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Když se zamyslíme nad pojmem veřejné 
prostranství a veřejná zeleň, určitě nebu-
de od věci přirovnání se zahradou, ovšem 
určenou nejširší veřejnosti. Jsou takové 
zahrady a je jich hodně, které nás zaujmou 
svoji originalitou, upraveností, vkusem a  
ty přímo vybízejí k odpočinku. Jsou ale i 
zanedbané, takové, kam bychom raději ani 
nevkročili, a mně je vždy takové zahrady 
trošku líto. Podobně je to i s veřejným pro-
stranstvím a zelení měst a obcí. Rozdíly 
můžeme pozorovat město od města, stát 

Veřejné prostranství a zeleň - vizitka města

od státu. Zpravidla si ani neuvědomujeme, 
že to je v našem městě to nejvzácnější, 
kousek přírody, zeleně i pro ty, kteří vlast-
ní zahrádku z jakéhokoliv důvodu nema-
jí. Bohužel starost o veřejné prostranství 
je u nás stále jaksi na okraji. „Vždyť pe-
níze jsou potřebnější jinde a vandalové to 
stejně všechno rychle zničí,“ není u nás 
názor ojedinělý.

Občas si kladu otázku, proč na jedné 
straně soukromí majitelé zahrad často ne-
litují ani námahy ani peněz, aby měli svůj 
koutek přírody co nejkrásnější, na druhé 
straně se k veřejné zeleni a veřejnému 
prostranství vůbec chováme macešsky. 
Odpověď neznám, ale vím, že je to špat-
ně, a abychom to změnili, musíme to chtít 
všichni. Někdo ale začít musí, a tak jsme 
se rozhodli připravit projekt, do kterého 
by se zapojilo jak město, tak občané.

V čem spočívá a proč právě teď. Ne-
chceme městskou zeleň a úpravu veřej-
ného prostranství obrátit vzhůru nohama. 
Máme ve městě řadu krásných, vzrost-
lých, zdravých stromů, hezkých okras-

ných keřů, a ty by tu určitě měly zůstat. 
Ne každý strom je však bezpečný. Suchý 
nebo nemocí napadený strom představuje 
reálné nebezpečí pro občany. Staré, polo-
suché keře příliš město nekrášlí. To stejné 
lze říci o zbytcích polorozpadlých lavi-
ček, klepačů na koberce, plůtků apod., 
které tady máme desítky let zpravidla bez 
jakéhokoliv zájmu a péče o ně. Podle toho 
také vypadají a většinou už je ani nevní-
máme. Je určitá šance získat v tomto do-
tačním období 2014-2020 evropské peníze 

V měsíci březnu se uskuteční první le-
tošní vítání občánků. Tato akce Komise 
pro občanské záležitosti města Vratimo-
va se uskuteční v níže uvedených termí-
nech:                                                                  

     
Vratimov:             12. března 2016,          
Horní Datyně:      19. března 2016.
              

Telefonické přihlášení: 
595 705 925 – matrika. 
Osobně:  
MěÚ Vratimov, 1. p., dv. č. 1 - matrika.
Přihlášení prostřednictvím e-mailu: 
vecerova.meu@vratimov.cz.

Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů 
před konáním obřadu!

Drahomíra Večeřová 
odbor sociálně-správní 

Vítání občánkůna městskou zeleň. Mohli bychom za ně 
třeba zjistit, jak jsou na tom naše stromy, 
zda nehrozí nebezpečí z padajících větví, 
či přímo vyvrácení stromů, obnovit staré 
a usychající keře. Ano, veřejná prostran-
ství slouží všem občanům, nejvíce však 
vždy těm, kdo bydlí v jejich bezprostřední 
blízkosti. Proto bychom chtěli postupovat ve 
spolupráci zejména s těmi, kdo jsou jim nej-
blíže, s majiteli a nájemci bytů v jednotli-
vých částech města. Nechceme a nesmíme 
zapomenout ani na odstavné plochy pro 
auta tak, aby vedle domů neparkovala zce-
la chaoticky, přímo na zelené ploše, jak to 
často můžeme vidět nyní. Celou akci musí-
me rozložit do několika let, jinak bychom to 
organizačně ani finančně nezvládli. V tom-
to roce chceme začít s odstraňováním zni-
čených nebo zcela poškozených laviček, 
odpočívek, klepačů koberců apod. Na jaře, 
v měsících březnu až květnu, jak to poča-
sí umožní, projdou zástupci města spolu s 
pracovníky Vratimovských služeb město 
a viditelně, barvou, označí ten městský 
mobiliář, který bude následně Vratimov-

skými službami z veřejných prostranství 
odstraněn.

Pokud budete mít pochybnosti o tom, 
že označená věc má být opravdu odstra-
něna, zavolejte ihned na tel.: 596 732 045 
nebo napište e-mail na adresu vrat.sluz-
by@worldonline.cz, abychom připomín-
ky mohli řešit ihned, dříve než odstranění 
provedeme. Můžete např. namítat a pro-
kazovat, že uvedená věc je vaše, stále je 
v dobrém stavu a slouží občanům apod. 
Nemůžeme vědět všechno a s vaší spolu-
prací se vyhneme možným pochybením 
dříve, než konkrétní věc zmizí na skládce 
nebo ve sběrně. 

