník celostátního svátku dětí a literatury. Zapojila se do něj také naše
knihovna, když připravila na 5. června
pro děti z MŠ Vratimov akci Knihovnice
čtou v Amfíku, při které četly knihovnice

z knihy Pan lišák má knihy rád. V rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka jsme již po jedenácté předali
žákům 1. tříd knihu spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz Kde
se nosí krky.
Návštěvníci knihovny mohou od 1.
do 30. července zhlédnout putovní výstavu s názvem Prvorepublikové knihovnictví. V rámci
oslav 100. výročí přijetí prvního
knihovnického zákona z roku
1919 si vám dovolíme představit
dobové materiály z období první republiky, které vás seznámí
nejen s významnými osobnostmi
knihovnictví našeho regionu, ale
také s mnoha zajímavostmi.
V naší knihovně v době letních
prázdnin nebude nijak omezen
Foto z akce Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Foto: MK Vratimov provoz.

Senioři děkují
Vážení a milí čtenáři, v úterý 14. května
uspořádala Základní umělecká škola Vratimov v kinosále Hvězda Jarní koncert.
Navštívilo ho deset členek Spolku seniorů
a byly nadšené. Chodíme na koncerty ZUŠ
pravidelně na jaře i v zimě, ale ten letošní
jarní se nám líbil nejvíc. Děkujeme a těšíme se na další hezký zážitek.
Ve čtvrtek 16. května uspořádal výbor
Spolku seniorů posezení ke Dni matek.
Pozvání přijali i senioři z Řepišť, které zveme na každou naši akci a oni zase
nás. Pohoštění bylo zajištěno a také hudba
k poslechu i tanci. Co ale bylo nejhezčí,
byly děti z naší mateřské školy. Pod vedením učitelky Pavly Čelinské nám přišly
zahrát a zazpívat a bylo to opravdu milé
a dojemné. Děkujeme mnohokrát a těšíme
se na další spolupráci.
Za Spolek seniorů
Anna Huppertová

Místní knihovna
Horní Datyně informuje
Žáčci 1. třídy ZŠ Horní Datyně rovněž
získali knížečku z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, kterou jsme
jim předali ve vratimovské knihovně ve
středu 12. června.
V rámci celostátního projektu Svazu
knihovníků a informačních pracovníků
Bookstart – S knížkou do života, který
je zaměřen na získání pozitivního vztahu
ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších
dětí, jsme při příležitosti vítání občánků
předali sedmi dětem set dárků včetně
členské legitimace do knihovny.
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude o letních prázdninách zavřená.
Čtenáři mohou v tomto období využívat služeb Městské knihovny Vratimov.
Knihovna bude otevřena opět v pondělí
2. září od 14 do 17 hodin.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Akce Domu dětí a mládeže
Milé děti, vážení rodiče a příznivci
Domu dětí a mládeže ve Vratimově, přejeme vám úžasné dva měsíce
prázdnin, 62 dny prosvětlené sluncem, 1488 hodin zábavy, 89 280 minut ve společnosti svých nejbližších
a 5356 800 vteřin bezpečí.
Až veškerý tento čas vyprší,
všechny opět rádi uvidíme
při aktivitách a v kroužcích v Domě dětí
a mládeže.
První školní den 2. září 2019 od 10
hodin bude Dům dětí a mládeže otevřen
všem zvídavým návštěvníkům, aby si
mohli prohlédnout vzdělávací prostory.
Plynule budeme pokračovat od 15 hodin do 18 hodin akcí Křižovatka zájmů,
což je příležitostná propagační akce, kdy

opět budeme provázet rodiče s dětmi
po budově, ale zároveň mohou dostat
informace od zaměstnanců
Domu dětí a mládeže Vratimov o vhodnosti zájmového kroužku pro své dítě.
Nabídneme rovněž ukázku
některých kroužků, kterou
předvedou jejich vedoucí.
Pro návštěvníky akce
mladší 18 let máme připravené menší
upomínkové předměty, které je určitě
potěší a budou jim připomínat návštěvu
na zajímavém místě.
Akce je zdarma a koná se za každého
počasí.
Věra Pacíková
pedagog volného času DDM Vratimov

Zahrádkáři obnoví vinobraní
Vratimovští zahrádkáři se rozhodli obnovit tradici vratimovských vinobraní. To
letošní se uskuteční v sobotu 19. října od
18 hodin ve vratimovském Společenském
domě. Vystoupí na něm folklorní soubor
Paskovjanek, do půlnoci bude hrát ostravská Cimbálová muzika Slanina, rozlévat
se bude burčák, červené a bílé sudové
víno, najde se i něco vhodného k zakousnutí. Pro zarputilé pivaře bude připraveno
pivo v lahvích.
„Zlatým hřebem akce bude degustace

osmi druhů odrůdových a přívlastkových
vín s odborným výkladem sommeliera,“
informoval Jozef Blahút, předseda vratimovské organizace Českého zahrádkářského svazu s tím, že ta se bude konat
v salóncích Společenského domu, a proto
na ní bude účast omezena počtem míst.
Vstupné na akci tak bude činit 100 korun a pouze úspěšní zájemci o ochutnávku mimořádně kvalitních vín si připlatí
další dvě stovky. Lístky budou v prodeji
od 2. září v pokladně kulturního středis12

ka a před zahájením akce přímo ve Společenském domě. „Věřím, že účast bude
hojná. Jednak podobnou akci nikdo u nás
nepořádá, jednak se dřívější zahrádkářská
vinobraní vždy těšila velké návštěvnosti
a výbornými ohlasy. Jsem přesvědčen, že
všechno klapne a vinobraní se opět stane
každoroční reprezentativní akcí vratimovských zahrádkářů,“ uvedl Jozef Blahút.
Na obnově tradiční zahrádkářské akce
spolupracuje Kulturní středisko Vratimov.
(red)

informace občanům

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská brána Horní Datyně v červenci a srpnu
Dlouhé prázdniny jsou před dětmi a mládeží, dovolené před dospělými. Každý se těší na místa, která má
v oblibě, i na poznávání míst nových. I o tom je turistika. Klidné putování samotářů, rodin, skupin kamarádů
a přátel zůstává na rozhodnutí každého.
• Vysvědčení v kapse, hurá na Morávku! Pro rodiny s dětmi
se na začátku prázdnin uskuteční tábor na chatě TJ na Morávce.
Jedná se o turistický, sportovní, rekreační a odpočinkový pobyt.
Termín: 1.–7. července. Vedoucí: Ivanka Slívová.

• Pro další zájemce nabízíme volný termín pro pobyt na chatě Morávka od 8. do 11. července. Info:
správce chaty Ivanka a Libor Slívovi.
• Vodácká skupina vyjede ke
splutí českých řek, z nichž hlavní bude Vltava. Kouzelná krajina
mezi Vyšším Brodem a Českými
Budějovicemi nabízí krásné vodácké i pěší trasy a nespočet památek, namátkou: Rožmberk, Český
Krumlov, Kleť, Zlatá Koruna, Dívčí hrad… Termín: 20.–26. červenUkazatele směru na styku hrace. Vedoucí: Adam Kuchař, Kamil
nic tří států – ČR, SR a PR.
Šklář.
• Kdo nebude cestovat po republice nebo Evropě, může se zúčastnit
Anenského pochod v Beskydech. Tentokrát směřuje na Trojmezí
ČR, Polska a Slovenska, do české Hrčavy a polské Jaworzynky.
Termín: 26. července. Vedoucí: Vlastimil Kusák.
• Srpen věnujeme přípravě obnovení tradice Datyňského krmáše. Centrem bude areál větrného mlýnku s programem na hřišti TJ, u hasičské zbrojnice a výstavou zahrádkářů v Kulturním
domě. Vše pod záštitou starosty města Martina Čecha. Termín:
31. srpna.
Za KČT Horní Datyně
Mgr. Jan Sládek, Ing. Jan Tlolka

Moravice patří k vyhledávaným řekám v ČR. Turisté na kajacích, kánoích, raftech usilují o její splutí do cíle v Žimrovicích. My, skoro domácí, můžeme pokračovat dále k soutoku s Opavou a plout přes Kravaře, Háj a Děhylov až do Ostravy. To je ovšem na více dnů.

sport

Stolní tenisté nebudou zahálet
Oddíl stolního tenisu TTC
MG Odra GAS Vratimov sehrál
na ukončení náročné ligové sezony 2018/19 přátelské utkání
s oddílem stolního tenisu ASK
Tatra Kopřivnice, které se hrálo
v herně na stadionu ve Vratimově.
Ačkoli se jednalo o přátelské
utkání, soupeři si nic nedarovali a po úvodních v koncovkách
prohraných obou čtyřhrách se
nakonec podařilo vratimovským
vybojovat v závěru přijatelnou
remízu 9:9 díky nečekanému
závěrečnému vítězství našeho
mladého Dominika Müllera nad
zkušeným kopřivnickým Daliborem Jiříčkem v poslední dvouhře.
Za domácí nastoupili Filip
Válek, Daniel Unzeitig, Jiří Ska- Vratimovští stolní tenisté (v barevných dresech) sehráli přátelské utkání
lický a Dominik Müller, hosté s oddílem stolního tenisu ASK Tatra Kopřivnice (černé dresy).
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov
přijeli ve složení Dalibor Jiříček,
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Ladislav Merenda, Vilém Randis a Radovan Polášek.
Po utkání proběhlo tradiční
smažení vaječiny, kde se diskutovaly zejména otázky personálního složení jednotlivých
družstev pro sezonu 2019/20,
která začne koncem září. Oddíl
stolního tenisu TTC MG Odra
GAS Vratimov, družstvo A
bude reprezentovat naše město stejně jako loni v prestižní
3. lize stolního tenisu za řízení
celorepublikové ČAST (Česká
asociace stolního tenisu).
Ačkoli sezona družstev právě
skončila, stolní tenisté nebudou
zahálet, neboť se v létě zúčastní
řady turnajů po celé republice,
ale i na sousedním Slovensku
a v Maďarsku.
Ing. Oldřich Vrtal
předseda stolního tenisu TTC
MG Odra GAS Vratimov

informace
sport občanům

Sokol připravil řadu akcí
Po delší době se opět hlásí Sokol
se zprávami o akcích, které proběhly v květnu a červnu.
Tradiční stavění máje spojené s volejbalovým turnajem se vydařilo, když se
po týdnu deště a chladného počasí usmálo
na hráče odbíjené slunce. Sešlo se celkem
23 týmů. Amatéři hráli na hřišti u školy.
Děkuji za vzornou organizaci Aleši Cholevíkovi a Radimu Labajovi. Registrovaní
hráli na sokolských antukových kurtech.
Poděkování si zaslouží všichni dobrovolní
rozhodčí z řad hráčů a naše skvělá obsluha v sokolském občerstvení pod vedením
Ivanky Brusové. Opět se končilo za stmívání a odměněny byly z každé skupiny čtyři první týmy.
Druhý ročník SokolVratu před samotným začátkem, a to 18. května ve 3 hodiny
ráno, též nevypadal dobře. Špatné počasí
téměř celý týden před startem odrazovalo,
ale samotná sobota připravila den plný sluníčka po celou cestu. Z Vratimova za východem slunce vyjelo společně autobusem
29 účastníků, kteří z Vyšních Lhot vyšli na
trasu 49 km (ve skutečnosti 53 km) a kratší
trasu 32 km po Beskydech a končili krásně
zablácení a zmožení na Visalajích. Každý
sám se pak dopravil do Vratimova, kde ho
čekal v sokolovně táborák, buřty a výborná
hudba skupiny Kaj hrajem. Někdo využil
nocleh v tělocvičně, jiní odpočívali doma.
Za sebe mohu akci v příštím roce jen doporučit, pište do svých diářů už letos termín
16. 5. 2020. Těžký a náročný úkol organizace na sebe vzali starostka Sokola Ilona
Spratková a Radim Labaj
23. ročník Kol a koleček pro děti měl
proběhnout 22. května, ale počasí nám zase
nepřálo. Propršelo celý den, takže jsme tyto
oblíbené závody museli odložit, a to na 5.
června. Za sluníčka přišlo zápolit 38 dětí,
z toho 29 předškoláků a devět mladších
školáků. Závody v rychlosti a zručnosti
zdolali všichni a vítězné medaile společně

23. ročníku Kol a koleček se zúčastnilo 38 dětí.

s diplomy i drobnými odměnami udělaly
radost. Děkuji všem sokolským sestrám za
pomoc při organizaci.
Další hojně navštěvovanou akcí pro
děti (letos jich bylo okolo 130) je oslava
MDD, kde jsme se jako Sokol již poněkolikáté spojili s Domem dětí a mládeže
Vratimov a uspořádali opravdu zajímavou
a hezkou zábavu. Děti vždy začínají plnit
úkoly u kulturního střediska a pak pokračují v sokolské zahradě, kde je čekají disciplíny zaměřené na sportovní dovednosti,
např. hod na basketbalový koš, kop do brány či zdolávání překážkové dráhy. DDM
zde nabízí skákací hrad, malování na obličej a drobné odměny za absolvování úkolů
na všech stanovištích.
Protože jsme spolek, který se zaměřuje
na sport, je výše uvedená akce součástí
celorepublikové aktivity Move week. Jedná se o celoevropský projekt organizace

ISCA, které je Česká obec sokolská zakládajícím členem. Projekt probíhá ve všech
státech ve stejném týdnu a propojuje tak
Evropu prostřednictvím pohybových aktivit. Hlavním cílem je zapojit do pravidelné
pohybové aktivity do roku 2020 100 milionů Evropanů. Sokol v České republice drží
již od počátku prvenství jak z hlediska počtu akcí, tak z hlediska počtu zapojených
účastníků.
Máme před sebou dva měsíce prázdnin, ale Sokol nespí, pořádá dál cvičení
pro ženy a v září se těší na viděnou řadou
tradičních akcí, jako je účast škol či veřejnosti na Běhu naděje (20. 9.) nebo druhý
ročník Kolovratu (14. 9.). Přejeme vám aktivní odpočinek a užijte si společné chvíle
volna.
Irena Heinichová
Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

Den sportu v Horních Datyních
V pátek 17. května se v areálu hřiště u Kulturního domu
v Horních Datyních a v přilehlé tělocvičně konal Den sportu. Děti poměřily své síly ve vybíjené,
přehazované, florbalu a basketbalu. Spolu s rodiči se i malé děti mohly zapojit
do atletického zápolení. Pozadu nezůstali
ani naši nejmenší. Ti si mohli zasportovat na zábavných stanovištích. Vrcholem
celé akce se stal volejbalový turnaj O putovní pohár ZŠ Datyňská. Letos ho získa-

lo družstvo učitelů pořádající školy. Akci
uspořádala ZŠ Datyňská ve spolupráci
s SDH Horní Datyně, za což patří hasičům obrovský dík. Rádi bychom poděkovali také KRPŠ při ZŠ na Datyňské ulici,
Městskému úřadu ve Vratimově, KČT
HD, TJ Horní Datyně, Kynologickému
klubu z Šenova a všem, kteří se aktivně
zapojili do příprav a organizace akce. Už
se těšíme na další ročník.
Mgr. Pavlína Koudelková
ZŠ Datyňská
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Při oslavách Dne dětí si malí oslavenci zaházeli
mj. na basketbalový koš.
Foto: TJ Sokol Vratimov

informace občanům
kultura

Hovoříme s Fedorem Gabčanem, fotografem, který bude vystavovat ve Vratimovské galerii

Moje práce je mi zároveň koníčkem
Žije ve Vratimově. Fedor
Gabčan (79 let), malíř, grafik,
ale především významný fotograf a mistr fotografického
dokumentu, který proslul jako
autor sugestivních snímků ostravské krajiny, v nichž zachytil pozoruhodné až fantasmagorické výjevy. V posledních
desetiletích se věnuje starým,
běžně nepoužívaným fotografickým technikám, které vnášejí do jeho tvorby nový, nečekaný rozměr. Spolu s manželkou
Olgou bude prezentovat svá
unikátní díla v době od 28. srpna do 26. září ve Vratimovské
galerii. U této příležitosti jsme
ho požádali o rozhovor.
Pocházíte ze Slovenska, kde
jste pracoval jako kartograf.
Jak jste se dostal na Ostravsko
a k fotografování?

Modré obrázky manželů Gabčanových.

Ano, narodil jsem se ve
slovenských Kútech, ukončil
Střední školu geodézie a kartografie v Košicích a začal pracovat v Kartografickém ústavu
v Bratislavě. Protože jsem se
ale chtěl věnovat grafice, musel jsem, abych se vyvázal ze
zaměstnání, podepsat brigádu
na Ostravsku. Zde jsem pracoval nejdřív u Vítkovických
staveb jako stavební mistr, pak
jsem kvůli výdělku a možnosti cestovat začal fárat na Dole
Petr Bezruč. Současně jsem si
tu plnil svůj sen a navštěvoval

jsou světelné záznamy či světelné otisky. Tato díla vytváříme hlavně starou fotografickou
technikou kyanotypie, zvanou
také modrotisk. Ukázat bych
chtěl i některé hnědé kompozice, které vznikají díky použití
fotomateriálu s dusičnanem
stříbrným. Na vznik fotografií
bez použití fotopřístroje odkazuje i název výstavy – Sluneční
obrázky. Hlavním „nástrojem“
při jejich pořizování bylo totiž
sluneční světlo.

Fedor Gabčan s manželkou Olgou.

Foto: archiv FG

Lidovou školu umění, kde jsem
se učil pod vedením akademického malíře Jaroslava Kapce.
Fotografii jsem se začal plně
věnovat v roce 1963, kdy se mi
naskytla možnost získat místo
reprodukčního fotografa v ostravské tiskárně. Tam jsem pracoval do roku 1972, kdy jsem
byl přijat na pražskou FAMU
na obor umělecká fotografie.

škole v Ostravě, kde jsem učil
dvanáct let a kde jsem založil
fotografický obor. Ve stejné
době jsem vyučoval i na Fakultě umění Ostravské univerzity.
I při všech těchto povinnostech
jsem se ale stíhal věnovat také
vlastní tvorbě. Mými oblíbenými tématy byly ostravská
krajina, zátiší a akt. A jak dnes
hodnotím tato léta? Je štěstí,
když je pro člověka jeho práce
zároveň koníčkem a inspirací.

Čili vaše cesta k umělecké
fotografii vedla přes cílevědomost a studium. Jak se dnes
díváte na svůj umělecký život,
co vám fotografování dalo
a co vzalo?
Studium FAMU mi dalo solidní základy fotografického
umění, díky nimž jsem byl po
ukončení školy na základě konkurzu přijat do redakce ČTK
jako fotoreportér. Práce reportéra je ale jiná, než práce uměleckého fotografa. Proto jsem
se v roce 1978 osamostatnil
a začal působit jako reklamní
fotograf. Současně jsem se věnoval pedagogické činnosti na
Střední umělecko-průmyslové

Od srpna do září budete vystavovat spolu se svojí ženou
Olgou ve Vratimovské galerii.
Jaká díla nabídnete jejím návštěvníkům a proč?
Asi deset let se věnuji
ušlechtilým archaickým fotografickým postupům, které
se v poslední době staly docela populární. Je to nejspíš
reakce na digitální fotografii,
která se stala lidovou zábavou
a doslova zaplavuje svět. Na
vratimovské výstavě chceme
s manželkou prezentovat zejména díla vzniklá bez použití
fotografického přístroje, jako

Vernisáž výstavy fotografií a fotogramů
Sluneční obrázky Olgy a Fedora Gabčanových:
27. srpna, 17 hodin, Vratimovská galerie.
V programu vystoupí vratimovská chrámová schola
Gratias Deo pod vedením JUDr. Šárky Vrchlabské.
Vstup volný.
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Jste fotograf, ale také pedagog. Zkuste poradit začínajícím fotografům. Co je na této
profesi nejdůležitější, jaké
jsou předpoklady úspěchu?
Myslím si, že v dnešní internetové době je snazší rozvíjet
obrazovou kulturu než někde
před třiceti lety. Lidé mají přístup k světovým pokladnicím
kultury, k nejkrásnějším malbám, snímkům, výtvarným počinům. Na druhou stranu v žádném uměleckém oboru není tak
snadná nápodoba obrazové
tvorby jako právě ve fotografii.
Tomu by se měli mladí tvůrci
vyhýbat a hledat si své vlastní,
individuální cesty tvorby. Kromě zvládání fotografické techniky by měli věnovat pozornost
také dějinám výtvarné kultury
jako celku. Ta je pro každého,
kdo chce pracovat s obrazem,
nevyčerpatelným zdrojem inspirace.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

informace občanům

Kronika města Vratimova,
část 90, rok 1945

Folklor se líbil
Proud energie, temperamentu a exotických rytmů si užily
děti z vratimovských škol při koncertu v rámci 25. Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF/IOV Frýdek-Místek. Ten se
uskutečnil 13. června ve Společenském domě a vystoupily na
něm rumunský soubor Doina Timișului z Timisoara a indická
skupina Rangsagar Performing Arts z 606 let starého a města
Ahmedabad, které se stalo prvním indickým městem zapsaným
na Seznam světového dědictví UNESCO. Folklor, byť z kulturně odlišných zemí – anebo právě proto – měl u dětí úspěch.
Svědčily o tom jejich reakce na dění na scéně a bouřlivé ovace.
(red)

Pomáhal občanstvu, nikdy
nevydal nikoho v pronásledování, obětoval se mnohdy pro
jiné a mnoho občanů zachránil
před pokutami a tresty. Byl starostou všech občanů bez rozdílu stran, tříd nebo politického
přesvědčení. Šířil úctu k právu,
pravdě a spravedlnosti a sám
též tak jednal. Mezi občanstvem byl oblíben a požíval veliké vážnosti. Nová doba, kdy
se rodí nový svět, však vyžaduje nové, mladé lidi a proto dne
5. května se svého úřadu vzdal,
ve stáří 65 let.

Anička Kubicová

Ze zahájení koncertu.

Jako jedno z prvních obětí
frontového běsnění v naší obci
položilo svůj život na oltář
vlasti malé, rozkošné děvčátko Anička Kubicová, dceruška
horníka Alfréda Kubice z č.
138.
Narodila se ve Vratimově
č. 138 dne 13. července 1933.
Navštěvovala jednotřídní obec-

Foto: KS

RODINNÉ PASY
Milí rodiče,
dovolte mi představit Vám
projekt Rodinné pasy, který
představuje systém slev a výhod na zboží, služby a aktivity,
které můžete čerpat. Je určen
rodinám z Moravskoslezského
kraje s dětmi do 18ti let, a to
včetně rodin neúplných, náhradních či rodin tvořených
partnerským svazkem bez složení manželského slibu. K výhodám plynoucích z projektu
získáte přístup po provedení registrace, která je díky podpoře Moravskoslezského kraje pro Vás zcela zdarma. Po
registraci obdržíte kartu Rodinné pasy, kterou se budete
při čerpání slev prokazovat. Moravskoslezský kraj si je
vědom náročné pozice, kterou rodina v dnešní hektické
době zaujímá i nároků, které jsou s rodinným životem
spojeny. Zároveň jsme však hluboce přesvědčeni o tom,
že rodina je tím jediným a nejlepším místem pro život
každého z nás. Každý z nás touží po kontaktu se svými
blízkými, touží po svém bezpečném místě a pro každého
je bolestná myšlenka, že by o ten pocit sounáležitosti,
bezpečí a blízkosti mohl přijít. Rodinné prostředí jako neodmyslitelnou součást kvality života jsme se vždy snažili
prosazovat v mnoha koncepcích a plánech, na základě
kterých jsme realizovali politiku v Moravskoslezském kraji.
Podporou projektu Rodinné pasy tyto aktivity rozšiřujeme
a posouváme k bezprostředním výhodám, které mohou
přispět k rodinnému životu a umožnit účast celé Vaší rodiny na kulturních, sportovních a zábavních aktivitách.
Přejeme Vám krásné chvíle s Vaší rodinou a Rodinnými
pasy!

Jiří Navrátil, MBA
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
Moravskoslezský kraj věnuje zvýšenou pozornost rodinám
žijícím v regionu. Jedním z palčivých problémů je finanční
náročnost kulturních, sportovních a jiných volnočasových
aktivit. Proto se Moravskoslezský kraj připojil k projektu
Rodinné pasy, který v rámci České republiky funguje
od roku 2006 v Jihomoravském kraji a v krajích Olomoucký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a Vysočina. Samotná myšlenka však navazuje na obdobný systém
Familienpass v Dolním Rakousku.

nou školu v Rakovci. Německý
válečný furor zhasl její nadějný, krásný život v útlém věku
necelých 12 let.
Při ústupu německých záloh,
pronásledovaných
střelbou
byla tato útlá, malá lidská květinka zabita náhle přiletlým
granátem, jenž vybuchl v těsné
její blízkosti a způsobil hroznou spoušť. Poranil ještě její
dvě sestry Drahomíru a Miroslavu Kubicovy a další dvě
jejich sousedky Emilii Válkovou a její dcerku Zdenku Válkovou. To bylo v pondělí 30.
dubna, kolem 4. hod. odpoledne. Válka začala zuřiti se stále
vzrůstající silou a nebylo možno přivolati pomoc. Jakmile
střelba poněkud ustala, byla
mrtvá Anička vnesena do síně
domku a zpraven Josef Vašíček č. 321, který měl auto a byl
požádán o odvoz raněných.

(pokračování příště)

Jak lze získat ZDARMA
kartu RODINNÝ PAS?
Podmínky registrace:
G trvalé bydliště žadatele v Moravskoslezském kraji
G alespoň jedno dítě v rodině mladší 18 let
G Rodinný pas je vystavován všem rodinám,

včetně náhradních nebo s jedním rodičem

Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do věku 18 let.
Účast v projektu a využívání slev je pro
rodiny díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje bezplatná.
Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok
na slevu ve výši 5 - 50%. Projekt využívá nejen slev na
volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky,
sportoviště, muzea…), ale i široké spektrum oborů a služeb. Slevy lze také uplatnit u daných subjektů v Dolním
Rakousku.
Registrovat se je možné on-line na webových stránkách
www.rodinnepasy.cz, e–mailem msk@rodinnepasy.cz či
zasláním formuláře na adresu kontaktního centra.
Registrace je bezplatná. Karta je vystavována všem rodinám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem.
Na základě evidence je žadateli (rodině) vystavena karta,
zaslaná na adresu bydliště. Karty se tisknou hromadně
v cyklech. Při prokázání se kartou RP vzniká držiteli
nárok na uplatnění slevy (týká se vyznačených poskytovatelů).
Do systému Rodinné pasy se mohou také zapojit noví
poskytovatelé slev, kteří jsou zveřejněni formou inzerce
na www.rodinnepasy.cz a v rozesílaných e–aktualitách.
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Způsob registrace:
G přímá registrace na internetu

www.rodinnepasy.cz
G zaslání vyplněné žádosti o registraci

na adresu kontaktního centra:

Rodinné pasy
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
G zaslání údajů elektronickou cestou

msk@rodinnepasy.cz

koordinátor projektu

kulturní okénko
informace
občanům
kultura

Designér a sochař
Akademický sochař Aleš Květoň
(v USA užívá transkripce Alex Kveton)
se narodil 21. 4. 1948 v Ostravě. Už na
počátku své kariéry byl obdařen dvojím
úhlem pohledu na svět. Otec jej vedl
k ovládnutí věčně živých technologií
uměleckého řemesla, matka otevírala
svět umělecké imaginace. Po maturitě na
SPŠ strojní šel za svým vnitřním hlasem
a vystudoval VŠUP – sochařství a průmyslový design u profesorů Malejovského a Kováře. Katedra tvarování strojů
a nástrojů, již absolvoval v letech 1969–
1975, dala mladému sochaři a designérovi vše to, čím vybavila celou tehdejší
generaci umělců specializovaných na
u nás poměrně nový výtvarný obor. Cit
pro materiál, pečlivost a přesnost při jeho
opracování, absolutní využití jeho tvárných vlastností a charakteristik, nový,
racionálně zkoumavý pohled na zadané
výtvarné úkoly. Aleš Květoň spolureprezentoval uměleckou generaci, která
vstupovala do výtvarného života regionu
v průběhu sedmdesátých let a která sice
ne snadno, ale zato poměrně brzy získala své místo „na slunci“ díky politicky
zdecimované konkurenci existenciálně
zaměřené tvorby umělců let šedesátých.
Připomeňme v této souvislosti i několik dalších jmen úspěšných absolventů
z Kovářovy líhně z Ostravska: Zdeněk
Vlčinský, Evžen Scholler, Ivo Chovanec,
z mladších Eva Kučerová, Boris Holub.
Ti všichni přinesli do oblasti výtvarného jazyka materiálu svůj nezanedbatelný vklad, který přesáhl hranice regionu.
Mezi nimi samozřejmě i Aleš Květoň.
Navrhoval tvary strojů a nástrojů od
gigantických důlních rypadel po miniaturní budíky. Spolupracoval s architekty
na drobných detailech i monumentálních
realizacích pro architekturu. Jako sochař
pracoval převážně s kovem. Již na přelomu let 1977 a 1978 se zúčastnil jako host
velké výstavy severomoravské pobočky
Svazu českých výtvarných umělců, již
obeslal mimo jiné abstraktní mosaznou
plastikou Řazení prvků a osmdesáticentimetrovým návrhem kovového dveřního
madla pro veřejnou budovu. V roce 1978
získal stipendijní pobyt ve Vítkovických
železárnách. Současně se představil na
několika výstavách plastikami hutníků
a svářečů v patinované sádře. Následovala série ostravských kolektivních výstav
v Domě umění, na Černé louce, na Vysoké škole báňské a na Poliklinice v Hrabůvce, výstavy v Olomouci a Katovicích.
V rubrice deníku Nová svoboda Mladí
výtvarní umělci Severomoravského kraje uveřejnila 17. 7. 1981 jeho novinářský
portrét redaktorka Vlasta Brtníková. S

Reprodukce: Genetica, 2011, bronz, 66 cm.

architektem Josefem Bartákem osadil
ve sňatkové síni ostravské Nové radnice
nápaditou interiérovou fontánu. Během
práce na tomto úkolu prokázal speciální
smysl pro nestárnoucí techniky uměleckého řemesla v kovu, který se stal jeho
celoživotním souputníkem. Před svým
odchodem do zahraničí stvrdil svůj mimořádný cit pro plasticitu v monumentální plastice z měděného plechu pro obec
Albrechtice u Českého Těšína. Jeho Květ
z tepané mědi, stejně jako několik dalších
realizací, které Aleš Květoň na Ostravsku
vytvořil, již do současnosti „nepřežily“.
Prožitek kontrastu vybuchujícího pražského baroka, vyvažovaný monumentální až přísnou střídmostí gotické krásy
Prahy, její neopakovatelná tvář protkaná
secesními a modernistickými styly, mu
během studií odkryl možnosti experimentování s tvárnými prostředky kovu
a umělec namísto klasického odlévání
vymodelovaného tvaru začal preferovat
tvarování ostrých ploch kovu do čistých
tvarů pomocí ukázněných křivek. Staletá řemeslná zkušenost pražských tvůrců
všech epoch jej přivedla k umělečtějšímu
užití jeho tvárných prostředků. Znázornil
tak skutečnou poezii forem, zesílenou
konečnými úpravami ve vysokém lesku
nebo zázračně rafinované patině. Když
doma dosáhl uznání jako vyzrálý sochař,
medailér, designér a ilustrátor, opustil
rodnou zemi a vydal se do Rakouska,
kde úspěšně řešil několik veřejných zakázek. Snad právě proto, že vnitřně cítil
svou racionální designérskou polohu
jako rovnocennou té sochařské, obsahově-výrazové a schopné nést duchovní
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poselství, jež totalitní moc doma nebyla
ochotna tolerovat, rozhodl se v roce 1983
definitivně usadit v New York City. Započal zde náročnou (a dodejme, že velmi úspěšnou) uměleckou kariéru. Stal se
uměleckým šéfem jedné z předních dílen
na umělecko-architektonické zpracování
kovů. Následujících třicet let uplatňoval
své znalosti, zkušenosti a talent k převedení svých vizí do reality. Pokračoval
v individuální tvorbě, uskutečnil řadu
výstav, je zastoupen v privátních i veřejných sbírkách v Severní Americe, Evropě
a Rusku. Jeho deset stop vysoká skulptura zdobí Jimmy Carter Presidental Library and Museum in Atlanta v Georgii, Museum of Modern Art New York vlastní ve
sbírce architektury a designu Titanové algorytmické sloupy, jejichž spoluautorem
je Květoň. Asi méně srozumitelný je pro
běžného diváka jeho převod Lalvaniho
algoritmické technologie do 3D, který si
autor nechal i patentovat. Podle Květoňova mínění přináší dílo revoluci v moderní
architektuře. Skutečnost, že nejvýznamnější muzeum moderního umění ve světě
toto Květoňovo umělecké dílo vystavuje
ve stálé expozici, je ovšem dostatečně
výmluvná.
Kontakty s ostravským prostředím, ve
kterém odstartoval svou současnou uměleckou dráhu a kde položil základ své současné kariéry, musel Alex Kveton z všeobecně známých důvodů do značné míry
omezit, ne-li zcela přerušit. Do Ostravy
se vrátil výstavou v říjnu 2012 v Galerii
Beseda a částečně tak zacelil hlubokou
mezeru v povědomí o úspěšném autorovi. Dnešní podoba prací Alexe Kvetone
se vcelku prokazatelně rodí z tradice jeho
rodinné výchovy a tradice uměleckého
vzdělání. Jeho současné dílo nepopírá ani
umělcovy ostravské začátky. I abstraktní
tvar i symbolistní obsah najdou v jeho
uměleckém přístupu své uplatnění. Nejvíce však těží z tradice figurálního sochařství. Alexe Kvetone inspiruje příroda
ve své jednoduchosti a kráse, příroda se
svými zázračnými strukturami a výtvory,
jejichž napodobení není nikdo na světě
schopen uchopit způsobem absolutním,
příroda se svým bohatstvím hornin a nerostů, díky kterým autor poznal krásu
a možnosti kovů – nerozlučných druhů
své tvorby. Prostřednictvím jejich magie
buduje vlastní cestu k převzetí iniciativy tam, kde příroda skončila svou práci. Alex Kveton ji s pokorou přebírá do
svých rukou a s profesionální odvahou
jich užívá k vytvoření něčeho velmi prostého, velmi krásného a velmi magického.
-ptb-
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BLAHOPŘEJEME
Dne 9. srpna 2019 se dožívá 80 let
naše maminka, babička a prababička,
paní

Dne 17. srpna oslaví naše drahá
maminka, babička a prababička
paní

Květoslava Ožanová

Ludmila UHLÁŘOVÁ

z Horních Datyň.
Do dalších let jí přejeme pevné
zdraví a spokojenost v kruhu rodiny.
Přejí syn Pavel a dcera Jana s rodinami,
4 vnuci a 5 pravnuků.

80. narozeniny.
Pevné zdraví a rodinnou pohodu
přejí dcery Iva a Pavla s rodinami.

VZPOMÍNÁME
Kdo měl rád, vzpomene,
kdo miloval, nezapomene.
Dne 4. července a 26. července
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
našich rodičů

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

Josefa Slívy.
S láskou vzpomínají
manželka Tonička a děti s rodinami.

Libuše a Jana
Kovalských.
Kdo jste je znali, vzpomenete s námi.
Synové Zdeněk
a Radomír s rodinami.

Kdo měl rád, vzpomene, kdo miloval, nezapomene.
Dne 1. července vzpomeneme
10. výročí úmrtí naší maminky

Boženy Matějíčkové
Dne 17. července vzpomeneme
20. smutné výročí, kdy nás opustila
paní

a 22. ledna jsme vzpomněli
7. výročí úmrtí tatínka

Josefa Matějíčka.

Danuše Benková

S láskou vzpomínají dcera Marie a syn s rodinami.

z Horních Datyň. Vzpomínají maminka
s manželem a sestra s rodinou.

Že se rány hojí, je jen zdání.
V srdci zůstává bolest a vzpomínání.
Dne 1. července 2019 vzpomeneme
nedožitých 75 let a 22. srpna 2019
6 let, kdy nás navždy opustila paní

Dne 5. července vzpomeneme nedožité
75. narozeniny paní

Jarmily Slívové

Marie Danišová.

a 18. června jsme si připomněli
4. výročí jejího úmrtí.
Vzpomínáme s bolestí v srdci.

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

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen
bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
Dne 26. července si připomeneme
7. smutné výročí úmrtí pana

Dne 8. července 2019
si připomeneme 5. výročí úmrtí
pana

Milana Drabiny.

Jana Vlčka.

S láskou stále vzpomíná
manželka Irena s rodinou.

S láskou vzpomínají dcery Radka a Soňa
s rodinami.
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Nabídka kurzů od září 2019
informace občanům

ANGLIČTINA

LATINA A TANEC S LENKOU

Pondělí 23.09.2019 – 08.06.2020, 2.900 Kč/33 lekcí
časy budou upřesněny, učebna č. 11
lektorka: Mgr. Hana Kolmášová
V pondělí 16. září v 16 hodin – informační schůzka pro zájemce
o kurz (není zahrnuta do počtu lekcí) v učebně č. 11 ve Společenském domě ve Vratimově. Na této schůzce budou kurzisté
rozděleni do skupin dle úrovně znalosti anglického jazyka.

Středa 18.09.2019 – 22.01.2020, 1.020 Kč/17 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Kombinace latinskoamerických tanců a posilovacích prvků
vycházejících z aerobicu a pilates.

