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Oprava silnice Frýdecká

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

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

ulice Frýdecká, foto(ak)
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Ocenění významných
občanů města Vratimova

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

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

Z jednání zastupitelstva města

Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.
předseda zájmové komise

Dne 11. 3. 2015 zastupitelstvo města na svém jednání mimo jiné:
-- Vzalo na vědomí zprávu o přípravě a průběhu investičních akcí a oprav, plánovaných na I. pol. roku 2015.
-- Projednalo návrh na splynutí dvou příspěvkových organizací města – Mateřské školy Vratimov a Zařízení
školního stravování Vratimov a bod jednání odročilo
na příští zasedání města.
-- Schválilo vzorovou smlouvu na přidělení účelových dotací z rozpočtu města spolkům a organizacím na rok 2015.
-- Projednalo žádost o poskytnutí půjčky ZO ČSZ Vratimov.
-- Rozhodlo o zahájení přípravy na zadání veřejné zakázky týkající se zpracování studie na realizaci kanalizace
zahrnující lokality Zaryjská.
-- Rozhodlo o pokračování v odkanalizování lokality Na
Zadkách, a to zpracováním nové studie odkanalizování
lokality Na Zadkách.
-- Rozhodlo o zahájení přípravy veřejné zakázky, týkající
se II. etapy kanalizace v Horních Datyních.
-- Vzalo na vědomí zápis z Hovorů s občany v Horních
Datyních.
Usnesení ze zasedání jsou přístupná na stránkách města
www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech
místostarosta

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

OSVOBOZENÍ MĚSTA VRATIMOVA,
která se uskuteční
ve středu dne 29. dubna 2015 ve 14 hodin u Pomníku padlých před Společenským domem ve Vratimově u příležitosti
70. výročí osvobození.
Program:
-- zahájení
-- projev starostky
-- vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Vratimově
-- položení květin zástupců spolků, společenských organizací
a politických stran ve městě
-- zakončení hymnou
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Areál vratimovských lyžařů
na Zlatníku

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

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

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

Na Zlatníku se rozdávalo zlato

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

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

Mgr. A. Kabátová
ZŠ Vratimov, Datyňská

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

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

Rád jsem Tě poznal...

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

Mgr. Lucie Homolová
ZŠ Vratimov, Datyňská

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

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

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

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

Podpora logopedické prevence v Mateřské škole Vratimov

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

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

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

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

Mgr. Monika Chylinská
Mateřská škola Vratimov

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

foto Mateřská škola Vratimov
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Ozdravný program
v Mateřské škole Vratimov

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

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

Anna Huppertová
Spolek seniorů Vratimov

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

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

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

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

Důlňák opět bude běžecký

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

por. Mgr. Kateřina Špoková
komisař

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

Běžecký klub Vratimov

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

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

Renáta Míčková
pedagog volného času DDM Vratimov

Badatel víkend

Hřiště u Domu dětí a mládeže
Vratimov

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

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

Renáta Míčková, DDM Vratimov
Václav Dušek, DDM Vratimov

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

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

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

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

Marika Zajíčková
MěK Vratimov

Výstava výtvarných prací dětí
z Mateřské školy ve Vratimově

PŘÍRODA KOLEM NÁS

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

foto Městská knihovna Vratimov
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Vratimovská galerie

Štěpán Mleczko – Stíny na duši

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

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

Štěpán Mleczko

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

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Připravujeme:
vratimovská rodačka Niva Šamánková (rozená Tomisová)

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

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

Kulturní středisko

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

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

pohled od Slezského náhonu na Buničité ulici, foto archiv KS

pokračování příště

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

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

MUDr. Markéta Maršálková

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

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

Po
Út
St
Čt
Pá

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

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

Po
Út
St
Čt
Pá

pouze objednaní!

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

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

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

Po
Út
St
Čt
Pá

11.30 - 18.00
-

13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 - 17.00
-

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

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

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

Kožní ordinace

GP-MED
MUDr. Jan Večerek

Po
Út
St
Čt
Pá

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

Dětská alergologicko imunologická ordinace

MUDr. Ingeborg Teichmanová
MUDr. Jaroslava Havrlantová

Po
Út
St
Čt
Pá

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

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

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

Po
Út
St
Čt
Pá

8.30 - 12.00
8.30 - 12.00
lynfologie
7.00 - 12.00
lynfologie

13.00 - 16.00
13.00 - 18.00
lynfologie

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

13.00 - 18.30

informace občanům

Zubní ordinace

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

LUMIDENT
MDDr. Miroslav Slánský
MDDr. Lucie Slánská

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

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

Po
Út
St
Čt
Pá

Po
Út
St
Čt
Pá

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

MUDr. Danuše Roubcová

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

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

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

Út
Čt

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

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

Út
St
Čt

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

13.00 - 15.30
13.00 - 15.00

Urologická ordinace

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

Po
Út
St
Čt
Pá

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

Neurologická ordinace

MUDr. Eva Matějková

Po
Út
St
Čt

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

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

7.00 - 11.00
-		
-		

15.00 - 20.00
15.00 - 20.00

po tel. domluvě

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

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

objednaní

Po
Út
St
Čt
Pá

7.00 - 12.00
7.00 - 12.00				
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00

13

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

objednaní

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

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

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
Nedělní divadelní pohádka - Divadélko Ententýky

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Divadelní soubor Propadlo

TŘI VLASY DĚDA
VŠEVĚDA

Kočárky

vstupné 50 Kč

po předložení vybarveného obrázku obdrží děti malé překvapení

pátek 17. dubna v 19 hodin

neděle 19. dubna v 10 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov

Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

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

V sále stolová úprava s možností občerstvení.

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

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

Pohádkář

Filmový klub

Perný den

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

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

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

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

Andělé všedního dne
22. dubna v 19 hodin

Rodinný film

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

7 trpaslíků

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

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

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

Rodinný film

Škatuláci

29. dubna v 17 hodin

Sobotní kino pro děti

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

Do pohádky za zvířátky
11. dubna v 10 hodin

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

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

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

akce v kulturním středisku

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

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

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

vstupné 55 kč

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

Kulturní středisko

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

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

ˇ i dospelé
ˇ
bohatý program pro deti
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
16

informace občanům
Kurzy

Duben
v kulturním středisku

Pondělí

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

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

Úterý

Středa

Čtvrtek

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

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

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

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

Konec války

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

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

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

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

Výstava proběhne 30. 4. 2015 v době od 16 do 20 hodin
v sále Kulturního domu v Horních Datyních.
Součástí akce bude v 18 hodin položení kytice
u Památníku osvobození (vedle obchodu Datyňka)
s následným zahájením této výstavy.
30. 4. 2015 v odpoledních hodinách – stavění májky
a táborák na hřišti tělovýchovné jednoty
Veřejnost zve TJ a KČT v Horních Datyních
17

společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

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

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

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

Libuše Kupčové.
Dcera Hana a syn Petr s rodinami.

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

Jiřiny Šindelové.
Vzpomínají manžel a synové.

Dovolená na ostrově Pag

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

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

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

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

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

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

úterý 19. 5. 2015 v 18 hodin

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

Kulturní středisko

numerologická přednáška s Bc. Dagmar Halotovou

Význam barev

VRATIMOV

Vratimovská galerie, Frýdecká 1000/48

vstupné 30 Kč

a jejich vliv na náš život

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

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. dubna 2015

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