V dalších letech pak chceme postupně 
zpracovávat projekty na úpravu a kontro-
lu zeleně (např. dendrologický průzkum) 
a využití veřejných ploch v jednotlivých 
částech města. To znamená vymezit jed-
notlivé oblasti, jednat s občany, popřípa-
dě s jejich zástupci, kteří tam bydlí, jak si 
„svoji“ část města představují a na zákla-
dě takto vzniklých projektů a zajištění fi-
nancování veřejné plochy upravovat.   

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

foto KS Vratimov
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Dne 20. 1. 2016 zastupitelstvo města 
mimo jiné:
 - Schválilo přijetí dotace z Regionálního 

operačního programu Moravskoslez-
sko pro projekt Rekonstrukce škváro-
vého hřiště na hřiště s umělým trávní-
kem 3. generace, Vratimov.

 - Souhlasilo se zrušením pořádání měst-
ského plesu v dalších letech.

 - Rozhodlo sloučit příspěvkové orga-
nizace Mateřskou školu Vratimov, 
Na Vyhlídce 25, Vratimov a Zařízení 
školního stravování Vratimov, Na Vy-
hlídce 25, Vratimov, zřizované měs-
tem Vratimov, do jednoho právního 
subjektu, a to s účinností od 1. 7. 2016.

 - Schválilo Bc. Davida Böhma za člena 
kontrolního výboru.

 - Odložilo bod Studie na odkanalizová-
ní a čištění odpadních vod v lokalitě 
Vratimovské Zadky a Zaryjská na pří-
ští zasedání zastupitelstva města.

 - Vzalo na vědomí výstupy z měření 
rychlosti Městskou policií Ostrava ve 
městě Vratimov za rok 2015.

Dne 9. 2. 2016 rada města mimo jiné:
 - Schválila zvýšení nájemného v obec-

ních bytech vč. půdních vestaveb v do-
mech č. p. 205, 206, 690, 808–810, 
820–825, 830–832, 1021 koeficientem 
ve výši  Ki 1,003 (což je 0,3 %) s účin-
ností od 1. 5. 2016.

 - Schválila zvýšení nájemného u pro-
stor sloužících k podnikání, které jsou 
v majetku města Vratimova, koefici-
entem ve výši Ki 1,003 (což je 0,3 %) 
s účinností od 1. 5. 2016.

 - Schválila Smlouvu o provozování 
farmářských trhů mezi městem Vra-
timov a společností JUNG-INDUST-
RY, spol. s r. o.

 - Nesouhlasila s navrženým řešením a 
vedením staveništní dopravy pro stav-
bu Trať 321 Opava východ – Ostrava 
Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava
-Kunčice – Havířov, po místních ko-
munikacích ul. Na Příčnici, Na Popin-
ci a Popinecká ve Vratimově.

 - Schválila Smlouvu o dílo na opravu 
kovové konstrukce a mechanických 
částí větrného mlýnku.

 - Schválila Zadání na zpracování pro-
jektové dokumentace pro akci Budo-
va MěÚ ve Vratimově – klimatizace 
ve 2. a 3. NP.

Celý zápis z jednání zastupitelstva je na 
stránkách města – www.vratimov.cz. 

Bc. Martin Čech
místostarosta 

Ze schůze rady a 
zastupitelstva města

V současné době zpracovává společ-
nost Dopravoprojekt Ostrava, a.s., pro-
jektovou dokumentaci pro změnu vy-
daného územního rozhodnutí a vydání 
stavebního povolení na akci Odkanali-
zování Vratimova – Horních Datyň, II. 
etapa. Součástí projektové dokumentace 
jsou odbočná místa splaškových kanali-
začních přípojek pro napojení  nemovi-
tostí. Pro návrh odbočných míst je nutné, 
aby vlastníci nemovitostí poskytli projek-
tantům informace o stávajícím způsobu 
vyvedení splaškových vod z nemovitos-
tí. V této souvislosti bude společnost Do-
pravoprojekt Ostrava, a.s. zasílat všem 
dotčeným vlastníkům nemovitostí dopisy 

Odkanalizování Vratimova – Horních 
Datyň, II. etapa – Informace občanům 
v Horních Datyních

 V měsíci březnu bude investor Správa 
železniční a dopravní cesty, státní organi-
zace pokračovat ve stavbě Trať 321 Opava 
východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, 
úsek Ostrava-Kunčice – Havířov v těsné 
blízkosti katastru našeho města mezi že-
lezničními stanicemi Ostrava-Bartovice a 
Ostrava-Kunčice. Zhotovitelem je společ-
nost Skanska a.s. a Skanska SK a.s. 

Jak nás zástupci investora a zhotovitele 
při osobním setkání informovali, účelem 
stavby opravného charakteru je provedení 
takových stavebních činností, které pove-
dou k opravě železniční infrastruktury a 
zvýšení rychlosti v celém traťovém úseku.  
V rámci prací dojde k výměně kolejového 
svršku včetně kolejového lože, k pročiš-
tění příkopů a obnovení jejich funkcí tak, 
aby bylo zamezeno poruchám geomet-
rické polohy koleje, dále bude upraveno 
trakční vedení společně s ukolejněním ko-
lejových konstrukcí.