BOSU

Středa 25.09.2019 – 22.01.2020, 880 Kč/16 lekcí
17:30–19:00, velký sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

JÓGA S LUCKOU PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Pondělí 16.09.2019 – 27.01.2020, 1.020 Kč/17 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Velmi oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění svalů
celého těla.

TABATA

Pondělí 16.09.2019 – 27.01.2020, 985 Kč/17 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky, břicho
a zadek.

Středa 18.09.2019 – 22.01.2020, 985 Kč/17 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Veronika Szczurová
Cvičení s osmi sériemi různých cviků na celé tělo
po osmi kolech. Lekce jsou zaměřené na posilování s vlastním tělem.

RELAX A JÓGA

KRUHOVÝ TRÉNINK

Pondělí 16.09.2019 – 27.01.2020, 985 Kč/17 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Protahování a posilování všech svalových skupin spojeno s koordinací pohybu a správným dýcháním při provádění cviků.

Středa 18.09.2019 – 22.01.2020, 985 Kč/17 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Veronika Szczurová
Kombinace silových a kondičních cviků, které jsou zvoleny tak,
aby se po sobě vždy procvičovala jiná partie těla.

HIIT

PILATES

Pondělí 16.09.2019 – 27.01.2020, 985 Kč/17 lekcí
17:30–18:30, velký sál
lektorka: Veronika Szczurová
Vysoce intenzivní intervalový trénink, při kterém se zvyšuje fyzička i síla zároveň. Cvičení je zaměřeno na posilování celého
těla, ať už se závažím nebo jen s vahou vlastního těla.

Čtvrtek 19.09.2019 – 23.01.2020, 920 Kč/17 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků formou nenáročného aerobního cvičení.

AEROBIC MIX

JÓGA S LUCKOU PRO POKROČILÉ

PILATES

Čtvrtek 26.09.2019 – 23.01.2020, 710 Kč/13 lekcí
17:30–19:00, velký sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

Úterý 17.09.2019 – 21.01.2020, 920 Kč/17 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení břišních
svalů a svalů spodní části zad.

BODYSTYLING

SM SYSTÉM (ABY ZÁDA NEBOLELA)
Úterý 17.09.2019 – 21.01.2020, 1.020 Kč/17 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto problémům předejít.

Čtvrtek 19.09.2019 – 23.01.2020, 930 Kč/17 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení břišních
svalů a svalů spodní části zad.

JÓGA S LUCKOU PRO ZAČÁTEČNÍKY

SM SYSTÉM (ABY ZÁDA NEBOLELA)

Úterý 24.09.2019 – 21.01.2020, 880 Kč/16 lekcí
17:00–18:30, velký sál
lektorka: Lucie Wiejovská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

Čtvrtek 19.09.2019 – 23.01.2020, 1.020 Kč/17 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto problémům předejít.

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

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek www.ksvratimov.cz/kurzy/
nebo osobně v pokladně kulturního střediska. Po naplnění kurzu budete vyzvání k jeho zaplacení.
Úhradu můžete provést v pokladně nebo převodem na účet, více informací na tel. 595 700 751.
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kam ve městě
informace
občanům

KAM VE MĚSTĚ – ČERVENEC, SRPEN
DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

3. 7.

Sherlock Koumes

17:00 Kino Hvězda, rodinný film

7. 7.

O ztracené panence

10:00 Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti

13. 7.

GulášMistr 2019. 6. ročník soutěže ve
vaření kotlíkového guláše na otevřeném
ohni

27. 7.

Letní kino Vratimov – Co jsme komu
zase udělali?

21:00 U pivnice Meteor na stadionu, promítání zdarma

Letní kino Horní Datyně – Po čem muži
touží

21:00 Na hřišti TJ Horní Datyně, promítání zdarma

27. 8.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

17:00 Vratimovská galerie, vernisáž výstavy fotografií a fotogramů

28. 8.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

29. 8.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

3. 8.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

8:00

Hřbitovní 1171 Vratimov, motoklub Pakynostra –
Svobodní motorkáři

DIVADLO

KINO

SPORT

OSTATNÍ

akce kulturního střediska
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Kompostéry zdarma

Pozor na „šmejdy“

Tenisový Babolat tour

Základní kámen pod výstavbu kulturního příbytku byl položen 9. 9. 1969

Zlaté jubileum Společenského domu
Je impozantní a všichni v okolí nám ho mohou závidět. V pondělí
9. září to bude přesně
50 let od chvíle, kdy
byl položen základní
kámen pod výstavbu vratimovského Společenského domu.
Slavnostní událost měla tehdy obvyklý
program. „1. Projev předsedy MěstNV
s. L. Urbance. 2. Slavnostní poklep na základní kámen. 3. Projevy hostů. 4. Přátelská beseda s gestory výstavby,“ zapsal do
obecní kroniky tehdejší městský kronikář.
O výstavbě nového kulturního střediska
ve Vratimově se mluvilo od 60. let minulého století. Důvod byl nasnadě. Nedaleko
za obecními humny vyrostl nový mamutí
hutní kombinát a lidí ve městě začalo rychle přibývat. Proto, jak se dočteme v městské kronice, „30. června 1966 se sešli členové rady MěstNV, MěV KSČ, zástupci
organizací, vedení Vratimovských papíren
a JKS. Sjednotili se na tom, aby se poča-

Společenský dům a prostor před ním se stal středobodem kulturního života města. Na snímku mažoretky ZIK-ZAK a Dechový orchestr ZUŠ při vystoupení na Vratimovské pouti 2019.
Foto: KS

lo s přípravou investičního záměru a aby
Společenský dům byl postaven v prostoru
bývalé farmy ČSS. Byla ustavena komise,
jež měla připravit podklady pro zpracování investičního úkolu a zajistit projektovou

dokumentaci.“ Na své první schůzi dne
5. července 1966 si zmíněná komise stanovila základní úkoly.
pokračování na str. 4

Dárek s puncem Vratimova
Plánujete návštěvu a chtěli byste dát
dárek z našeho města? Připravili jsme
pro vás i návštěvníky Vratimova nabídku propagačních předmětů. Jde například
o deštníky, hrníčky, pera, nákupní a dárkové tašky různých velikostí, flash disky
či pohlednice s vratimovskými motivy
a moderním logem města.
Kompletní sortiment naleznete na
městském webu: https://www.vratimov.
cz/mesto/o-meste/reklamni-predmety/.

Propagační materiály s logem města. Foto: KS

Pokud máte své město rádi, určitě vás potěší i u vás doma.
Vratimovské propagační předměty budou k zakoupení od 2. září 2019 v pokladně Kulturního střediska Vratimov během
pokladních hodin (pondělí–čtvrtek od 8 do
17 hodin, pátek od 8 do 14 hodin) a ve Vratimovské galerii v její otevírací době (středa a čtvrtek od 16 do 19 hodin) a před jednotlivými pořady (kino, divadlo a další).
Bc. David Böhm, místostarosta

Město Vratimov vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa na odboru investic
a údržby obecního majetku Městského úřadu Vratimov

Referent na úseku silničního hospodářství
Bližší informace naleznete na www.vratimov.cz.

Ing. Mičulková, tajemnice

informace občanům

Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitel

Michal Kocurek
(Nezávislí).
• Prosím o krátké představení. Kolik je
vám let, odkud pocházíte, jaké je vaše
vzdělání, kde pracujete, máte rodinu,
jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Jak rád přidávám k dobru, jsem „horal“.
Moje máma pochází ze Šumavy, táta byl
původem z Beskyd a já vyrostl v Mariánských Horách v Ostravě, kde jsem se před
42 lety narodil. Vystudoval jsem Střední
průmyslovou školu stavební v Ostravě. Po
vojně jsem nastoupil společnou cestu životem se ženou Radanou. Jsem hrdým otcem
dvou dětí, se kterými žijeme od roku 2008
ve Vratimově. Profesí jsem stavbyvedoucí
v oboru dopravních staveb. Mým koníčkem je má rodina a zvířena, rád se věnuji
střelbě a kynologii.
• Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Vnímal jsem, že se ve Vratimově neřešilo vše koncepčně a že obyčejný občan
neměl dostatečně silný hlas na to, aby
měl možnost přijít s jakýmkoliv podnětem a eventuálně navrhnout i jeho řešení.

komunálních služeb a dopravních staveb
jsem nejaktivnější převážně v těchto oblastech. Rád hledám technické a organizační
řešení problémů.
• Jak se vám líbí současná tvář Vratimova? Co hodnotíte kladně a co byste chtěl
změnit?
Vratimov je skvělé místo k životu s veřejnou infrastrukturou a občanskou vybaveností, výbornou dostupností veškeré
dopravy (pozn.: mimo letecké), s úžasnou
možností relaxace v blízkosti řeky Ostravice. Určitě je potřeba bojovat za zlepšení
prostředí, které nás obklopuje. A nemyslím
tím jen životní.

Proto jsem podpořil vratimovské sdružení
aktivních občanů Pro Vratimov a vstoupil
do jeho řad. Od roku 2016 jsem jeho předsedou a z toho pramení i má aktivní účast
v komunální politice.
• Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet
na jednání zastupitelstva?
Na základě dosavadní praxe v oboru

• Jaké je vaše politické motto a čeho byste chtěl v politice dosáhnout?
Mé profesní a taktéž životní motto, kterým se řídím je: Kdo chce, hledá způsob.
Kdo nechce, hledá důvod. Z tohoto hesla
pramení i můj cíl v komunální politice –
udělat z Vratimova ještě lepší místo k životu, než je nyní. Ale neznamená to, že by
se nám zde nežilo dobře. Protože ve Vratimově je FAJNĚ!
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Vratimovští mladí hasiči zabojovali!

Družstvo nejmladších vratimovských hasičů
s medailemi a pohárem za vítězství v okresním
kole soutěže Hry Plamen.

Po celoroční fyzicky náročné přípravě si
naši mladí hasiči sáhli na nejvyšší metu.
V okresním kole soutěže Hry Plamen,
konaném 17. a 18. května v areálu HZS
MSK v Ostravě Martinově, vybojovala vratimovská hasičská mládež mezi 15
týmy mladých hasičů zlatou medaili!
Soutěž Hra Plamen je rozdělena na pod-

zimní a jarní kolo, v jejichž rámci děti
Se zlatem na krku a slzami štěstí jsme
soutěží v šesti náročných disciplínách. Na se vesele přestěhovali do naší krásné nově
podzim si zaběhly Branný závod požární zrekonstruované hasičárny. Díky, bando,
všestrannosti a Štafetu požárních dvo- těšíme se na novou sezónu!
jic. Na jaře je pak čekaly Štafety 4x60 m
Bc. Kateřina Neuwirthová
a CTIF, Požární útok CTIF a nejoblíbenějHasiči Vratimov
ší disciplína dětí – Požární
útok. Makali jsme dvakrát,
někdy i třikrát týdně, o víkendech jsme taktéž nelenili.
Dřina se vyplatila a děti se
dočkaly kýženého úspěchu.
Touto cestou bych ráda
poděkovala všem mladým
hasičům za píli a nasazení,
celému našemu týmu vedoucích za obětavost a čas
věnovaný dětem. Nemohu
opomenout skvělý servisní
tým, který nám zajistil vždy
výborné jídlo na soustředěních. Taktéž velké díky patří
rodičům dětí za ohleduplnost
a pochopení, protože tréninky byly náročné a poměrně Družstvo starších hasičů se svými vedoucími.
Foto: SDH Vratimov
časté.
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„Energetičtí šmejdi“ ve Vratimově
Dostali jsme podněty od občanů, že se
ve městě opakovaně pohybují obchodníci,
tzv. energetičtí šmejdi. Máme informaci,
že oslovovali občany v ulici Okružní a na
sídlišti v ulici Na Příčnici (horní paneláky).
Tito lidé obcházejí byty, zpravidla ve
dvou, a nabízejí přechod k údajně levnějšímu dodavateli energií. Nová smlouva
ale v konečném důsledku není výhodnější
a lidé většinou za energie zaplatí více.
Obchodníci se prokazují kartičkou se
svým jménem, identifikačním číslem
a názvem společnosti Centrální výběrová
řízení. Při poměrně agresivní komunikaci
chtějí po lidech ukázat smlouvu se stáva-

jícími dodavateli energií, případně chtějí
ukázat SIPO.
Chceme upozornit občany a hlavně seniory, na které obchodníci cílí primárně,
aby byli obezřetní při podepisování nových
smluv, zvláště tímto zakázaným způsobem.
Město Vratimov vydalo nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád,
kde je v článku 4 zakázán pochůzkový
a podomní prodej s výjimkou charitativních akcí.
Pokud budete obtěžováni podomním
prodejem, a to nejen s energiemi, měli byste sdělit obchodníkům, že v našem městě
je podomní prodej zakázán. Pokud budou
stále naléhat, je možné volat Policii ČR –

oddělení Vratimov 974 728 711, 596 732
nebo 604 127 288.
Velmi dobré je si zapsat typ a SPZ auta,
kterým přijeli, zapamatovat si jména či
popis osob, které vás obtěžovaly. Jakákoli
informace pomůže Policii ČR při šetření.
V této souvislosti připravuje město na letošní podzim seminář zaměřený na bezpečí
seniorů s názvem Projekt Senior v bezpečí
aneb jak nenaletět nekalým praktikám obchodníků.
O termínu a možnosti přihlášení budeme
informovat v dalších číslech Vratimovských novin.
Mgr. Radek Nitka, radní města
Bc. David Böhm, místostarosta

Kompostéry
pro občany zdarma
Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí informuje o projektu Kompostéry pro občany zdarma.
V loňském roce ve Vratimovských novinách proběhla anketa zájmu občanů o kompostéry, které by byly zakoupeny
městem s finanční podporou Operačního programu Životní
prostředí. Z důvodu velkého zájmu občanů bylo rozhodnuto
projekt realizovat. V červenci minulého roku byla podána
žádost o poskytnutí dotace, a protože byly splněny podmínky pro získání podpory, byla žádost úspěšně schválena. Následně proběhl výběr dodavatele kompostérů a v dnešních
dnech by měly být kompostéry doručeny do areálu Vratimovských služeb.
Žádáme všechny občany, kteří měli o kompostér zájem,
vyplnili a odevzdali dotazník na Městský úřad ve Vratimově,
aby si kompostér typu JRK 900 premium osobně vyzvedli.
Hmotnost kompostéru je zhruba 25 kg a balení je ve dvou
částech o rozměrech 20 x 65 x 95 a 10 x 55 x 95 cm (výška-šířka-délka), proto doporučujeme odvoz vozidlem.
Kompostér bude vydán jen při předložení občanského
průkazu, který bude sloužit k zjištění totožnosti občana.
Výdej kompostérů bude probíhat na základě podepsané
smlouvy o výpůjčce na adrese J. Žemly 1083, Vratimov,
v areálu Vratimovských služeb, ve dnech:

úterý

Program:
Tělovýchovná jednota – 15:30–18:00 sportovní odpoledne
(hřiště TJ)

10. 9. 2019 od 7:00 do 16:00 hodin,

Klub českých turistů – 12:30–13:15 jízda auto veteránů
(hřiště TJ)

čtvrtek 12. 9. 2019 od 7:00 do 15:00 hodin,
pátek

Sbor dobrovolných hasičů – 15:30–18:00 Den otevřených
dveří (hasičská zbrojnice), 18:00–1:00 Loučení s létem
(s kapelou Jedeme dál a hostem Vláďou Kuchařem
s Datyňskými písněmi)

13. 9. 2019 od 7:00 do 15:00 hodin.

V případě, že vám nebude vyhovovat žádný termín výdeje,
můžete se obrátit na Mgr. Romana Barana, tel.: 595 705 926,
e-mail: baran.meu@vratimov.cz. Občané, kteří dotazník nevyplnili a neodevzdali, žádat o kompostér nemohou z důvodu omezeného množství kompostérů.
Mgr. Roman Baran
odbor výstavby a životního prostředí

Zahrádkáři – 9:00–18:00 hod. výstava zahrádkářů
(velký sál KD)
Srdečně zvou pořadatelé
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Základní kámen pod výstavbu kulturního příbytku byl položen 9. 9. 1969

Zlaté jubileum Společenského domu
pokračování ze str. 1
Dne 20. července 1966 projednala a schválila stavební
program, který 22. července
s menšími připomínkami
schválila rada Městského národního výboru a s objednávkou předala firmě Stavoprojekt
Ateliér A 1. Studie, kterou připravil Ing. Kupka, dorazila na
Městský národní výbor 21. září
1966. Na jejím základě pak
zpracoval prováděcí projekt
Stavoprojekt Ostrava Ateliér
A 4 Havířov. Plány, které podepsali ing. Valler, ing. Kučera a vedoucí ing. Špaček, byly
předány MěstNV 16. září 1968.
Náklady na výstavbu Společenského domu byly vyčísleny na téměř 10 milionů
tehdejších korun československých. Jelikož MěstNV nebyl
schopen tento náklad financovat z vlastních prostředků
a vzhledem k tomu, že na
podobné akce bylo možno
sdružovat prostředky i jiných
organizací, začal jednat se zástupci vyšších samosprávných
orgánů a okolních podniků.
Na financování stavby se tak
vedle města (1000 000 Kčs)
podíleli okresní a krajský národní výbor (5572 000 Kčs),
Nová huť Klementa Gottwalda (1500 000 Kčs), Beskydské
hotely Frýdek-Místek (1200
000 Kčs), Vratimovské papírny (500 000 Kčs), Komunální služby Vratimov (100 000

Společenský dům krátce po svém otevření.

Dnes je Společenský dům
Vratimov kulturním centrem
nejenom města Vratimova, ale
celého Mikroregionu Slezská
brána. Jeho multifunkční kinosál s kapacitou
228 míst, která se
dá ještě navýšit použitím přístavků,
je největším sálem
v okolí. Pořádají
se v něm divadelní
a kulturní představení pro děti i dospělé, při nichž zde vystupují
renomované divadelní scény
a umělci, které lidé znají z televizních obrazovek. Pro školy i širokou veřejnost promítá

Kčs) a Technoplyn Kunčice
(40 000 Kčs).
Samotnou výstavbu Společenského domu provedl národní podnik Báňské stavby
Ostrava. Slavnostní
otevření domu se
uskutečnilo v neděli
29. dubna 1973 v 10
hodin dopoledne.
Pro současníky bylo
významné, že šlo
o předvečer oslav
28. výročí osvobození města. Společenský dům
pak převzalo do užívání vratimovské Jednotné kulturní středisko v čele s ředitelem Jaromírem Drozdem.

Společenský dům byl oficiálně otevřen v dubnu 1973. A byla to tehdy velká sláva.
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ve Společenském domě Kino
Hvězda, které hrálo při svém
slavnostním otevření sovětský
velkofilm Osvobození k výročí znovuzískání svobody a pro
děti český snímek Práče.
V tanečním sále se konají
plesy a společenské akce. Cvičební sál je využíván k pohybovým kurzům, jež si oblíbila
zejména ženská část populace.
V lednu 2013 byla ve vestibulu kina otevřena Vratimovská
galerie, která seznamuje zájemce s dílem regionálních,
ale i celostátně uznávaných
výtvarných umělců. V kultivovaném prostředí galerie se
konají také tematické přednášky a besedy. K mání jsou
učebny, salónky a další prostory, které využívají zejména
společenské organizace.
Když dva lidé uzavřou manželství, slaví po 50 letech zlatou svatbu. Společenský dům
Vratimov oslaví své „zlaté“
jubileum malým dárkem pro
všechny generace. Ve výroční
den, v pondělí 9. září, se vydá
na cestu proti proudu času
s hrdiny legendárního českého
filmu Cesta do pravěku. Promítání digitálně restaurované
verze jednoho z nejlepších
chlapeckých dobrodružných
snímků světové kinematografie začíná v Kině Hvězda v 17
hodin, vstup je pro všechny
zdarma.
(red)

Foto: Archiv KS
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„Turisté zajisté rozutíkají se po lese...“ (Ivan Mládek)
Letošní turistický kurz žáků 8. tříd ZŠ
Masarykovo náměstí se konal v horkém
týdnu od 10. do 14. června pod vedením učitelek Dany Dalihodové a Pavlíny
Kožušníkové a učitele Honzy Šebesty.
Přestože právě v této době padaly první
letošní teplotní rekordy, podařilo se účastníkům kurzu navštívit všechny plánované
turistické cíle. Jen podle textu známé písně
Ivana Mládka bylo na pedagogickém dozoru vymyslet vždy trasu tak, aby se děti
pohybovaly co nejvíce v bezpečném stínu
lesa.
A co vše objevili? První den absolvovali krásnou procházku kolem vodní nádrže
Horní Bečva, u které je hezké workoutové
hřiště, na jehož prvcích někteří žáci předvedli své dovednosti.
Druhý den je čekala nejdelší túra. Autobusem vyjeli na Pustevny, kde si dokázali
svou odvahu na stezce v oblacích jménem
Valaška. Pak se vydali na zpáteční cestu ke
svému ubytování v Rekreačním středisku
Vítkovice v Horní Bečvě. Ten den celkem
nachodili asi 20 km. Někteří byli upřímně
překvapení, že takovou trasu ušli, někteří
vypadali, že by klidně zvládli ještě jednou
tolik.
Po takovém výkonu si žáci zasloužili
relax v podobě středeční návštěvy biotopu Zavadilka. Nejprve byli překvapení,
že v tomto přírodním koupališti nepoužívají žádnou chemii, a tak zkoumali, jak
se vlastně biotop čistí, později se zcela
oddali nejrůznějším vodním radovánkám.
Odpoledne si po krásné procházce lesem
do hotelu Duo koupili ty nejlepší nanuky,
poháry a domácí limonády na světě.
Čtvrtý den se žáci vydali do Skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm. V první části

Osmáci ze ZŠ Masarykovo náměstí si turistický výlet do okolí Rožnova pod Radhoštěm báječně
užili.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí, Mgr. Pavlína Kožušníková

areálu obdivovali nejrůznější stroje, které naši předkové dokázali rozpohybovat,
i když neznali elektřinu. Byly to např.
hamr, mandl, mlýn nebo lis na nejrůznější oleje. Ve druhé části si prohlédli nejrůznější typy domků ze starého Rožnova
a okolí. Nejvíce je zaujala rekonstruovaná
budova kostela sv. Anny a nedaleký valašský Slavín, na němž jsou pochovány
významné osobnosti severní Moravy.
Nejvíce žáků hledalo hrob běžecké legendy Emila Zátopka, kterého dobře znají ze
svého vystoupení na letošní školní akademii. Celkový krásný dojem z Rožnova pod
Radhoštěm podpořila i návštěva cukrárny
na náměstí, kde si děti pochutnaly na super
zmrzlině a ledové tříšti.
Každý večer po celý týden se osmáci
mohli v areálu RS Vítkovice zdokonalovat v bowlingu, ping-pongu, ve fotbale,
stolním fotbálku a v nejrůznějších stolních
hrách. Ve čtvrtek večer došlo na souboj
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tříd ve výše uvedených disciplínách. Žáci
8. A a 8. B se prali jako lvi a nakonec jejich
zápolení skončilo remízou. Díky výsledku
vyhráli vlastně všichni, a tak se s dobrou
náladou sešli u závěrečného opékání párků.
V pátek na zpáteční cestě autobusem
domů bylo veselo. Žáci zpívali a ozývala
se pochvalná hodnocení. Děti skandovaly
velké díky svým učitelům.
za účastníky kurzu
Tereza Sedláčková a Pavlína Kožušníková

informace
ze životaobčanům
škol

Osmáci vyhráli stavařský víceboj
Jak vyhrát stavařský víceboj? Na tuto
otázku hledali ve středu 26. června odpověď žáci 8. tříd ZŠ Masarykovo náměstí,
kteří se zúčastnili soutěže žáků základních
škol, jež pro ně připravili zaměstnanci
a žáci SPŠ stavební v Ostravě-Zábřehu.
Osmáci zápolili v osmi disciplínách, které nějak souvisely s výukou na střední stavební škole. Projeli se stavebními kolečky
naloženými cihlami slalom, luštili křížovku s pojmy ze stavebnictví, poznávali nejslavnější světové budovy, hádali pojmy
z architektury, rozpoznávali zašifrovaná
přísloví, počítali výměru místnosti, snažili se zapamatovat co nejvíce předmětů ze
stavby, podle obrázku skládali 3D puzzle.
Ani se nenadáli a bylo tu vyhlášení, které
pro naše děti přineslo radostné překvapení.
Žáci 8. A se umístili na jednom ze tří druhých míst, žáci 8. B dokonce v konkurenci
šesti škol vyhráli! Domů si odnášeli nejen
reklamní tašky, ale jako vítězové i celou
Marlenku!

Vratimovští osmáci, kteří se zúčastnili soutěže na SPŠ v Ostravě-Zábřehu.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí, Mgr. Pavlína Kožušníková

Kromě úspěchu v soutěži si s sebou děti
odvezly i mnoho příjemných zážitků a nových informací z dobře fungující střední
školy. A kdo ví, možná že právě toto pří-

jemné dopoledne rozhodlo o budoucím povolání některého z nich.
koučka vítězného týmu
Mgr. Pavlína Kožušníková

Předškoláci navštívili Vodní mlýn Wesselsky

Děti před vstupem do památkového vodního mlýna.

Součástí koncepce MŠ Vratimov je ekologická výchova, která zde prolíná veškerým děním. Cílem je rozvíjet v dětech díky
prvkům environmentální výchovy ekologické myšlení a chování.
Tématem pro školní rok 2018/2019 je
Voda, vodička a mottem slova spisovatele
Petera Swansona „Ne všichni a ne všude si
jí váží, teprve její velký nedostatek nebo
přebytek k ní obrací pozornost veřejností“.
Děti vedeme ve školce k tomu, aby poznaly význam vody a pochopily, proč je
důležité jí šetřit. Koncem školního roku
jsme se proto vydali na výlet do Vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder.
V úterý 18. června jej navštívily děti ze tří-

Foto: MŠ Vratimov

dy U pomněnky, U konvalinky, ve středu
19. června předškoláci ze třídy U slunečnice, U pampelišky.
Zachovalý komplex vodního mlýna
s mlecím zařízením a náhonem v areálu
zemědělské usedlosti je ojedinělý. První
zmínka o něm pochází z roku 1545. Od
druhé poloviny 18. století do svého vysídlení do Něměcka ho vlastnila rodina
Wesselsky, jejímž pokračovatelem se stal
v roce 1946 jejich příbuzný Hubert Pazdera. V současnosti je mlýn kulturní památkou a spravuje ho Pazderova dcera Věra
Králová s manželem.
Po příjezdu do mlýna nás jeho správci
pěkně přivítali a po malé svačině uvnitř
6

dvora pozvali na exkurzi po areálu. Děti
pozorovaly pozoruhodné dřevěné mlýnské
kolo o průměru 3,6 metru ukotvené v kamenné lednici a funkční mlýnskou technologii s mlýnskými kameny, kterou hlídal
hastrman. Uvnitř mlýna si prohlédly strojovnu, zajímavé dobové artefakty a expozici pečení chleba. Společně s mlynářkou nás
provázel mlynářský rarášek, který dával
dětem rozmanité otázky.
Povídání o mlýnu a životě v něm bylo
poutavé a zajímavé. Děti se seznámily
s ukázkami využití přírodních materiálů ve
stavebnictví a vodní síly. V rozlehlé zahradě a sadu pak s chutí poobědvaly tzv. větší
svačinu, kterou jim připravili rodiče, zahrály si pohybové hry, proběhly se, postavily
domečky ze sena a pozorovaly přírodu.
Výlet umocněný krásným počasím se
dětem líbil. Navíc si obohatily vědomosti
o mlynářství, hospodaření a dřívějším životním stylu.
učitelka Pavla Čelinská
MŠ Vratimov

Jednou z netypických atrakcí byla zábava v seně.

informace občanům

Akce Domu dětí a mládeže
Křižovatka zájmů

Nabídka kroužků DDM pro školní rok 2019/2020

První školní den 2. září 2019 od 10 hodin bude Dům dětí
a mládeže otevřen všem zvídavým návštěvníkům, aby si mohli prohlédnout vzdělávací prostory. Plynule budeme pokračovat odpoledne od 15 do 18 hodin akcí Křižovatka zájmů. Na
této akci budeme provázet rodiče s dětmi po budově. Mohou
dostat informace od zaměstnanců DDM Vratimov o vhodnosti
zájmového kroužku pro své dítě. Nabídneme rovněž vizuální
ukázku některých kroužků (Mažoretky, Black and Brown, Robotika…), kde budou přítomni vedoucí kroužků a budou připraveny i ukázky z činnosti. Pro návštěvníky akce mladší 18 let
máme připravené menší upomínkové předměty. Akce je zdarma
a koná se za každého počasí.
Bližší informace: Marcela Grácová, tel. 739 201 077
m.gracova@ddmvratimov.cz.

Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM) je zařízením zájmového vzdělávání. Naším cílem je smysluplné naplnění volného
času především dětí a mládeže, ale i dalších zájemců. Jednou
z forem činnosti DDM jsou pravidelné kroužky. Zájemci si mohou přijít vyzkoušet kroužky, které je zaujmou, seznámit se s jejich plánem, náplní a vedoucím ve zkušebním týdnu od 16. září.
V týdnu od 23. září již bude probíhat ostrý provoz kroužků s přihlášením.
Nabídka a rozvrh kroužků, kurzů a dalších aktivit DDM pro
školní rok 2019/2020 bude zveřejněna od 2. září na webových
stránkách www.ddmvratimov.cz. Od tohoto data bude možné se
přihlásit buď on-line (pouze pro stávající účastníky zájmového
vzdělávání) nebo telefonicky či mailem.
Všem zájemcům doporučujeme navštívit akce Den otevřených dveří a Křižovatka zájmů, které proběhnou v pondělí
2. září od 10 do 18 hodin v prostorách Domu dětí a mládeže
Vratimov v ulici Frýdecké 377/61. Na děti a jejich rodiče budou čekat kromě zaměstnanců i vedoucí kroužků, kteří budou
nabízet zajímavé možnosti trávení volného času v našem zařízení. Pro děti budou připraveny doplňkové hry a soutěže. Pro
návštěvníky akce mladší 18 let bude připraven dárek dle výběru. Bližší informace o všech aktivitách Domu dětí a mládeže
Vratimov naleznete na ww.ddmvratimov.cz nebo na facebooku
www.facebook.com/DDMVratimov.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Putování za švestkovou vůní
V neděli 22. září 2019 vás zveme na obnovení tradiční akce
Putování za švestkovou vůní. Akci jsme pro vás a vaše děti připravili ve spolupráci s vratimovským Mysliveckým sdružením
Hubertka. Čeká vás procházka po trase s ovocnými úkoly. Cílem putování je myslivecká chata Hubertka. Přivede vás tam
vůně švestkových knedlíků, které si děti samy budou moci uvařit a sníst. Kolem myslivecké chaty pak budou připraveny další
hry. Start na okruh od DDM bude umožněn v době: 14–15 hodin, konec akce v 18 hodin.
Informace: Klára Pastorková, tel. 607 516 187
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Ohlédnutí za letními tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal
o letních prázdninách 20 táborů pro děti,
mládež i dospělé účastníky. Táborů se zúčastnilo okolo 600 účastníků. Z toho sedm
táborů bylo „příměstských“ – to znamená,
že rodiče ráno děti přivedli na „domeček“
a odpoledne si děti vyzvedli. Pro děti byl
připraven bohatý program včetně zajímavých výletů. Mezi tábory byla i odborná
soustředění například pro mažoretky, badminton, pobyt s bojovým uměním u moře
nebo CRAFTCamp.
Pobytové tábory probíhaly na různých
místech (Horní Žleb, Lukavec, Myšinec,
Horní Bečva, Krásná, Švarná Hanka…)
a v různých typech ubytování, od stanů po
ubytovny hotelového typu. Takže vybrat
si mohl opravdu každý. Všechny tábory
byly motivované celotáborovou hrou, která vytvářela atmosféru každého z táborů.
Tak například mohli účastníci táborů být
Badateli či Výtvarníky, poznat své limity s Avengers, vypravit se na Školu čar
a kouzel a podobně.
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.
Aby se mohli tábora zúčastnit, absolvo-

O pohodě na letních táborech svědčí i zprávy na Facebooku. U tohoto snímku jsme si například
přečetli: „To jsme my... Jsme oranžoví, růžoví, zelenkaví, žlutí... Jsme prostě ČAROVNÍ... Studenti
Školy čar a kouzel v Krásné.“
Foto: DDM

vali všichni celodenní vzdělávání v rámci
svého volného času. Za svou práci obdrželi velmi skromnou finanční odměnu. Pro
zachování nízkých cen našich táborů jsou
tito výjimeční lidé ochotni pracovat jen za
dětský úsměv. Proto mi dovolte poděko7

vat jim za jejich práci alespoň touto cestou. O tom, že se tábory povedly, svědčí
dopisy rodičů. Děkujeme za důvěru a už
nyní připravujeme tábory na léto 2020.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

informace občanům

Knihovna není jen půjčovnou knih. Nabízí také spoustu různých akcí a aktivit

Připomněli jsme si 100 let knihovního zákona
Dne 22. července jsme oslavili 100 let
od vydání prvního knihovního zákona –
Zákona o veřejných knihovnách obecních
č. 430/1919 Sb.
V řadě měst a obcí fungovala knihovna
již před rokem 1919. Byly to knihovny
především spolkové, které většinou působily jako knihovny veřejné ještě před
vydáním vlastního zákona. Tento zákon
zavedl povinnost zřídit knihovnu v každé
obci a menšinovou knihovnu tam, kde bylo
národnostně smíšené obyvatelstvo. Zákon
také stanovil povinnost zřizovat nezávislé
knihovní rady, které měly na starost provoz knihovny. Poprvé byl také formulován
zákonný požadavek na knihovnické vzdělání, což vedlo o rok později k založení
Státní knihovnické školy.
Na zákon navazovalo Nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 607 Sb., které definovalo, že
účelem veřejné knihovny „jest doplňovati
a prohlubovati vzdělání obyvatelstva četbou naučnou i zábavnou, mající skutečnou
hodnotu vnitřní.“
Pro čtenáře i nečtenáře
Během července jste mohli v knihovně
zhlédnout putovní výstavu k této tématice
s názvem Prvorepublikové knihovnictví.
V současné době už nejsou knihovny jen
půjčovnami knih a časopisů, ale nabízejí
Městská

knihovna
VRATIMOV

ků a informačních pracovníků (SKIP). Jde
o Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven,
Den pro dětskou knihu či Noc s Andersenem. O pestrosti pořádaných akcí vypovídají i jejich názvy: Poledníček, Setkání
maminek – s knížkou do života, Čteme
s nečtenáři, Pasování druháků na čtenáře,
Lovci perel, Knížka pro prvňáčka. Pořádáme zábavné soutěže s malými odměnami, hostili jsme také populární spisovatele
a ilustrátory, například Jiřího Fixla, Kláru
Smolíkovou, Petru Braunovou, Danielu
Krolupperovou, Zuzanu Pospíšilovou, Alenu Ježkovou, Cyrila Podolského a další.

Jeden z panelů výstavy Prvorepublikové knihovnictví, věnovaný knihovnictví na Frýdecko-Místecku.
Foto: MK

knihy z edice Kouzelné čtení a Albi tužky, audioknihy, tematické kufříky a tašky,
společenské hry a prostorové publikace.
Mají pestrou nabídku kulturních a vzdělávacích akcí. Připravují programy pro
děti a teenagery, besedy pro školy, setkání s autory, scénická čtení, soutěže a další
atraktivní akce.
Naše knihovna, jako jedna z mnoha, se
aktivně zapojuje do celostátních kampaní
a akcí organizovaných Svazem knihovní-

Ročně 7800 návštěvníků
Knihovna Vratimov úzce spolupracuje
se školami a mateřskými školami. Ročně
připravuje kolem 90 kulturních a vzdělávacích akcí pro žáky škol i širokou veřejnost. Každoročně do knihovny zavítá okolo 7800 návštěvníků!
Pro studium a vyhledávání informací
máme veřejně přístupný internet a díky
knihovnímu systému Clavius jsme k dispozici 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Bohužel, vzhledem k prostorovým možnostem nemůžeme být místem k odpočinku
pro seniory ani zázemím pro děti a mládež,
jak už tomu ve většině knihoven je.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Městská knihovna informuje

Připravujeme:

Výstavy a výstavky

Akce pro mateřskou školu

30. září – 6. října: Týden knihoven

• Výstava Pověsti ze Slezské brány – komiksové zpracování žáky ZŠ Masarykovo náměstí (10 let od vzniku).
• Podzimní výstavka dětských knih.

• Poledníček (3. října, podzimní čtení).

• Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí do
knihovny jako čtenář, promineme do
konce roku 2019 registrační poplatek.
• Vyhlašujeme amnestii dlužníkům knih,
v tomto týdnu nebudeme odesílat upomínky!
• Čtenáři, kteří si půjčují knihy na průkazy rodinných příslušníků, dostanou
průkaz s platností do konce roku 2019
zdarma.

Čteme s nečtenáři
(pro děti od 4 let)

• 1. října od 16.30 hodin (Co to šustí
v listí?).
Setkání maminek – s knížkou do života
(Podzim v přírodě)

• Pátek 4. října od 10.00 hodin.

Akce pro základní školy

• Pasování druháků na čtenáře.
• Besedy Co to šustí v listí?
• Setkání se spisovatelkou Markétou Harasimovou.
Zábavná soutěž v knihovně:
Znáte naše ilustrátory?

• Po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna.