Investor a zhotovitel nám přislíbili, že 
podstatná část odpadu ze stavby bude pře-
vážena nákladními vlaky do stanice Ost-
rava-Kunčice a následně auty na skládku. 
Bohužel po dobu výluky trati není jiná 
možnost cesty než nákladními auty přes 

Upozornění na zvýšený provoz 
nákladních vozidel ve městě 

naše město. V období od března do konce 
června t.r. se nevyhneme zvýšenému  pro-
vozu nákladních vozidel na ulici Na Příč-
nici a Popinecká, resp. na ulici Frýdecká, 
Datyňská a Vratimovská. Investor přislí-
bil, že těžkou nákladní dopravu omezí na 
nejnižší možnou míru a hledáme společná 
řešení i pro využití vytěžené zeminy a ka-
meniva co nejblíže místu stavby. 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

s dotazníkem a informacemi, jak mají po-
stupovat při sdělení požadovaných údajů. 

V případě, že si vlastníci nemovitostí 
nebudou vědět rady s vyplněním dotazní-
ku a výřezu situace nebo mají dotazy ke 
kanalizačním přípojkám, bude v měsíci 
březnu zřízeno kontaktní místo v kance-
láři Kulturního domu v Horních Daty-
ních. Každou středu v měsíci březnu, 
tedy 2. března, 9. března, 16. března, 
23. března a 30. března, vždy od 15 do 
18 hodin, bude k dispozici zástupce pro-
jekční kanceláře. 

Ing. Alena Kašparová 
odbor investic a údržby

ilustrační foto
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S množstvím osobních automobilů na-
růstají požadavky na parkování a také  
místní komunikace se plní parkujícími 
auty. Vozidla jedoucí oběma směry zpra-
vidla nemají šanci se vyhnout, neboť šíře 
vozovky neodpovídá předpisům o provo-
zu na komunikacích. Týká se to přede-
vším centra města a přilehlých komuni-
kací, kde je bytová zástavba a uživatelé 
bytů  často nemají vlastní garáž. Parkují 
proto všude, kde je trochu místa a vozi-
dla jedoucí po takové komunikaci nemají 
šanci se navzájem vyhnout.

Tento problém je obecný a města se vy-
dávají v boji proti parkování na místních 
komunikacích různými cestami. Někte-
rá se snaží parkující auta ze silnic dostat 
úplně a řidiči si postupně budují parkova-
cí stání v meziblocích domů, či odstavují 
svá auta mimo centra měst. Jiná se snaží, 
a to je i naše řešení, auta sice na komu-
nikacích ponechat, ale zajistit dostatek 
místa k průjezdu kolem nich převedením 
některých komunikací na jednosměrný 
provoz.

Nechali jsme si vypracovat projekt 
změny vybraných místních komunikací 
na jednosměrné a tento začneme v tomto 

Jednosměrný provoz na vybraných místních komunikacích  
roce realizovat. Nezavrhli jsme ani roz-
šiřování odstavných ploch mezi domy, 
tomuto záměru se chceme věnovat prů-
běžně v projektu řešení veřejných ploch 
a veřejné zeleně. Bližší informace o tom, 
které komunikace se změní na jednosměr-

né, poskytne odbor investic a údržby obec-
ního majetku na tel. č. 595 705 933.  

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka      

V únoru proběhla druhá fáze měření 
kvality ovzduší ve Vratimově a jeho vli-
vu na lidské zdraví obyvatel. Měření jsme 
prováděli opět dvěma způsoby. Za pomoci 
nejmodernějších stacionárních měřících 
zařízení a také malých přístrojů, které po 
určitou dobu nosili vybrané osoby na krku 
a přístroj tak měřil, co dané osoby v prů-
běhu dne dýchají.

V době inverze bylo množství nečistot 
tak vysoké, že se ucpaly filtry v přístrojích 
na měření a způsobily zastavení motorů. A 
to je letošní mírná zima k našemu ovzduší 
přívětivá.

Nové technologie nám umožnily měřit 
také karcinogenní benzo(a)pyren a malé 
prachové částice PM 2,5, které jsou pro 
zdraví člověka velmi rizikové. 

O komplexních výsledcích celého mě-
ření vás budeme informovat ve Vratimov-
ských novinách nebo prostřednictvím fa-
cebookové stránky Zelená pro Vratimov. 
Zatím čekáme na celkové vyhodnocení ze 
strany Ústavu experimentální medicíny 
Akademie věd ČR. 

Doufám, že naměřené hodnoty nebudou 
vysoké. Nicméně míru znečištění můžeme 

Proběhla druhá fáze měření znečištění 
ovzduší – nečistoty ucpaly filtry 

v zimě ovlivnit sami, zejména tím, jak a 
čím vytápíme rodinné domy. 

Pro sledování stavu ovzduší jsme s ne-
ziskovou organizací Čisté nebe, o.p.s., obča-
nům vytvořili aplikaci do mobilních telefonů 
s názvem Smog alarm (www.smogalarm.cz) 
a pro identifikaci komínů, z nichž vychází 
zabarvený kouř, pak aplikaci Čistý komín 
(www.cisty-komin.cz). 

Jiří Klega
Strana zelených 

Jak se vám v Ostravě žije, studuje a 
pracuje, co byste chtěli změnit?

Během roku 2016 vznikne strategic-
ký plán Ostravy. Na několik dalších let 
určí směr, kterým se město bude rozví-
jet. Ostrava tvoří plán pro lidi, kteří ve 
městě žijí, studují a pracují. 

Pokud máte zájem zapojit se do tvor-
by plánu, stačí vyplnit dotazník na 
webových stránkách www.fajnova.cz. 
Odpovědi poslouží jako vstupy pro ve-
dení města při rozhodování o jeho dal-
ším rozvoji.  

Statutární město Ostrava

Ostrava tvoří stra-
tegický plán, který 
mohou ovlivnit
i občané Vratimova 
a Horních Datyň

foto Zelená pro Vratimov
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Pečovatelská služba města Vratimova 
má od 1. března 2016 nově upraven a do-
plněn sazebník úhrad za Pečovatelskou 
službu města Vratimova.

Původní sazebník úhrad za poskytova-
né služby byl schválen Radou města Vra-
timova dne 2. prosince 2011. K úpravě a 
doplnění sazebníku úhrad tedy přistupu-
jeme po pěti letech. Nový sazebník úhrad 
byl schválen Radou města Vratimova dne 
9. února 2016 a je v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádě-
jí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách. 

Sazebník úhrad je dále doplněn o fakul-
tativní služby. Fakultativní služby jsou ta-

Na části Radničního náměstí ve Vrati-
mově budou od března pravidelně jednou 
měsíčně probíhat farmářské trhy. Občané 
si na nich budou moci zakoupit produkty 
drobných výrobců, pěstitelů a chovatelů. 

Termíny farmářských trhů: 17. března, 
14. dubna, 12. května a 9. června vždy od 
9 do 16 hodin. Pokud se farmářské trhy 
osvědčí, mohou být prodlouženy.

 První farmářský trh bude i se Slezskou 
zabíjačkou!    

město Vratimov

Farmářské trhy nově i ve Vratimově NOVINKA

Nový sazebník úhrad za Pečovatelskou službu města Vratimova
kové služby, které se poskytují nad rámec 
základních poskytovaných úkonů dle zá-
kona o sociálních službách. Tyto činnos-
ti budou uživatelům pečovatelské služby 
poskytovány pouze v případě, že budou 
využívat některou ze základních činností.

Od 1. března 2016 zavedla Pečovatelská 
služba města Vratimova pro své uživatele 
novou službu za úhradu, kterou je zapůj-
čení kompenzační pomůcky.

Cílem kompenzačních pomůcek je uži-
vatelům zajistit co možná největší kom-
fort, aby při sebeobsluze zvládali stejné 
denní úkony jako dříve. Vlastníme tyto 
kompenzační pomůcky: 
 - tlakoměr,
 - skládací čtyřbodové chodítko – kroko-

vací,

 - skládací čtyřkolové chodítko – odleh-
čené,

 - skládací čtyřkolové chodítko,
 - invalidní mechanický vozík,
 - toaletní WC křeslo.

Věřím, že uvedené změny přijmete 
s pochopením, budou pro Vás přínosné a 
že i nadále budete využívat Pečovatelskou 
službu města Vratimova. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktuj-
te paní Ivetu Kaňákovou, DiS, sociální pra-
covnici - koordinátorku pečovatelské služ-
by na tel. čísle: 596 732 441, 607 225 927.

Mgr. Erika Herzová
sociálně-správní odbor

ilustrační foto
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NOVINKA
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu

výše 
úhrady

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

100 Kč/hod.
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál-

ních pomůcek
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním prostoru
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

Pomoc při osobní hygieně výše 
úhrady

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
100 Kč/hod.2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. Pomoc při použití WC 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy

výše 
úhrady

1. Dovoz nebo donáška jídla pro jednotlivce 15 Kč/úkon
2. Dovoz nebo donáška jídla pro manželské 

dvojice * 20 Kč/úkon

3. Pomoc při přípravě jídla a pití
100 Kč/hod.

4.    Příprava a podávání jídla a pití 
5. Při dovozu jídla - otevření jídlonosiče, servíro-

vaní na talíř 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 15,-Kč/úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti výše 
úhrady

1. Běžný úklid a údržba domácnosti 100 Kč/hod.
2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domác-

nosti 
120 Kč/hod.3. Donáška vody 

4.   Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy 
topiva, údržba topných zařízení 

5.    Pochůzky 100 Kč/hod.
6.    Běžné nákupy (1 igelitová taška) 12 Kč/úkon
7.    Malý nákup do 1 kg 8 Kč/úkon
8.     Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení 

a nezbytného vybavení domácnosti 30 Kč/úkon

9.   Praní a žehlení osobního i ložního prádla, popř 
jeho drobné opravy 50 Kč/kg

10. Žehlení prádla v prádelně pečovatelské   služby 30 Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

výše 
úhrady

1. Doprovázení uživatelů k lékaři, na orgány ve-
řejné moci a instituce poskytující veřejné služby 
a doprovod zpět (pěší doprovod)