Místní knihovna Horní Datyně informuje
Připravujeme
Pondělí 2. října: Týden knihoven

• Všem registrovaným čtenářům bude
prodloužena registrace o dobu uzavření knihovny přes letní prázdniny, tedy
o dva měsíce.
• Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí do
knihovny jako čtenář, promineme do
konce roku 2019 registrační poplatek.

• Vyhlašujeme amnestii dlužníkům knih,
v tomto týdnu nebudeme odesílat upomínky!
• Čtenáři, kteří si půjčují knihy na průkazy rodinných příslušníků, dostanou
průkaz s platností na 365 dní zdarma.
Výstava

• Výstava 60 let Kulturního domu v Horních Datyních v chodbičce knihovny.
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Akce pro základní školu
(ve vratimovské knihovně)

• Pasování druháků na čtenáře.
Zábavná soutěž v knihovně:
Znáte ilustrátory dětských knih?

• Po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

informace občanům

Rovnovážka přináší
vzdělávání ženám
Místní nezisková
organizace
Rovnovážka s finanční
podporou
města
Vratimov přináší vratimovským
ženám novinku – sérii podzimních vzdělávacích seminářů na
aktuální témata.
První z nich nese název Rizika internetu (21. 9. 2019) a poukazuje na to, že internet je sice
obrovským zdrojem informací,
prostředkem komunikace a výměny dat, ale přináší mnohá rizika pro dospělé i děti v podobě
kyberšikany, kybergroomingu,
sextingu, falešných zpráv a další. Tématem vás provede Lukáš
Látal
Druhé téma SMART žena
(26. 10. 2019) ukáže ženám,
jak si díky mobilním či PC aplikacím zjednodušit každodenní
život, např. systematizovat poznámky a úkoly, synchronizovat a sdílet kalendáře, využívat
pokročilé techniky vyhledávání

Senioři prožili
úžasný červen

informací. Lektorkou semináře
je Markéta Ubíková.
Třetím tématem je Rodič
leader (16. 11. 2019) a jak už
název napovídá, bude se zabývat moderním rodičovstvím
a dotkne se i tématu role ženy,
která v dnešní době vůbec není
jednoduchá. Seminář povede
Michaela Holišová.
Kapacita seminářů je omezená na 40 osob. Před každým
seminářem je proto potřeba
si závazně rezervovat místo u Kateřiny Žvakové na tel.
737 623 309 nebo na e-mailu
rovnovazka.kz@seznam.cz.
Semináře proběhnou v salonku Společenského domu ve
Vratimově vždy v sobotu od
9 do 12 hodin. Na místě bude
k dispozici drobné občerstvení.
Vstupné dobrovolné. Další informace na www.rovnovazka.
cz a na facebooku Rovnovážka.
Za organizační tým Rovnovážky
Klára Tidrichová

Červen se stal pro členky vratimovského Spolku seniorů
úžasným měsícem plným zážitků.
5. června uspořádal DDM divadelní festival, během nějž nám
dětské divadelní kroužky zahrály několik divadelních pohádek.
Bylo to báječné a herce jsme odměnily potleskem. Po představení jsme šly na hřiště, kde nám děti opékaly buřty. Ani my,
seniorky, jsme ale nepřišly s prázdnou, a tak byl stůl hned plný
dobrot. Přišly také seniorky z Paskova a Řepišť. Dobrá nálada
nechyběla, byl to opravdu krásný den.
7. června jsme jely do Klimkovic na výlet s názvem Hůl je
cool. Opět úžasná práce DDM. Výlet byl spojen s kurzem severské chůze (nordic walking), při které se využívá speciálních
trekkingových holí. Po nácviku chůze jsme se posilnily výborným obědem a absolvovaly ještě malou procházku. Ani jsme
netušily, jak krásný je v Klimkovicích lesopark.
14. června jsme byly pozvány do Společenského domu s restaurací U Máně v Řepištích na folklorní vystoupení. Jako první
se představil Paskovjanek, po něm se předvedl soubor Danse-voyage z ruského města Kostroma. Byla to nádhera! Nakonec
nám zahrála cimbálovka ZUŠ Vratimov.
22. června jsme byly pozvány opět do Řepišť na závěrečné
vystoupení Festivalu nejmenších houslistů. Představily se děti
z Havířova. Venku nám potom zahrála cimbálovka, počasí nám
přálo, dostaly jsme báječné pohoštění…
Prostě úžasný červen!

Sportovní klání seniorů
Hezké dojmy si odnesli vratimovští senioři a členové spolku
tělesně postižených ze Sportovního klání seniorů, jehož nultý
ročník uspořádala 20. července na hřišti TJ Sokol Hrabová
Kulturní komise Rady městského obvodu Ostrava-Hrabová.
Vratimovští, které doprovázeli
starosta města Martin Čech
a místostarosta David Böhm,
utvořili dvě osmičlenná družstva, Vratimov 1 – tělesně postižení a Vratimov 2 – senioři,
která se utkala se stejně počet-

nými týmy Oprechtic, Paskova,
Nové Bělé, Staré Bělé, Hrabové družební a Hrabové domácí. Soutěžilo se ve speciálních
konkurencích, které připravila
jednotlivá družstva. Po skončení soutěžní části her nabídli
pořadatelé účastníkům pohoštění a hudbu k poslechu i tanci.
Akce byla opravdu úžasná, se
skvělou atmosférou, navíc přálo počasí. Doufám, že taková
klání budou pokračovat.
Za vratimovské seniory
Anna Huppertová

Za členky Spolku seniorů děkuje
předsedkyně Anna Huppertová

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů
Slezská brána Horní Datyně v září

Vratimovské týmy na startu Sportovního klání seniorů. V roli jejich patronů se zúčastnili starosta a místostarosta města Martin Čech a David
Böhm.
Foto: manželé Hromádkovi, Hrabová

•

4.–8. 9. – Autobusový zájezd na 3. mezinárodní sraz turistů, který se koná v středisku Kismáros v Maďarsku, poblíž
vodního díla Gabčíkovo-Nagymáros.

•

8. 9. – 61. ročník Bezručova výplazu na Lysou horu – Hore
synku na Lysu! Účast individuální.

•

21.–22. 9. – 70. ročník Srazu turistických oddílů mládeže
(TOM) zabývajících se tábořením a turistikou v Údolí Seziny u Zbyslavic.

•

27. 9. – Křest knihy k 120 letům turistiky v Ostravě v areálu
hornického muzea Landek v Ostravě-Petřkovicích.

•

28. 9. – Hlavní akce měsíce. V Den české státnosti se v rámci seriálu jubilea beskydské turistiky uskuteční od
10 hodin setkání u chaty na Slavíči, jehož účastníci
vzpomenou 120 let turistiky v tomto místě a historii
Hadaščokovy a Kolářovy chaty. Místo je přístupné
z chaty TJ Horní Datyně na Morávce.
Za KČT Slezská brána Horní Datyně
Jan Sládek, Jan Tlolka
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Den pěstounství v Moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj vyvíjí neustálou
snahu k propagaci náhradní rodinné péče,
snahu ke zvýšení informovanosti mezi
občany a především k motivaci a získání dalších příznivců a žadatelů pro výkon
smysluplné a nelehké profese náhradních
rodičů. Moravskoslezský kraj si velmi váží
všech náhradních rodičů, kteří jsou schopni
a ochotni poskytnout domov dětem, které
by jinak vyrůstaly v ústavních zařízeních.
Uvědomuje si, že je žádoucí činit potřebné kroky ke zvýšení společenského statusu
těchto osob a rovněž považuje za nezbytné ocenit náhradní rodiče v jejich náročné
a nelehké roli. To je také jedním z důvodů,
proč se Moravskoslezský kraj intenzivně
věnuje propagační kampani náhradní rodinné péče a realizaci Dne pěstounství. Tuto
aktivitu vnímá nejen jako vhodnou formu
propagace, ale především jako symbol
poděkování a ocenění všem pečujícím náhradním rodičům, kterým nejsou lhostejné
osudy opuštěných či ohrožených dětí. Den
pěstounství se tak stává již tradičním místem vzájemného setkávání pěstounských
rodin a dalších osob angažovaných v procesu náhradní rodinné péče.
V roce 2017 a 2018 Moravskoslezský
kraj ve spolupráci s více než 15 organizacemi, které v oblasti náhradní rodinné péče
působí, uspořádal již dva ročníky Dne pěstounství, a to formou celodenních happeningů, na které přišlo v každém roce téměř
2000 návštěvníků z řad pěstounských rodin
a přibližně stejné množství osob z řad široké veřejnosti. V letošním roce byl taktéž

předložen radě kraje návrh na realizaci III.
ročníku Dne pěstounství, který rada kraje
podpořila a odsouhlasila. Společenská akce
se uskuteční dne 12. října od 10 do 18 hodin
v Dolní oblasti Vítkovice.

Během této společenské akce bude
umožněn pěstounským rodinám bezplatný
vstup do interaktivních expozic Velkého
a Malého světa techniky či vstup na Bolt
Tower (omezený na 100 vstupů dle provozních možností provozovatele). Pro všechny
účastníky bude navíc zajištěn po celý den
bezplatný zábavný program sportovního
a zážitkového charakteru. V letošním roce
bude doprovodný program zpestřen např.
o skákací hrady, deskové hry, interaktivní
zábavné taneční vystoupení, science show
či fotokoutek, kde se budou moci všichni
účastníci vyfotit a odnést si tak ze Dne pěstounství památku v podobě fotografie.
Rozšířena bude i nabídka produktů sociálních podniků s různými druhy občerstvení. V rámci Dne pěstounství nebudou
chybět zástupci doprovázejících organizací
s jejich edukačními a zábavnými programy
(např. malování na obličej, tetování henou,

tvůrčí vlasová dílna, soutěže, lukostřelba,
projížďky na koni) či registrační stánek
s nabídkou výhodných rodinných pasů.
Návštěvníci se budou moci zúčastnit
přednášky Mgr. Jana Špilara na téma významu rodiny v životě dítěte. Zajímavým
bonusem bude diskuze s mladými lidmi,
kteří prožili své dětství v dětských domovech a s pomocí organizace Mimo domov
se učí žít samostatný život.
Lákadlem pro návštěvníky se může stát
hudební vystoupení muzikálového zpěváka Tomáše Savky a jeho kolegyně Martiny Šnytové, děti a mládež přivítají hudební
a taneční číslo Patrika Ulmana nebo vystoupení parkouristů.
Moravskoslezský kraj ani letos nezapomněl obdarovat návštěvníky z řad široké
veřejnosti a pro ty, kteří v den konání akce
dorazí, zajistil 20% slevu na vstupném do
Malého a Velkého světa techniky. Návštěvníci z řad veřejnosti mohou stejně jako pěstounské rodiny využít zdarma celodenního
zábavného programu pro děti i dospělé.
Kraj si váží toho, že pěstouni patří k lidem, kteří jsou ochotni více dávat než dostávat, a má za to, že je potřebné motivovat
je vhodně k jejich významné a smysluplné
práci a především je za to také náležitě ocenit. I v letošním roce proto budou v rámci
Dne pěstounství v Moravskoslezském kraji
oceněni formou dárkového voucheru tři komisí vybraní pěstouni, kteří významně přispěli k rozvoji náhradní rodinné péče.
Bc. Alice Miková
odbor sociálně-správní

Svatý Václav, patron České země
Den české státnosti. Určitě hezký a důstojný název pro státní svátek. V roce 2000
ho vyhlásila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a slavíme ho 28. září. Odkazuje
na násilnou smrt svatého Václava, jednoho

ze symbolů české státnosti a patrona České
země. I proto měl podle původního návrhu
nést označení Den české státnosti – Svatý
Václav. Po sněmovní debatě byl ale schválen zkrácený název.

ZAMYŠLENÍ
Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých a postavou, jejíž tradice sehrála důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie
v rámci křesťanské Evropy. Přesto o něm
víme velice málo a žádné spolehlivé historické doklady o jeho životě neexistují.
Měl se narodit okolo roku 907 jako syn
knížete Vratislava I. z rodu Přemyslovců.
Na trůn usedl možná v roce 925, o několik let později, 28. září v roce 935 nebo
929, byl zavražděn ve Staré Boleslavi
vlastním bratrem Boleslavem, či spíše
členy jeho družiny. Stará Boleslav je dnes
součástí města Brandýs nad Labem. Zda
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šlo opravdu o úkladnou vraždu nebo bratrskou šarvátku, do které tragicky zasáhli
Boleslavovi muži, dnes nevíme. Objevují
se dokonce pochybnosti, zda svatý Václav
měl vůbec bratra Boleslava. Vždyť jména
Václav a Boleslav znamenají to stejné –
„více slav“.
Ať tak či onak, osoba svatého Václava
musela být ve své době skutečně významná a oblíbená. Jeho kult se totiž začíná
prosazovat už ve druhé polovině 11. století
a časem sílí. Vedle jeho velké zbožnosti, kterou vyzdvihuje církev, patřilo mezi
jeho zdůrazňované přednosti to, že pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným
a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv
děla křivda. Až budeme rozmrzelí z toho,
že svátek připadá zrovna na sobotu a navíc
při něm budou zavřené obchody s prodejní
plochou nad 200 metrů čtverečních, mohli
bychom se nad tím zamyslet.
(red)

informace sport
občanům

Tenisový turnaj Babolat tour 2019
Vratimovské tenisové kurty se staly
v neděli 11. srpna již tradičně místem konání jednoho ze sedmi turnajů Babolat tour
– 17. ročníku tenisového okruhu pro děti
od 8 do 9 let. Turnaje se zúčastnilo 36 malých tenistů z celého Moravskoslezského
kraje, ale také z Polska.
Hráči byli rozděleni do 12 skupin po
třech hráčích. Ve skupinách sehráli utkání
každý s každým do čtyř gamů a první dva
ze skupiny postoupili do hlavní soutěže,
která se pak již hrála klasickým „pavoukem“. Ostatní hráli v soutěži útěchy.
Děti, i přes velké horko, které ten den
panovalo, předvedly bojovné výkony
a i přes mladý věk hráčů byl k vidění tenis
na velmi dobré úrovni. Nás jako pořadatele potěšily pochvaly od rodičů za perfektní
organizaci a průběh turnaje, také se velmi
líbil areál našich kurtů.
Vítězem turnaje se stal Martin Slováček
(TJ Start Ostrava-Poruba), který ve finále
porazil Davida Smolíka (Beskydský tenisový klub), na 3. příčce se umístil Tomáš
Havel (TK Agrofert Prostějov). Našeho
turnaje se zúčastnilo devět vratimovských

Zleva: trenér Roman Kupka, vratimovští účastníci turnaje Barbora Janošová, Natálie Furmánková,
Nela Macura, Šimon Valkovič, Tomáš Cielecký, Vojta Vantuch, Filip Vrajík, Tobiáš Palupa a Daniel Parzyk, vpravo trenérka Jana Biolková.
Foto: TC Biocel Vratimov, Lenka Valkovičová

tenistů: 14. Barbora Janošová, 16. Natálie
Furmánková, 18. Nela Macura, 23. Vojta
Vantuch, 26. Tomáš Cielecký, 27. Šimon
Valkovič, 29. Filip Vrajík, 30. Tobiáš Palupa, 34. Daniel Parzyk.

Z vratimovských hráčů se nejvýše umístila Barbora Janošová. Z vratimovských
kluků se dostal nejvýš Vojta Vantuch.
Mgr. Jana Biolková
TC Biocel Vratimov

Hledají se nové tenisové naděje
Tenisový klub Biocel Vratimov pořádá nábor dětí do tenisové přípravky (pro děti narozené 2013,
2014, 2015) ve čtvrtek 12. září v 18 hodin v areálu tenisových kurtů. V případě nepříznivého počasí
proběhne nábor v klubovně tenisového oddílu.

trenéři TC Biocel Vratimov

Sokolské informace
A jsme znovu na počátku nového školního roku. Věřím, že jste si léto užili a teď
hledáte, jak vyplníte volný čas sobě nebo
svým dětem. Sokol vám nabízí řadu cvičení a akcí už od září. Cvičit můžete během
celého roku nebo třeba jen během tohoto
měsíce.
Jistě si vzpomenete na květnový SokolVrat – pěší putování po Beskydech. Již
druhým rokem na něj navazuje zářijový
KoloVrat, cykloputování na 95, 55 nebo
36 km, které se uskuteční v sobotu 14.
září. Účastníci nejdelší trasy mají sraz na
nádraží v 7:50 hodin, odkud se přesunou
vlakem do Beskyd a tam teprve budou šlapat na kole. Kratší trasy odstartujeme na
cyklostezce od Coolárny Vratimov, kde
si můžete zapůjčit tandemové či singlové
kolo. Výběr kol a zkušební jízdy od 9:30
hodin, odjezd v 10 hodin. Zapůjčení dohodněte předem v Coolárně. Propozice
s popisy tras najdete na našich webových
stránkách či facebooku. Na celou akci je
třeba se přihlásit do 12. září.

Vzpomínka na SokolVrat 2019. Foto: TJ Sokol

V pátek 20. září od
9:30 hodin pořádáme
za podpory městského
úřadu a kulturního střediska 12. ročník Běhu naděje. Svou účastí
a příspěvkem podpoříte správnou myšlenku – boj s rakovinou. Veškeré finanční
prostředky putují do výzkumných a léčebných ústavů zabývajících se touto problematikou. Loňského ročníku se zúčastnilo
942 účastníků a výše jejich příspěvků činila 16 658 korun, což byla nejvyšší částka,
kterou jsme odeslali z našeho Běhu nadě11

je za dobu jeho pořádání. Podpořte i letos
správnou věc! Děkujeme.
Vratimovský Sokol se letos potřetí zapojí do celorepublikové akce Noc sokoloven,
a to rovněž v pátek 20. září. Přijďte zažít
sokolovnu potmě na stezce odvahy pro
děti i dospělé od 19:30 hodin. Bude také
možnost posedět u táboráku, opéct si buřty
a sdílet čas společně.
Česká obec sokolská chce stejně jako
v minulosti zapojit do pohybových aktivit
co nejširší veřejnost, proto pořádá v týdnu
od 16. do 22. září akci Spolu v pohybu.
Ani naše jednota nezůstává stranou a přichází v tomto týdnu s nabídkou otevřených
cvičebních hodin. Můžete si přijít zdarma
zacvičit v pondělí, čtvrtek a neděli do cvičení pro ženy s Lenkou (dle rozpisu) a ve
středu 18. září od 16:30 hodin s dětmi do
cvičení pro rodiče a děti s tetou Irenou.
Bližší informace ke všem akcím najdete
na plakátech, webu či fb Sokola.
za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Irena Heinichová

informace občanům

Pobočka České spořitelny končí
Ke dni 25. září tohoto roku bude ukončen provoz
pobočky České spořitelny (ČS) v ulici Frýdecké
1094 ve Vratimově. Informovala o tom oblastní ředitelka retailového bankovnictví ČS pro okres Ostrava-město Silvia Tumidalská. Nejbližší pobočkou
ČS, jejichž služeb budou moci občané Vratimova
používat, bude pobočka v Nová Karolina Parku
v Ostravě (ul. 28. října 3348/6, tel. 956 760 000),
která je otevřena od pondělí do čtvrtka v době od 9
do 17 hodin a v pátky od 9 do 16 hodin.

Bankomat pro výběr hotovosti nebo provádění úhrad, třeba zaplacení složenek, bude i nadále
k dispozici.
„Kompletní služby vám samozřejmě poskytneme i v kterékoli jiné pobočce. Své účty a finance
můžete pohodlně spravovat i ve svém internetovém bankovnictví. Pokud nevíte jak na to, volejte
na bezplatnou telefonní linku 800 207 207. Rádi
vám pomůžeme,“ slíbila občanům Vratimova Silvia Tumidalská.
(red)

Vítězstvím Vratimova 1:6 skončilo utkání starých gard TJ Sokol Hrabová – FC
Vratimov. Tým FC Vratimov tvořili hráči
Plaskura, Markovský, Adámek, Valenčín,
Žižka, Cudrák, Drozd, Molnár, Hrabec, Pikonský, Mikeska, Svatonský, Ler, Drastih,
trenér Milan Svatonský, vedoucí Svoboda,
Mareš a členové realizačního týmu Neborák, Tylšar, Hornák a Mačák.
Střelci branek: Pikonský 2, Hrabec 2,
Svatonský, Zižka.
Utkání se hrálo u příležitosti 90 let založení hrabovské kopané v sobotu 29. června
odpoledne na hřišti v Hrabové.
Za starou gardu FC Vratimov
Kamil Hrabec

Členové týmu staré gardy FC Vratimov.

Foto: FC Vratimov

Kdy na fotbal
Přehled domácích utkání FC Vratimov
Muži A
Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
(MSKFS), Krajský přebor, 1. A třída,
skupina B. Vždy v sobotu.
7. 9., 16:00 FC Vratimov – Smilovice
21. 9., 16:00 FC Vratimov – Stonava

Muži B
Městský fotbalový svaz (MěFS) Ostrava,

Přehled žákovských utkání hraných na stadionu ve Vratimově
7. 9., 10:00, mladší žáci: FC Vratimov – Řepiště.
20. 9., 16.30, přípravka U9: FC Vratimov – Hlubina.
Městská soutěž, skupina B
20. 9., 16:30, přípravka U11: FC Vratimov – Šenov.
Městská soutěž, skupina C
21. 9., 10:00, mladší žáci: FC Vratimov – Rychvald.

Městský přebor

27. 9., 16:30, přípravka U9: FC Vratimov – 1. FC Poruba.
Městská soutěž, sk. B

Městský přebor. Vždy v neděli.
8. 9., 10:30 FC Vratimov – Hošťálkovice

Městský přebor

27. 9., 16:30, přípravka U11: FC Vratimov – Markvartovice.
Městská soutěž, sk. C

22. 9., 10:30 FC Vratimov – Třebovice

David Huser
FC Vratimov
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Něžné umění Ivany Barazi
Svůj první obraz namalovala v pěti letech na čerstvě vymalovanou zeď. Její snaha byla odměněna něčím z jejího hlediska
neočekávaným a neadekvátním – výpraskem. Něco z toho ale
přece jen vytěžila. Maminka navštívila papírnictví a přinesla jí
hromadu čtvrtek, pastelky, voskovky a dala jí tím prostor.
Tak vzpomíná na své umělecké prvopočátky v rozhovoru pro
stránky sandras.cz přední brněnská malířka a výtvarnice Ivana
Barazi.
Vystudovala umění na
dnešní Masarykově univerzitě v Brně, v roce 1969
se provdala za Syřana, její
studentskou lásku, a osm
let žila v Damašku. Život
v arabské zemi s odlišnými
zvyky a kulturou, kde se nemohla kvůli zásadám islámu
ani seberealizovat v malování, ji však nenaplňoval.
V roce 1979 proto i s dcerou ze Sýrie utekla a vrátila
se zpět do vlasti. Se svojí
tvorbou prorazila po „sametové“ revoluci. První větší
výstavu měla v roce 1991.
Nyní můžeme vidět její obrazy v mnoha galeriích v ČR
i v zahraničí.
Ivana Barazi.
Ivana Barazi patří mezi
výtvarníky s velmi osobitým projevem. Její malby jsou nekonvenční, kosmopolitní, svobodomyslné a upoutávají otevřeností
a čistotou. S barvou nakládá sebejistě, odvážně a bez předsudků.
Obrazy Ivany Barazi oslavují krásu lidské bytosti, fyzickou krásu
ženy, imaginaci ženskosti. Používá květinový mysticismus, často
se vrací k secesi. Její obrazy jsou nabité energií, radostí ze života,
rozmarem, hravostí a zábavností.
„Smyslem mého života je seberealizace, a to především v tom,
co je mi nejbližší, tedy v malování. S představami obrazů se probouzím a usínám. V malování si nemohu dovolit pauzu, utíkají
mi nápady a odcizuji se svým obrazům. S obrazy je to koloběh.
Kolik energie do nich dám, tolik a někdy i víc se mi vrací, když
se na ně dívám,“ vyznala se ve zmíněném rozhovoru malířka,
jejíž tvorba bývá přes její výraznost označována jako něžné výtvarné umění.

Ivana Barazi: Slunečnicová.

Ivana Barazi: Kavárenská siesta.

Vernisáž výstavy obrazů Ivany Barazi ve Vratimovské galerii
se uskuteční 1. října od 17 hodin; výstava potrvá do 21. listopadu
2019. Vratimovská galerie je otevřena vždy ve středy a čtvrtky
od 16 do 19 hodin a během pořadů. Individuálně lze návštěvu
dohodnout na tel. č. 595 700 751.
(red)

Ivana Barazi: Sorelastre.
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Repr. Ivana Barazi

Ivana Barazi: Natálka.

kulturní okénko
informace
občanům

Ostravský klasik drobné grafiky
Jiří Neuwirt pochází z Ostravy a také
zde dodnes pracuje. V současnosti se
věnuje jak grafice, tak malbě. Je členem ostravské Skupiny 4 a výtvarného
spolku Nová věc. Přestože již překročil sedmdesátku, na tvůrčím zápalu mu
věk nic neubral. Donedávna působil
jako pedagog na oddělení grafiky SUŠ
v Ostravě. Sám získal výtvarné vzdělání v letech 1963–1967 na SUPŠ v Brně
u prof. Františka Schenka a Františka Navrátila. Studium bylo zaměřeno
na tvarování plastických hmot a práci
s hmotou odpovídaly i úkoly čerstvého
absolventa při vstupu do praxe. Nejprve
se totiž zabýval uměleckým kovářstvím
a medailérstvím. Brzy ho ale uchvátila
grafika, které se věnoval nakonec výlučně. Vysoké profesionální úrovně dosáhl jak v oblasti užité, tak i volné grafiky. Dnes patří zejména v oblasti drobné
a příležitostné grafiky a ex-libris k české špičce a jeho práce jsou oceňovány
i na mezinárodních soutěžích a sympoziích. Hluboký zájem o literaturu
přivedl Jiřího Neuwirta také ke knižní
ilustraci a grafickým úpravám knih.
Na počátku jeho suverénního grafického vyjadřování stojí poctivé zvládnutí výtvarného řemesla, které mu vštípila
brněnská škola. Umožnilo mu to zvládat grafiku novátorsky a přitom s citlivými ohledy k tradici grafických technik. Nebudeme jistě daleko od pravdy,
řekneme-li, že na Ostravsku nemáme
mnoho grafiků s tak špičkovým přístupem ke složitým hlubotiskovým technikám i k tisku z plochy, kterým se pro
jejich nesnadnost dnešní umělci spíše
vyhýbají. Vedle leptu jsou pozoruhodné
zejména Neuwirtovy mezzotinty, techniky, které z výtvarného rejstříku současných umělců už prakticky vymizely.
V roce 2004 jsme se s autorem mohli
setkat v populárním rozhlasovém pořadu Dagmar Misařové Apetýt. Jeho ex
libris (jak jsme se i v pořadu dozvěděli)
se dostala do stovky světově hodnocených děl tohoto odvětví drobné grafiky.
Pod přír. č. 3/2007 najdeme konvolut
Neuwirtových ilustrací i v Památníku
národního písemnictví. Jako kurátor působí v Galerii uprostřed města, kde organizuje výstavy současného ex libris.
V jeho uměleckých stopách jde i dcera
Lucie.
Své pozoruhodné dílo nám autor
představil na více jak čtyřech desítkách
výstav. Svou výstavní dráhu započal
v roce 1968 v Divadle hudby v Ostravě

Reprodukce: Strážci času, 2006, malba

(dnes Stará aréna). Následně se opakovaně prezentoval v menších výstavních
sálech v Moravskoslezském kraji (v
galeriích Chagall v Ostravě, Brušperku
a Karviné, v Delle, Galerii na chodbě, ve
Spirále i v Kulturním domě L. Janáčka
Havířov, v Mánesově síni Karviná, ve
Frenštátu, Hradci nad Moravicí a Třinci). V říjnu 2014 jste se s jeho pracemi
mohli potěšit i ve Vratimovské galerii.
Od roku 1996 se datuje významná
etapa společných aktivit uměleckého
spolku Nová věc, spojená neodmyslitelně s ateliérem předčasně zesnulého
sochaře Jana Gajdy v Nové Vsi. Spolek,
jehož členy byli vedle Neuwirta a Gajdy
i malíř Martin Pawera a sochař Pavel
Vácha, vystavoval mimo jiné i v dnes
již neexistující Nové síni Galerie výtvarného umění v Ostravě-Porubě. S
malíři Karlem Harudou a Jiřím Holíkem a s grafikem Josefem Odráškou se
spojili ve Skupině 4, a to zejména za
účelem efektivnější možnosti prosadit
společné výstavní projekty. Shodných
uměleckých východisek však mnoho
nebylo. Harudu nejvíce lákaly průniky
výtvarného umění a hudby, Holíka sepětí člověka a krajiny a Odrášku náměty civilní a etické. Jiřího Neuwirta poutá humor, ironie a sarkasmus, je dětsky
hravý, rád odbíhá do světa fantazie a jinotajů. Jeho díla mají zpravidla satirické poslání, nevyznívají však jako prvo14

plánově mravoučné. Naopak. Silou své
sofistikované symboliky a perfektním
zpracováním výtvarného detailu nacházejí u sběratelů umění dobrou odezvu.
-ptb-

Jiří Neuwirt
Účast na periodických
výstavách (bienale, trienale)
Hradec Králové – od roku
1984 každoroční účast na
Žních českého a slovenského
ex libris
Sint Niklaas Belgie – od
roku 1985 účast na všech
bienále ex libris (Vijftien de
bienaale van de kleingrafik)
Internationale ex libris
wedstrid
Chrudim – od roku 1986 účast
na všech trienále (přehlídkách
současného českého ex
libris)
Praha – Staroměstská radnice
(od roku 1996) – Grafika roku

informace občanům

Kronika města Vratimova, část 91, rok 1945
S nevšední ochotou tak učinil a přes
vlastní nebezpečí dopravil raněné osoby
do Řepišť do vojenské nemocnice (byla
ve škole), kde vojenští lékaři odstranili
střepiny granátu z těl raněných, a tak jim
byly životy zachráněny. Pak nastalo peklo
průchodu fronty až do 3. května. Nebylo
proto možno mrtvé dítě pohřbíti. Po celou dobu střelby očekávali zdrcení rodiče
ukryti v kůlně, zatím co v síni domku ležela mrtvolka ubohého poupátka a další dvě
dcerušky sténaly raněné. Věru, neradostné
chvíle pro rodiče.
Teprve v sobotu 5. května až po projití
válečné vichřice mohla býti Anička Kubicová uložená k spánku na hřbitově ve Vratimově, kde sní svůj věčný sen. Šumění
stromů a šepot květin ukolébává ji v tiché
snění.
Ve schůzi místního národního výboru dne 27. května konané bylo obnoveno

čestné občanství našeho městyse presidentu Dr. Edvardu Benešovi. O významu
a činnosti presidenta promluvil prof. Karel
Karlíček z Ostravy.
V roce 1945 a to dne 3. května sestává
místní národní výbor ze 16 komunistů,
6 sociálních demokratů, 4 národních socialistů a 3 lidovců. Předsedou byl od 3. května Miloš Hrdý, 29letý dělník. Po svém
příchodu z koncentračního tábora byl dne
3. června 1945 zvolen předsedou Lukáš
Mazáč, 43letý (komun.) elektrikář. V této
volbě byl zvolen I. místopředsedou Miloš
Hrdý, dělník, soc. dem., II. místopředsedou Albrecht Mojžíšek, řídicí učitel v. v.
(národní socialista) a III. místopředsedou
Jan Slíva (lidovec).
Dne 27. listopadu 1945 zvolena
byla obecní rada:

Josef Adamus, horník,
Dr. Vlastimil Pouchlý, úředník
za stranu komunistickou,
Albrecht Mojžíšek, říd. učitel v. v.,
Emil Gellnar, pošmistr
za stranu národně socialistickou,
Miloš Hrdý, dělník
Josef Vavrečka, mistr hutní,
Emil Mlýnek, bank. úředník,
za stranu sociálně demokratickou
a Josef Jureček, hostinský,
Antonín Adamus, rolník, za stranu lidovou.
Pomocí českých úředníků a dělníků byla
dána do chodu továrna na celulosu. Zatímním správcem továrny byl Rudolf Borovec
ml. a předsedou závodní rady Leopold Šodek.

Lukáš Mazáč, elektrikář,

(pokračování příště)

Volné kurzy od září 2019
ANGLIČTINA

LATINA A TANEC S LENKOU

Pondělí 23.09.2019 – 08.06.2020, 2.900 Kč/33 lekcí
časy budou upřesněny, učebna č. 11
lektorka: Mgr. Hana Kolmášová
V pondělí 16. září v 16 hodin – informační schůzka pro
zájemce o kurz (není zahrnuta do počtu lekcí) v učebně
č. 11 ve Společenském domě ve Vratimově. Na této
schůzce budou kurzisté rozděleni do skupin dle úrovně
znalosti anglického jazyka.

Středa 18.09.2019 – 22.01.2020, 1.020 Kč/17 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Kombinace latinskoamerických tanců a posilovacích
prvků vycházejících z aerobicu a pilates.

BODYSTYLING
Čtvrtek 19.09.2019 – 23.01.2020, 930 Kč/17 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení břišních svalů a svalů spodní části zad.

Poslední volná místa:
AEROBIC MIX
Pondělí 16.09.2019 – 27.01.2020, 985 Kč/17 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky,
břicho a zadek.

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

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

Uzávěrka říjnového čísla
Vratimovských novin je

13. září 2019

Vychází 1. října 2019

Najdete nás
na Facebooku
facebook.com/ksvratimov
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KAM VE MĚSTĚ – ZÁŘÍ
NÁZEV AKCE

ČAS

2. 9.

Čtyřlístek ve službách krále

17:00 Kino Hvězda, promítání zdarma

4. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

4. 9.

LOVEní

19:00 Kino Hvězda, komedie

5. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

7. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Řepiště

10:00 Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor

7. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Smilovice

16:00 Stadion FC Vratimov, muži A, krajský přebor

8. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Hošťálkovice

10:30 Stadion FC Vratimov, muži B, městský přebor Ostrava

9. 9.

Cesta do pravěku

17:00 Kino Hvězda, promítání zdarma

11. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

11. 9.

Skleněný pokoj

19:00 Kino Hvězda, milostné drama

12. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

14. 9.

Pojďte pane, budeme si hrát

10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší

17. 9.

Láska mezi nebem a zemí

18:00 Společenský dům, Těšínské divadlo

18. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

18. 9.

Jak vycvičit draka 3

17:00 Kino Hvězda, rodinný film

19. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

20. 9.

Běh naděje

20. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Hlubina

16:30 Stadion FC Vratimov, přípravka U9, městská soutěž, sk. B

20. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Šenov

16:30 Stadion FC Vratimov, přípravka U11, městská soutěž, sk. C

20. 9.

Noc sokoloven

19:30 Sokolovna, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

21. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Rychvald

10:00 Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor

21. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Stonava

16:00 Stadion FC Vratimov, muži A, krajský přebor

22. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Třebovice

10:30 Stadion FC Vratimov, muži B, městský přebor Ostrava

22. 9.

Šamšula a Bambula ve škole

10:00 Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti

25. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

25. 9.

Teroristka

19:00 Kino Hvězda, komedie

26. 9.

Sluneční obrázky manželů Gabčanových

16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

27. 9.

Fotbal: FC Vratimov – 1. FC Poruba

16:30 Stadion FC Vratimov, přípravka U9, městská soutěž, sk. B

27. 9.

Fotbal: FC Vratimov – Markvartovice

16:30 Stadion FC Vratimov, přípravka U11, městská soutěž, sk. C

DATUM

VÝSTAVY

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

9:30 Start u Kina Hvězda, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

SPORT

KINO

OSTATNÍ

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. září 2019.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
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BLAHOPŘEJEME
Dne 13. srpna oslavila naše drahá
maminka, babička a prababička,
paní

Marie Vylegalová

90. narozeniny.
Pevné zdraví a rodinnou pohodu přejí
dcera s manželem,
vnoučata a pravnoučata.

VZPOMÍNÁME
Dne 12. srpna 2019 jsme vzpomněli 100.
výročí narození
paní

Dne 16. srpna jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí
paní

Marty Kašíkové,

Mgr. Jiřiny Kičmerové.

rozené Táborské z Bartovic.
S úctou a láskou dcera Květa
a synové Mojmír a Aleš s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají rodiny
Kičmerova a Svobodova.

Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich
srdcích však zůstáváš dál.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 18. srpna tomu byl jeden rok,
kdy nás opustil pan

Dne 23. září vzpomeneme
50. smutné výročí úmrtí mého tatínka
pana

Vzpomíná sestra Jana s manželem Jiřím
a celou rodinou i přátelé.

S láskou vzpomíná dcera Marta
s rodinou.

Jiří Slíva.