100 Kč/hod.

2. Doprovod uživatele na invalidním vozíku (pěší 
doprovod) 120 Kč/hod.

Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby města Vratimova 

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

Fakultativní činnosti výše 
úhrady

1. Pronájem jídlonosičů (2 ks) 30 Kč/měs.

2. Fotokopie jídelního lístku 1 Kč/ks
3. Kopírování písemností 2 Kč/strana
4. Přemývání silně znečištěných jídlonosičů 5 Kč/úkon
5. Doprava automobilem dle požadavku uživate-

le (pouze Vratimov a Horní Datyně) 10 Kč/km

6. Svoz prádla do prádelny pečovatelské služby a 
dovoz zpět uživateli 10 Kč/km

7. Dohled nad dospělým člověkem, společnost 
pečovatelky 120 Kč/hod.

8. Krátkodobý dohled (do 10 min.)

10 Kč/úkon

9. Mazání těla
10. Dohled nad příjmem léků
11. Použití vysavače pečovatelské služby
12. Zapůjčení tlakoměru a asistence při měření 

krevního tlaku

Zapůjčení kompenzační pomůcky

13. Tlakoměr Omrom M3 50 Kč/měs.
14. Toaletní WC křeslo 100 Kč/měs.
15. Skládací čtyřbodové chodítko - krokovací 80 Kč/měs.
16. Skládací čtyřkolové chodítko - odlehčené 120 Kč/měs.
17. Skládací čtyřkolové chodítko 95 Kč/měs.
18. Invalidní mechanický vozík 300 Kč/měs.
19. Dovoz kompenzační pomůcky + montáž 50 Kč/úkon
20. Poplatek za vyčištění kompenzační pomůcky 

(při znečištění) 200 Kč/úkon

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 stano-
vena úhrada za kg.

Pečovatelská služba Vratimov

základní činnosti fakultativní činnosti
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Historie naší školy začíná rokem 1956, 
kdy byl položen základní kámen. V letoš-
ním školním roce slaví naše škola 60 let od 

Školní akademie k 60. výročí založení ZŠ Vratimov, Datyňská 690

Tříkrálová sbírka 2016
Začátkem ledna 2016 proběhla tradiční 

celorepubliková Tříkrálová sbírka, pořáda-
ná Charitou Česká republika. Také v našem 
městě koledníci v převlečení „tří králů“ na-
vštěvovali obydlí, zpěvem koled přinášeli 
lidem zvěst o narození Krista, předávali 
jeho pokoj a požehnání a žádali o příspě-
vek na pomoc sociálně potřebným lidem. 
Setkali se převážně s radostným přijetím 
občanů a ochotou pomoci lidem v nou-
zi. Významnou měrou na sbírku přispěli 
farníci římskokatolické církve při nedělní 
bohoslužbě dne 3. 1. 2016.

Výsledná částka Tříkrálové sbírky ve 
Vratimově v roce 2016 činí 27 133 Kč a 
bude použita na tyto projekty Charity Os-
trava a Charity sv. Alexandra: 

1. Podpora lidí v závěrečném stádiu ži-
vota v Mobilním hospici a ošetřova-
telské službě sv. Kryštofa. 

2. Podpora seniorů v pečovatelské služ-
bě Matky Terezy. 

3. Podpora seniorů a lidí bez domova - ná-
kup materiálu pro aktivizační terapie.

4. Přímá hmotná humanitární pomoc li-
dem bez přístřeší v azylovém domě a 
noclehárně sv. Františka. 

5. Přímá hmotná humanitární pomoc li-
dem v obtížné životní situaci v Porad-
ně Charity Ostrava. 

6. Přímá hmotná humanitární pomoc li-
dem se specifickými potřebami v Cha-
ritním domě Salvator Krnov. 

foto ZŠ Datyňská

7. Přímá hmotná humanitární pomoc li-
dem bez přístřeší v nízkoprah. denním 
centru sv. Benedikta Labre. 

8. Přímá hmotná humanitární pomoc 
pro matky s dětmi v azylovém domě 
sv. Zdislavy. 

9. Dofinancování rekonstrukce prostor 
pro sociální rehabilitaci lidí ohrože-
ných sociálním vyloučením v charit-
ním středisku sv. Lucie – startovací 
byty.

10. Podpora osob se zdravotním posti-
žením, vybavenost chráněných dílen 
Charity sv. Alexandra. 

Všem zdejším lidem dobré vůle náleží 
ocenění a poděkování.

 JUDr. Šárka Vrchlabská, 
dobrovolná spolupracovnice 

Charity Ostrava

svého založení. Součástí oslav byla školní 
akademie, která se uskutečnila dne 17. pro-
since ve Společenském domě Vratimov. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří svým talentem, smyslem pro humor 
i pro zodpovědnost, kreativitou, lidskostí 
a ochotou dokázali vytvořit téměř dvě ho-
diny trvající program, který skvěle bavil a 
všechny uchvátil. Diváci byli zapojeni do 
slavnostní a vánoční atmosféry zpěvem, 
hrou, recitací, scénkami, pohádkami a 
tancem v podání excelentních výkonů 
žáků naší školy, kteří si s pomocí svých 
učitelů pod režijní taktovkou pana učitele 
Michala Jenča připravili svá vystoupení, 
která byla propojována vynalézavými 
dramatickými miniaturami moderátorské 
dvojice žákyň z 9. B. Odměnou všem byl 
bouřlivý potlesk, uznání a radost v očích 
diváků. Při závěrečném společném zpěvu 
vánočních koled prožívali všichni přítom-
ní atmosféru souznění, pocit společného 
úspěchu a hrdost nad historií školy.

Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ Vratimov, Datyňská 690

foto Charita Ostrava
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Od začátku školního roku se žáci zá-
kladních škol ve Vratimově věnovali té-
matu třídění odpadů a ochraně životního 
prostředí. Plnili úkoly z pracovních listů, 
kreslili obrázky, skládali básničky, probí-
rali dané téma se svými učiteli.

Město snů už má své vítěze!

Škola a odpady – praktická soutěž
1. kategorie
1. stupeň 1. místo kolektiv 3. B ZŠ Horní Datyně

2. kategorie
2. stupeň 1. místo kolektiv 6. tř. ZŠ Masarykovo náměstí

Moje město snů - výtvarná soutěž

1. kategorie
1. stupeň
jednotlivé práce

1. místo Aneta Bystroňská 4. B ZŠ Datyňská

2. místo Tomáš Pavelek 2. A ZŠ Masarykovo náměstí

3. místo Magda Valenčinová 1. B ZŠ Datyňská

3. místo Adéla Reifová 2. B ZŠ Masarykovo náměstí

2. kategorie
2. stupeň
jednotlivé práce

1. místo Adéla Patkolová 7. tř. ZŠ Masarykovo náměstí

2. místo Viktorie Vráželová 8. A ZŠ Datyňská

3. místo Patrik Pavelka 8. B ZŠ Masarykovo náměstí

3. místo Petra Bartková 8. B ZŠ Datyňská

3. kategorie
1. stupeň
kolektivní práce

1. místo kolektiv 3. A ZŠ Datyňská

2. místo Radim Křižák, Lukáš Matocha, Daniel Basista 5. A ZŠ Datyňská

3. místo Patrik Czene, Josef Kordek, Vojta Pitucha, Pavel Vápeník 2. C ZŠ Horní Datyně

4. kategorie
2. stupeň
kolektivní práce

1. místo Renáta Riedlová, Anna Bancířová 7. tř. ZŠ Datyňská

2. místo Marie Vojtková, Lucie Čemanová, Tereza Hanusová 8. A ZŠ Datyňská

3. místo Filip Farník, Matěj Holaň 6. B ZŠ Datyňská

Moje město snů - literární soutěž

1. kategorie
1. stupeň
jednotlivé práce

1. místo Julie Šodková 2. C ZŠ Horní Datyně

2. místo Markéta Biedroňová 4. B ZŠ Datyňská

3. místo Lukáš Cielecký 2. tř. ZŠ Masarykovo náměstí

3. místo Sabina Csiba 2. tř. ZŠ Masarykovo náměstí

2. kategorie
2. stupeň
jednotlivé práce

1. místo Kristýna Tušinovská 6. A ZŠ Datyňská

2. místo Denisa Staníčková 8. B ZŠ Masarykovo náměstí

3. místo Markéta Dudková 7. tř. ZŠ Masarykovo náměstí

Všechny úkoly, obrázky i básničky byly 
do projektu ekologické výchovy Město 
snů již byly odevzdány, vyhodnoceny a 
zde vám přinášíme přehled výsledků v jed-
notlivých soutěžích.

Odměny byly vítězům slavnostně pře-
dány ve čtvrtek 18. února v obřadní míst-
nosti Městského úřadu Vratimov, fotogra-
fie ze slavnostního předávání odměn vám 
přineseme v příštím vydání Vratimov-
ských novin.

Výstavu z nejlepších výtvarných a lite-
rárních děl s názvem Moje město snů ve 
vestibulu Společenského domu můžete 

navštívit do 24. března každou středu a 
čtvrtek od 16 do 19 hodin, u všech pořa-
dů individuálně po předchozí telefonické 
domluvě.

Partnery projektu jsou FCC Česká re-
publika, s.r.o., město Vratimov a základ-
ní školy ve Vratimově – Základní škola, 
Datyňská a Základní škola, Masarykovo 
náměstí.

Martina Mazurová 
FCC Česká republika, s.r.o.

 Město Vratimov  
 

 

Vratimov 2015/2016 
 
 

Společnost FCC Česká republika, s.r.o., město Vratimov 
a Kulturní středisko Vratimov si vás dovolují pozvat na výstavu 

 

Moje město snů 
 

sestavenou z nejlepších výtvarných a literárních prací žáků 
vratimovských základních škol 

 
Kdy: 18. 2. – 18. 3. 2016  
Kde: Kulturní středisko Vratimov - vestibul Společenského domu, 

Frýdecká 1000/48 
 
Výstavu můžete navštívit každou středu a čtvrtek od 16 do 19 
hodin, u všech pořadů a individuálně po předchozí telefonické 
domluvě na tel. č. 595 700 751. 
 