Rudolfa Borovce.

inzerce

KURZY SPOLE ČENSKÝCH TANC Ů
PRO DOSP

ĚLÉ OD 7. 10. 2019

restaurace HORAK

Ů VKA v Šenov ě

tel: 732 349 087

www.tanecvsenove.cz
info@tanecvsenove.cz
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Představujeme zastupitele

Oslavíme svátek republiky

Opět Zlatý podzim

Cílem úprav je zklidnění dopravy, bezpečnost a zlegalizování parkování

Změny dopravního značení
Růst automobilové dopravy je celorepublikový problém, nejen tedy našeho
města. Přibývá automobilů, není výjimkou, že v rodinách jsou dva i více osobních vozů. Aut přibývá a přibývá i oprávněných stížností na dopravní situaci. Také
v našem městě jsme registrovali spoustu
podnětů a stížností na rychlou jízdu, nevhodné parkování či průjezdy nákladních
vozidel v lokalitách, které nejsou pro tento
typ vozidel vhodné.
Tranzitní nákladní doprava nad 12 tun
byla prvním problémem. Ve spolupráci
s okolními obcemi se podařilo tento tranzit vytěsnit z našeho města. Začátkem

Vážení představitelé
spolků,
město připravuje aktualizaci Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2019 o nočním
klidu. Předmětem této aktualizace je
úprava seznamu akcí pro rok 2020, při
nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo při nichž nemusí být
doba nočního klidu dodržována. Mělo
by se jednat o tradiční akce v prakticky
stálých termínech.
Žádám vás proto o zaslání akcí, které byste rádi do této vyhlášky přidali.
Protože novou vyhlášku musíme nechat
schválit Ministerstvem vnitra, prosím o
zaslání nejpozději do 31. října 2019 na
e-mail: meu@vratimov.cz. Do předmětu zadejte prosím – Vyhláška noční klid.
Bc. David Böhm
místostarosta

Dlouhé šňůry aut jsou problémem nejenom Vratimova.

roku se prosadil zákaz tranzitní nákladní
dopravy nad 12 tun na silnici 477 a 478
(tedy na silnicích II. třídy mezi Ostravou,
Frýdkem-Místem a Havířovem).
Další problém je v tzv. rezidentních
částech, kde je zároveň vysoký pohyb
chodců, dětí a cyklistů. Město Vratimov
zadalo řešení tohoto problému odborné
firmě, která dostala za úkol zpracovat návrh zklidnění dopravy v daných oblastech.
Jednalo se o lokality v ulicích U Stadionu,
Úzké, Strmé, U Mateřské školy, K Sokolovně, Školní a části ulice Sokolské. Toto
řešení bylo projednáno v komisi dopravní
a stavební, která v roce 2016 doporučila realizovat zjednosměrnění vybraných
místních komunikací. Dále pak byl na
podněty občanů zpracován návrh na úpravu lokalit mezi ulicemi Odboje, Na Příčnici, Polní a Frýdecké, tedy v oblasti se zvý-

Foto: KS

šeným pohybem dětí, a také mezi ulicemi
Nádražní, U Hráze, Na Slezance a Výletní, kde je zvýšený pohyb cyklistů. Odborná firma zpracovala návrh, který následně
prošel schválením Policií ČR a silničně
správním úřadem obce s rozšířenou působností (ORP) Ostrava. Poté tato úprava
byla projednána opět v komisi dopravní
a stavební, která ji doporučila k realizaci.
Jsem si vědom, že každá změna vyvolá
reakce jak kladné, tak i záporné. Ovšem
cílem všech těchto změn je zklidnění dopravy, bezpečnost chodců a cyklistů a také
zlegalizování parkování na komunikacích,
které bohužel nesplňují parametry bezpečného provozu a parkování. Věřím, že si na
tuto úpravu brzy zvykneme a v daných lokalitách bude provoz bezpečnější.
Bc. Martin Čech
starosta

Město Vratimov vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa na odboru investic
a údržby obecního majetku Městského úřadu Vratimov

Referent na úseku silničního hospodářství
Bližší informace naleznete na www.vratimov.cz.

Ing. Renáta Mičulková, tajemnice

informace občanům

Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitel

Hynek Daňa
(Nezávislí – STAN).
Prosím o krátké představení: Kolik vám
je let, odkud pocházíte, kde pracujete,
jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Je mi 45 let a kromě tří let, kdy jsme
s ženou coby novomanželé žili v Ostravě,
jsem prožil celý život střídavě ve Vratimově a v Horních Datyních. První půlrok života to byly Datyně, pak Vratimov. Školku
jsem opět navštěvoval v Datyních, základní školu ve Vratimově. A posledních dvacet let bydlíme s rodinou opět v Horních
Datyních. V zaměstnáních to také nebyla
žádná nuda. Po střední škole jsem začínal
jako automechanik, řidič kamiónu, dispečer. V pětatřiceti jsem dálkově vystudoval
informatiku na VŠB a živil se jako programátor a vedoucí týmu. Oboru IT jsem
už zůstal věrný a nyní pracuji na pozici
projektového manažera. Aktivně sportuji.
Tenis, badminton, kolo, hory a lyže jsou
moje nejoblíbenějsí aktivity. Ke sportu
jsme se ženou od malička vedli i naše dvě
dcery, které jsou dnes již dospělé.
Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Vnímám to jako šanci mít větší vliv na
směrování města, na kterém mi hodně záleží. Z vlastní zkušenosti vím, jak to bylo
pro nás složité, když jsme se sousedy bojovali třeba za chodník podél ulice Václavovické. Nyní jsem v pozici, kde můžu
dobré nápady a podněty spoluobčanů podpořit.
Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet
na jednání zastupitelstva?
Jsem rád, že můžu pracovat jako člen
stavební a dopravní komise, což jsou ob-

lasti, ke kterým mám dlouhodobě blízko.
Dále mě zastupitelstvo pověřilo vykonáváním pozice člena zastupitelstva pro spolupráci na územně plánovací činnosti. Za
to jsem také rád.
Jak se vám líbí současná tvář Vratimova? Co hodnotíte kladně a co byste chtěl
změnit?
Mé první vzpomínky na město sahají
někam k období roku 1980. Pamatuji si
černý sníh, pololegálni skládky odpadu,
vůni Vratimovských papíren. Od těch dob
je Vratimov úplně jinde. Ale pořád je hodně co zlepšovat. Po papírnách nám zde
zůstala zóna nejtěžšího průmyslu přímo
v místě, kde by se dalo jednou vytvořit třeba nové centrum s nádražím. Tohle ovšem
není práce na jedno, ale na několik volebních období. Vedení města se samozřejmě

musí hlavně zabývat nezbytnými opravami nebo i tak zásadními investicemi, jako
je nedokončená kanalizace. Ale stejně, nějaký dlouhodobějsí výhled, strategie, kam
a jak by se mělo město ubírat, to zde není.
V tomto směru bych velice rád prosadil
vznik pozice městského architekta, který
by vtiskl městu jednotný ráz a pracoval by
s dlouhodobou vizí. Vždyť jen porovnejte
naše autobusové zastávky. Zděné, plechové, srubové, skleněné. Nebo se například
nemůžu smířit s betonovými zdmi kolem
rodinných domů s pestrobarevnými omítkami. Ale to už se bavíme o vkusu každého z nás.
Naopak velmi se mi u nás líbí okolí Ostravice s cyklostezkou. Stejně tak jsem
hrdý na náš sportovní areál a jsem moc
rád, že jsme na poslením zasedání zastupitelstva jednohlasně odsouhlasili odkup
fotbalového stadionu od FC Vratimov.
Samozřejmě zde budou nutné další investice, ale ve spojení s novou budovou
koupaliště se můžeme těšit na areál, který
nemá v okolí obdoby. V Horních Datyních
jsem zase nadšený z vybudování větrného mlýnku jako odkazu na historii spjatou
přímo s tímto místem.
Jaké je vaše politické motto a čeho byste
chtěl v politice dosáhnout?
Roli zastupitele neberu jako politickou
a taktéž nemám žádné politické ambice.
A jsem velice rád, že v současném týmu
zastupitelů skrz všechny strany převládá
rozum a snaha dělat maximum pro město
nad politikařením a podrazy. Mám pocit,
že byli zvoleni lidé, kterým na našem městě opravdu záleží. A snad se jako zastupitel nováček nepletu.

Poděkování za krev
Darují krev, aby zachraňovali životy. Také mezi našimi občany se najde řada těch, kteří
jsou ochotni věnovat kousek sebe, aby pomohli druhým. Mezi ty nejobětavější patří i Jaroslav Filípek z Vratimova a Lenka Chalupecká z Horních Datyň, kteří přezvali dne 3. června
na Magistrátu města Ostravy Zlaté kříže 2. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve.
Je to krásný příklad pro všechny, jimž je cizí lhostejnost a nehledí na to, komu jejich krev
pomůže.
Děkujeme a blahopřejeme.
(red)
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Ze schůze rady města

POZVÁNKA

Dne 20. června 2019 rada města mimo jiné:
• schválila objednávku na opravu střechy po vichřici na ZŠ

pro představitele zájmových spolků, politických
stran a organizací ve Vratimově

Datyňská 690,
• schválila uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku
malého rozsahu Realizace dopravního značení ve Vratimově 2019,
• rozhodla o zahájení koncesního řízení na výběr provozovatele kanalizace a ČOV města Vratimov.

Vážení představitelé společenského života
našeho města,
dovolte, abych Vás a členy nebo zaměstnance
Vašich organizací pozval na oslavy
ke Dni vzniku samostatného Československa
a oslav státního svátku, které se uskuteční

Dne 25. července 2019 rada města pak také:
• schválila uzavření objednávky na opravu autobusové zastávky Vratimov náměstí,
• schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro rok 2019 na dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Vratimov,
• schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 22 kV (VN) pro stavbu domova pro seniory ve Vratimově,
• schválila objednávku na opravu podlahové krytiny v prostorách jídelny v budově ZŠ Datyňská 690,
• schválila Smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) – oprava MK ul. K Hájence.

ve čtvrtek 24. října 2019 v 10 hodin
k uctění památky prezidenta T. G. Masaryka
a vzpomenutí vzniku prvního samostatného státu
Čechů a Slováků před Památníkem I. světové války
ve Vratimově (u Husova sboru).

Program:
• zahájení
• projev starosty
• vystoupení žáků
Základní umělecké
školy Vratimov
• položení květin
zástupců spolků, společenských organizací
a politických stran ve městě

Dne 22. srpna 2019 rada města mimo jiné:
• schválila Smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsa-

• zakončení hymnou

hu na služby Rekonstrukce zeleně v ulici Popinecká a ve
vnitrobloku Úzká ve Vratimově, p. č. 173, 181, 383/1,
• schválila Smlouvu o výpůjčce kompostérů zakoupených
z projektu Nakládání s bioodpady, textilním a oděvním
odpadem ve městě Vratimově,
• schválila objednávku na opravu sociálního zařízení v I. NP
pro divadelní sál a kinosál Kulturního střediska Vratimov.

Bc. Martin Čech
starosta

ZAMYŠLENÍ
„Velká válka“ změnila náš svět

Ze zasedání
zastupitelstva města

Až budeme 24. října slavit Den vzniku samostatného československého státu položením květin u vratimovského pomníku obětem 1. světové války, mohli bychom se zamyslet nad významem
a dopady tohoto mimořádného dějinného střetu, který přinesl smrt
a utrpení milionům lidí a nenávratně změnil svět. V jejím důsledku zmizely dvě významné říše, rakouská a osmanská, které po
300 let spoluutvářely evropskou historii. Zásadní proměnou prošla
střední Evropa, kde vznikly nové státní útvary. Rusko se dostalo
do krize, s jejímiž důsledky se potýká dodnes. Změnilo se rozložení sil ve světě. Původně evropský konflikt přerostl v globální válku, v níž poprvé sehrály rozhodující roli mimoevropské mocnosti – Spojené státy americké a Japonsko. A při rozvrácení Evropy
a hospodářském oslabení tradičních evropských velmocí převzaly
roli dominantní síly světového vývoje USA. „Velká válka“, jak jí
říkali její současníci, tak přinesla obrovské geopolitické proměny
a předznamenala další vývoj Evropy i světa.
Vraťme se ale na náš vlastní dvůr. Z hlediska českého občana je
důležité, že 1. světová válka umožnila vznik samostatného československého, potažmo českého státu, díky čemuž postavila český
a slovenský národ na roveň ostatním sebevědomým a svébytným
národům Evropy.
(red)

Dne 4. září 2019 zastupitelstvo města mimo jiné:
• schválilo Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1.–6. měsíc roku 2019,

• vzalo na vědomí zprávu o investičních akcích a opravách
k 31. 8. 2019,
• schválilo pokračování v projekčních přípravách na vybudování kanalizačních stok E, E4, F4 a I1 v rámci stavby
Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov.
Celý zápis je na stránkách města – www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech
starosta
3
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Prvňáčky uvítali starosta s místostarostou
Vyšňoření a načančaní vyrazili poprvé do školy a možná se ani
nestačili divit, kolik pozornosti se jim dostalo. V obou prvních
třídách v ZŠ Datyňská i v první třídě v ZŠ Masarykovo náměstí
přišli totiž letošní prvňáčky pozdravit a říci
jim pár hezkých slov do nové etapy života
starosta města Martin Čech a místostarosta David Böhm.
Celkem se v novém školním roce začalo ve Vratimově vzdělávat 755 dětí. Do
„horní školy“ jich dochází 412, do „dolní
školy“ 292. Ve třídách v Horních Datyních
se učí 51 dětí. Prvňáčků se urodilo celkem
71. Do ZŠ Datyňská se jich zapsalo 51, v ZŠ
Masarykovo náměstí usedá poprvé do školních lavic 20 dětí.
V Horních Datyních první třída není.
(red)

Představitelé města vítají prvňáčky v ZŠ Masarykovo náměstí.

Ze slavnostního zahájení nového školního roku v prvních třídách ZŠ Datyňská.

Foto: KS

Co říká Zákon o provozu na pozemních komunikacích
Protože se v naší oblasti objevilo nové dopravní značení, přinášíme výběr ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích
č. 361/2000 Sb. Město se bude i nadále snažit o umožnění jízdy
cyklistů v jednosměrných ulicích.

Zastavení a stání
Řidič smí zastavit a stát jen
 vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
 při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba
směry jízdy.
Řidič nesmí zastavit a stát
 na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce
tvaru T na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.
Odbočování z jednosměrné ulice:
Jednosměrnou ulicí projíždíme po pravé straně. Chcete-li na nejbližší křižovatce odbočit vlevo, musíte se zařadit co nejblíže vlevo! Uvolníte tak prostor vozidlu za vámi, které bude chtít odbočit
vpravo či jet rovně.
Odbor investic a údržby
obecního majetku
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Dopravní značka Parkoviště K+R (č. IP 13e)
umožňuje řidičům motorových vozidel zastavit na určeném místě a umožnit spolucestujícím nerušené vystoupení z vozidla. Dopravní
značka však neumožňuje stálé a souvislé parkování. Po vystoupení osob z vozidla musí
řidič parkovací prostor opustit a své vozidlo
umístit na parkoviště k tomu určené.
Zkratka K+R vychází z anglického „Kiss and
Ride“, tedy polib a jeď.
Vodorovné dopravní značení Zákaz stání
V 12d vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání.
Značka může být vyznačena i na obrubníku
vedle vozovky.

Vodorovná dopravní značka Šikmé rovnoběžné čáry V 13 vyznačuje plochu, do které je
zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci
z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

informace občanům

Projekt senior v bezpečí
Ve středu 23. října od 15 hodin proběhne v rámci projektu Senior v bezpečí ve spolupráci se sociálním podnikem ČIFO – Český institut finanční
odpovědnosti přednáška v salóncích Společenského domu ve Vratimově,
nejen pro seniory. Účastníci se mohou těšit na spoustu zajímavých informací a příběhů ze života, které se mohou týkat každého z nás.
V odpoledním programu budou účastníci seznámeni s nekalými praktikami obchodníků. Hovořit se bude o otázkách jako:

Kulturní středisko VRATIMOV
středa 23.10. od 15 hodin

 podomní a telefonický prodej, předváděčky, akce 3+1 zdarma,
splátky bez navýšení,
 jak odmítnout nabídku,
 jak odhalit podvodné praktiky, psychologie a manipulace (akce
platí pouze dnes),
 co dělat, když jsem podepsal smlouvu, kterou nechci,
 ne/vhodné finanční produkty a finanční gramotnost pro seniory,
 pozor na podpojištění rodinných domů,
 šetření nákladů.
Přednáška je díky zapojení města Vratimova pro účastníky zdarma.
Vzhledem k tomu, že kapacita je omezena na 30 účastníků, rozhoduje pořadí
přihlášení. V případě zájmu volejte prosím na telefonní číslo 595 705 911,
Bc. Alena Knyblová, kde se přijímají telefonické přihlášky. Předpokládaný
konec je v 18 hodin.
Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Bowlingový turnaj seniorů vyhrál Vratimov
Moderní kuželky neboli bowling
Zajímavou skutečností je, že
jsou sportem, který je mezi seniory
všechny soutěžící seniorské kluby
obecně oblíben. Není proto divu,
mají letos ve svých obcích projekt
že po loňském turnaji v herně Bowpodporovaný Moravskoslezským
lingstar Riviera ve Frýdku-Místku
krajem. Díky tomu, že s organizabyl zájem klání zopakovat. To lecí bowlingového turnaje pomáhala
tošní se uskutečnilo na Olešné v retaké zástupkyně Domu dětí a mlástauraci U Toma, která nabídla rovdeže ve Vratimově, který připravil
něž čtyři dráhy, na nichž ale mohla
a koordinuje projekt pro vratimovtentokrát soutěžit desetičlenná
ské seniory, a zároveň, že vedení
družstva. Loni byla družstva stanprojektu pro paskovské seniory je
dardně osmičlenná.
Vítězné vratimovské družstvo.
Foto: RSB – Miroslav Lysek stejné jako pro řepišťské, mohli být
Mezi účastníky došlo oproti loňpřed vyhlášením výsledků všichni
skému ročníku ke změně. Místo
informováni o tom, co je do konce
každému soutěžícími malou odměnu, která
Raškovic se letos zúčastnili senioři z Vra- jednak překvapila, jednak potěšila.
roku v těchto projektech ještě čeká a co se
timova. Další soutěžící seniorské týmy
V téměř tříhodinovém klání přesvěd- bude dít „u sousedů“.
z Paskova, Oprechtic a Řepišť navázaly na čivě zvítězilo družstvo Vratimova (1988
Spolupráce, či lépe „pohodová spolupráloňskou tradici. Celkovou organizaci za- bodů) před seniory z Řepišť (1577 bodů), ce“ všech tří obcí, včetně zapojení Domu
bezpečilo město Paskov, které opět využilo Paskova (1549 bodů) a Oprechtic (1313 dětí a mládeže, je projevem příjemného
ke krytí části nákladů dotaci Moravskoslez- bodů). Dominance vratimovských seniorů regionálního klimatu v této části Regionu
ského kraje. Ta pomohla částečně uhradit potvrzují i výsledky soutěže jednotlivců. Slezská brána. Poznámka z neformálních
náklady na pronájem bowlingových drah, Hned první tři místa v kategorii mužů ob- diskusí během turnaje, že příště by bylo
putovní pohár pro vítězné družstvo a me- sadili pánové z Vratimova – 1. Mintěl (286 vhodné najít hernu s více dráhami, svědčí
daile pro nejlepší jednotlivce. Další odmě- bodů), 2. Böhm (254 bodů), 3. Spáčil (248 také o tom, že jde o atmosféru otevřenosti
ny pro vítězné družstvo a nejlepší hráče bodů). V kategorii žen se prosadily také se- a šíření této pohody, přinejmenším pro spoposkytl Region Slezská brána a drobné niorky z dalších družstev. Za první Berna- lupráci v oblasti aktivit pro seniory, také do
dárkové předměty města Paskov a Vrati- tíkovou z Vratimova (206 bodů) skončila dalších obcí.
Ing. Miroslav Lysek
mov a obec Řepiště. Právě toto sympatic- na druhém místě Valgová z Řepišť (202
ké zapojení ze strany všech obcí, jejichž bodů), na třetím Klimundová z Paskova
projektový manažer
senioři se turnaje zúčastnili, umožnilo dát (200 bodů).
Regionu Slezská brána
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Opět běžecký závod Zlatý podzim
Po velmi úspěšném 36. ročníku dubnového běžeckého závodu v Důlňáku s rekordní účastí vytrvalců pořádá Běžecký
klub Vratimov za podpory města Vratimova a spoluúčasti kulturního střediska
a sdružení hobby běžců Hobby Runners
Vratimov v sobotu 5. října již 27. ročník
mezinárodního silničního běhu Zlatý podzim.
Závod vznikl v roce 1990 po nuceném
ukončení tradice jednoho ze dvou největších běžeckých závodů Moravy a Slezska
(spolu s Dvacítkou Ligy stovkařů v Bělkovicích u Olomouce), běhu Důl Paskov –
Důl Staříč a zpět.
Sto osmdesát startujících v prvním ročníku včetně československých a polských
reprezentantů založilo novou tradici. První dva ročníky vyhrál polský reprezentant
Stanisław Cembrzyński, další ročník československý reprezentant Jaroslav Chlubna, následný ročník náš tehdejší nejlepší
vytrvalec, reprezentant a olympionik Karel
David. V dalších ročnících pak startovalo
množství výborných vytrvalců našich i zahraničních včetně mistrů republiky a reprezentantů, mužů i žen.
Pěkná, ale těžká trať se stala značně oblíbenou. Závod našel skvělé zázemí v kulturním středisku a od účastníků dostáváme
jen slova chvály a uznání. Každým rokem
také počet účastníků stoupá, což těší i zavazuje. Závod není určen jen pro výborné
vytrvalce, ale i pro kondiční a rekreační
běžce, tak se nebojte a přihlaste se i vy.
Nebo se třeba přijďte jenom podívat. Nejcennější je již po několik roků stále se zvyšující počet závodníků z Vratimova a Horních Datyň.
Věřím, že i letos bude hodně místních,
kteří se odhodlají těch nelehkých 10 kilometrů uběhnout. Propozice pro zájemce
jsou na webech bezvabeh.cz, rungo.cz,
behej.com, mkseitl.cz a dalších. Na nich
je i množství dalších informací, návodů
a rad.
Takže v sobotu 5. října, centrum závodu ve Společenském domě s prezentací
od 9 hodin, start v 10:30. Běží se ulicemi
Popinecká, Husova, Zahradní, U Stadionu,
Podlesí, Rakovecká, Adámkova a zpět od
Řepišť po Frýdecké, Pod Kovárnou na Výletní, kde je cíl.
Loni zvítězili čtyřnásobná maratónská
mistryně republiky Petra Pastorová (Kilpi
Racing Tým) a Aleš Miko z SSK Vítkovice. Nejlepším Vratimovákem byl Martin
Janalík z Hobby Runners.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

Zlatý podzim 2018.

Foto: BKV – Karel Kravčík

BĚŽECKÝ KLUB VRATIMOV
Město Vratimov / Region Slezská brána

ZLATÝ PODZIM
MEMORIÁL KAMARÁDŮ, KTEŘÍ UŽ NEJSOU MEZI NÁMI

SOBOTA 5. ŘÍJNA | START 10:30
VRATIMOV - SPOLEČENSKÝ DŮM
FRÝDECKO-MÍSTECKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 2019

2019
27. ROČNÍK

POŘADATEL:
Běžecký klub Vratimov

310

242

m.n.m.

m.n.m.

PREZENTACE:
Společenský dům Vratimov – ul. Frýdecká 1000

STARTOVNÉ: 100 KČ
POPIS TRASY:
Délka 10 km, asfalt, 1 okruh městem a okolím města.

0 km 2,4 km

KATEGORIE:
Muži:
A – do 39 let
B – 40 - 49 let

C – 50 - 59 let
D – 60 – 69 let
E – 70 let a více

Ženy:
F – do 39 let
G – 40 let a více

V každé kategorii bude vyhlášen nejrychlejší Vratimovák a Vratimovačka.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ţ;EFOÚL'FKHM
ŢUFM
ŢFNBJM[EFGF!TF[OBND[

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:
ŢGBDFCPPL)0##:36//&3473"5*.07
ŢXXXTMF[TLBCSBOBD[

UPOZORNĚNÍ:
Ţ ,BļE¼[ WPEO¬LTUBSUVKFOBWMBTUO¬OFCF[QFÌ¬
Ţ Závodníci mladší 15 let se mohou účastnit jen s písemným souhlasem rodičů.
Ţ #Úļ¬TF[BQMO¨IPTJMOJÌO¬IPQSPWP[V1SPUPKFUėFCBW[¬UOBWÚEPN¬ ļFCÚļFDKFWF
TNZTMVQė¬TMVğO¨IP[ LPOBDIPEDFNTQPWJOOPTUNJ[UPIPWZQM¼WBK¬D¬NJ#F[QFÌOPTU 
ļJWPUB[ESBW¬KTPVDFOOÚKğ¬OFļTFCFMFQğ¬W¼LPOBVN¬TUÚO¬W[ WPEÚ

Ţ ĞBUOBKFVSÌFOBLQėFWMFÌFO¬ [BPEMPļFO¼NBKFUFLTUBSUVK¬D¬DIQPėBEBUFMOF[PEQPW¬E 

PARTNEŘI AKCE:
MĚSTO VRATIMOV
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Letní Ambroziáda 2019 – Vratimov
To, že škola v čase letních
prázdnin může ožít dětským
smíchem a být plná nadšených a aktivních dětí, dokázal
projekt umělecké agentury
Ambrozia, se kterou škola na
Masarykově náměstí navázala
v minulém školním roce spolupráci.
Ambrozia je umělecká agentura, která od roku 2003 nabízí mladým lidem v Hradci
Králové výuku divadelního,
filmového a muzikálového
herectví, tance a moderování.
Specializuje se na pořádání týdenních uměleckých kurzů pro
děti a mládež ve věku od 8 do
18 let. Po celé prázdniny nabízí
filmové, herecké, muzikálové,
taneční i mediální kurzy po
celé republice (Praha, Brno,
Hradec Králové, Plzeň, Jihlava, Olomouc, Liberec, Vsetín,
Frýdek-Místek, České Budějovice) a také na Slovensku.
Když mě jako ředitelku školy
agentura oslovila, napadlo mě,
že to může být dobrá zkušenost

a navíc zajímavá příležitost pro
žáky, jak smysluplně a aktivně strávit čas prázdnin a zažít
svou školu z jiného pohledu.
A tak se naše škola v době od
18. do 24. srpna zaplnila dětmi z Ostravy, Frýdku-Místku
a Vratimova a členy realizačního štábu Ambrozie, který řídila
schopná a milá vedoucí Kateřina Hiršlová. Celkem byly
otevřeny tři ateliéry – herecký,
taneční a filmový.
A jaký byl průběh celého
týdne?
První den byl seznamovací
a klidný. Účastníci se seznámili mezi sebou, s prostory
a hlavně s lektory a personálem. Potom začali pracovat na
svých projektech. Druhý den
začal warm-upem a pokračoval realizací projektů. Mimoto
mezi účastníky kurzu zavítal
režisér a herec Tomáš Magnusek, který měl s dětmi hodiny
filmového herectví. Zájemci si
mohli vyzkoušet také dabing

Na besedě s režisérem a hercem Tomášem Magnuskem.

pod vedením technika Pepy
Semlera. Herečka Dominika
Hrazdílková zase nacvičovala
s herecko-muzikálovým ateliérem choreografie. Večer
proběhla zajímavá a veselá beseda s už zmíněným Tomášem
Magnuskem, poté si všechny
ateliéry vybraly píseň, na kterou budou nacvičovat choreografii do soutěže Tvoje tvář má
známý hlas.
V podobném duchu pokračovaly i další dny – všichni
pracovali na svých projektech,
trénovali s lektory, pomalu, ale
jistě se zaměřovali na detaily –
filmaři začali stříhat film, herci
dolaďovali gesta, jiní pilovali
své choreografie. Vyvrcholením kurzu bylo sobotní dopolední představení pro rodiče
v prostorech tělocvičny. Představení jsem měla možnost
zhlédnout a byla jsem upřímně překvapena výkony dětí,
tím, co se naučily, co všechno
zvládly a hlavně jaká atmosféra mezi nimi panovala. Bylo

Na besedě s režisérem a hercem Tomášem Magnuskem.

z nich cítit nadšení pro věc, pospolitost, přátelství…
Byl to velice nabitý a rušný týden. Děti ve škole nejen
pracovaly, ale také spaly, stravovaly se a odpočívaly. Ráda
bych touto cestou poděkovala
Tělocvičné jednotě Sokol a její
starostce Iloně Spratkové, která poskytla umělecké agentuře
hygienická zařízení. Zároveň
bych chtěla poděkovat ředitelce Domu dětí a mládeže Haně
Nevrlé a její zástupkyni Renátě
Böhmové za ochotu poskytnout agentuře prostory pro sobotní vystoupení dětí. Obojího
si opravdu velice cením a vážím.
Co říci na závěr? Pevně doufám, že příští rok se naše škola
stane o prázdninách opět místem, kde se děti budou učit
novým věcem, rozvíjet svůj
talent, nacházet nové přátele
a zažívat chvíle, na které se nezapomíná.
Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka školy

Dárek škole k jejím 110. narozeninám
Není jistě tajemstvím to, že ZŠ Masarykovo náměstí oslavila v letošním roce
110 let od svého založení. Důstojnou
oslavou těchto úctyhodných narozenin
byla Slavnostní akademie školy, která
proběhla ve dnech 29. a 30. dubna.
Žáci školy si na ni připravili pod vedením svých třídních učitelů mnohá hodnotná představení, která měli možnost
zhlédnout nejen jejich rodiče, žáci ZŠ

Datyňská nebo ZŠ Řepiště, ale také zastupitelé města Vratimova a jeho občané.
Ke každým narozeninám patří dárek
pro oslavence. Tímto dárkem bylo nové
a zároveň první oficiální logo školy. Již
v průběhu školního roku 2018/2019 jsem
jako ředitelka školy navázala spolupráci se Střední uměleckou školou Ostrava,
Nové logo ZŠ Masarykovo náměstí.
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Dárek škole k jejím 110. narozeninám
pokračování ze str. 7
Poděbradova ulice, konkrétně s Mgr.
Hanou Furmančíkovou, která je vedoucí
vzdělávacího oboru Grafický design. Po
vzájemné konzultaci byl studentům třetího ročníku tohoto oboru zadán úkol, který spočíval ve vytvoření návrhu loga pro
naši základní školu.
Od listopadu 2018 do března 2019 se
tak celkem deset studentů tohoto oboru
věnovalo práci na návrhu tohoto loga.
Když jsme nakonec v březnu 2019 ob-

drželi výsledky prací studentů, byli jsme
mile překvapeni pestrou škálou návrhů.
A bylo jen na nás, který návrh nakonec
zvítězí.
Rozhodnout, které logo je pro naši
školu to pravé, bylo opravdu těžké. Kdo
jiný mohl být tím nejlepším porotcem,
než učitelé a žáci školy. Ti všichni měli
možnost se k jednotlivým návrhům vyjádřit a v následném hlasování vyslovit svůj
názor. Překvapivě jednoznačně vyhrál návrh studentky Jany Miluchové, na kterém
se shodli jak učitelé, tak žáci školy. A tak

škola obdržela dárek k svým narozeninám – své logo, které od srpna 2019 zdobí
vstupní prostory školy a které ji bude provázet po celou dobu její další existence.
Pomalu ale jistě se logo školy stává její
součástí a reprezentuje ji navenek.
Tímto bych ráda poděkovala studentům
Střední umělecké školy za jejich práci
a také svým učitelům a žákům za účast na
výběru loga, které bude – jak pevně doufám – důstojným symbolem naší školy.
Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka školy

Krok za krokem ke společnému cíli
Prázdniny utekly jako voda a je tady opět
začátek dalšího školního roku. Společně
s ním jde, jako každým rokem, ruku v ruce
adaptační kurz 6. ročníku. Adaptační kurz
je skvělou příležitostí, jak se mohou noví
žáci, kteří přicházejí do ZŠ Masarykovo
náměstí ze Základní školy Řepiště, začlenit
do nového kolektivu, poznat nové spolužáky, najít si kamarády, zkrátka adaptovat se
na jiné prostředí, než na které byli zvyklí.
Je také jedinečnou možností, která napomůže třídnímu učiteli, který povede svou
třídu po celé čtyři roky školní docházky,
vidět děti z jiného úhlu pohledu, než mu
skýtají školní lavice. A naopak žákům pomůže blíže poznat svého nového třídního
učitele. To vše vytváří dobrý a pevný základ pro jejich společné fungování.
Letošní adaptační kurz žáků 6. ročníku se konal od 5. do 7. září v překrásném
prostředí Horní Bečvy. Zúčastnilo se ho
celkem 46 žáků z tříd 6. A a 6. B. Realizátorem kurzu byla ředitelka školy Martina
Pelikánová, za učitele se kurzu účastnily
Jana Kotásková a nová posila pedagogického sboru Miriam Kludková. Byli jsme
ubytováni v rekreačním středisku Evraz
Vítkovice, které skýtalo mnohé možnosti
pro naše aktivity – k dispozici jsme měli
velké sportovní hřiště, krytý venkovní
bazén, bowling a také velkou místnost
pro různé hry v případě špatného počasí.
Na počasí jsme si ale nemohli stěžovat –
v den příjezdu nás přivítalo slunce, které
na obloze zůstalo po celý den. A i když
se na další den schovalo za mraky, deště
jsme zůstali ušetřeni a mohli jsme se tak
nerušeně věnovat všemu, co bylo v plánu
adaptačního kurzu.
První den byl určen především aktivitám
zaměřeným na vzájemné poznávání se dětí.
Jelikož se slunce projevilo v plné síle, využili jsme také venkovní bazén a alespoň na
chvíli jsme se zchladili ve vodě. Hned po

Účastníci adaptačního kurzu 6. ročníku ZŠ Masarykovo náměstí.

odpolední svačině jsme se vydali na menší
procházku k přehradě Horní Bečva, během
níž někteří žáci hledali houby, jiní sbírali
borůvky a mnozí zase statečně bojovali se
svými fyzickými silami, aby zdolali cestu
tam i zpět. Nakonec jsme všichni úspěšně dorazili zpět na chatu a s chutí snědli
večeři v podobě lahodné koprové omáčky
s bramborem. Vyvrcholením večera bylo
utkání v bowlingu.
Den druhý se nesl v duchu her zaměřených na týmovou spolupráci a vzájemnou
důvěru. Vyvrcholením kurzu byla hra Pevnost Boyard, která prověřila schopnosti
a dovednosti jednotlivých žáků obou tříd.
Nebyla nouze o chvíle napětí, okamžiky
zklamání, stejně jako o nadšené fandění.
Která třída vyhrála? To přece nebylo vůbec podstatné. To, co bylo důležité, byl
8

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

zážitek dětí, úžasné chvíle, ve kterých žáci
dokázali podpořit svého spolužáka, a snaha všech táhnout za jeden provaz. Ani jsme
se nestačili rozkoukat a byl tady den odjezdu. Pevně doufám, že se všem našim
žákům adaptační kurz líbil, že se podařilo
všem nově příchozím začlenit se do nového třídního kolektivu a že byl položen
dobrý základ vztahu mezi žáky a jejich novými třídními učiteli. To vše se ale ukáže
během následujících čtyř let jejich školní
docházky. Jako ředitelka školy jsem velmi
ráda, že díky tomuto kurzu mohu blíže poznávat nejen své žáky, ale také své učitele.
A nám všem bych přála, abychom si dokázali atmosféru, která na kurzu panovala,
uchovat co nejdéle…
Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

informace občanům

Akce Domu dětí a mládeže
Bludičky
Na sobotu 19. října Dům dětí a mládeže
Vratimov připravuje ve spolupráci s mateřskou školou již desátý ročník Bludiček. Startujeme na zahradě MŠ Vratimov
od 17:00 do 17:30 hodin. Děti tam budou
plnit bludičkovské úkoly a po setmění se
společně lampionovým průvodem přesuneme na zahradu domu dětí, kde bude
připraven táborák, na kterém si účastníci
mohou opéct vlastní buřty. V Domečku
budou dětem předány drobné dárky.
Bližší informace: Klára Pastorková,
tel. 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Cesta za vědou
pod vrcholky Ještědu
Cesta za vědou je tradiční podzimní akce,
při níž děti navštíví Ještěd, Science centrum – IQ Landia a bazén v Liberci. Víkend 26.–28. října bude plný her, zábavy
a poznání.
Bližší informace: Marcela Grácová,
tel. 739 201 077,
m.gracova@ddmvratimov.cz.

Podzimní Praha
Na dobu podzimních prázdnin 28. až 30.
října jsme pro děti připravili výlet do Pra-

hy. Vydáme se na prohlídku Pražského
hradu s průvodkyní Evou Bartůškovou
(katedrála, Královský palác – Vladislavský sál a kopie korunovačních klenotů,
bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Daliborka
s mučírnou). Čeká nás prohlídková trasa Letiště Václava Havla a Štefánikova
hvězdárna. Přihlášky a platby přijímáme
do pátku 18. 10.
Bližší informace: Věra Pacíková,
tel. 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.
Renáta Böhmová
Dům dětí a mládeže Vratimov

Pokračuje projekt Spolu 2019
Projekt Domu dětí a mládeže Spolu
2019 stále běží a jeho účastníci se mohou
těšit na další zajímavé akce.
Putujeme za svobodou. Jednodenní zájezd do Prahy, kde nás turistický průvodce
provede po místech spjatých s říjnovými
a listopadovými událostmi českých dějin.
Součástí je i projížďka lodí po Vltavě. Termín: 14. října 2019.
Každodenní kung-fu. Trenér sebeobrany Jan Paldus nás na semináři naučí, jak
jednat v situacích, kdy se cítíme ohroženi.
Například při střetu s agresivními osobami, doma i venku, při jednání s podomními prodejci a takzvanými šmejdy. Termín
a místo: 11. listopadu 2019 v 9:00 hodin
v DDM Vratimov. Seminář je zdarma.
Když hvězdy tančí. Vystoupí místní
dětské taneční kroužky a hudební tělesa.
Dětské orchestry zahrají k poslechu i tanci. Termín a místo: 10. prosince 2019 od
16 hodin ve Společenském domě U Máně
v Řepištích. Vstup zdarma.
Akce projektu Spolu 2019 finančně
podpořilo Město Vratimov a Moravskoslezský kraj z Programu zdravého stárnutí
Moravskoslezského kraje pro rok 2019,
proto jsou určeny zejména občanům ve
věku 60+. Více informací získáte v recepci DDM Vratimov (tel. 596 733 990) a na
www.ddmvratimov.cz.
Mgr. Lenka Havrdová
projektová manažerka DDM Vratimov

Nové táborové vybavení
Těsně před prázdninami přišla skvělá
zpráva: Dům dětí a mládeže získal dotaci
49 800 Kč na vybavení pro letní pobytové
tábory. Táboroví vedoucí dali hlavy dohromady a výsledek je takový: máme sekyrky
a pilky, abychom mohli dělat táboráky;
máme reflektory pro noční ostrahu; máme
laminovačky pro vedoucí; máme čelovky
na noční hry; máme struhadla pro táborovou kuchyni; máme krokoměry na orienťáky; máme kempinkové deky na válení;

Táborové vybavení DDM Vratimov.

9

máme spooooustu výtvarných pomůcek
a super her; máme hromadu míčů i míčků a mnoho dalšího. Vše jsme s dětmi na
letošních táborech využili a máme z toho
velkou radost.
Vybavení bylo pořízeno z dotačního
titulu Moravskoslezského kraje Prázdninová činnost pro děti a mládež v programu Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské
úrovni v roce 2019.
Mgr. Lenka Havrdová
projektová manažerka DDM Vratimov

Foto: DDM

informace občanům

Novinka: výtvarné kurzy
Jako novinku nabízí kulturní středisko výtvarné kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé – dopolední Malování pro seniory a odpolední Relaxační malování. Povedou je akademický malíř Tomáš Oslizlok a výtvarnice Iveta Gorčáková. Kromě
zájmu účastníci nebudou potřebovat nic – vše bude zajištěno. Pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců, rozjedou se kurzy
7. listopadu a budou pokračovat do 23. ledna 2020. Přihlásit se lze na www.ksvratimov.cz nebo v pokladně kulturního střediska.
(red)

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

Městská

knihovna
VRATIMOV

Městská knihovna informuje

Lovci perel
Již šestým rokem probíhá
v Městské knihovně Vratimov
hra pro děti a mládež Lovci
perel. Ta vznikla v Městské
knihovně Hradec Králové
a je pro každého, kdo má rád
dobrodružství a rád čte. Stačí najít v knihovně knížku
Perlorodku, pozorně ji přečíst, vyplnit krátký dotazník
a odměna v podobě krásných
perel a soutěžních peněz, tzv. Trofejní náhrdelníky ze hry Lovci perel. Foto: MěK Vratimov
morionů, vás nemine. Nové
kolo začíná vždy v lednu a končí v pro- povězené otázky získává čtenář perlu do
sinci. Během roku mají soutěžící možnost náhrdelníku a moriony pro nákup v bazársi dvakrát vyměnit nastřádané moriony ku. Děti mohou soutěžit v různých věkoza malé odměny v připraveném bazárku, vých kategoriích.
který trvá vždy 14 dní.
Jak hra funguje? V knihovně se nachá- Týden knihoven:
zejí knihy, které jsou na hřbetu označeny 30. září – 6. října 2019
samolepkou. Čtenář po výběru knihy na- • Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí do
jde v knize hrací kartu s otázkami. Cílem
knihovny jako čtenář, promineme do
je přečíst knihu a odpovědět na otázky
konce kalendářního roku registrační posouvisející s jejím obsahem, což podpoplatek.
ruje čtení s porozuměním a umožňuje dě•
Vyhlašujeme
amnestii dlužníkům knih,
tem objevit nové pěkné knížky. Hrací karv
tomto
týdnu
nebudeme odesílat upoty obsahují navíc nepovinné otázky, které
mínky!
vedou k zamyšlení a vyjádření vlastního
názoru. Za každou knihu a správně zod- • Čtenáři, kteří si půjčují knihy na prů-

kazy rodinných příslušníků, dostanou
průkaz s platností do konce roku 2019
zdarma.
Výstavy a výstavky
• Výstava Obrazy a kresby Ludmily
Janech Sojkové, 1.–31. října 2019.
• Podzimní výstavka dětských knih.
Čteme s nečtenáři
(pro děti od 4 let)
• Úterý 1. října od 16.30 hodin
Co to šustí v listí?
Setkání maminek – s knížkou
do života (Podzim v přírodě)
• Pátek 4. října od 10.00 hodin.
Akce pro mateřskou školu
Čtvrtek 3. října Poledníček (podzimní
čtení).
Akce pro základní školy
• Besedy Co to šustí v listí?
• Setkání se spisovatelkou Markétou
Harasimovou.
Zábavná soutěž v knihovně:
Znáte naše ilustrátory?
• Po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna.

Hledáme paní na úklid knihovny od pondělí do pátku formou
Dohody o provedení práce. Nástup ihned.
Více informací osobně nebo na tel. č. 596 732 187.

Místní knihovna Horní Datyně informuje
Týden knihoven v pondělí 2. října
• Všem registrovaným čtenářům bude
prodloužena registrace o dobu uzavření knihovny přes letní prázdniny, tedy
o 2 měsíce.
• Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí
do knihovny jako čtenář, promineme
do konce kalendářního roku registrační poplatek.

• Vyhlašujeme amnestii dlužníkům
knih, v tomto týdnu nebudeme odesílat
upomínky!
• Čtenáři, kteří si půjčují knihy na průkazy rodinných příslušníků, dostanou
průkaz s platností na 365 dní zdarma.
Výstava
• Výstava v chodbičce knihovny 60 let
Kulturního domu v Horních Datyních.
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Zábavná soutěž v knihovně:
Znáte ilustrátory dětských knih?
• Po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov
Městská

knihovna
VRATIMOV

informace občanům

V Rovnovážce to žije!
Jestli jste poslední prázdninovou
středu zaslechli od vratimovského
Domečku nadšený křik dětí a ucítili
vůni opečených buřtů, tak víme, kdo
za tím je. My z Rovnovážky a parta
rodičů s dětmi z našeho projektu Otvíráme bránu k zaměstnání. Stala se
z nás taková parta, že se scházíme i ve
volném čase.
Kromě toho, že jsme si pochutnali
na buřtech a jiných dobrotách, společně s dětmi namalovali krásná trička,
stihli jsme i probrat, co je u všech nového. A že toho je!
Účastníci stihli v rámci projektu
úspěšně ukončit jazykové i PC kurzy,
rekvalifikace, zvládnout výběrová řízení a nástupy do nových pozic a dokonce rozjet podnikání. Máme velkou
radost! Z téhle báječné a motivované party rodičů a ze smysluplnosti naší práce. A můžeme prozradit, že už připravujeme další
podobný projekt, opět s finanční podporou Místní akční skupiny Slezská brána a Operačního programu Zaměstnanost.
Iveta Kišová
koordinátor projektu, Rovnovážka

Datyňský krmáš obohatila výstava zahrádkářů
U příležitosti Datyňského
krmáše a Roku slunečnice
proběhla v Kulturním domě
v Horních Datyních ve dnech
31. 8. a 1. 9. 2019 výstava
hornodatyňské Základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Velký sál se díky ní
opět rozvoněl směsí vůní květin, ovoce a zeleniny. I přes
nepříznivé počasí letošního
léta se zahrádkářům podařilo
uspořádat krásnou přehlídku
rozmanitých výpěstků. K vidění byly květinové vazby, aranžmá truhlíkových květin, mi-

Základem výstavy byly výpěstky
datyňských zahrádkářů.

Ženy, které se zasloužily o krásnou expozici v Domě kultury v Horních
Datyních.
Foto: ZO ČZS Horní Datyně

ku prezentovala Jana Slívová.
Svými závěsnými květinami
přispělo Zahradnictví Hašek.
Stánek s nabídkou přírodních

nizahrádka, květinové závěsy,
hrnkové květiny, jiřinkový
stůl, vše doplněno vzrostlými
slunečnicemi a bylinkami. Pro
návštěvníky byly přichystány
sáčky se semeny květin a sazeničky bylinek.
Na výstavě měli podíl nejen
zahrádkáři, ale i naši příznivci. Svoji šikovnost přiblížila
návštěvníkům členka Svazu
tělesně postižených Vratimov
Danuše Slívová, která předvedla umění košíkářství.
Výšivkami se pochlubili
Zdenka Hrbáčková a Břetislav
Hrbáček, ubrouskovou techni-

čajů a produktů připravila Renáta Žáčková.
Na sále byly k vidění také
krásně vedené kroniky SDH
a dávné pracovní vybavení hasičů. Dobové dokumenty a fotografie z dnes už neexistujícího
hostince U Rojka zapůjčil Vladimír Kuchař a zaujal především pamětníky Horních Datyň.
Své místo na výstavě měly
i děti ZŠ a MŠ Horní Datyně
a nově i žáci ZŠ Datyňská. Děti
prezentovaly své krásné výkresy a malování na kameny.
Poděkování patří všem, kteří
se podíleli na přípravě a zdárném průběhu výstavy a svou
ochotou přispěli k hezkému
zážitku.
Za ZO ČZS Horní Datyně
Vladimíra Červová

Krásnými obrázky a malovanými kameny přispěly děti.
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Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra
GAS Vratimov sehrál na ukončení minulé ligové sezony 2018/19 přátelské
utkání s oddílem stolního tenisu ASK Tatra Kopřivnice, které se hrálo v herně na
stadionu ve Vratimově. Utkání skončilo
remízou 9:9. A tak, jak sezonu oddíl ukončil, tak ji zase začne. Sezona 2019/20 se
uvede přátelským utkáním opět proti Tatře
Kopřivnice, ale tentokrát na stolech soupeře.
V létě se stolní tenisté Vratimova zúčastnili mnoha turnajů u nás doma, ale
také na Slovensku a zejména v Maďarsku.
V maďarské metropoli Budapešť proběhlo
totiž v prvním týdnu v červenci Mistrovství Evropy seniorů, kterého se zúčastnilo
úctyhodných 3389 stolních tenistů ze 44
zemí Evropy! ME se konalo v moderním
víceúčelovém komplexu fotbalového Puskás stadionu (dříve známý Népstadion).
Zde se podařilo vratimovskému Oldřichu
Vrtalovi reprezentujícímu Českou republiku ve skupině porazit postupně 3:1 Silinse
(Lotyšsko) a 3:1 Bukowskiho (Německo),
prohrál pak těsně 2:3 až v posledním utkání s Tovpyškem z Ruska. To mu přesto
stačilo na postup do hlavní soutěže, kde
hned v 1. kole vybojoval těžký zápas proti
Maďaru Csucsovi s konečným výsledkem
3:2, ve 2. kole lehce přešel přes reprezentanta Německa Hucha 3:0 a ve 3. kole
porazil nasazeného Stebunova z Ruska
rovněž 3:0. Teprve ve 4. kole jej vyřadil

Družstvo A vratimovských stolních tenistů. Zleva: David Štůsek, Filip Kavala, Jiří Skalický, Oldřich
Vrtal a Radim Uhlář.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

v poměru 1:3 na sety nasazený Akerstrom
ze Švédska. Oddíl stolního tenisu TTC
MG Odra GAS Vratimov bude naše město
reprezentovat stejně jako loni v prestižní
3. lize, tedy nejvyšší sportovní soutěži ze
všech sportovních spolků ve městě. První
tři utkání hraje náš klub venku (28. září
ve Frýdlantě, 12. října pojede do Nového
Jičína, 13. října do Valašského Meziříčí)
a teprve až 26. října hraje doma proti Olomouci a 27. října proti Přerovu.
Družstvo TTC MG Odra GAS Vratimov
B bude hrát divizi, družstvo C postoupilo
do krajského přeboru 2. třídy a družstvo D
do okresního přeboru 1. třídy. Družstvo E,
kde bude hrát především naše vratimovská
mládež, si zahraje okresní přebor 3. třídy.
Toto jsou pravidelné mistrovské soutěže

vratimovských družstev, ale členové oddílu se budou v nové sezoně účastnit i soutěží jednotlivců, a to především mládež,
která zahájila na konci září sérii úvodních
letošních bodovacích turnajů v Bílovci,
5. října bude hrát v Petrovicích u Karviné
a 2. listopadu v Havířově.
Bohuslav Kaloč
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS
Vratimov

Zájemci o stolní tenis, hlaste se!
Tréninky stolního tenisu mládeže se
konají vždy v úterý a čtvrtek od 15 do
17 hodin. Uvítáme především žáky
narozené v roce 2008 a mladší.
Kontakt: 603 283 558.

Kdy na fotbal
Přehled domácích utkání FC Vratimov
MUŽI A
Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
(MSKFS), krajský přebor, 1. A třída, skupina B. Vždy v sobotu.
5. 10., 15:00: FC Vratimov – Jistebník
26. 10., 14:00: FC Vratimov – Orlová

MUŽI B
Městský fotbalový svaz (MěFS) Ostrava,
městský přebor. Vždy v neděli.
6. 10., 10:30: FC Vratimov – Velká Polom
27. 10., 10:30: FC Vratimov – Koblov

Přehled žákovských utkání hraných na stadionu ve Vratimově
5. 10., 10:00, mladší žáci: FC Vratimov – Václavovice.
Městský přebor
11. 10., 16:30, přípravka U9: FC Vratimov – Heřmanice.
Městská soutěž, sk. B
11. 10., 16:30, přípravka U11: FC Vratimov – Baník, dívky.
Městská soutěž, sk. C
19. 10., 10:00, mladší žáci: FC Vratimov – Šenov. Městský přebor
25. 10., 16:00, přípravka U9: FC Vratimov – Lhotka.
Městská soutěž, sk. B
25. 10., 16:00, přípravka U11: FC Vratimov – Koblov.
Městská soutěž, sk. C
David Huser
FC Vratimov

3. 11., 10:30: FC Vratimov – Hrušov
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Tenisté hodnotili výsledky soutěží družstev
Tenisový oddíl TC Biocel Vratimov
zastupovalo v letošních oddílových soutěžích celkem sedm družstev – tři družstva
babytenistů, družstva mladších žáků, starších žáků, dorostu a dospělých. Utkání se
hrála jako obvykle od konce dubna v pro
tenis ještě velmi chladném počasí a pak na
konci června v úmorných vedrech, která
byla náročná zejména pro nejmladší tenisty.
Letošní soutěž družstev byla nejúspěšnější pro družstva babytenistů B ve složení
Šimon Valkovič, Nela Macura, Barbora
Janošová, Tereza Zoulová, Tobiáš Palupa, Ludmila Vášová, Karolína Zoulová
a mladších žáků ve složení Samuel Bednář, Tomáš Holý, Tomáš Kolpak, Lukáš
Cielecký, Oliver Frič, Jan Pončík, Valerie
Scheibinger, Agáta Střondalová, Rozálie
Vrajíková, která obsadila ve svých soutěžích druhé příčky!
Družstvo bybytenistů A skončilo na
5. místě, babytenisté C a starší žáci shodně
na 6. místě, dospělí pak na 4. příčce oblastního přeboru své skupiny.
Nejhorší umístění v soutěži družstev

Družstvo vratimovských babytenistů B, které se umístilo ve své soutěži za rok 2019 na stříbrné
příčce.
Foto: TC Biocel Vratimov

si připsalo družstvu dorostu, které i přes
velkou bojovnost a výbornou partu nedokázalo v těžkém oblastním přeboru obstát
a ukončilo sezonu na posledním místě skupiny.

Vítězství pro pár
Kupka-Rájecká

Všichni tenisté vzorně reprezentovali
svůj oddíl a jejich výkony svědčí o dobrém
zázemí vratimovského tenisu.
Markéta Rájecká,
členka výboru TC Biocel Vratimov

Z redakční pošty

Úspěch na Babolat tour
v Porubě

Za účasti deseti párů proběhl v sobotu 24. srpna tradiční oddílový turnaj TC Biocel Vratimov ve čtyřhrách. V úmorných vedrech
se bojovalo do roztrhání těla, vždyť šlo o prestižní klubové klání!
Do hlavní soutěže postoupily páry Botur–Botur, Kašička–Daňa,
Pomiklo–Tomis, Kupka–Rájecká. Ve finále se pak utkaly páry Kašička–Daňa a Kupka–Rájecká. Ve vyrovnaném souboji nakonec
zvítězil v tomto ročníku oddílového turnaje pár Kupka–Rájecká.
Neméně zajímavá a zábavná byla večerní společenská část turnaje, která vtipným způsobem hodnotila hru jednotlivých hráčů,
ale také spolu s žijícími legendami vratimovského tenisu vzpomínala na přechozích 45. ročníků oddílových turnajů a na dlouhou
tradici tohoto sportu ve Vratimově.
Markéta Rájecká,
členka výboru TC Biocel Vratimov

Když se daří, je sport zdrojem velké radosti, kterou prožívají stejně tak zkušení borci, jako i ti, kteří se sportem teprve
začínají. O svém velkém úspěchu na turnaji Babolat tour 2019
v Ostravě-Porubě v sobotu 7. září nám například napsala teprve
osmiletá Nela Macura z Tenisového
klubu TC Biocel Vratimov.
„Patřím mezi druhé nejmladší žákyně, ale mám už zkušenosti z velkých tenisových bitev. Nově mezi ně
patří i bitva na Babolat tour Ostrava,
kde jsem se umístila na krásném 4. místě. Vybojovaný pohár je první, který
jsem si přivezla domů, a je to tak moje
první malé velké vítězství, ve kterém
chci v budoucnu pokračovat,“ informovala mladičká tenistka.
„Chtěla bych poděkovat svým trenérům za jejich ochotu, podporu, dobré
Osmiletá vratimovská
rady a hlavně trpělivost. Děkuji roditenistka Nela Macura se
čům za pevné nervy a podporu a klubosvým prvním pohárem za
vým spoluhráčům za velkou motivaci,
umístění na turnaji.
neboť bez jejich podpory při každém
Foto: Jana Macura
odpáleném míčku by to tak nedopadlo.
Dále chci poděkovat organizátorům za zprostředkování tohoto turnaje, který navzdory nepříznivému počasí byl velice povedený. Děkuji vám všem, neboť vy nejlépe víte, jak je sport náročný a že to mnohdy není jednoduché,“ napsala Nela Macura.
(red)

Finalisté oddílového turnaje TC Biocel Vratimov ve čtyřhrách. Zleva:
Daniel Kašička, Markéta Rájecká, Roman Kupka, Hynek Daňa.
Foto: TC Biocel Vratimov
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Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská brána
Horní Datyně v říjnu:
• 6. 10. – Pochod okolo Bezručovy vyhlídky. Trasy pěší i cyklo, start individuální (tzn. i z domova), navíc pro rodinnou
a kočárkovou turistiku start: Lískovec-Hájek v 10 hod. Cíl
všech: Sedliště, Bezručova vyhlídka, 11 až 13 hodin.
• 19. 10. – Seniorské kafé. Setkání seniorů a vyznamenaných
členů KČT z Moravskoslezské oblasti. V plánu je autobusový okruh po větrných mlýncích Slezské brány (Řepiště,
Václavovice, Horní Datyně, Šenov) s besedou a prohlídkou
výstav v Šenovském muzeu.
• 26. 10. – Pochod Po zarostlém chodníčku – spadaným listím
k připomínce hudebního skladatele Leoše Janáčka. Pěší turistika, 15 km. Start Hukvaldy – koupaliště v 9.30, cíl tamtéž do
14 hod. Dohovor ke společnému odjezdu: výbor KČT Horní
Datyně, 8. 10. v 18 hodin.
Říjen – měsíc jako stvořený pro turistiku!
Jan Sládek, Jan Tlolka
KČT Slezská brána Horní Datyně

Větrný mlýnek v Řepištích – jedna ze zastávek Seniorského kafé (19.
10.).
Foto: KČT Horní Datyně

Ohlédnutí za historií Sokola
8. říjen se od letošního roku slaví jako
významný den ČR. Není divu, jde o Památný den sokolstva. V pár větách vás seznámím, proč tomu tak je.
V roce 1941 byla Česká obec sokolská
rozpuštěna z rozhodnutí zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha
a její majetek úředně zabaven. Gestapo
v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo více
než 1500 sokolů, takřka naráz, všechny
sokolské činovníky z ústředí, žup i větších
jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli

Vratimovští sokoli.
Foto: https://sokolvratimov.rajce.idnes.cz/Sokolovna_Vratimov_-_neco_z_historie/

Průvod ku kladení zákl. kamene ku stavbě Sokolovny 30.9.1928
Foto: https://sokolvratimov.webnode.cz/historie

mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se
již na svá místa po skončení války nevrátila.
Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem
proti členům Sokola v celé jeho historii
a postihla především řadu jeho nejvyšších
představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další
vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších
osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální
14

likvidace celého spolku. Říjnové události
roku 1941 představují nejpočetnější zásah
totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících
v jedné zájmové organizaci.
I letos si tento den sokolové připomínají večerem sokolských světel a vypouštějí
lodičky se svítící svíčkou po proudech řek
a potoků. Rovněž v tomto dni nosí připnutou sokolskou kokardu na svém oblečení.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Irena Heinichová

informace
občanům
kulturní okénko

Kronika města Vratimova, část 92, rok 1946
Přesto, že se z obce vystěhovalo 37 rodin
do Pohraničí, byla bytová nouze. V únoru
byl proveden soupis bytů. Do obce Leskovec nad Moravicí vystěhoval se značný počet našich občanů, kteří tam zaujali místa
Němců na statcích a v živnostech. Němci
byli zase dopraveni k nám. Ve Vratimově
byl pro ně zřízen tábor v bývalé tělocvičně
DTJ (dělnické tělocvičné jednoty) na Popinci. V lednu 1946 bylo v táboře 62 žen,
7 mužů a 7 dětí, celkem 76 Němců. Pracovali v kovárně a na velkostatku.
V roce 1946 byla provedena elektrisace
„Zadků“ a stála Kčs. 105.000,- Předsedou
místní školní rady byl zvolen Emil Mlýnek.

V důsledku nových cenových poměrů
bylo zvýšeno vodné o 125 %. Platy a odměny zaměstnanců obce byly stanoveny
na schůzi dne 15. března. Dle tohoto usnesení měl předseda MNV měsíčně Kčs.
3.350,Obecní pokladník Emil Gellnar vybízel
k šetrnosti, ježto obec má veliké potíže
s opatřováním finančních prostředků. Na
elektrisaci „Zadků“ byla uzavřena půjčka
Kčs. 50.000,- u Všeobecné záložny v Ostravě.

Oprava školy

školní budovy a zasklena okna, která byla
válečnými událostmi rozbita.
Stočné bylo zvýšeno o 100 %. Dne
8. září zavedena byla dávka z obytných
místností a to Kčs. 30,- z obytné a 60,z provozní. Též zavedena 10% nápojová
dávka z prodejní ceny lihovin a vína. Tato
byla zatím paušalována.

Úmrtí Viktorie Petrošové
17. února 1946 zemřela ve Vratimově řídicí učitelka Viktorie Petrošová. Učila zde
36 let. Byla pohřbena v Bruzovicích.
(pokračování příště)

Během prázdnin bylo opraveno průčelí

Tóny hudby a barev
Zářivý opěvovatel lidství a hudby, malíř Karel Haruda, se narodil 31. července
1925 v Pelhřimově, zemřel 31. července
2015 v Ostravě, v den svých devadesátých narozenin. Již v mládí se v rodném
městě stýkal s budoucími velikány české
kultury bratry Lipskými, Jiřím Lírem,
Zbyňkem Vavřínem, Otmarem Krejčou.
Ostravské veřejnosti je znám nejen díky
intenzivní aktivitě kulturně společenské, ale zejména jako malíř, do jehož
tvůrčího rejstříku po léta neodmyslitelně patřilo programové rozvíjení vztahu
výtvarného umění a hudby. Mezi skladateli a koncertními umělci měl Karel
Haruda i bezpočet přátel a patřil k těm
nejvytrvalejším návštěvníkům koncertů vážné hudby. Umělec působící na
Ostravsku měl tak pochopitelně po léta
velice blízko k hudbě autorů tohoto regionu, z nichž mnozí byli jeho nejbližšími
přáteli. Mezi jeho časté inspirační zdroje patří tvorba Leoše Janáčka, Miroslava Klegy, Jaromíra Podešvy, Edvarda
Schiffauera, Jana Grossmanna, Eduarda
Dřízgy či Milana Báchorka. Hudební
tvar neslouží Karlu Harudovi jen k prosté ilustraci. Častěji je pro něj inspirací
k svébytným transkripcím a výtvarným
úvahám, mnohdy monumentálního vyznění. Nesmíme zapomenout ani na operu a divadlo, v němž malíř určitou dobu
pracoval jako jevištní výtvarník. Nejprve
v pražském Národním divadle, posléze v divadle ostravském. Autorovo dílo
tedy vychází z hudebně-dramatických
inspirací a je rozvíjeno se záměrem pozitivně ovlivnit náš vztah k základním lidským hodnotám, k tématu ekologického
kolapsu krajiny i lidského společenství –
našeho života a vztahů mezi lidmi. Jeho
blízký přítel a někdejší ředitel ostravské

Studie k obrazu Ekolaps – na motivy 9. symfonie Jaromíra Podešvy, 1985, soukromá sbírka.

filharmonie dr. Ivo Stolařík mu jednou
obdivně napsal: „Pokud je člověk schopen dobrých úmyslů, leží před ním život
jako veliká, nevyzkoušená a slibná možnost“. Jistě tu měl na mysli nejen prostou
existenci, ale především úděl tvorby jako
nezadatelného práva umělce i jeho povinnost upřímné a pravdivé reflexe. Tak
je třeba pohlížet na malířské dílo Karla
Harudy, spojené neodmyslitelně s hudbou i s Ostravou. Prošlo plynulým vývojem, získalo významný rozměr duchovní
a stalo se podstatnou součástí kvality regionálního výtvarného života. Karel Haruda se vyhýbá ilustraci pojmů, nepracuje se slovy, nekomentuje. Jeho sdělení je
15

mnohovrstevné jako sama hudba, pracuje se stejnými uměleckými prostředky, je
schopno nás prostupovat a obohacovat.
Karel Haruda je sbírkově zastoupen
nejen v ostravské galerii, ale i v řadě
dalších veřejných kolekcí. Vystavoval v Ostravě, Frýdku-Místku, Opavě,
Brně, Praze, Uherském Hradišti, Poličce, v Českém Těšíně, Šumperku, Bechyni, Kuksu, v Novém Městě na Moravě
a v Jihlavě. Jeho díla mohli obdivovat
i návštěvníci výstavních síní v zahraničí – ve Volgogradu, v Ravensburgu či
v Kostnici. Byl členem několika uměleckých skupin a spolků.
(ptb)
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kam ve městě
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KAM VE MĚSTĚ – ŘÍJEN
DATUM NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1. 10.

Vernisáž výstavy Něžné umění
Ivany Barazi

17:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů

2. 10.

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů

2. 10.

Dumbo

17:00

Kino Hvězda, rodinný fantasy film

3. 10.

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů

4. 10.

DoDivadlo Dobroslavice: Perfect Days

17:00

Dům kultury Horní Datyně, divadelní komedie

5. 10.

Zlatý podzim

10:30

25. ročník běžeckého závodu, start u Společenského
domu

5. 10.

Fotbal: FC Vratimov – Václavovice

10:00

Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor

5. 10.

Fotbal: FC Vratimov – Jistebník

15:00

Stadion FC Vratimov, muži A, krajský přebor

6. 10.

Fotbal: FC Vratimov – Velká Polom

10:30

Stadion FC Vratimov, muži B, městský přebor

9. 10.

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů

9. 10.

Diego Maradona

19:00

Kino Hvězda, dokument

10. 10.

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů

11. 10.

Fotbal: FC Vratimov – Heřmanice

16:30

Stadion FC Vratimov, přípravka U9, městská soutěž, sk. B

11. 10.

Fotbal: FC Vratimov – Baník, dívky

16:30

Stadion FC Vratimov, přípravka U11, městská soutěž, sk. C

12. 10.

Nezbedné pohádky

10:00

Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší

16. 10.

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů

16. 10.

V oblacích

17:00

Kino Hvězda, rodinný film

17. 10.

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů

19. 10.

Fotbal: FC Vratimov – Šenov

10:00

Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor

19. 10.

Bludičky

17:00

Dům dětí a mládeže Vratimov + MŠ Vratimov

19. 10.

Vratimovské vinobraní

18:00

Společenský dům, Český zahrádkářský svaz

20. 10.

Podzimní strašáci

10:00

Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti

23. 10.

Jak nenaletět nekalým praktikám
obchodníků

15:00

Společenský dům, přednáška v rámci projektu Senior
v bezpečí

23. 10.

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů

23. 10.

Ženy v běhu

19:00

Kino Hvězda, komedie

24. 10.

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů

25. 10.

Fotbal: FC Vratimov – Lhotka

16:00

Stadion FC Vratimov, přípravka U9, městská soutěž, sk. B

25. 10.

Fotbal: FC Vratimov – Koblov

16:00

Stadion FC Vratimov, přípravka U11, městská soutěž, sk. C

26. 10.

Seminář pro ženy

9:00

Společenský dům, Rovnovážka, z. s.

26. 10.

Fotbal: FC Vratimov – Orlová

14:00

Stadion FC Vratimov, muži A, krajský přebor

27. 10.

Fotbal: FC Vratimov – Koblov

10:30

Stadion FC Vratimov, muži B, městský přebor

29. 10.

Mefisto

18:00

Společenský dům, Těšínské divadlo

30. 10.

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů

30. 10.

Mia a bílý lev

17:00

Kino Hvězda, rodinný film

Halloween party

19:00

Dům kultury Horní Datyně, ZŠ Datyňská

1. 11.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

SPORT
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BLAHOPŘEJEME
Dne 25. října se dožívá 90 let
naše dlouholetá členka Spolku seniorů,
paní

Anička Biedroňová.
Hodně zdraví, neboť je vzácné, hodně
štěstí, neboť je krásné, hodně lásky,
neboť je jí málo, hodně všeho,
co by za to stálo.
Vše nejlepší přeje celý Spolek seniorů.

VZPOMÍNÁME
Dne 12. října vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás opustil
pan

Kytičkou květů a tichou vzpomínkou
si dne 6. října 2019 připomeneme
100. výročí narození
pana

Zdeněk Vicherek,

Václava Rašky.

a 14. září jsme vzpomněli jeho nedožité
65. narozeniny. S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Vzpomíná celá rodina.

Dne 28. října 2019 si připomeneme
nedožité 71. narozeniny
pana

Dne 5. října 2019 vzpomeneme
2. výročí úmrtí
paní

Miroslava Borového.

Jozefy Malíkové,

Opustil nás 26. září 2004, ale v našich
srdcích zůstane navždy. Hodně nám
schází. S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcery a syn s rodinami.

dne 8. února 2020 si připomeneme
8. výročí úmrtí
pana

Jána Malíka.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Jana,
Milena a Marie s rodinami.
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Představujeme zastupitele

90 let vratimovského fotbalu

Rozsvícení vánočního stromu

Město zavede službu Senior taxi
Od nového roku zavede město Vratimov službu Senior taxi. Občané starší 70
let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P budou
moci používat pro svoji přepravu na území
města, za lékaři, na úřady a další vybrané
cíle v Ostravě nebo Frýdku-Místku taxi
službu za zvýhodněné ceny. Za cesty na
území Vratimova a Horních Datyň to bude
20 korun, mimo město 40 korun. Seniora
či osobu s postižením může doprovázet
jedna osoba zcela zdarma.
Jaké jsou podmínky využití služby?
Každý zájemce si musí na sociálně-správním odboru Městského úřadu Vratimov
podat žádost o používání služby a vyřídit
průkaz Senior taxi Vratimov. Pro objednání cesty taxislužbou je pak třeba zavolat minimálně dva pracovní dny dopředu
v době od 6 do 16 hodin na telefonní číslo
720 735 331, uvést cíl cesty a hlavně oznámit, že se jedná o službu Senior taxi. Měsíčně si jeden občan může objednat celkem
osm cest, přičemž cestou se rozumí jízda
v jednom směru – jízda zpět se tak počítá
jako druhá cesta. Pro doprovázející osobu
omezení neplatí.
Cílem služby Senior taxi je usnadnit li-

Město usnadní lidem v pokročilejším věku a hendikepovaným cesty za jejich potřebami. Foto: KS

dem v pokročilejším věku a osobám s hendikepem cestování za svými potřebami,
styk s úřady, cesty do nemocnice, na soud
a podobně. Podrobné informace a příslušné formuláře – Žádost o používání služby

Senior taxi Vratimov, Žádost o vydání karty Senior taxi Vratimov a Plnou moc pro
podání žádostí a převzetí průkazu Senior
taxi Vratimov – najdete uprostřed tohoto
čísla Vratimovských novin.
(red)

POZVÁNKA
Vedení města Vratimova si vás dovoluje pozvat na

HOVORY S OBČANY,
které se uskuteční

☛ ve čtvrtek 18. listopadu v 17 hodin v malém sále Kulturního domu v Horních Datyních,
☛ ve čtvrtek 21. listopadu v 17 hodin v salóncích Společenského domu ve Vratimově.
V programu:
• akce a investice, které se podařilo realizovat,
• akce a investice plánované na nejbližší dobu,
• diskuze nad tím, co je možné v obci zlepšit.
Srdečně zvou starosta města Bc. Martin Čech a místostarosta Bc. David Böhm.

informace občanům

Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitelka
rok práce v zastupitelstvu poznat, současný tým táhne za jeden provaz. Investiční
akce definované v dlouhodobých cílech
vedení města mají téměř jednohlasnou
podporu napříč zastupitelstvem. Bohužel
jsme nyní v oblasti veřejných financí již
ve fázi, kdy dotační prostředky z Evropské unie nejsou a nadále nebudou cílené
do investic v oblastech komunálního rozvoje. Je nutné hledat jiné dotační zdroje.

Ing. Lenka Kašičková
(ANO 2011).
Prosím o krátké představení: Odkud pocházíte, kde pracujete, jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Jsem rodilá Ostravačka, již cestičky
osudu zavedly do Vratimova. A jsem
tomu moc ráda! Protože jsem vždy měla
ráda čísla, za nimiž se skrývalo něco hmatatelného, vystudovala jsem Ekonomickou
fakultu VŠB, tehdy nově otevřený obor
Ekonomika nevýrobní sféry. Svému oboru
jsem věrná dodnes. Pracuji na odboru financí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kde zodpovídám za účetnictví,
daně a účetní metodiku ve vztahu ke krajským příspěvkovým organizacím a obcím
v kraji. Mám moc ráda svoji rodinu, lidi
kolem sebe, toulky po horách, rychlou
chůzi, knihy, hudbu, stromy atd. Obávám
se, že výčet všeho toho, co mám ráda, by
zabral celou stranu.
Proč jste vstoupila do komunální politiky?
Žiji ve Vratimově již 32 let. Cítím, že
se Vratimov stal mým městem. Místem,
kde spokojeně žiji já, mé děti i děti mých
dětí. Velmi mi záleží na tom, aby bylo
naše město místem, které je bezpečné,
s kvalitní a rozmanitou infrastrukturou,
vzduchem, který se dá dýchat, kvalitním
školstvím, s dostupnými a zábavnými aktivitami společenského života uvnitř města. A aby i ti z nás, kteří již nejsou zcela
soběstační, mohli důstojně žít. Je mi padesát let a dozrála jsem do stadia, že bych
ráda i já byla svými zkušenostmi nápomocna při rozvíjení a budování všeho výše
uvedeného.
Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet
na jednání zastupitelstva?

Jsem ekonom. Efektivní vynakládání finančních prostředků je nejen mým profesním mottem. Proto jsem uvítala možnost
stát v čele finančního výboru. Spolupráce
se zástupci úřadu na úseku ekonomiky je
radostí, přístup ke konstrukci rozpočtu
je velmi racionální. Kromě toho bych se
chtěla podílet na rozvoji společenského
života, a to formou podpory spolků, které na území města pracují. A že jich není
málo! Jako člen zájmové komise jsem se
s činností některých již stihla detailněji seznámit a musím smeknout klobouk. Obec
je společenství občanů. Hodně záleží na
tom, jak v rámci obce trávíme volný čas. A
nejen my, ale i naše děti. Podporuji myšlenku výstavby sportovní haly, která by
sloužila široké veřejnosti. Taktéž se budu
snažit hledat cesty pro výstavbu domova
seniorů. Jak jsem měla možnost za necelý

Jak se vám líbí současná tvář Vratimova? Co hodnotíte kladně a co byste chtěla
změnit?
Strategická poloha Vratimova s dostupností do všech větších měst okolo, dobré
možnosti pro relaxaci u Ostravice, v Důlňáku, dostupnost předškolního a základního školství, to a ještě mnoho dalších
aspektů dělají z města atraktivní místo
pro život. Tvář města se postupně mění.
Tvorba dalších oddychových zón, péče
o seniory, kultivace prostorů mezi obytnými domy, řešení problémů s parkováním,
avšak ne na úkor zeleně, kvalita cest v majetku obce, nové chodníky a zejména řešení dopravní situace ve městě – to jsou další výzvy. Stále je co opravovat, budovat,
vylepšovat. Mám na paměti citát Alberta
Einsteina: „Život je jako jízda na kole...
Abyste udrželi balanc, musíte se neustále
pohybovat dopředu…“
Jaké je vaše politické motto a čeho byste
chtěla v politice dosáhnout?
Politické motto? Nad tím jsem nikdy
nepřemýšlela. Mým cílem je pracovat na
rozvoji mého města, aby stále platilo, že
ve Vratimově a Horních Datyních se fakt
žije fajn! Velmi si vážím důvěry, které se
mi od občanů dostalo zvolením do zastupitelstva. Budu pracovat nejlépe, jak umím.