 
Projekt ekologické výchovy „Město snů“ je realizován v letošním 
školním roce na základních školách ve Vratimově. Práce dětí je 
zaměřena na problematiku odpadů a ozdravování životního 
prostředí ve městě. Náplní projektu je nejen výtvarná a literární 
soutěž „Moje město snů“, ale i praktická část „Škola a odpady“. 
 
Dne 18. 2. 2016 proběhne kromě zahájení výstavy také slavnostní 
předání odměn vítězům jednotlivých soutěží v obřadní síni 
Městského úřadu. 

 Město Vratimov  
 

 

Vratimov 2015/2016 
 
 

Společnost FCC Česká republika, s.r.o., město Vratimov 
a Kulturní středisko Vratimov si vás dovolují pozvat na výstavu 

 

Moje město snů 
 

sestavenou z nejlepších výtvarných a literárních prací žáků 
vratimovských základních škol 

 
Kdy: 18. 2. – 18. 3. 2016  
Kde: Kulturní středisko Vratimov - vestibul Společenského domu, 

Frýdecká 1000/48 
 
Výstavu můžete navštívit každou středu a čtvrtek od 16 do 19 
hodin, u všech pořadů a individuálně po předchozí telefonické 
domluvě na tel. č. 595 700 751. 
 
 
Projekt ekologické výchovy „Město snů“ je realizován v letošním 
školním roce na základních školách ve Vratimově. Práce dětí je 
zaměřena na problematiku odpadů a ozdravování životního 
prostředí ve městě. Náplní projektu je nejen výtvarná a literární 
soutěž „Moje město snů“, ale i praktická část „Škola a odpady“. 
 
Dne 18. 2. 2016 proběhne kromě zahájení výstavy také slavnostní 
předání odměn vítězům jednotlivých soutěží v obřadní síni 
Městského úřadu. 

Vratimov 2015/2016

Výsledky soutěže 
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Městská knihovna Vratimov

Noc s Andersenem - to je již tradiční po-
hádkové dobrodružství, které dětem chys-
tají knihovníci, učitelé a další nadšenci po 
celé České republice i v zahraničí. Již po 

V sobotu 13. 2. 2016 uspořádal Dům 
dětí a mládeže Vratimov ve sportovní 
hale v Řepištích badmintonový turnaj pro 
děti a mládež. O prvenství ve čtyřhrách 
bojovalo celkem 71 účastníků ve třech 
kategoriích. V kategorii A se zaregist-
rovalo 27 hráčů (14 týmů) nejmladších 
mladých badmintonistů. V kategorii B 
jsme mohli sledovat 22 hráčů (11 týmů) 
středně výkonnostní třídy. Nejzkušenější 
hráli v kategorii C, v této kategorii bylo 
na kurtech rovněž 22 hráčů (11 týmů). 
Gratulujeme vítězům a děkujeme všem 
hráčům za dodržení pravidel hry fair play.  
Viděli jsme velmi dobré výkony našich 
žáků ve všech výkonnostních skupinách. 

Badmintonový turnaj

šestnácté pozve Noc s Andersenem děti do 
knihoven, škol i na další místa ke společné-
mu pohádkovému nocování a čtení. I naše 
knihovna se už po jedenácté zúčastní této 
oblíbené akce, která se uskuteční z pátku 1. 
na sobotu 2. dubna a inspirovat se budeme 
dílem Miloše Macourka. Téma letošní noci 
zní: Vlastníme nakrátko utržené sluchátko. 
Upozorňujeme všechny rodiče, že akce se 
může zúčastnit pouze 20 dětí a přednost 
mají čtenáři knihovny. Přihlášky si mohou 
zájemci vyzvedávat v knihovně od začátku 
března a prosíme o jejich odevzdání nejpoz-
ději do pátku 24. března 2016. V chodbičce 
před knihovnou můžete zhlédnout výsta-
vu z uplynulých Nocí s Andersenem.

Půjčovní doba: pondělí a čtvrtek 9-12 
a 13-18 hodin, úterý 9-12 hodin, středa 
zavřeno, pátek 13-16 hodin. 

Kontakt: Městská knihovna Vratimov, 
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 
596 732 187, e-mail: knihovnavrat@volny.
cz, web: www.knihovna-vratimov.cz.

Děkujeme všem rozhodčím – Renči Míč-
kové, Lence Velčovské, Radkovi Šodkovi, 
Ríšovi Klímkovi, Helence Hrbáčové a 
Peťovi Nadejmlejnskému za spravedlivé 
soudcování. Děkujeme sponzorům za fi-
nanční podporu, bez které bychom turnaj 
neuspořádali.

A protože sportu a hlavně badmintonu 
není nikdy dost, další plánovaný turnaj 
pro děti a mládež se chystá na jaro 2016. 
Tak sledujte naše stránky www.ddmvrati-
mov.cz a přijďte si vybojovat další medaili. 
Výsledky badmintonového turnaje dětí 
a mládeže ze dne 13. 2. 2016 v Řepištích
Badminton čtyřhry: 

Kategorie A skupina 1: 1. místo Matěj 
Wachtarczyk a Radek Nytra (Ostrava), 2. 
místo Jakub Maleček a Thea Karasová 
(Dobratice), 3. místo Tomáš Slíva a Tereza 
Sedláčková (Řepiště).