Povinné čipování psů
Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům novela veterinárního zákona, a to od
1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč.
Neočipovaným psům navíc nebude z pohledu zákona uznána platnost očkování proti
vzteklině, i když zvíře očkováno bylo a má
to řádně zaznamenané v očkovacím průkazu.
O registraci do databáze si musí majitelé
psů požádat sami. Není povinná a mikročip

tam není zařazen automaticky. Majitel psa
si ji může zařídit přímo při čipování. Existuje několik registrů, do nichž lze čip zaznamenat.
Tím největším je Národní registr majitelů
zvířat, který provozuje společnost Altercan.
Registrace v něm je pro mikročipy Datamars bezplatná a čip se v evidenci objeví
do 7 pracovních dnů. U čipů ostatních typů
zaplatí majitel psa poplatek 198 Kč.
Bc. David Böhm, místostarosta
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Nový návštěvník našeho města
– Blanatka lipová
Odbor výstavby a životního prostředí zaznamenal v poslední době
množství dotazů občanů na nečekané objevy kolonií neznámých
broučků na kmenech lip. Někteří
lidé byli z nálezů udivení, jiní zděšeni, někteří chtěli dokonce dřeviny kácet. Z důvodu zabránění
panice proto uvádíme následující
informace:
Hmyz, vyskytující se v současné době masívně na kmenech
lip a vzbuzující obavy, je ploštice blanatka lipová (Oxycarenus
lavaterae). Až donedávna byly
blanatky v naší fauně zastoupeny
osmi drobnými, nenápadně zbarvenými a skrytě žijícími druhy.
Lidé si jich pro jejich nenápadnost
téměř nevšimli. Blanatka lipová
je v našich končinách novým návštěvníkem. Je pestře zbarvená,
hlava, štít, štítek a tykadla jsou
černá, střední část polokrovek růžová a zadní část polokrovek je
průsvitná a silně se leskne, takže
početná společenství blanatek na
kmenech stromů jsou již zdálky
nápadná šedo-stříbrnými odlesky a neuniknou ani oku laika (viz
foto). Má také větší velikost než Blanatka lipová na kmenech našich líp.
Foto: MěÚ
domácí druhy blanatek (5 - 6 mm)
a díky schopnostem se shlukovat podobně a odrostlé nymfy přezimují na kmenech lip
jako ploštice ruměnice pospolná a vytvářet v obrovských shlucích, které mohou čítat
nápadné agregace v obrovském počtu je- několik stovek až tisíc jedinců. Na jaře dochází ke kladení vajíček do štěrbin v kůře,
dinců je opravdu nepřehlédnutelná.
Blanatka lipová je druh ploštice pochá- ze kterých se během pár dní líhnou nymfy.
zející ze Středomoří. Areálem původního Na přelomu jara a léta dochází k přesunu
výskytu je Maroko, Alžírsko, Tunisko, jih celé populace do korun stromů. Na konci
Itálie a Francie. Od 80. let minulého sto- léta dochází opět k masovému shlukování
letí se blanatka lipová začíná šířit na vý- na kmenech lip a postupnému vytváření
chod a na sever, což je dáváno do spojitosti zimních kolonií.
Významné poškozování rostlin blas oteplováním severní polokoule. Na našem území byl výskyt tohoto druhu dolo- natkou lipovou nebylo dosud v Evropě
žen poprvé v září 2004 v Brně a rychle se pozorováno. Vzhledem k tomu, že blašíří do dalších oblastí. V České republice je natka lipová přezimuje na povrchu stromu
tento druh asociován s lípou srdčitou (Ti- a vzhledem k jejímu původnímu areálu výlia cordata), na ostatních druzích lip zatím skytu v teplejších oblastech, dochází v nanebyl pozorován. Vyskytuje se na osluně- šich klimatických podmínkách v průběhu
ných solitérně stojících stromech, převážně zimy k vysokému úhynu přezimujících
ve městech, vesnicích nebo v alejích, málo- jedinců. Chemická likvidace přezimujících
kdy ve volné krajině. Živí se sáním na růz- populací na stromech se tudíž neprovádí.
RNDr. Ivana Hranická
ných částech lípy, přičemž preferuje rozodbor VaŽP
víjející se listy a nezralá semena. Dospělci

Půjčení
štěpkovače
Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí informuje
o možnosti zapůjčení výkonného štěpkovače Eliet Super Prof 2000 po domluvě
v sídle Vratimovských služeb, ulice
J. Žemly 1083, Vratimov nebo na tel.
č. 596 732 045. Jedná se o štěpkovač,
který dokáže podrtit větve o průměru až
120 mm s maximální kapacitou zpracování dřevní hmoty 6,0 m3/hod. Vzhledem k vysokému výkonu a poměrně
velké hmotnosti štěpkovače je nutné jej
půjčovat společně s proškolenou obsluhou a dopravou přímo na místo zápůjčky. Zapůjčení bude probíhat v termínech
11. 11., 18. 11. a 27. 11. 2019 od 7:00 do
10:00 a od 11:00 do 13:30 hodin. Upozorňujeme, že za deštivého počasí z důvodu bezpečnosti není možné výpůjčku
realizovat. Cena hodinového pronájmu
činí 605 Kč.
Mgr. Roman Baran
odbor výstavby a životního prostředí

Kulturní středisko
Vratimov hledá

osobu na úklid
a pořadatelské
služby
do Kulturního domu
Horní Datyně.
Práce na dohodu.
Informace
na tel. 595 700 750.
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. listopadu 2019.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Hovoříme se sekretářem fotbalového oddílu FC Vratimov Davidem Huserem

90 let vratimovského fotbalu
Vratimovský fotbal
slaví letos 90 let.
V sobotu 23. listopadu se u této příležitosti
uskuteční
přátelské setkání současných i bývalých fotbalistů a činovníků
fotbalového oddílu FC Vratimov s veřejností. O informace k těmto událostem jsme
požádali sekretáře klubu Davida Husera.
Devadesát let je už pěkný kus historie.
Jak to vše začalo?
Vznik vratimovského fotbalového oddílu je svázán se založením sportovního klubu SK Meteor, k němuž došlo 12. prosince
1929. V roce 1950 nad ním převzaly patronát Vratimovské papírny a klub se přejmenoval na TJ Vratpap Vratimov. V roce
1985 byla papírenská výroba přesunuta do
nově otevřené továrny Severomoravská
celulózka Paskov a klub se přejmenoval
na TJ SMCP Vratimov, v roce 1989 na TJ
Biocel Vratimov. V roce 2004 přešel Biocel do rukou zahraničních majitelů, kteří
neměli o podporu vratimovského fotbalu
zájem. Klub se proto transformoval do
občanského sdružení s názvem FC Biocel
Vratimov, a protože nového generálního
partnera nenašel, upadl do finančních problémů. V roce 2009 došlo k volbě nového
vedení, které se pokouší klub, dnes s názvem FC Vratimov, revitalizovat.
Jaké byly největší úspěchy vratimovského
fotbalu?

ravský městský přebor. Děti a mládež hrají
v ostravských městských soutěžích v kategoriích mladších žáků, mladší a starší
přípravky. V klubu, který vede pětičlenný
výbor v čele s předsedou Tomášem Klejnotem, působí osm kvalifikovaných trenérů.

Sekretář FC Vratimov David Huser.

Foto: KS

Všechna vratimovská mužstva hrála
v dlouhodobé historii v nižších regionálních soutěžích. Prvním velkým úspěchem
byl v 80. letech minulého století postup
mužů do krajského přeboru, dalším milníkem byl v roce 1995 postup do moravskoslezské divize, kde hráli dva roky. Zatím
největší úspěch klubu je spojen se sezónou
1996/1997, v níž vratimovští fotbalisté postoupili do třetí nejvyšší soutěže – moravskoslezské fotbalové ligy. V ní působili do
roku 2002.
Jaký je současný stav oddílu? Kolik máte
členů, trenérů, v jakých soutěžích hrajete?
Klub sdružuje aktuálně téměř 140 členů, z nichž zhruba polovinu tvoří mládež.
Muži hrají krajskou soutěž 1. A třídy a ost-

Jaké jsou ambice klubu do budoucna?
V současnosti je naším hlavním cílem
udržet všechna družstva ve stávajících
soutěžích a zvyšovat počet hráčů v mládežnických týmech. Čeká nás však nelehké období. Po dobu výstavby nové budovy
na stadionu budeme fungovat v provizorních podmínkách. Věříme ale, že i toto ve
spolupráci s městem překonáme.
V úvodu informujeme o plánované oslavě 90 let vratimovského fotbalu. Můžete
upřesnit její program?
Oslavy budou zahájeny v sobotu 23. listopadu v 11 hodin na fotbalovém stadionu
utkáním mladší přípravky U9, na které navážou zápasy starší přípravky a mladších
žáků (12:00), mužů A a B (13:00), starých
gard a bývalých hráčů (14:30). Program
uzavře slavnostní posezení hráčů a hostů
v restauraci U Šodka (16:00). K 90 letům
vratimovského fotbalu vydáme bulletin popisující historii a současnost klubu
a připravíme různé upomínkové předměty.
Věříme, že pro mnoho lidí se stanou ceněnými suvenýry.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko Vratimov

Stará garda oslavila jubileum
Devadesát let vratimovského fotbalu si připomněly 6. září na stadionu ve
Vratimově staré gardy FC Vratimov.
Bývalí fotbalisté si zahráli fotbálek
a zavzpomínali na staré časy, kdy aktivně hrávali a bránili barvy našeho města.
Fotbalový svátek pokračoval pohoštěním v pivnici Meteor, kde se sešlo
na šest desítek bývalých hráčů, což je
krásné číslo. Stojí za zmínku, že nejstaršími fotbalisty, jimž to dovolil zdravotní stav a kteří se nebáli nastoupit na
hřiště mezi relativně mladé kluky, byli
70letý Vladimír Tylšar a 68letý Bohuslav Heczko.
Díky patří všem, kteří se zúčastnili,
a samozřejmě hlavně věrným divákům
a fanouškům.
Za starou gardu Kamil Hrabec

Staré gardy FC Vratimov na společném snímku při oslavě jubilea vratimovského fotbalu.
Foto: Kamil Hrabec
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Žáci ZŠ Datyňská vyrazili za věděním a poznáním do italského Bibione

Angličtina u moře
Na počátku září odjelo 30 dětí prvního
stupně ZŠ Datyňská na jazykový pobyt do
Bibione v Itálii. Odjížděli jsme v podvečer
a ráno se probudili u moře v Itálii. Děti
byly plné očekávání a těšily se na moře.
Aby si užily pobyt v plném rozsahu, ponechaly doma své mobilní telefony, za což
jim patří dík.
Každý den jsme se učili a procvičovali
anglický jazyk u moře, u bazénu, na pláži

Vratimovské děti v teplých vodách Jaderského moře…

… a na výletě u rybářského domku v přírodní
laguně poblíž přístavu Linango.

i v apartmánech. Učení probíhalo v tematických blocích, co den, to nové téma. Děti
si tak zopakovaly a zároveň rozšířily slovní zásobu v oblastech jako je jídlo, oblečení, sportovní aktivity, zvířata, denní režim
či lidské tělo.
Dny byly nabité různými aktivitami pro
zpestření výuky, takže si žáci své jazykové dovednosti procvičili při konverzačních
hrách, během přípravy módní přehlídky,
při koupi zmrzliny nebo dárků domů, při
tanci a zpěvu anglických písniček.
Kromě učení jsme i cestovali po okolí Bibione. Jedno dopoledne jsme jeli do
přístavu Linango. Odtud jsme pluli lodí
krásnou přírodní lagunou, kde děti krmily
mořské racky, pozorovaly přírodu, dívaly
se, jak se řeka vlévá do moře, a navštívily

Foto: ZŠ Datyňská

jeden z místních rybářských domků. Druhý pěší výlet směřoval ke krásnému mořskému majáku Faro di Bibione, kde si žáci
posbírali mušle a prohlédli přímořskou
přírodu. Po krásném týdnu u moře jsme se
vraceli zpět domů.
O své zážitky z pobytu jsme se pak podělili i s rodiči žáků, které jsme pozvali na
menší posezení s ochutnávkou italských
těstovin či pizzy. Ukázali jsme jim také
fotografie a krásné video. Na přípravě občerstvení se podílely převážně děti.
Děkujeme vedení školy, především paní
ředitelce Mgr. Darji Kuchařové, a cestovní kanceláři za možnost uskutečnit tento
krásný jazykový pobyt u moře.
Mgr. Naděžda Macková
vedoucí pobytu

Okresní kolo v přespolním běhu
družstva; družstvo s nejnižším součtem umístění se stalo vítězem
v dané kategorii. Naše škola se zapojila do tří kategorií – mladší
žákyně, mladší žáci, starší žáci – a dosáhla pěkného výsledku.
Mladší žáci skončili na 4. místě, mladší žákyně na 3. místě, starší
žáci svou kategorii vyhráli a postoupili do krajského kola, které
se konalo 9. října v Krnově. Ve velké konkurenci se zde umístili
na 5. místě.
Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Datyňská Vratimov

Umístění žáků ZŠ Datyňská
Mladší žákyně (29 běžkyň): 2 . K. Veselá (7. A),
6. H. Dvorská (6. A), 14. C. Lapčáková (7. B), 17.
A. Střondalová (6. A), 18. B. Hyblová (7. B).
Mladší žáci (41 běžců): 13. M. Náhlík (6. A), 14.
J. Sikora (7. A), 18. J. Rohel (7. B), 26. L. Kempný (6. A),
29. V. Svoboda (6. A).
Starší žáci (39 běžců): 1. M. Nojzer (9. B), 3. O. Nojzer
(9. B), 4. J. Kordek (9. A), 17. J. Šarek (8. B),
18. O. Čunta (8. A).

Žáci ZŠ Datyňská s trofejemi za 3. místo v kategorii mladších žákyň
a 1. místo starších žáků.
Foto: ZŠ Datyňská

Hezký úspěch si připsali vybraní žáci ZŠ Datyňská, kteří se zúčastnili v úterý 17. září okresního kola v přespolním běhu. Akce
se konala na stadionu MK Seitl v Ostravě-Martinově. Přihlásilo
se až deset škol, které závodily ve čtyřech kategoriích. Do soutěže se započítávaly výsledky čtyř nejlépe umístěných závodníků
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Učíme se po staru
Ve třídě 4. A na ZŠ Datyňské se v pátek 27. září na
chvíli zastavil čas. Děti přišly
do školy v netradičním oblečení a mnohé si s sebou nesly
i starou aktovku po rodičích či
prarodičích. A tak se ve třídě
sešli pionýři, děvčátka v pletených šatech či vyšívaných
halenkách. Kluci byli oblečeni
v košilích a nechyběla ani sametová mašle či síťová taška.
Žáci před vstupem do třídy museli projít hygienickou
ranní kontrolou uší, vlasů
a nehtů. Hodiny byly vedeny
přísným okem paní učitelky,
která v tento den měla v rukou
rákosku, ale nebylo třeba ji použít. Ani paní učitelka si nezapomněla vyměnit svůj šatník.
Hodiny byly plné zajímavostí o výuce a školních pomůckách z dřívějších školních let.
Žáci představili svým kamarádům své dobové rekvizity.
Pracovali také ve skupinkách,
kde porovnávali staré učebnice
s těmi dnešními, vyhledávali
archaismy, různé zajímavosti
nebo počítali jejich stáří.
Městská

knihovna
VRATIMOV

„Doboví“ žáci a „dobová paní učitelka“ na moderním digitálním snímku.

Žáci si vyzkoušeli psaní plnicími inkoustovými pery, svačili na látkových ubrouscích,
o velké přestávce chodili na
chodbě v kruhu a v hodinách
měli ruce za zády.

Tento den jsme si s žáky velmi užili a nyní už jsme opět
v pilné práci a rádi na něj vzpomínáme.
Velký dík patří rodičům
i prarodičům žáků, kterým dě-

Foto: ZŠ Datyňská

kujeme za zapůjčení veškerých
dobových rekvizit.
A že jich bylo!
Dobová paní učitelka
Naďa Macková

Městská knihovna informuje

Ohlédnutí za Týdnem knihoven
Týden knihoven, který proběhl v době
od 30. září do 4. října, byl v naší knihovně jako každoročně pestrý. Přihlásilo se celkem 13 zcela nových čtenářů,
z toho pět dětí do 15 let. V pondělí 30.
září jsme četly před spaním předškoláčkům v Mateřské škole Vratimov v oddělení Pomněnky a Slunečnice z knihy
Strašidýlko Stráša spisovatelky Aleny
Mornštajnové. Tato akce se jmenuje Poledníček. Úterní odpoledne 1. října od
16:30 hodin patřilo rodičům a dětem
a společné akci Čteme s nečtenáři (pro
děti od 4 let), kterou jsme nazvaly Co to

Spisovatelka Markéta Harasimová při besedě
pro žáky devátých tříd.

šustí v listí? Ve středu 2. října se žákům
9. tříd ZŠ Masarykovo náměstí představila s besedou Uteč své depresi spisovatelka Markéta Harasimová. V pátek 4. října
jsme připravily pro naše nejmenší zábavné dopoledne v knihovně v rámci projektu Book start – S knížkou do života. Sešli
jsme se v 10:00 hodin a společně jsme si
povídali, četli, hráli a zpívali.
Prvňáčci se seznámili při besedách s knihovnou. Druháci byli slavnostně pasováni
na čtenáře. Pasováno bylo celkem 72 žáků.
Výstavy a výstavky v listopadu
• Putovní výstava v chodbičce knihovny
Má vlast cestami proměn potrvá
od 4. do 26. listopadu
• Podzimní výstavka knih
Akce pro děti
Den pro dětskou knihu se uskuteční v sobotu 30. listopadu 2019 od 8:30 do 11:00
hodin na téma Advent s knihou. Budeme si
číst a povídat o předvánočním čase, vyrobíme si v adventní dílničce drobnou ozdobu a nebude chybět soutěž. Zveme všechny
hravé děti! S sebou si vezměte přezůvky
a pohodlné domácí oblečení.
6

Pasování druháků na čtenáře.
Foto: MK Vratimov

Místní knihovna
Horní Datyně
informuje
Výstavu 60 let Kulturního domu v Horních Datyních, kterou připravil Vladimír
Kuchař, můžete zhlédnout až do 16. prosince 2019 v půjčovní době v pondělí od
14 do 17 hodin.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

informace občanům

Nový spolek do sbírky
Vlastně tak úplně noví nejsme. Nemálo
z vás ví, že při ZUŠ Vratimov existují přidružená hudební tělesa, která jsou určena
pro co nejširší uplatnění mladých muzikantů – cimbálová muzika, sbor, dechový
orchestr a big band. A právě big bandu
se novinky týkají. Naše parta služebně
starších muzikantů měla nápad, který se
zalíbil i ostatním členům kapely. A to, že
by bylo fajn posunout se na vyšší úroveň.
Postrčit celý big band k lepším skladbám,
častějšímu vystupování i mimo městské
akce a díky tomu se podílet na reprezentaci města a vratimovské a paskovské
ZUŠ.
Ale zpět ke zmíněnému spolku. Od září
2019 existujeme jako Big band Vratimov,
z.s. Osamostatnili jsme se. Což nezname-

ná, že bychom zanevřeli na spolupráci se
ZUŠ, naopak! Se ZUŠ nadále intenzivně
spolupracujeme a vzájemně si poskytujeme podporu. Jen bychom se rádi rozvíjeli
vlastním směrem.
Další informace o nás, o tom, co se
v našem big bandu zrovna děje a kde
vystupujeme, můžete spolu s fotkami
najít na Facebooku, Instagramu a také na
webu bbvratimov.cz.
Věříme, že nám zachováte přízeň
i v nové etapě Big bandu Vratimov.
Naživo si nás můžete přijít poslechnout
29. listopadu při příležitosti rozsvícení
vánočního stromu ve Vratimově. Těšíme
se na Vás!
Marcela Skokanová
a Gabriela Diasová

Kdy na fotbal
MUŽI B. Městský fotbalový svaz
(MěFS)
(
Ostrava, městský přebor.
Neděle 3. 11., 10:30
FC Vratimov – Hrušov..

Akce Domu
dětí a mládeže
Hra světel
V sobotu 9. listopadu vás srdečně zveme na akci Hra světel. V zahradě DDM
Vratimov budou v době od 16 do 19 hodin připraveny soutěže, hry ale i pokusy se světly. Zahřejete se při ohni a teplým čajem. Možnost opékání vlastních
párků.
Bližší informace:
Klára Pastorková, tel. 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Diskotéka
V sobotu 2. listopadu od 18 hodin pořádají členové Dětského zastupitelstva
města Vratimova v DDM diskotéku
pro své vrstevníky (žáky 6.–9. tříd).
Dresscode – halloweenský kostým nebo
líčení. Drobné občerstvení a ceny za
soutěž o Nej kostým zajištěny.
Bližší informace:
Věra Pacíková, tel. 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Nový zapsaný spolek Big band Vratimov.

Možná si to ani neuvědomujeme, ale letos budeme slavit 17. listopadu nový státní
svátek. K původnímu Dni boje za svobodu
a demokracii připojili poslanci na sklonku
loňského roku Mezinárodní den studentstva, takže nový název státního svátku,
který vešel v platnost letos v dubnu, zní
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Zdá se to jako
malichernost, ale opodstatnění to má. Mezinárodní den studentstva, který slaví i některé jiné země, totiž odkazuje na události
z roku 1939 v protektorátní Praze. Jejich
roznětkou se stala 15. listopadu demonstrace po pohřbu studenta Jana Opletala,
která přerostla v protiokupační protesty.
Jan Opletal podlehl 11. listopadu následkům střelného zranění, jež utrpěl během
násilného potlačení tiché demonstrace stu-

Foto: BBV

dentů u příležitosti 21. výročí vzniku Československa.
V reakci na pražské nepokoje nařídil
nacistický vůdce Adolf Hitler uzavření
všech českých vysokých škol na dobu tří
let, k němuž došlo právě 17. listopadu.

ZAMYŠLENÍ
V zemi současně proběhlo rozsáhlé zatýkání mezi studenty. Asi dvanáct set jich
bylo převezeno do koncentračního tábora
Sachsenhausen, z nějž se 35 nevrátilo. V
bývalých ruzyňských kasárnách pak Němci popravili devět studentů, kteří podle
nich stáli v čele studentských organizací.
Díky aktivitě Ústředního svazu československého studentstva a pomoci česko7

Renáta Böhmová
DDM Vratimov

slovenské exilové vlády byli čeští studenti
prohlášeni za první, kteří „zvedli svůj hlas
na znamení odporu proti nacistickým utlačovatelům“. U příležitosti prvního výročí
tragických událostí v Praze se uskutečnila
v Londýně schůze nově vytvořené Mezinárodní studentské rady, která přijala Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu. To je považováno za faktické
vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním
dnem studentstva.
Srovnávat význam, vyznění či dopady
listopadových událostí v roce 1939 a 1989
určitě nedává smysl. Pravdou ale je, že je
mezi nimi příčinný vztah. Vždyť to byla
právě demonstrace studentů u příležitosti
Mezinárodního dne studentstva, která se
stala před 30 lety rozbuškou „sametové“
revoluce.
(red)
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Běh Zlatý podzim s rekordem!
V pátek před sobotním závodem i následující neděli krásné slunečné babí léto, ale
v sobotu 5. října, v den konání již 27. ročníku běhu Zlatý podzim, pršelo. To zřejmě
část závodníků, hlavně ze vzdálených míst,
poněkud odradilo, ale i tak se na startov-

Jana Lenčová ml. z TJ Jičín. Startovala
i maminka Jana Lenčová st., trojnásobná
vítězka Jakubova lesního běhu Důlňákem
z dob jeho začátků, tehdy ještě pod dívčím
jménem Roubíčková. Loňská vítězka, reprezentantka Petra Pastorová, logicky dala

Závod byl odstartován!

ní čáru postavila téměř stovka natěšených
běžců. Nejvzdálenější byli z Jablunkova,
Polska, ale také z Východočeského a Středočeského kraje. Naštěstí půl hodiny před
startem pršet přestalo (aby se půl hodiny
po doběhu posledních déšť opět spustil)
a při teplotě kolem 9 stupňů měli účastníci
téměř ideální běžecké podmínky. V cíli pak
byla slyšet nadšená výměna zážitků těch,
kteří pestrou, ale těžkou kopcovitou desetikilometrovou trať zdolali.
Závod v 10:30 odstartoval místostarosta David Böhm a vítězem se stal v novém
traťovém rekordu Lukáš Chwistek z klubu
SSK Vítkovice. Rekord Romana Hurtíka
z roku 2005 překonal o 4 vteřiny. Z žen
doběhla první do cíle ve výborném čase

přednost mezinárodnímu maratonu v Košicích, kde doběhla za třemi Afričankami
na skvělém 4. místě. Druhou ženou v pořadí byla Elen Šimonová z X-trailu Orlová
a na třetím místě Ivana Zbořilová z Šenova v barvách BK SAK Ložiska Karviná.
Z mužů za vítězem doběhli druhý Krystian
Zahraj z Mattoni FreeRun a třetí výborný
vrchař Tomáš Blabla z Pržna. Nejmladším
závodníkem byl patnáctiletý domácí Štěpán Dostálek, celkově šestapadesátý (výborně, Štěpáne, gratulujeme!). Nejstaršímu
Václavu Procházkovi z MK Seitl Ostrava,
seniorskému mistru republiky v maratónu,
bylo 74 let.
Vratimovští účastníci, kterých bylo osm,
ostudu rozhodně neudělali. Martin Janalík,

nejlepší z nich na celkově 19. místě a 12.
v kategorii do 39 let, Jiří Kaplan, Jan Bajus, již zmíněný Štěpán Dostálek, Vladimír
Štalmach, Viktor Kašlík, Antonín Řezníček a Markéta Lajčoková (podle pořadí
v cíli), pět z nich v barvách Hobby Runners
Vratimov, doběhli ve velmi dobrých časech a zdaleka ne na konci závodního pole.
Závod byl na jeho sedmém kilometru
zpestřen skvělou fan zónou, kterou zde
s rodinou a přáteli zorganizoval Ludvík
Kraus. Podle závodníků to bylo skvělé povzbuzení, takže vřelý dík od všech!
Závod se tedy jako obvykle vydařil. Dík
za podporu patří městu Vratimovu a pracovnicím Kulturního střediska Vratimov,
které je již léta spolupořadatelem závodu.
Nyní se už můžeme těšit na další běhy ve
Vratimově – na 28. ročník Zlatého podzimu příští rok opět v říjnu a na dubnový již
37. ročník Jakubova lesního běhu Důlňákem. Oba závody patří k nejoblíbenějším
v kraji a jezdí na ně vytrvalci nejen z Česka, ale také z Polska a Slovenska.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

Do cíle doběhli všichni.
Foto: KS a Ludvík Kraus

Závod byl rychlý, ale příjemný
Silniční běžecký závod Zlatý podzim se za dobu svého trvání
stačil zapsat zlatým písmem na seznamu významných sportovních akcí v našem městě. Jaké pocity zažívali po doběhu a jak
hodnotí jeho letošní 27. ročník celkoví vítězové v mužské a ženské kategorii?

to sice takové průmyslové, ale mi to nijak nevadí. Vratimov je
podobný, takže se tu cítím skoro jako doma.
Jana Lenčová z Milovic u Nymburka, Středočeský kraj, 27 let, běžkyně AC TJ Jičín, potřetí ze čtyř startů vítěz kategorie žen: Dnes se
mi běželo dobře, bylo příjemné počasí a dobrý
vzduch. Déšť mi nevadil, ostatně vždyť skoro nepršelo. A bylo i teplo. Vítězství mne samozřejmě
těší. Na závod jsem přijela s maminkou, která pochází z Ostravy a měla tu třídní sraz. Babička se narodila a bydlí
přímo tady. Takže je to pro naši rodinu i taková čest. Navíc běh
pořádá mamčin kamarád. I proto je to pro mne vždy příjemný
závod, na němž vládne téměř rodinná atmosféra.
(red)

Lukáš Chwistek z Hrabůvky, 22 let, běžec SSK
Vítkovice, který se stal při své první účasti absolutním vítězem a současně autorem nového
traťového rekordu 31:28 min (-4 s): Z vítězství
jsem samozřejmě šťastný. Co mě překvapilo, je
čas. Nečekal jsem, že to bude až tak rychlé. Bral
jsem to spíše jako trénink, nakonec jsem do toho
ale musel jít na sto procent. Sám závod je příjemný a vyhovuje
mi i zdejší prostředí. Jsem z Hrabůvky, kde se mi celkem líbí. Je
8
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Přijďte si zaběhat, zve „zlatý“ Vratimovák Martin Janalík
Klub funguje asi tři roky a členství
v něm je volné. Prostě kdo má chuť, přijde vždy první neděli v měsíci na společný
výběh. Výběhy jsou ostatně otevřeny pro
všechny. Pokud by někdo chtěl, může si
kdykoliv přijít zaběhat s námi. Informace
najde na facebooku.

Ostře sledovanou kategorií závodu Zlatý
podzim je soutěž o nejlepšího Vratimováka. Časem 38:26 min ji letos vyhrál a pomyslné zlato získal 39letý Martin Janalík.
Kolikáté to bylo vaše vítězství?
Kategorii Vratimováků jsem vyhrál poprvé, ale závodu jsem se zúčastnil už potřetí.
Vaše první dojmy?
Běželo se mi dobře, i když trať je náročná. Běží se vždycky z kopce, do kopce
a to bere hodně sil. Jinak je ale trať pěkná.
Líbí se mi, že nevede po hlavní silnici, ale
vedlejšími komunikacemi po okolí Vratimova. A to je pěkné, ta příroda.
Závodu se účastníte opakovaně. Co vás
na něm přitahuje?
Těch důvodů je víc. Třeba to, že tady ve

Nejrychlejší Vratimováci. Muži: Martin Janalík, ženy: Markéta Lajčoková.
Foto: KS

Vratimově máme klub běžců Hobby Runners a právě na tomto závodě se vždycky
všichni sejdeme, zazávodíme si, pobavíme
se.
Klub Hobby Runners je jedním z partnerů běhu. Můžete o něm prozradit víc?

Vraťme se k Zlatému podzimu. Doporučil
byste ho i ostatním Vratimovákům?
Určitě! Nikdo přece nemusí běžet na nějaký čas nebo výkon. Ale každý, kdo přijde
a zúčastní se, udělá něco pro sebe a svoje
zdraví. A je to pro něho jedině dobře.
Vaše plány do budoucna?
Už se těším na příští rok, až se tady zase
všichni uvidíme.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko Vratimov

Běh naděje s rekordním výtěžkem
Rekordní výtěžek 21 740 korun přinesl
letošní 12. ročník Běhu naděje, který uspořádala v pátek 20. září Tělocvičná jednota
Sokol Vratimov za podpory města a kulturního střediska. Vybralo se o 5082 korun
víc než v dosud rekordním roce 2018. A to
i přesto, že letos vyrazilo na trasu dlouhou
do 3,8 kilometru 893 registrovaných účastníků, zatímco loni jich bylo 942. Spolu
s dětmi z Mateřské školy Vratimov a žáky

obou vratimovských základních škol (včetně
žáků školy v Horních Datyních) se běhu zúčastnili žáci ZŠ Řepiště, samozřejmě všichni za podpory a doprovodu svých pedagogů.
Po celou dobu pořádání běhu v našem městě
ho organizačně pomáhají zajistit studenti ze
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické z Ostravy, kteří jsou rovněž schopni pomoci při jakémkoliv zdravotním problému.

Pod dohledem svých učitelů vybíhají děti ze ZŠ Datyňská.

Běh naděje je humanitární akce, jejíž výtěžek je věnován na výzkum a léčbu onkologických onemocnění. Tyto příspěvky neslouží na organizační financování běhu, ty
se získávají z jiných zdrojů. Současně běh
zdůrazňuje význam prevence nejen tohoto
onemocnění, ale také dalších civilizačních
chorob. Inspirován je úspěšnou mezinárodní akcí Běh Terryho Foxe, který probíhal
v České republice v letech 1993–2007. (red)

S vervou vyrazili na trať žáci ZŠ Masarykovo náměstí.

Foto: KS

Sokolské ohlédnutí za uskutečněnými akcemi
Na konci září Česká obec sokolská pořádala akci Sokol Spolu
v pohybu, do níž se zapojila i vratimovská jednota, která uskutečnila otevřené hodiny cvičení pro ženy a pro rodiče s dětmi.
Touto akcí chce Sokol zapojit neaktivní veřejnost do sportovní
činnosti a podpořit pohybovou gramotnost všech věkových skupin.
V pátek 20. září sokolovna lákala malé i velké na Noc sokoloven. Naše budova se při této akci otevřela ve večerních hodinách
od sklepa až po půdu a návštěvníci prošli objektem přes zábavná

stanoviště, která byla letos inspirovaná akcemi pořádanými pravidelně během celého roku jak pro děti, tak pro dospělé, jako
jsou SokolVrat, Šibřinky, Kola a kolečka atd. Na konci akce
mohli její účastníci společně posedět v zahradě našeho areálu
a opéct si párky.
V nejbližší době se můžete těšit na workshop čakrové jógy,
který se uskuteční 9. listopadu od 9:30 hod.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Irena Heinichová
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Skvělá sezóna
Jirky Nespěšného

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská
brána Horní Datyně v listopadu:
• Připravujeme tábořiště pod vrcholem Lipí 902 m n. m. (nad
Morávkou) pro 53. ročník Zimního táboření Klondyke. Věříme,
že se zde setkáme se členy KČT, příznivci a občany Vratimova
a Horních Datyň.
• 15.–17. 11. – Ústředí KČT a olomoučtí turisté zvou na tradiční
poslední akci roku Poslední puchýř. Zimní táborníci rozloží svůj
tábor u Chaty pod Věží na Svatém kopečku, poblíž obce Radíkov. Do Olomouce to máme jenom 100 kilometrů...

Jirka Nespěšný se svým závodním strojem.

• 22. 11. – Od 17
hodin se koná v restauraci u Brbloně
v Horních Datyních
výroční Valná hromada odboru KČT
Horní Datyně. Zhodnotíme akce roku
2019,
zaplatíme
členské příspěvky,
zájemci si se slevou
objednají časopis Tu- Fanfára Pepy Murase zahájila v den státního
rista 2020. Členové svátku 28. října oslavu 120 let turistiky na
převezmou Plán akcí beskydském Slavíči. Na 400 turistů poděkona rok 2020 s mnoha valo chatě za dlouholeté přístřeší a zázemí.
Foto: KČT Horní Datyně
překvapeními. Obsahuje akce náročné i jednoduché vycházky a vyjížďky. Ocenění, guláš a kytary dotvoří program s posezením. Pro zájemce
o členství budou k dispozici přihlášky do KČT. Srdečně zveme.

Foto: Ladislav Nespěšný

Patnáctiletý Jirka Nespěšný z Vratimova, člen slovenského
týmu Motoclub Baláž, završil motocyklovou sezónu 2019 skvělým výsledkem ve třídě 300 supersport. Stal se potřetí v řadě
mistrem Slovenské republiky, dále vicemistrem České republiky
a obsadil 3. místo v Evropském poháru a v seriálu středoevropské
zóny Alpe Adria v kategorii Supersport 300.
Děkujeme všem, co nám fandí.
Ladislav Nespěšný

Listopad – měsíc hodnocení turistického roku a procházek přírodou, která se připravuje na zimu.
Za odbor KČT Slezská brána Horní Datyně
Jan Sládek a Jan Tlolka

Kronika města Vratimova, část 93, rok 1946
Druhý pomník T.G.M.
Hned v roce 1945 byla ustavena místní rada osvětová, jejímž
předsedou byl Antonín Glac. Tato korporace vzala si za úkol postaviti znovu pomník presidentu T. G. Masarykovi, který padl za
oběť německé zvrhlosti. Členové místní rady osvětové podnikli
mezi občany sbírku v čele s tajemníkem Jaroslavem Studničkou,
která vynesla Kčs. 90.000,- Za tuto částku byl postaven pomník
ze slezské žuly. Po stranách pomníku byly umístěny památníky se
jmény těch, kteří jako oběti války se osvobození nedožili.
Vedle památníku po obou stranách jsou bludné kameny, dopravené ze Zaryjí. O jejich objevení a dopravu před školu má zásluhy
Rudolf Borovec st., mistr v. v. Pomník byl odhalen 28. 10. 1946.
1. května byla uspořádána oslava prvního výročí osvobození
Vratimova průvodem a táborem lidu před školou.

Obec marně usilovala o příděl pozemků pro obecní účely (požaduje 15 hektarů) z bývalého velkostatku Sedlaříkova, nyní majetku vítkovických železáren. Železárny jsou ochotny odstoupit obci
jen 5.000 m2 na stavbu radnice a obytných domů.
Svépomocnými akcemi byla provedena oprava obecních cest,
úprava náměstí, práce v obecním lese a prodloužení kanalisace
u katolického domu. Stanovena k tomu pracovní povinnost pro
muže od 16–55 let 20 hodin, pro ženy od 16–45 let 10 hodin.
Předseda MNV Lukáš Mazáč onemocněl (chorobu tbc si přinesl z vězení) v srpnu a místo něho úřadoval náměstek Albrecht
Mojžíšek.
Rozpočet na r. 1947
Rozpočet obecní pro rok 1947 vykazoval tyto částky:
Příjem Kčs.
277.888,Vydání “
881.626,Schodek Kčs.
603.708,Školní rozpočet:

Příjem Kčs.
Vydání “
Schodek Kčs.

Volby do Nár. Shromáždění
25. května 1946 byly konány volby do Národního Shromáždění.
Ve Vratimově bylo odevzdáno 1.829 platných hlasů.
Z nich dostali:
komunisté
647 (35,4 %)
národ. socialisté
487 (26,7 %)
lidovci
347 (20,5 %)
sociál. demokr.
319 (17,4 %)

54.290,259.700,205.410,-

Tedy naděje do budoucna po této stránce nejsou růžové.

(pokračování příště)
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Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

INFORMAČNÍ LETÁK
Senior taxi Vratimov

Tel. 720 735 331
(pouze pro objednávky)
Město Vratimov bude od 1. ledna 2020 zajišťovat pro vratimovské seniory nad 70 let věku a pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk novou službu pro snadnější přepravu.
Služba bude provozována na území města Vratimova a Horních Datyň pro osoby s trvalým bydlištěm na území města a pro jejich doprovod za účelem vyřizování záležitostí na těchto místech:
 Kdekoli po katastru města Vratimov a Horních Datyň Nemocnice Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek  Poliklinika – Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek  Okresní
soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, Frýdek-Místek  Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční
898/20a, Ostrava-Moravská Ostrava  Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba  Vítkovická nemocnice, Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice  Poliklinika Modrý pavilon,
Chittussiho 9, Ostrava-Slezská Ostrava  Diagnostické centrum Ostrava, Sokolská tř. 49, Ostrava-Moravská Ostrava  Hornická poliklinika, s. r. o., Sokolská tř. 2587/81, Ostrava-Moravská Ostrava 
Poliklinika Liberty Ostrava, a. s., Vratimovská 744/115, Ostrava-Kunčice  Poliklinika Hrabůvka, s. r.
o., Dr. Martínka 7, Ostrava-Hrabůvka  Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava-Moravská Ostrava  Magistrát města Ostravy, 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava  Magistrát
města Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava-Moravská Ostrava  Úřad práce, 30. dubna 3130/2d, Ostrava-Moravská Ostrava  Okresní správa sociálního zabezpečení, Zelená 3158/34a, Ostrava-Moravská
Ostrava  Finanční úřad Ostrava, Jurečkova 940/2, Ostrava-Moravská Ostrava  Ústřední hřbitov
Slezská Ostrava, Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava  Hřbitov Kunčičky, Vratimovská, Ostrava-Kunčičky  Hřbitov Vítkovice, Závodní, Ostrava-Vítkovice  Ozdravné centrum Ještěrka, Za Ještěrkou
629/1, Ostrava-Bartovice 

Přepravovat lze pouze osobu vlastnící platný průkaz Senior taxi Vratimov. Toto neplatí pro doprovod, který
je zdarma. O službu lze požádat na sociálně-správním odboru města Vratimova, Frýdecká 853/57, Vratimov
v tyto úřední hodiny:

Pondělí

8.00–11.30 12.30–17.00

Středa

8.00–11.30 12.30–17.00

Postup objednávání přepravy:
1. připravit si číslo průkazu senior taxi
2. připravit si cílovou adresu
3. zavolat na tel. číslo 720 735 331
minimálně 2 pracovní dny před dnem
požadované přepravy v době od 6 do 16 hodin
a oznámit, že se jedná o Senior taxi.

nebo v jiný den po předchozí
telefonické domluvě
na tel. 595 705 923, 595 705 924.

Počet jízd za měsíc: 8 – Cestou se rozumí jízda v jednom směru. Cesta zpět se počítá za druhou jízdu.
Cena: 20 Kč (Vratimov a Horní Datyně); 40 Kč (ostatní místa uvedená v tabulce), doprovod 1 osoba – zdarma.
Více informací na www.vratimov.cz a na tel. číslech: 595 705 923, 595 705 924.
Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru
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informace občanům

Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

ŽÁDOST
o užívání služby „SENIOR taxi Vratimov“

Žadatel …………………………………………………………………………………………………………………………..
(jméno, pƎíjmení, titul, tel. ēíslo)

Trvale bytem ………………………………………………………………………………………………………………….
(ulice, ēíslo popisné/orientaēní, ēást obce, PS)

Kritérium splnĢno

ANO

Datum narození

Kritérium splnĢno

NE

Držitel prƽkazu

ANO

ZTP

ZTP/P

NE

Služby „Senior Taxi Vratimov“ budu vyžívat zejména z dƽvodu:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné.

Ve Vratimově dne:

Podpis žadatele:
12

informace sport
občanům

Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

ŽÁDOST
o vydání karty „SENIOR taxi Vratimov“

1. Žadatel (jméno, pƎíjmení, titul)

………………………………………………………………………..

2. Datum narození (den, mĢsíc, rok)

………………………………………………………………………..

3. Trvalé bydlištĢ (obec, ulice, ēíslo)

………………………………………………………………………..

4. Poživatel starobního dƽchodu od:

………………………………………………………………………..

Výše uvedený žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajƽ pro úēely administrace
související s kartou „Senior taxi Vratimov“

Ve VratimovĢ dne: ………………………………

Podpis žadatele …………………………………

Záznamy sociálnĢ-správního odboru
Karta „Senior Taxi Vratimov“
vydaná dne

……………………………………………..

evidenēní ēíslo

……………………………………………..

Zpracoval:
podpis referenta

…………………………………………….

Výše uvedenou kartu „Senior Taxi Vratimov“
jsem osobnĢ pƎevzal / pƎevzal na základĢ plné moci*

……………………………………………………………………………………….
jméno, pƎíjmení a podpis

*Nehodící se škrtnĢte
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informace občanům

Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

PLNÁ MOC

Zmocnitel (žadatel) ………………………………………………………………………………………………………………..
(jméno, pƎíjmení, datum narození, ēíslo OP)

Bytem ……………………………………………………………………………………………………………………………………

zmocŸuji
ZmocnĢnce ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(jméno, pƎíjmení, datum narození, ēíslo OP)

Bytem …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

k
¾ podání žádosti o zavedení služby „Senior Taxi Vratimov“*
¾ pƎevzetí prƽkazu „Senior Taxi Vratimov“*
*nehodící se škrtnĢte

Ve VratimovĢ dne …………………………………..

…………………………………………

…………………………………………….

podpis zmocnitele (žadatele)

podpis zmocnĢnce
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Indie vypráví
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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
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Koncert
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1. prosince
16:30 hodin
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

FUêGHFNi_WHO_ZZZNVYUDWLPRYF]_IDFHERRNFRPNVYUDWLPRY

Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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OLVWRSDGX²OHGQD
VRATIMOVSKÁ GALERIE

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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kam ve městě
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KAM VE MĚSTĚ – LISTOPAD
DATUM NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1. 11.

Halloween party

19:00

Dům kultury Horní Datyně, ZŠ Datyňská

2. 11.

Halloweenská diskotéka

18:00

DDM, Dětské zastupitelstvo města Vratimova

3. 11.

Fotbal: FC Vratimov - Hrušov

10:30

Fotbalový stadion, muži B, městský přebor, FC Vratimov

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

Hodinářův učeň

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

6. 11.
7. 11.

Workshop čakrové jógy a satsang
9. 11.

9:30

Sokolovna Vratimov, Tělocvičná jednota Sokol

Paci pac

15:30

Kulturní dům Horní Datyně, koncert pro děti, Pavla Škorníková

Hra světel

16:00

Zahrada DDM Vratimov, DDM Vratimov

10. 11.

Jak si Káča poradila s čertem

10:00

Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti,
KS Vratimov

12. 11.

Debbie Isitt: Žena, která uvařila
svého manžela

19:00

Společenský dům, divadelní komedie, KS Vratimov

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

Takové krásné šaty

19:00

Kino Hvězda, horor, filmový klub, KS Vratimov

13. 11.
14. 11.
16. 11.

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

Broučkova rodina

10:00

Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov

Seminář pro ženy

9:00

Společenský dům, salonky, Rovnovážka

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

Aladin

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

Cesty za jógou.
Přednáška Moniky Winklerové

18:00

Společenský dům, salónky, KS Vratimov

21. 11.

Něžné umění Ivany Barazi

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

23. 11.

90 let vratimovského fotbalu

11:00

Fotbalový stadion, od 16 h v restauraci U Šodka, FC Vratimov

24. 11.

Koncert Pavla Šporcla

17:00

Kostel sv. Jana Křtitele, KS Vratimov

Kočárky

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Sněží

19:00

Kino Hvězda, poetické drama, KS Vratimov

28. 11.

Kočárky

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

29. 11.

Rozsvícení vánočního stromu
s jarmarkem

12:00

Společenský dům a okolí, KS Vratimov

20. 11.

27. 11.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

KINO

SPORT

Vratimovský kalendář na rok 2020
0 Kč
Cena 6

v prodeji v pokladně kulturního střediska
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OSTATNÍ

KOCOUREK JOSEF
VÁM NABÍZÍ
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Mobil
Mobil

606 363 300

731 490 561

společenská
rubrika
informace
občanům

VZPOMÍNÁME
Dne 11. listopadu 2019 vzpomeneme
3. výročí úmrtí
pana

Dne 14. listopadu 2019 vzpomeneme
2. výročí úmrtí
pana

Karla Prokůpka.

Petra Smolky.

S láskou vzpomínají manželka
s rodinami.

Vzpomíná celá rodina.

Dne 1. října ve věku 75 let nás náhle
navždy opustil náš tatínek, manžel,
tchán, dědeček, švagr,
pan

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 27. listopadu vzpomeneme
8. smutné výročí úmrtí
paní

Pavel Mech.

Zdenky Fojtíkové.

Děkujeme všem za slova útěchy
a květinové dary při posledním
rozloučení. Zarmoucená rodina.

S láskou vzpomínají dcery, snacha
a vnučky s rodinami.

Dne 6. listopadu 2019 vzpomeneme
1. výročí, kdy nás opustila
paní

Dne 28. listopadu 2019 vzpomeneme
již 5. smutné výročí úmrtí a zároveň dne
24. listopadu 2019 nedožitých
84. narozenin
pana

Marie Pavlasová.

Františka Chuděje.

S úctou a láskou vzpomíná
celá rodina.

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 14. listopadu 2019 vzpomeneme
1. výročí úmrtí paní

Ingeborg Klimoszkové
a dne 6. prosince 2019 tomu budou
3 roky, kdy nás opustil pan

Jan Klimoszek.
Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 11. listopadu si připomeneme
10. výročí úmrtí paní

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmu ihned byt 3+1 v centru
Vratimova. Telefon 724 419 060.
Koupím byt ve Vratimově.
Prodala jsem rodinný dům
ve Frýdku-Místku, platím hotově.
Děkuji, 775 432 205.

Prodám byt 2+1. Byt není
po rekonstrukci. Tel. 601 385 470.

Jiřiny Stiborové
a zároveň v červenci uplynulo 39 let
od úmrtí jejího manžela

Koupím garáž ve Vratimově a blízkém okolí. Platba ihned v hotovosti, čestné a seriózní jednání. Info
p. Marek, tel. 735 214 403.
Předem děkuji za nabídky.

Václava Stibora
z Horních Datyň. Vzpomínají dcery
Marie a Zdenka s rodinami.
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PROSINEC
2019

Představujeme zastupitele

Svozový kalendář na rok 2020

Mezinárodní událost v galerii

Středobod kulturního a společenského dění v Horních Datyních

Kulturní dům slaví šedesátiny
Nabízí prostory pro nejrůznější akce
a neopakovatelnou atmosféru, kterou si
pochvalují všichni jejich účastníci. Možná je to proto, že Kulturní dům v Horních
Datyních, který
letos oslaví 60 let
od svého otevření, nestavěli anonymní
zaměstnanci stavebních
firem, nýbrž sami
datyňští sousedé. Dobrovolně, pro sebe
a pro své blízké, zde odpracovali bez nároku na odměnu 8088 hodin a vytvořili

Kulturní dům Horní Datyně
Dvoupodlažní zrekonstruovaná budova ve středu obce. V přízemí se nachází
velký sál s kapacitou 240 osob včetně
60 míst na balkoně, sociální zařízení
a kavárna s dětským koutkem, kterou provozuje nájemce. V 1. poschodí
je malý sál na 48 míst, klubovna pro
15 osob, kuchyňka, vybavená nádobím
pro 50 osob, a sociální zařízení. Před
budovou lze parkovat. Součástí Kulturního domu je tělocvična, v bezprostředním sousedství se nachází sportovní
hřiště a prodejna potravin.

Foto: KS

hodnotu, která byla ve své době vyčíslena
částkou dvou milionů korun. Dnes by šlo
o desítky milionů. Státní dotace na stavbu
dosáhla výše 735 tisíc korun.
Proč se vlastně Datyňští pro tuto stavbu
rozhodli? Jak připomněl datyňský milovník historie Vladimír Kuchař ve stati k 50.
výročí Kulturního domu, už v meziválečném a později poválečném období kvetla

v Horních Datyních bohatá kulturní a tělovýchovná činnost, pro kterou stále citelněji chyběly prostory. Řešením, které se
nabízelo, bylo vybudovat kulturní stánek
i s tělocvičnou. Státní dotaci na uskutečnění tohoto záměru se podařilo získat v roce
1956, ale jak bylo tehdy obvyklé, peníze
pokračování na str. 2

Květiny k narozeninám státu

Z pietního aktu k uctění výročí vzniku československého státu.

Foto: KS

Položením květin u Památníku 1. světové války v parku u Husova sboru uctili
24. října občané Vratimova a Horních
Datyň 101. výročí vzniku samostatného československého státu. S projevem,
v němž přiblížil okolnosti rozhodujících
dějinných okamžiků a vyzdvihl osobnost a roli prvního československého
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka,
vystoupil starosta města Martin Čech.
Pietního aktu se zúčastnili zástupci města, spolků a městských organizací, žáci
obou vratimovských škol, občané. O hudební doprovod se postarali žáci ZUŠ.
(red)
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Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitel

Karel Smuž
(Nezávislí).

by se měl rozvíjet nejen na těle, ale i na duchu. Byla by škoda, kdybychom za kulturou cestovali do Ostravy nebo jiných měst,
když máme „kulturák“ pod nosem.

Prosím o krátké představení: Odkud pocházíte, kde pracujete, jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Je mi 24 let, pocházím z Vratimova, jsem
vystudovaný elektrotechnik a pracuji pro
firmu O2 na pozici Guru. Převážná náplň
mé práce je edukace v oblastech nových
technologií. Ve volném čase, kterého je
méně, než bych doufal, pracuji pro kulturní
středisko jakožto zvukař a osvětlovač, blbnu s dětmi převlečený za maskota a promítám filmy v kině Hvězda. Jsem dobrovolným hasičem v Janovicích-Bystrém, kde
často pomáhám s organizací kulturních
akcí. Donedávna jsem pomáhal i v DDM
Vratimov s vedením Dětského zastupitelstva, ale jak jsem se už zmínil, času na tohle všechno je strašně málo.

Jak se vám líbí současná tvář Vratimova?
Co hodnotíte kladně a co byste chtěl změnit?
Co bych chtěl změnit? Jedna věc mě trápí, ale řekl bych, že to bude všude stejné
a bude těžké se z toho vymanit. Kamkoliv
přijdu, všude slyším, jak je všechno špatně
a co se komu nelíbí. Pokud se ale zeptám,
co a jak lze udělat pro to, aby tomu tak nebylo, jen málokdo dokáže najít smysluplnou odpověď. Je zkrátka snadné si stěžovat, ale těžší je hledat řešení. A málokdo to
řešení vůbec hledat chce.
Na druhou stranu jsem hodně rád za
krok, který město v posledním roce podniklo, a to za založení městských facebookových stránek. Informovanost občanů se
tímto hodně zlepšila a je daleko snazší se
na cokoliv, co se týká fungování města, zeptat přímo vedení.

Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Nepovažuji se za člověka, který by jen
seděl doma a stěžoval si. Nemám rád pasivitu, a pokud mám nápad, nebojím se jej
zrealizovat. Jsem přesvědčen, že z pozice
zastupitele se hodně věcí, které bych ve
městě rád změnil, dá uskutečnit. Od mého
dětství, což je de facto jen pár let, se tvář
Vratimova obrovsky změnila a já jsem
vždy chtěl být jedním z těch, kteří za takovými změnami stojí.

Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet na
jednání zastupitelstva?
Moje téma je kultura a volnočasové vyžití. Myslím si, že se v posledních letech
docela dost investovalo a investuje do
sportovního vyžití, ale do kultury už ne tolik, kolik by se mohlo. V kulturním středisku máme sice dost kulturních a společenských akcí, ale některá technická zařízení,
která se tu používají, mají již nejlepší léta
za sebou nebo nedosahují standardů, které
vyžadují například scény divadel. Člověk

Jaké je vaše politické motto a čeho byste
chtěl v politice dosáhnout?
Necítím se být politikem. Ne v tom
smyslu, jak je dnes politik vnímán. Mým
mottem je být užitečným, jak jen můžu,
a reprezentovat zájmy těch, kteří – a nad
tím se je potřeba opravdu zamyslet – mi
dali svůj hlas při volbách. Díky tomu potom mohu (a musím) mluvit za ně. (red)

Kulturní dům slaví šedesátiny
pokračování ze str. 1
byly určeny pouze na materiál a odborné
práce. Zbytek museli zajistit svépomocí
občané v rámci tzv. akce Z. Ačkoliv v případě stavby velikosti kulturního domu šlo
o mimořádně náročný úkol, odhodlali se
Datyňští do toho jít.
„Projekt v krátké době vyhotovil stavitel
Ferdinand Hrbaček a pozemek byl vybrán
u hřiště tehdejšího DTJ na louce patřící
k domu č. 15. V dubnu 1957 začínají zemní
práce přípojkou vody a výkopem základů.
Za přítomnosti představitelů obce pak byl
slavnostně položen základní kámen nové
budovy,“ popsal tehdejší dění Vladimír
Kuchař. Celkem se na výstavbě podílelo
okolo 300 datyňských občanů. Stavební
práce řídili Emanuel Slíva a hospodář Emil

Borový, kteří to rozhodně neměli snadné.
V roce 1958 se například dodatečně rozhodlo o prodloužení hlavního sálu o šest
metrů a jeho rozšíření o přísálí ze strany
hřiště. Navíc se stavba potýkala s různými
problémy tehdejší doby, jako byly časté
výpadky proudu či nedostatek stavebních
materiálů.
Vše se ale nakonec zvládlo, a tak mohl
12. prosince 1959 předseda Městského národního výboru Josef Kaloč symbolickým
klíčem odemknout za přítomnosti 700 občanů nový Kulturní dům, který se stal středem kulturního, společenského a po dokončení v roce 1961 výstavby tělocvičny
s hřištěm také sportovního života v obci.
Přes zásadní změny v české společnosti v posledních 30 letech plní tuto funkci
i dnes. Od roku 1997 zajišťuje jeho provoz
2

Kulturní středisko Vratimov, které se stará
o jeho pravidelnou údržbu a modernizaci.
Jen v posledních letech zde proběhla například rekonstrukce kuchyňky a malého
sálu, renovace podlahy velkého sálu či výměna nábytku a vybavení.
A neutuchá ani kulturní a společenská
činnost. V Kulturním domě se prezentují
ochotnická divadla, konají se zde plesy,
slavnosti, schůze místních spolků a organizací, výstavy, akce škol či soukromé
oslavy. Město zde pořádá vítání občánků,
setkání s občany a jubilanty. Prostory KD
slouží jako volební místnost či zázemí při
sportovních a společenských akcích na
sousedním hřišti. Ač šedesátiletý, dům, na
kterém by mohlo viset heslo Datyňští sobě,
stále určuje tep kulturního a společenského dění v Horních Datyních.
(red)
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Poděkování

Ze schůzí rady města

V říjnu proběhlo Celostátní setkání ředitelů Domů dětí a mládeže České republiky. Zúčastnila se ho také ředitelka naší příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Vratimov Bc. Hana Nevrlá
a byla oceněna ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou diplomem za dlouholetou záslužnou práci s mládeží.
Rádi bychom blahopřáli paní ředitelce za toto ocenění a také poděkovali nejen jí, ale také všem pracovníkům Domu dětí a mládeže
za příkladnou práci s mládeží v našem městě.
Vedení města Vratimov

Rada města na svých schůzích mimo jiné:
• schválila objednávku na Opravu zastávky točny Horní Datyně,
• schválila smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro stavbu Domov pro seniory ve Vratimově,
• rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce s názvem Nová budova koupaliště ve Vratimově,
• vyhlásila záměr pronajmout 4 ks informačních vývěsních
skříněk v zastávce MHD Vratimov náměstí, směr Horní
Datyně a Řepiště,
• schválila smlouvu k veřejné zakázce Senior taxi,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce Rekonstrukce sídelní zeleně v ulici Strmá
ve Vratimově, p. č. 2627, SO 02 – zpevněné plochy,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce Opravy místních a účelových komunikací na území města Vratimova pro rok 2019,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu
na služby Projektové práce – Rekonstrukce chodníku Frýdecká od Nimroda po ul. Adámkova,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu
na služby Projektové práce – Rekonstrukce místní komunikace Za Kolibou vč. odvodnění.
Bc. Martin Čech – starosta

Hana Nevrlá s oceněním za dlouholetou záslužnou práci s mládeží.
Foto: MěÚ

UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského úřadu Vratimov koncem roku 2019:
PONDĚLÍ
16. 12. 2019
08:00–11:30
12:30–17:00
STŘEDA
18. 12. 2019
08:00–11:30
12:30–5:00
Středa 18. prosince bude poslední den, kdy bude pokladna pro občany v roce 2019 otevřena.
Od čtvrtku 19.12.2019 do středy 01.01.2020 bude pokladna UZAVŘENA.
Začátek provozu pokladny v lednu 2020:
ČTVRTEK
2. 1. 2020
10:00–11:30
12:30–17:00
PÁTEK
3. 1. 2020
ZAVŘENO
PONDĚLÍ A STŘEDA
08:00–11:30
12:30–17:00
ÚTERÝ A ČTVRTEK
08:00–11:30
12:30–14:00
Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku za psa bude pokladna od 3. 1. 2020
do 24. 1. 2020 otevřena DENNĚ KROMĚ PÁTKU.
Od pondělí 27. 1. 2020 bude běžná provozní doba.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 15. 1. 2020 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2020
v Horních Datyních v Kulturním domě – v malém sále, a to:
STŘEDA

15. 1. 2020

08:00–11:30

12:30–16:30
Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 10. prosince 2019.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Senior taxi Vratimov – podání žádostí
Jak jsme vás již v minulém čísle informovali, od 1. ledna 2020 bude město Vratimov pro své seniory nad 70 let věku a pro
držitele průkazu ZTP a ZTP/P, bez ohledu na věk, zajišťovat senior taxi.
Žadatel o senior taxi je povinen podat vyplněnou a podepsanou Žádost o užívání služby Senior taxi Vratimov včetně
Žádosti o vydání karty Senior taxi Vratimov. V případě zástupu zmocnitel předloží plnou moc (podpis nemusí být ověřen).
Žádosti se podávají bezplatně.

K žádostem je nutné doložit:
-

občanský průkaz žadatele,
průkaz ZTP nebo ZTP/P pokud je žadatel jeho držitelem,
občanský průkaz zmocněnce,
1x aktuální průkazovou fotografii o velikosti 3,5 x 4,5 cm.

Žádosti včetně příloh se podávají na odboru sociálně-správním Městského úřadu Vratimov, 2. patro, dveře číslo 11 a 12,
a to v úřední dny – v pondělí a středu v době 8:00–11:30 a 12:30–17:00 hodin.
Seznam nástupních a výstupních míst přepravy byl dále rozšířen o Evropskou oční kliniku Lexum Ostrava, Masná 3a,
702 00 Ostrava.

Bližší informace obdržíte na telefonních číslech:
 595 705 923 – Bc. Jitka Langrová
 595 705 924 – Bc. Alice Miková




Bc. Alice Miková
odbor sociálně-správní

Informace pro snoubence
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu množství požadavků ze strany
snoubenců jsme pro příští rok rozšířili místo a dobu pro uzavírání
manželství ve správním katastrálním území Vratimov
a Horní Datyně:
A. Obřadní síň Městského úřadu Vratimov nebo kostel Náboženské obce Církve československé husitské ve Vratimově,
B. Jiné vhodné místo – po dohodě s matrikou
(např. Roubenka U Rybníka atd.).

Termíny pro uzavírání manželství:
- každý pátek v kalendářním měsíci v rámci běžné pracovní doby, a to v obřadní síni MěÚ Vratimov –
bez poplatku.
- 1. a 3. sobota v měsíci

A. správní poplatek 1000 Kč,
B. správní poplatek 1000 Kč a provozní poplatek 2000 Kč.

- 2. a 4. sobota v měsíci

A. správní poplatek 1000 Kč a provozní poplatek 1000 Kč,
B. správní poplatek 1000 Kč a provozní poplatek 3000 Kč.

Provozní poplatek bude hrazen na základě uzavřené Dohody o úhradě služeb spojených s uzavíráním
manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určené místo mezi městem Vratimov a snoubenci.
Marie Obstová
matrika a ohlašovna
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Setkání se seniory
ANKETA VN
jsou hezká a přínosná Senior taxi
Příjemná atmosféra, oboustranný
zájem a nezanedbatelný přínos pro
obec. Tak by se dala hodnotit tradiční setkání vedení města se seniory
staršími 70 let, která se uskutečnila 5. listopadu v Horních Datyních
a 13. a 14. listopadu ve Vratimově.
Stejně jako loni se jich i tentokrát zúčastnili starosta a místostarosta Vratimova Martin Čech a David Böhm
a oba neskrývali spokojenost.
„Setkání vedení města se seniory
je tradiční akce a myslím si, že velmi
dobrá,“ uvedl starosta Martin Čech.
„Zaprvé je to příležitost, kdy se senioři mohou spolu sejít, popovídat si
a pobavit se. A je to přínosné i pro
město. Z vlastní zkušenosti víme, že
právě starší občané jsou nejaktivnější ve sběru informací, jsou zvídaví

a velmi se zajímají o dění okolo sebe.
Proto těchto setkání využíváme, abychom je informovali o tom, co se
nám podařilo udělat a jaké máme
plány a cíle. Na druhé straně od nich
dostáváme zpětnou vazbu, to znamená, upozorní nás, na co jsme třeba zapomněli či kde nás tlačí bota,“
vysvětlil.
„Navíc je moc hezké, že se při těchto akcích senioři setkávají s nejmladší generací, která jim přijde předvést
něco ze svého umu a dovedností,“
dodal Martin Čech na adresu kulturního programu, v němž se představili
žáci ZUŠ a školní drobotina.
Dříve narozené potěšilo také malé
občerstvení a Vratimovský kalendář
na rok 2020, který obdrželi od města
jako malý předvánoční dárek. (red)

Od Nového roku zavede město Vratimov službu Senior taxi. Občané starší 70 let budou
moci jezdit po Vratimově a Horních Datyních
za 20 Kč, do vybraných cílů v blízkých městech za 40 korun. Jak tuto vymoženost hodnotí, jsme se na setkáních vedení města se
seniory zeptali těch nejzainteresovanějších –
důchodců.
Oldřich Žižka, 73 let, Horní Datyně:
Ten, komu ještě slouží nohy, si na ten
autobus zajde. Ale pro toho, kdo nemá
jinou možnost, je to výborná věc. Do
budoucna, když už nebudu moci chodit, což jednou určitě přijde, budu využívat Senior taxi i já.
Vlasta Vašíčková, 75 let, Horní Datyně:
Děkuji za to, že pro nás městský úřad
hodně dělá a že nám zřídil i taxi službu
pro seniory. Pokud nebudu schopná se
volně pohybovat, ráda ji využiju.

Věra Stachovcová, 80 let, Horní Datyně:
Já bych řekla, že to bude pro důchodce velký přínos a jsem každopádně
pro. Například já již nemůžu chodit k
doktorovi sama a potřebuji doprovod.
Takže jsem ráda, že taková služba
bude a chci ji využívat.
Pavla Jakubowská, 78 let, Vratimov:
Jsme velice potěšeni, že se to konečně
uskutečnilo. Je vidět, že předvolební
sliby se plní, což jsem ráda. Už v lednu mám naplánováno, že si Senior taxi
objednám.

V Horních Datyních zaznamenali letos rekordní účast více než 80 seniorů.

Marie Kopcová, 82 let, Vratimov:
Myslím si, že je to úžasná věc a že to
bude pro naše seniory dobré. Kolikrát
přece, když jsou děti mimo, je nemá
kdo odvézt k lékaři. Takže to schvaluji. Já to zatím, zaklepat, nepotřebuji,
ale když bude třeba, ráda tuto možnost
využiji.
Petr Kočvara, 73 let, Vratimov:
Bude to přínosem a starší lidé to určitě budou využívat. Autobusy jezdí
v poměrně dlouhých intervalech, takže to nejenom usnadní cestování, ale
také ušetří čas.
Program setkání se seniory obohatilo vystoupení žáků Základní umělecké školy.
Foto: KS
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Akce Domu dětí a mládeže
Dětský silvestr
Vezměte děti a přátele a oslavte společně
s námi konec roku. V úterý 31. prosince
2019 od 15:30 do 17 hodin na prostranství před Společenským domem budeme
tančit a hrát si. A ještě před ohňostrojem
vylosujeme výherce soutěže. Tak neváhejte a přijďte.
Bližší informace:
Klára Pastorková, 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Když hvězdy tančí…
... vy musíte být u toho
Ve čtvrtek 12. prosince 2019 ve Společenském domě s restaurací U Máně v Řepištích slavnostně zakončíme projekt nazvaný Spolu 2019. Galavečer začne v 16
hodin a my na něj srdečně zveme všechny
seniory 60+. Fotkami a videi si připomeneme, co jsme letos společně prožili. Pro
inspiraci zatančí děti z kroužků při DDM
Vratimov a k poslechu i tanci zahrají dět-

ská hudební tělesa. Akce je zdarma. Počet míst v sále je omezen, proto si místa
raději předem rezervujte na telefonním
čísle 596 733 990. Projekt Spolu 2019 je
finančně podpořen z Programu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském kraji.
Bc. Hana Nevrlá
a Mgr. Lenka Havrdová
Dům dětí a mládeže Vratimov

Adoptivní zvířátko pro DDM
Od září tohoto roku funguje v Domečku zájmový kroužek
Máme rádi zvířátka. Jelikož děti jsou moc šikovné a zvířátka mají opravdu v oblibě, vyjeli jsme i s jejich kamarády
3. listopadu do Zoo Ostrava, kde jsme měli za úkol vyhledat
zvířata, která nejsou tak obvyklá, nicméně jsou zajímavá
pro adopci. Všechna byla rozkošná, některá hýřila barvičkami, další splývala s krajinou. Nejvíce děti okouzlil papoušek alexandr čínský díky pestrobarevnosti a mangusta
trpasličí, protože je takový „trpaslík“ jako ony. Teď nastává čas pro vás – kamarády, rodinu, veřejnost… Pomůžete
nám vybrat jedno, na které budeme vybírat penízky, aby
bylo „naše“? Anketa i sbírka bude probíhat v recepci DDM.
Rádi bychom udělali radost zvířátku už na Vánoce, ať má
od nás dáreček. Nicméně sbírka bude probíhat celoročně.
Foto zvířátek můžete najít na webových stránkách http://
www.zoo-ostrava.cz/cz/expozice-zvirata/zvirata-v-zoo/
nebo v recepci domu dětí. Moc děkujeme za vaši pomoc.
Za kroužek Máme rádi zvířátka
Bc. Anna Hambálková Vratimovské děti v Zoo Ostrava.

Městská

knihovna
VRATIMOV

Foto: DDM

Městská knihovna informuje

V prosinci Městská knihovna Vratimov připravila pro své čtenáře:
• Setkání s knížkou nazvané Čekání na
sněhové vločky, které se uskuteční v pátek 13. prosince od 10 hodin. Akce je určena pro rodiče s dětmi do 3 let. Budeme
si číst, hrát a povídat.

• Výstavu autorek Petry Oringle Řehové
a Aleny Vorlíčkové s názvem Ilustrovaný
svět pohádek pro společné čtení, která potrvá od 2. prosince 2019 do 31. ledna 2020.
Zhlédnout ji bude možné v půjčovní době
v pondělí a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do
18 hodin, v úterý od 9 do 12 a v pátek od
13 do 16 hodin.
• Bazárek pro účastníky soutěže Lovci perel. Konat se bude od 9. do 20. prosince
v půjčovní době a bude možné si na něm
nakoupit za naspořené soutěžní peníze moriony. Od ledna 2020 bude soutěž Lovci
perel opět pokračovat.
Vánoční půjčovní doba
Městská knihovna bude zavřena od pondělí 23. prosince do úterý 31. prosince 2019.
Otevřeno bude ve čtvrtek 2. ledna 2020.
Všem, kteří nám darovali knihy, velice
děkujeme.
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Místní knihovna
Horní Datyně
informuje
Výstavu v chodbičce knihovny s názvem 60 let Kulturního domu v Horních
Datyních je možné zhlédnout do 16. prosince v půjčovní době v pondělí od 14 do
17 hodin.
Vánoční půjčovní doba
Knihovna bude zavřena od pondělí
23. 12. do 30. 12. 2019. Na viděnou se
těšíme 6. ledna 2020 od 14 do 17 hodin.
Všem vratimovským a datyňským čtenářům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020.
Marika Zajíčková a kolektiv pracovnic
Městská knihovna Vratimov

ze života
škol
informace
občanům

Oxford Illustrator – anglicko-výtvarná soutěž
Tři žákyně Základní školy
Masarykovo náměstí se zúčastnily ve čtvrtek 24. října již
8. ročníku anglicko-výtvarné
soutěže Oxford Illustrator,
jejímž pořadatelem byla ZŠ
Karla Pokorného v Ostravě-Porubě. Jedná se o zajímavou

soutěž, ve které její účastníci
musí nejen prokázat výborné
znalosti anglického jazyka, ale
zároveň je musí umět propojit s kreativitou a výtvarnými
schopnostmi. Soutěžící totiž
musí anglicky psaný text, který
mají k dispozici, nejprve přeložit, správně pochopit a následně
výtvarně ztvárnit.
Porota hodnotí jak
jazykovou úroveň
účastníků soutěže, tak výtvarné
zpracování textu
a originalitu jednotlivých prací.
Za naši školu
byly svými učitelkami výtvarné výchovy a anglického jazyka vyslány
Eliška Furčáková
z 5. třídy, Zuzana
Faranová ze 7. A
a Dominika Satinská z 9. B.
Jelikož jsme se
Zuzka Faranová získala za své ztvárnění podmoř- soutěže zúčastnili
již poněkolikáté,
ského světa cenu poroty.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí můžeme říci, že

Eliška Furčáková se ve své kategorii umístila na skvělém 3. místě.

konkurence byla v letošním
školním roce opravdu velká
– soutěže se zúčastnilo téměř
padesát žáků z různých základních škol. O to větší byla naše
radost, když naši žáci obstáli
se ctí. Eliška Furčáková se ve
své kategorii umístila na skvělém 3. místě a Zuzka Faranová

získala za své ztvárnění podmořského světa cenu poroty.
Tímto bychom rádi děvčatům
pogratulovali k jejich úspěchu
a poděkovali za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Parmová
ZŠ Masarykovo náměstí

Základní umělecká škola Vratimov a Spolek POSPOLU při ZUŠ Vratimov

vás srdečně zvou na

T
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v úterý 17. prosince v 18 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

Vánoční náladu vám navodí nejmenší děti přípravného
studia a žáci hudební nauky, Smyčcový orchestr,
cimbálová muzika VRZUŠKA, Flétnový soubor, Soubor
lesních rohů, Dívčí vokální skupina Ozvěny, Big Band
a další komorní seskupení a sólisté z řad žáků i učitelů.
Nenechte si ujít předvánoční koncertní atmosféru!
Na vaši návštěvu se těší žáci a učitelé.
Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň
a Řepišť se uskuteční dva samostatné Vánoční koncerty
v dopoledních hodinách.
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Ohlédnutí za Halloween party
Čtvrťáci
v Horních Datyních
pomáhají
prvňáčkům

Prvňáčci v ZŠ Datyňská získali díky projektu Učíme se spolu své vzory a zastánce v žácích 4. třídy.
Foto: ZŠ Datyňská

V letošním školním roce jsme v ZŠ
Datyňská rozjeli projekt Učíme se spolu. O co jde? Čtvrťáci pomáhají našim
prvňákům s jejich učením a adaptací na
školní prostředí. Na začátku školního
roku provedli prvňáčky po všech zajímavých místnostech, ukázali jim chemickou i počítačovou učebnu, výtvarnou místnost a další třídy.
Na začátku října připravili čtvrťáci pro prvňáčky sportovní dopoledne.
Malí školáci plnili na stanovištích různé sportovní úkoly a čtvrťáci zapisovali
jejich časy nebo počet splněných bodů.
Starší žáci si pak sami vyhodnotili výsledky na svých stanovištích a ocenili
své mladší kamarády za jejich snahu.
Na konci října proběhla vědomostní
soutěž. Tady už soutěžili nejen prvňáci,
ale společně s nimi i čtvrťáci. Učitelky
připravily úkoly s podzimní tématikou
z přírodovědy, z matematiky, českého
jazyka a samozřejmě i z angličtiny.
Nechyběla ani ochutnávka podzimního
ovoce a zeleniny. Na konec si každá
skupinka z podzimních listů vyrobila
skřítka. Čtvrťáci byli skvělí a jsou pro
prvňáčky opravdu vzorem a hlavně
dobrými kamarády.

Hned 1. listopadu proběhla další akce
pořádaná Klubem rodičů a přátel ZŠ Datyňská. Byl to již 4. ročník party v halloweenských kostýmech. S potěšením musím říci, že počet hostů v maskách se opět
zvýšil. Zisk z této akce poputuje jako vždy
na potřeby dětí základní školy.
Nechci unavovat strohým popisem této
akce. Kdo byl, zažil. Kdo nebyl, může
zažít příště. Chtěl bych se touto cestou
ale zmínit o „partě nadšenců“, kteří se do
organizování společenských akcí neustále
pouští. Zdravé jádro této party funguje již
několik let a je stále doplňováno novými
členy. Zadarmo a ve svém volné čase se
snaží, aby se hosté cítili co nejlépe. Začíná
to již nákupem jídla a nápojů, pokračuje
přípravou občerstvení, sháněním sponzorů pro „tombolu“, výzdobou sálu a končí
to úklidem sálu v době, kdy většina hostů je již ve svých postelích. Záměrně píši
většina, protože jsou i takoví hosté, kteří
přinesou dary do tomboly, případně doma
smaží 15 kg řízků a pak ještě pomáhají po
ukončení akce s úklidem. Samozřejmě nic
z toho by nefungovalo bez vynikající spolupráce se školou. Děti ze školy se podílí
na tvorbě dekorací a pomáhají s přípravou
občerstvení.
Halloweenem naše akce nekončí. V současné době jsou už v plném proudu přípravy na Dětský maškarní karneval ve Vratimově a Školní ples v Horních Datyních.
A jak můžete lidem z Klubu rodičů

A teď už se těšíme na další akci –
tentokrát na téma Vánoce.
Mgr. Jana Chamrádová
ZŠ Datyňská
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a přátel ZŠ Datyňská poděkovat? Tím, že
opět zaplníte sály na jimi pořádaných akcích.
P.S. 5. ročník Halloween párty určitě
bude!
Za Klub rodičů a přátel ZŠ Datyňská
Aleš Mičulka

Počet hostů halloweenské party v kostýmech
opět narostl.
Foto: KRP ZŠ Datyňská

informace občanům

Měli jste jet s námi!

Účastníci výletu Putování za svobodou do Prahy.

Vratimovský Dům dětí a mládeže uspořádal 14. října pro tzv. seniory 60+ z Vratimova, Sedlišť a Paskova výlet do Prahy.
Oficiální název akce zněl Putování za svobodou, protože cílem bylo navštívit místa
spjatá s bojem Čechů za svobodu.
Velmi jsme ocenili cestu tam i zpět svozovým autobusem z jednotlivých obcí na
nádraží Ostrava-Svinov a komfortní jízdu
vlakem. Naše pražské putování jsme započali na památných místech Vyšehradu.
Připomněli jsme si bouřlivou historii naší
země, prošli přístupnou část vyšehradských
kasemat, navštívili Slavín a uctili památku
významných osobností na Vyšehradském
hřbitově. Pak následovala projížďka výletní lodí po Vltavě s odborným výkladem na
téma míjených pamětihodností. Odpočinková část výletu byla korunována chutným
obědem. Odpoledne jsme stačili navštívit
Loretu a Nový Svět, na zpáteční cestě pak
Národní třídu. Celý den byl zalitý sluncem

Foto: DDM Vratimov

a dobrou náladou. Všem seniorům se výlet
líbil, moc si ho užili a určitě budou dlouho
vzpomínat.
Chtěli bychom proto poděkovat DDM
Vratimov, obzvláště ředitelce Haně Nevrlé
a projektové manažerce Lence Havrdové
za super zorganizovaný výlet, a Evě Bartuškové za skvělé průvodcovské služby
Prahou. Nemůžeme opomenout poděkovat
za finanční podporu z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském
kraji na rok 2019 a v neposlední řadě městu Vratimov.
Je milé, že naše společnost nezapomíná
na dříve narozené a hlavně, že jsou lidé,
kterým nedělá problémy tyto projekty realizovat.
Za spokojené výletníky
Vlasta Filipová, Jiřina Šuláková

Spolek seniorů:
Rok plný zážitků
Rok 2019 byl pro Spolek seniorů úžasný. O červnu jsem již psala. V červenci
jsme se zúčastnili seniorského klání na
hřišti v Hrabové. Velké poděkování patří
starostovi Martinu Čechovi a místostarostovi Davidu Böhmovi.
V září jsme se zúčastnili regionálního
turnaje v bowlingu na Olešné a vyhráli
na celé čáře. Děkujeme manažerovi regionu Slezská brána Miroslavu Lyskovi
a opět místostarostovi Böhmovi. V říjnu
pro nás uspořádal Dům dětí a mládeže
jednodenní zájezd do Prahy s názvem
Putování za svobodou. Všem se líbil.
Úžasné památky a k tomu jízda na lodi,
kterou si některé naše členky vyzkoušely
poprvé v životě.
Spolupráce s DDM si moc vážíme
a doufáme, že bude pokračovat. Na další zájezd jsme jeli se Slezskou bránou.
Navštívili jsme Kunčice pod Ondřejníkem, kde jsme si prohlédli krásný dřevěný kostel a vyslechli k němu zajímavý
výklad, a Frenštát pod Radhoštěm, kde
jsme se zastavili v krásném muzeu. Další, jistě zajímavé akce nás ještě čekají
v závěru roku.
A protože se blíží Vánoce, ráda bych
za výbor Spolku seniorů ze srdce popřála všem našim členům krásné vánoční
svátky naplněné spoustou nezapomenutelných zážitků a splnění všech tajných
přání v novém roce 2020.
Předsedkyně Spolku seniorů
Anna Huppertová

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých
turistů Slezská brána,
Horní Datyně v prosinci:
Zimní táboření Klondyke
• 6.–8. 12. – Již 53. ročník zimního táboření Klondyke. Pořádá odbor KČT Horní
Datyně. Protože tradice velí vždy po deseti letech měnit místo zimního tábora, po
Smrku, Travném, Ropici, Slavíči a Kalužném se letos sejdeme potřetí pod vrcholem Lipí na červeně značené turistické
trase mezi chatami Na Kotaři a Ropičkou.
Místo je dobře dostupné z Morávky, obě
chaty poskytnou zázemí. Noc v zimní přírodě absolvují jenom zkušení a vybavení
turisté, ostatní jsou zváni k táborovému
ohni na jednodenní vycházku. Zahájení
se bude konat v sobotu 7. prosince ve 12
hodin na tábořišti Lipí u vatry. Autobus

odjíždí v 8 hodin od Kulturního domu
v Horních Datyních, v 8:10 hod. od Zdravotního střediska ve Vratimově. Odjezd
zpět v 16 hodin z Morávky (bez přihlašování).
Autobusový zájezd na Bílou
• 27. 12. – Zimní autobusový zájezd, na
který jsou zváni zejména lyžaři, sjezdaři a běžkaři. Zahájení se uskuteční v lyžařském středisku na Bílé v Beskydech.
Milovníci lyžování využijí místní vleky
a lyžařské stopy, senioři a rodiny s dětmi
najdou dostatek příležitostí k pěší turistice, sáňkování, bobování a dalším zimním
kratochvílím. Odjezd autobusu v 8:30 od
Kulturního domu v Horních Datyních,
v 8:40 od Zdravotního střediska ve Vratimově. Návrat do 17.30 hodin. Přihlášení:
ihned se zaplacením do obsazení zájezdu
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v restauraci Kulturního domu v Horních
Datyních.
Novoroční čtyřlístek
• 1. 1. 2020 – První den nového roku
2020 pozdraví turisté individuální vycházkou, která probíhá v celé republice
pod názvem Novoroční čtyřlístek. Sraz
účastníků ze všech směrů od 15 hodin
v restauraci u Brbloně v Horních Datyních. Kdo se rozhodne věnovat 20 korun
na sbírku pro úpravu tras pro zdravotně
postižené turisty, obdrží odznak s logem
akce. V roce 2019 se vybralo téměř 5 tisíc
korun.
Prosinec s Vánocemi, prázdninami dětí
a volnem rodičů je pro turistiku ideální.
Přivítejme paní Zimu, právě začíná!
Jan Sládek
KČT Slezská brána Horní Datyně

informace
sport občanům

Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).
Dlouhodobé soutěže stolních tenistů jsou v plném proudu. Naši
muži hráli doma důležitá utkání proti Olomouci a Přerovu a z obou
vyšli vítězně, přičemž především výhra nad favorizovaným Přerovem byla nečekaná. Naproti tomu zápas ve Svinově se nepovedl;
ačkoli vratimovští vyhráli obě úvodní čtyřhry, potom prohráli za
sebou hned čtyři dvouhry a pak už v zápase tahali stále za kratší
konec.
Aktuální rozehraná ligová tabulka po sedmi odehraných
kolech vypadá takto:
1. TTC Frýdlant

7

6

0

1

66:31

19

2. KST Nový Jičín

7

5

1

1

61:40

18

3. TTC SIKO Orlová

7

4

2

1

65:42

17

4. TTC Ostrava-Poruba

7

4

2

1

62:48

17

5. SK Přerov

7

4

1

2

53:43

16

6. TJ KST Ostrava

7

3

1

3

52:48

14

7

3

1

3

55:51

14

8. SK Svinov

7

3

0

4

45:56

13

9. TTC Bolatice

7

1

2

4

50:60

11

7

2

0

5

40:61

11

11. TJ Sokol Olomouc

7

1

0

6

43:65

9

12. KST Jeseník

7

1

0

6

21:68

9

7.

10.

TJ DDM Valašské
Meziříčí

TTC MG Odra GAS
Vratimov

Družstvo TTC MG Odra GAS Vratimov E. Zleva Filip Zajíc, Ondřej Grobař, Tomáš Kolpak, Dominik Andris, Marek Konrád a Adam Pravda.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Výsledky posledních pěti ligových utkání našich stolních
tenistů: TTC MG Odra GAS Vratimov – Valašské Meziříčí
6:10; – TJ Sokol Olomouc 10:8; – SK Přerov 10:3; – SIKO Orlová 3:10; SK Svinov 7:10.
Příští utkání hraje TTC MG Odra GAS Vratimov klíčové zápasy venku, a to v Bolaticích a v Jeseníku, který sestoupil z 2. ligy.
Jinak v sobotu 14. prosince v 9 hodin proběhne v naší herně
tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenisu žáků, a to jak registrovaných, tak neregistrovaných. Rodiče, přijďte se určitě podívat,
jak se vaše ratolesti stolní tenis hrát pod vedením našich trenérů
naučily. Každý dětský účastník dostane vánoční balíček a turnaj
jej jistě povzbudí do dalšího tréninku.
Ing. Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

Sokolské zprávy
Přichází prosinec a my bychom všem chtěli popřát milé a spokojené blížící se vánoční svátky a dobrou přípravu pro nový rok,
ať jste zdraví, spokojení a plni elánu nejen do sportovních aktivit.
Každoročně v tomto měsíci pořádáme Čertovskou odbíjenou,
letos se uskuteční v sobotu 7. prosince. V neděli 8. prosince od
16 hodin chystáme pro děti tradiční Čertikiádu, vždy trochu jinou
než bývají akce vázané k tomuto dni. Děti si zaběhají, zacvičí

a na konci za nimi přijde Mikuláš s andělem a čertem (nezapomeňte cvičební úbory a přezutí).
Dále bychom se chtěli omluvit všem zájemcům o listopadový
workshop čakrové jógy za jeho neuskutečnění z důvodu nemoci
lektorky.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Irena Heinichová

Tradiční sokolská Čertikiáda nabízí nejenom setkání s Mikulášem a jeho druhy, ale hlavně zajímavé sportovní a pohybové aktivity. Na snímcích:
Čertikiáda 2018.
Foto: Tělocvičná jednota Sokol Vratimov
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Vratimovská mise polského umělce a pedagoga Tomasze Sobczaka dopadla na výbornou

V galerii se chystá mezinárodní událost
Na seznam výstav ve Vratimovské galerii se zlatým písmem zapíše lednová expozice
s názvem Polsko: Dialog generací a podtitulkem Polské umění ve Vratimově. Jednak bude
mezinárodní, jednak nabídne
unikátní konfrontaci děl vysokoškolských pedagogů a jejich
studentů, kteří se snaží hledat
vlastní cestu ke špičkovému
umění. Kulturní středisko ji pořádá ve spolupráci s Institutem
architektury textilií Vysokého
učení technického v polské
Lodži, jehož zástupce Tomasz
Sobczak navštívil v minulých
dnech naše město.

li ukázat okolo 25 obrazů. V
průběhu mé návštěvy se ale
objevila myšlenka, že bychom
mohli představit i prostorové
kompozice. Musím se zeptat
kolegy Macieje Jabłońského,
který u nás vede sochařskou
dílnu, jestli by neměl několik
menších prostorových objektů, které bychom mohli přivézt
a instalovat.

V průběhu návštěvy jste si prohlédl vratimovský Společenský
dům. Jaký na vás udělal dojem?
Ano, měl jsem možnost seznámit se s prostorami, které
zde slouží k naplňování kulturního života a rozvíjení kulturních aktivit. Musím říci, že

Tomasz Sobczak při prohlídce Vratimovské galerie.

dům je obdivuhodný. Na malé
ploše se tu povedlo vtěsnat vše,
co je potřeba, aby se zde člověk
cítil jako u sebe doma a současně svátečně. Je tu prostorný
kinosál s jevištěm a velkým
hledištěm, krásný velký sál

Foto: KS

i menší salónky a další prostory pro pořádání kurzů, školení
a menších akcí. Ze všeho nejvíc
mě přirozeně zajímala galerie,
ve které se bude konat naše výstava.

POLSKO:
Dialog
generací

Jak ji hodnotíte?
Líbí se mi. Svým interiérem a architekturou připomíná
naši školní galerii Biblioteka
v Lodži. Byla tu uplatněna
stejná koncepce, je tu obdobné
dělení prostoru, okna u stropu
a možnost zavěšení velkého
počtu prací na stěnách. Pro expozici, kterou plánujeme, bude
tento prostor vynikající. Už teď
se těším na vernisáž a budu rád,
když její účastníci budou stejně
spokojeni jako my.
Máte už představu, kolik prací
budete prezentovat?
Vystavovat budou tři studenti a dva přednášející, to
znamená já a můj kolega Piotr Mastalerz. Předpokládám,
že celkem bychom tady moh-

3ROVNpXPďQt
YH 9UDWLPRYď
9êVWDYDSUDFtSHGDJRJĤ
DVWXGHQWĤXPČOHFNp
IDNXOW\9\VRNpKRXþHQt
WHFKQLFNpKRY/RGåL

Impulz k uspořádání výstavy
přišel z polské strany. Kde se
tato myšlenka vzala?
S nápadem přišli naši skvělí
studenti, kteří jsou plni představivosti a kreativity a současně
mají důvěru ke svým pedagogům. Konkrétně to byla studentka Martyna Berezowska,
která se již v prvním semestru
projevila jako osoba plná ambicí a dobré energie. Ta za mnou
přišla a navrhla, že by bylo
hezké ukázat se nejenom v hranicích Polska či Lodže. Vyšlo
nám, že srdcem to máme nejblíže k Česku. Moje návštěva je
jakýmsi potvrzením, že budeme leden 2020 oslavovat jako
mezinárodní událost mezi naší
školou a Kulturním střediskem
Vratimov.
Vaše vratimovská mise tedy
splnila svůj účel?
Absolutně. V kulturním středisku jsem se setkal s nezvykle
vstřícným přijetím a současně
jsem se přesvědčil, že je na takovou konfrontaci připraveno.
Rádi bychom s ním proto spolupracovali i do budoucna. Můžeme třeba uspořádat reciproční výstavu některého z místních
umělců u nás v Lodži. Nápadů
se určitě najde víc.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko Vratimov

Institut architektury textilií VUT v Lodži
Lodž je po Varšavě a Krakovu třetím nejlidnatějším městem
Polska (okolo 685 tis. občanů) a jedním z největších polských
univerzitních center. Mezi nejvýznamnější vzdělávací zařízení
patří Vysoké učení technické Lodž (Politechnika Łódzka), které navštěvuje okolo 15 tisíc studentů. Institut architektury textilií je jednou z jeho organizačních složek. Zabývá se vizuální
komunikací a navrhováním textilií a oblečení. Základním předpokladem úspěšného studia jsou výsledky v oblasti výtvarného
umění. Ročně institut přijímá 170 studentů.

15. 1. | 27. 2. 2020
9(51,6Éæ

14. ledna | 17 hodin

VRATIMOVSKÁ GALERIE

Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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Svozový kalendář na rok 2020 Vratimov

Svozový kalendář na rok 2020 Horní Datyně

Svozový den: Pátek

Svozový den: Středa

Datum 1 x týdně 1 x 2 týdny
3. 1. červená
modrá
10. 1. červená
17. 1. červená
modrá
24. 1. červená
31. 1. červená
modrá
7. 2. červená
14. 2. červená
modrá
21. 2. červená
28. 2. červená
modrá
6. 3. červená
13. 3. červená
modrá
20. 3. červená
27. 3. červená
modrá
3. 4. červená
10. 4. červená
modrá
17. 4. červená
24. 4. červená
modrá
1. 5. červená
8. 5. červená
modrá
15. 5. červená
22. 5. červená
modrá
29. 5. červená
5. 6. červená
modrá
12. 6. červená
19. 6. červená
modrá
26. 6. červená
3. 7. červená
modrá
10. 7. červená
17. 7. červená
modrá
24. 7. červená
31. 7. červená
modrá
7. 8. červená
modrá
14. 8. červená
21. 8. červená
28. 8. červená
modrá
4. 9. červená
11. 9. červená
modrá
18. 9. červená
25. 9. červená
modrá
2. 10. červená
9. 10. červená
modrá
16. 10. červená
23. 10. červená
modrá
30. 10. červená
6. 11. červená
modrá
13. 11. červená
20. 11. červená
modrá
27. 11. červená
4. 12. červená
modrá
11. 12. červená
18. 12. červená
modrá
25. 12. červená
1.1.2021 červená
modrá

Datum
2. 1.
8. 1.
15. 1.
22. 1.
29. 1.
5. 2.
12. 2.
19. 2.
26. 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.

1 x 4 týdny kombi pytle plast
žlutá
žlutá
zelená
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá
žlutá
zelená
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
zelená
žlutá
žlutá
žlutá
zelená

žlutá
pytle plast
žlutá

zelená

žlutá
žlutá
pytle plast

zelená

žlutá
žlutá

zelená

žlutá
pytle plast
žlutá

zelená

žlutá
žlutá
pytle plast

zelená

žlutá
žlutá

zelená

zelená

zelená

zelená

žlutá
žlutá pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá

1x 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

1x za 2 týdny
modrá

1x za 4 týdny

modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

zelená

zelená

zelená

zelená

zelená

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

žlutá
žlutá

modrá
modrá

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

zelená

modrá

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.
Martin Drbušek
vedoucí střediska Svoz
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Úhrada za svoz a likvidaci komunálního
odpadu na rok 2020
Typ odpadové nádoby
Igelitové pytle
Svoz zároveň se zelenou známkou
Popelnice 80 l
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x za 4 týdny
Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
Svoz 1x týdně
Biopopelnice svoz 1x za 2 týdny (18 svozů)
Kontejnery 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny
Svoz 1x týdně
Svoz 2x týdně
Svoz 3x týdně

Cena na rok 2020
občané
organizace

Svoz bioodpadu
na rok 2020
Svozový den sudé pondělí
(kromě 14. 4. – úterý)

552,–
1 452,–
912,–

1 524,–

1 188,–
1 824,–
2 364,–
2 904,–
984,–

1 236,–
1 896,–
2 472,–
3 036,–
1 212,–

6 864,–
10 968,–
19 440,–
27 840,–

7 200,–
11 508,–
20 400,–
29 304,–

Cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu zůstává stejná jako v roce 2019.
Označení svozu barevnými známkami také zůstává stejné:
Svoz 1x za 4 týdny
zelená
Svoz 1x za 2 týdny
modrá
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
žlutá
Svoz 1x týdně
červená
Občané, kteří žijí osamoceně, pobírají starobní nebo invalidní důchod a používají k topení
ekologická paliva, mohou místo popelnice využívat igelitové pytle.
Občané, kteří přibližují odpadovou nádobu vzdálenou víc jak 100 m k místu svozu, mají
slevu z ceny.

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Svoz

Datum

1

30. 3.

2

14. 4.

3

27. 4.

4

11. 5.

5

25. 5.

6

8. 6.

7

22. 6.

8

6. 7.

9

20. 7.

10

3. 8.

11

17. 8.

12

31. 8.

13

14. 9.

14

28. 9.

15

12. 10.

16

26. 10.

17

9. 11.

18

23. 11.

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro rok 2020
JARO 2020

PODZIM 2020

Vratimov
9. 3.
U kostela
10. 3. Radniční náměstí
11. 3. křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
12. 3. ulice Na Příčnici u kotelny
13. 3. ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu
Krahulčí
16. 3. ulice Rakovecká u mostu
17. 3. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

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

Horní
18. 3.
19. 3.
20. 3

Horní Datyně
14. 10. U Důlňáku u obchodu
15. 10. U Důlňáku u obchodu
16. 10. Kulturní dům Horní Datyně

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

Sběr proběhne opět v době od 10 do 17 hodin. Upozorňujeme, že sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu neslouží k odkládání odpadu vzniklého při podnikatelské činnosti!
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
13

kulturní občanům
okénko
informace

Kouzelník v divadelních hledištích

Interiér Stavovského divadla v Praze s historickými parafrázemi křesel od Radima Ulmanna

Tak by bylo možno nazvat vynikajícího designéra a interiérového architekta Radima Ulmanna (*10. 10. 1928
v Klimkovicích, ✝24. 8. 2017 v Ostravě).
Tento výjimečný, i když stále ještě nedostatečně doceněný ostravský tvůrce se od
šedesátých let zásadně podílel na vzhledu a koncipování významných interiérů v Ostravě, Moravskoslezském kraji
i v měřítku celostátním. Zprvu jako zaměstnanec projekční složky podniku Interiér Praha, posléze v Obchodním projektu, kde byl vedoucím projektantem
pobočky v Ostravě, a konečně od roku
1991 jako nezávislý interiérový architekt, který založil vlastní architektonický
ateliér Design Ulmann. V Ostravě vytvořil významné interiéry celospolečenského dosahu, z nichž některé bohužel díky
privatizaci nemovitých objektů a jejich
následné přestavbě již neexistují. Jako
příklad uveďme Československé aerolinie v Ostravě, Čedok v Ostravě, ostravský Tuzex, restaurace v hotelu Imperial,
interiér smutečních prostor ostravského
krematoria, kavárny a baru Volha a zejména interiér Divadla Jiřího Myrona
a křesla v hledišti Divadla Antonína
Dvořáka. Dvě posledně jmenované divadelní realizace se díkybohu dochovaly
v nezměněné podobě. V kraji upravoval
Radim Ulmann například interiéry divadel v Opavě a Havířově. Kromě toho navrhoval sedací nábytek i pro velkou řadu
významných historických divadelních
budov po celé České republice. Za evropsky významné dílo je bezesporu možno považovat tvorbu sedacího nábytku

do rekonstruované budovy Stavovského
divadla v Praze, jednoho z nekrásnějších
skvostů klasicistní tvorby Antonína Haffeneckera. Z dalších úspěšných realizací
parafrází divadelních křesel jmenujme
namátkou divadla v Karlových Varech,
v Pardubicích, Jablonci, Bráníku, Mostě
a také Divadlo Járy Cimrmana v Praze.
Upravil interiéry kina ve Valašském
Meziříčí, hotelu Koruna Opava a hotelu
Pepa v Krnově, koncertní síně v Teplicích a konzervatoře v Žilině, kulturních
domů v České Lípě a Kopřivnici, řešil
sedací nábytek pro Lichtenštejnský palác
v Praze a nezapomeňme ani na interiéry dvousálového ostravského kina Máj
s rozlehlým příslušenstvím.
Z jeho spolupráce s přední světovou
firmou na výrobu ohýbaného nábytku
„Ton“ vzešly unikátní původní parafráze křesel pro historické interiéry, v nichž
není možné, případně vhodné, zachovávat původní inventář. Ulman je mimo
jiné tvůrcem patentu na vynález uložení čepů sklápění sedadel. Na Pražském
Quadrienale mu v Průmyslovém paláci
v Praze byl věnován prostor pro samostatnou expozici s audiovizuálním programem.
Po svých osmdesátých narozeninách
uskutečnil Radim Ulmann bilanční sérii
výstav své celoživotní designérské tvorby, mj. v sídle Národního památkového
ústavu - Ledeburském paláci v Praze na
Malé Straně, v Českém Krumlově, v ostravském Domě umění, v kostele sv. Trojice v rodných Klimkovicích a v kulturním domě Radost v Havířově. Výstavy
14

doprovázel autorský katalog. Národní
památkový ústav, jako jeden z investorů
Ulmannovy úpravy Ledeburské zahrady,
připomíná mj. i osobitý podíl architekta
Ulmanna na památkové obnově historicky cenných divadelních budov. Unikátnost řešení zmíněných Ledeburských
zahrad neunikla ani donátoru úprav této
části, následníkovi trůnu Spojeného
království princi Charlesovi, jenž projevil Radimu Ulmannovi písemné díky.
Autorovu práci pochvalně recenzovala
i PhDr. Daniela Karasová, CSc., naše
přední odbornice na historický i současný nábytek, kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Nemůžeme
nezmínit ani podstatnou roli, již Radim
Ulmann sehrál při organizaci i výsledcích ostravského Sympozia prostorových
forem koncem šedesátých let, jež bylo
tak hanebně rozmetáno normalizačními
ideology. Koneckonců význačný byl i
jeho podíl na iniciaci obnovení zachráněných pozůstatků Sympozia, které dnes
zdobí ostravský park Milady Horákové.
Dne 2. 10. 2013 byl Radim Ulmann
jmenován čestným občanem Klimkovic. Tento skromný článek je publikován
jako poděkování za zásluhy o nevšední
přístupy k revitalizaci kulturního dědictví v České republice a zejména u vědomí výrazného podílu autora na kulturní
tváři Ostravy, jíž věnoval podstatnou
část svého tvůrčího života. Vryl výraznou kulturní stopu nejen v měřítku regionálním, ale dokázal, jako málokdo další,
uměleckou kvalitu ze severní Moravy
i exportovat.
(ptb)

informace občanům

Kronika města Vratimova, část 94, rok 1946

Most přes Ostravici
Na podzim byl otevřen a provozu odevzdán opravený most přes Ostravici, který Němci pobořili dne 1. května 1945.
Ve schůzi MNV 20. prosince 1946
bylo usneseno přísně trestati vyzrazení
úředního tajemství. V téže schůzi byla
zvolena volební komise. Za stranu komunistickou: Marie Střížová, za nár. socia-

Děti na startu

ZAMYŠLENÍ

Šťastné a veselé!

Stejně jako loni se i letos ZŠ Datyňská zapojila do celorepublikového projektu Děti na startu. Naši prvňáčci si pod vedením
učitelky Jany Chamrádové a asistentky Renáty Kotulové zacvičí
na nářadí, zahrají různé pohybové hry a vyzkouší různé aktivity.
Mgr. Jana Chamrádová, ZŠ Datyňská

Prvňáčci z „horní“ školy na startu.

Rok se chýlí ke konci a na
lidi se pomalu snáší slavnostní nálada. Blíží se Vánoce, pro
většinu z nás ty nejkrásnější
svátky roku. A tak se začínáme těšit na stromek, na dárky
a hlavně na rodinnou pohodu.
Ač počasí bývá nevlídné a noc
vítězí nad jasným dnem, hřeje
nás pocit sounáležitosti, radost
dětí, myšlenka na teplo domova.
Co psát o Vánocích? Ať je
člověk věřící nebo ne, ať je
bohatý nebo se mu mnoha věcí
nedostává, jsou to dny prodchnuté zvláštní atmosférou
a kouzlem. Jen to nepřehánět
s vánočními nákupy, úklidem

Foto: ZŠ Datyňská

é

Dovolujeme si upozornit, že pokladna Kulturního střediska
Vratimov bude v době od 20. do 31. prosince 2019 uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
Kulturní středisko Vratimov
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a shonem, který nám může přivodit stres a magii Vánoc pokazit. Raději mysleme na věci
hezké a příjemné a pokusme
se udělat alespoň jeden dobrý
skutek. Vždyť i malá radost je
radost a udělat někomu radost
je vždy obohacující.
A protože k Vánocům patří
přání, dovolte nám, abychom
i my popřáli všem našim čtenářům, občanům Vratimova
a Horních Datyň a vůbec všem
lidem dobré vůle zdravé, šťastné a veselé Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2020. Ať je
svět krásný a život dobrý pro
každého jednoho z nás.
Vratimovské noviny

v

13. listopadu 1946 zemřel ve Vratimově ve věku 78 let bývalý pokladník obce
František Rybiař. Byl 41 let velitelem

listickou: Josef Pedzimaž, za soc. demokr. Miroslav Kuča a za lidovou: Leopold
Sládeček ml.
Janu Kalivodovi, který pátral v Praze
po zvonech z řím. katol. kostela, se podařilo najíti zvonek z kaple u usedlosti Fr.
Fajkuse č. 2, odňatý Němci v roce 1941.
Zvonek byl Vratimovu vrácen, avšak zvony z kostela nalezeny nebyly.
Zvonek byl koupen usedlíkem Míčkem
na č. 2 v roce 1843 a zavěšen do věže kaple, kterou postavil tentýž v roce 1842, je
tudíž tento zvonek starší 100 roků.
Lípy Svobody, které vysázel se svými
žáky ředitel měšťanské školy František
Hrbáč v roce 1919 v obou rozích před
školní budovou, se zachovaly a ušly pozornosti německých slídilů po českých
památkách.
Pro stálý nedostatek potravin, textilu
i tabáku byly stále ještě potraviny, textil
a tabák přidělovány na potravinové a odběrní lístky, dávky potravin se však ponenáhlu zvyšovaly se stoupající životní
úrovní lidu.
(pokračování příště)
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Úmrtí Frant. Rybiaře

„veteránů“ (spolku vojenských vysloužilců), zasloužil se o výstavbu obce a sám
postavil ve Vratimově 8 domů, a to č.
147, 135, 183, 199, 193, 140 a 204.
V roce 1946 byli odsouzeni lidovým
soudem v Ostravě manželé Josef a Aloisie Němcovi pro udání Marie Zborovské
gestapu k doživotnímu žaláři. Případ je
podrobně vylíčen v knize Albína Dobeše
„Žalujeme!“ připojené k této kronice. Josef Kroček byl odsouzen pro udání a spolupráci s Němci na 9 a půl roku do vězení
a J. Marcalík pro totéž na 20 let. Tak přísně jsou trestáni ti, kteří v době zvýšeného ohrožení republiky a demokratických
svobod spojili se s nepřítelem národa.

Vese
l

Pro tyto volby byla věková hranice voličů snížena z 21 na 18 let, takže muži
i ženy starší 18 roků měli volební právo
a volili.
V místním národním výboru bylo často uvažováno o stavbě kulturního domu.
Uskutečnění však znemožňuje finanční
stav obce.
Zemědělská komise pečuje o rozkvět
zemědělství. Vytkla si za úkol zvýšit chov
drůbeže o 30 %.
V roce 1946 byl proveden velmi významný zásah do pravomocí obce. Stavební kompetence přechází na okresní
národní výbory. To znamená, že obecní
právo, staré staletí, bylo obci nyní odňato. Po staletí měla obec právo povolovati
stavby, které nyní pozbývá.
Při zájezdu na Slezsko navštívil naši
obec pan PhDr. a ThDr. František Kovář, patriarcha církve československé dne
24. září 1947.
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1. prosince
16:30 hodin

]SRKOHGX
QXPHURHPSDWLH

6SROHĀHQVNì
GĪP
9UDWLPRY

3ĜHGQiãt
Dagmar Halotová

9FHQČMHGiUNRYê
NO
Á
D
EDOtþHNSURGČWL
O
R
YKRGQRWČYVWXSHQN\
P
VY

9VWXSQp.þ

21. ledna 2020 z 18 hodin z
Vratimovská galerie z9VWXSQp.Ā

9VWXSHQN\YSURGHMLYSRNODGQČNXOWXUQtKRVWĜHGLVND
ÒKUDGDPRåQiLSĜHYRGHP,QIRUPDFHQDWHO

9VWXSHQN\YSURGHMLRGSURVLQFHYSRNODGQČNXOWXUQtKR
VWĜHGLVNDÒKUDGDPRåQiSĜHYRGHP,QIRUPDFHWHO

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
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Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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VZPOMÍNÁME
Dny plynou, jak tiché řeky proud, jen
bolest v srdci trvá a nedá zapomenout…
Dne 13. prosince vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí milovaného
manžela a dědečka, pana

25. listopadu uplynulo 6 let, co nám
odešla
paní

Boženka Kubáňová.

Jaroslava Podešvy

S láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

z Horních Datyň. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Alena, syn Jiří
s rodinou a dcera Anna s dětmi.

Dne 8. prosince 2019 vzpomeneme
1. výročí úmrtí, kdy nás opustil
pan

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás
dne 6. listopadu 2019 navždy opustil
pan

Jaroslav Špok.

Milan Pavlica.

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Ti, kteří jste jej znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.

Dne 18. prosince 2019 si připomeneme
2. smutné výročí, kdy nás opustil
pan

Dne 5. prosince 2019 vzpomeneme
již 20. smutné výročí úmrtí
pana

Josef Šlachta.

Josefa Šmahlíka.

S láskou vzpomínají manželka Jana,
dcera Lenka a syn Tomáš s rodinami.

Vzpomíná celá rodina.

Uplynulo již dlouhých 6 let
od úmrtí
paní

Dne 20. prosince 2019
si připomeneme 5. výročí úmrtí
pana

Jany Santusové.

Karla Vohralíka.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte si s námi.
Dcera Jana a manžel Anton.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Proč to tak musí na světě být, že musí ten nejdražší člověk odejít?
V našich srdcích Vás stále máme a není dne, kdy na Vás nevzpomínáme.
Dne 26. listopadu jsme si připomněli nedožité 70. narozeniny
našeho milovaného tatínka a dědečka pana

Karla Sumíka
a dne 6. prosince si připomeneme nedožité 66. narozeniny
naší milované maminky a babičky paní

Marty Sumíkové.
S velkým smutkem v srdci vzpomínají dcera a syn s rodinami.
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BLAHOPŘEJEME

Děkujeme, paní Jano
Ve čtvrtek 14. listopadu jsme se naposledy rozloučili
s Mgr. Janou Kudláčkovou, skvělou češtinářkou a dlouholetou spolupracovnicí a korektorkou Vratimovských novin.
Ve své práci byla vždy pečlivá a absolutně spolehlivá, navíc
se ukázala jako výborná kolegyně a úžasný člověk. Rádi bychom vyjádřili její rodině a všem pozůstalým upřímnou soustrast. I my budeme vzpomínat, i nám bude chybět.

Dne 22. listopadu oslavila
paní

Anna Libišová
90 let.
Do dalších let všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti přejí
dcery s rodinami.

Kolektiv redakce Vratimovských novin

kam ve městě

KAM VE MĚSTĚ – PROSINEC
DATUM NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1. 12. Mikulášská nadílka s Hopsalínem 16:30 Společenský dům, KS Vratimov
4. 12.

Kočárky

16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Putování se sobíkem

17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

5. 12. Kočárky

16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Vánoční sen
7. 12.

Čertovský turnaj v odbíjené pro
smíšená amatérská družstva

Čertikiáda s mikulášskou
8. 12. nadílkou (cvičení pro
předškoláky)
11. 12.

10:00

Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší,
KS Vratimov

9:00 Sokolovna, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

16:00 Sokolovna, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

Kočárky

16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Román pro pokročílé

19:00 Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

12. 12. Kočárky

16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
žáků

9:00

15. 12. Vánoce s Taktíkem a Breptíkem

10:00

17. 12. Vánoční koncert ZUŠ

18:00 Společenský dům, ZUŠ Vratimov

14. 12.

18. 12.

Herna TTC MG Odra GAS, TTC MG Odra GAS
Vratimov
Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti,
KS Vratimov

Kočárky

16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Lví král

17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

19. 12. Kočárky

16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Dětský silvestr
31. 12. Vítání Nového roku
s ohňostrojem
VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

15:30 Prostranství před Společenským domem, DDM Vratimov
23:00 U hasičské zbrojnice, SDH Horní Datyně

DIVADLO

SPORT
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INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 10. prosince 2019, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

Vratimovský kalendář na rok 2020
informace občanům

0
Cena 6

Kč

v prodeji v pokladně kulturního střediska
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Objednávka inzerce

Koupím garáž ve Vratimově a blízkém okolí. Platba
ihned v hotovosti, čestné a seriózní jednání. Info p.
Marek, tel. 735 214 403. Předem děkuji za nabídky.

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

Pronajmu byt 2+1 ve Vratimově, volný ihned.
Mobil 606 726 313.

Příspěvky do lednových novin
zasílejte do 10. prosince 2019.

Hledám učitelku klavíru pro dvanáctiletou dívku.
Volejte 603 838 313.
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