Kategorie A skupina 2: 1. místo Linda 
Kováčová a Markéta Janalíková (Vra-
timov), 2. místo Adam Pravda a Tomáš 
Kolpak (neregistrovaní), 3. místo Tomáš 
Slíva a Tereza Sedláčková (Řepiště).

Kategorie B: 1. místo Samuel Glac a 
Vojtěch Mlčoch (Ostrava), 2. místo Lukáš 
a Patrik Matochovi (Vratimov), 3. místo 
Štěpán Šípek a Matyáš Poledník (Ostrava)

Kategorie C: 1. místo Martin Slobodník 
a Tomáš Huser (Ostrava), 2. místo Kristý-
na Kloknerová a Vojtěch Renz (Ostrava), 
3. místo Michal Dymáček a Ondřej Staní-
ček (Ostrava).

Naši borci v kategorii C Adrián Velčov-
ský a Ondřej Slíva společně s dvojicí De-
nis Pikonský a Jan Štivar získali současně 
krásné 5. místo z 11 hrajících párů.

 Marcela Grácová
DDM Vratimovfoto DDM Vratimov

Místní knihovna Horní Datyně:
V březnu – měsíci čtenářů:
 - nově přihlášení čtenáři mají registraci 

zdarma,
 - výstava Od dechovky k big-beatu je k vi-

dění v chodbičce u knihovny,
 - pro začínající čtenáře máme novou kni-

hu z edice Kouzelné čtení s elektronic-
kou Albi tužkou,

 - pokračuje charitativní projekt Čtení po-
máhá (odpovězte na otázky a přispějte 
na Knížku pro prvňáčka),

 - Čtenáři čtenářům – mezi čtenáři výmě-
na starších a přečtených knih

Půjčovní doba: každé pondělí 14-17 ho-
din. Kontakt: Místní knihovna Horní Da-
tyně, U školy 289, 739 33 Horní Datyně, e-
mail: knihovna.datyne@seznam.cz, web: 
www.hornidatyne.knihovna.info. 

 Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov
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Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
  6. 3.    Beseda s Martinem Strakou, 16 hodin, sál DDM 
12. – 13. 3. Víkend v DDM – Dětské zastupitelstvo města Vratimov
18. – 20. 3. Víkend v DDM – Debrujáři, Robotika a ostatní zájemci 
19. 3.  Diskotéka pro žáky 6. - 9.tříd ZŠ, 18hodin, sál DDM
24. – 25. 3.     Výlet do Prahy – ZOO Praha
24. – 26. 3.     Víkend v DDM – TV Pantuška 

Dakar & Le Mans - beseda s novinářem 
a fotoreportérem Martinem Strakou

V neděli 6. března 2016 proběhne od 
16 hodin v Domě dětí a mládeže beseda 
s fotografem Martinem Strakou na téma 
Dakar & Le Mans. Martin Straka pro-
fesionálně fotografuje pro různá média, 
komentuje automobilové závody. V po-
sledních letech v Praze v Eurosportu (24h 
Le Mans&WEC) , v Bratislavě v TV Di-
gisport a pro rok 2016 se vrací do stanice 
Nova Sport s komentováním zámořského 
formulového šampionátu Indy Car. Jeho 
hlas znají z amplionů také diváci Masa-
rykova okruhu v Brně a na Slovakiaringu 
u Bratislavy. Tři roky působil jako zprá-
vař v Českém rozhlase Ostrava. Vydal 
dvě knihy Když fotoreportér musí (2014) 
a Mezi oceány (2015). Získal různá fo-

Připravujeme pro vás v DDM
tografická ocenění. Například Zlaté oko 
2007 pro nejlepší českou motoristickou 
fotografii nebo Zvláštní cenu Katovic ve 
Slezské novinářské fotografii 2011. Přijďte 
si prohlédnout zajímavé fotografie z těch-
to motoristických akcí doplněné o poutavé 
vyprávění. Doporučujeme jako akci pro 
rodiny s dětmi. 
Pevnost poznání

To je název další víkendovky Debrujárů, 
Robotiky a Badatelů v DDM. Víkendovka 
plná her a poznávání proběhne v termínu 
18. – 20. března 2016. Zájemci se mohou 
hlásit do 11. 3. 2016 na m.gracova@ddm-
vratimov.cz. 
Výlet do Prahy – velikonoční prázdniny

Připravili jsme pro děti výlet do Prahy 
v termínu velikonočních prázdnin 24. – 
25. března 2016. Přespíme v prostorách 
DDM Praha 2, kde si necháme spacák, 
osobní věci a vyrazíme s batůžkem na 
toulky Prahou. Ve čtvrtek poznáme blíže 
ZOO Praha i s jeho zákoutími pomocí vý-
ukových listů.  Poobědváme v restauraci 

v ZOO dětské menu. Cestovat budeme 
MHD Praha. V pátek po snídani se sbalí-
me, necháme si své věci v DDM a budeme 
pokračovat prohlídkou Prahy, nezapome-
neme na drobné nákupy. Projdeme si cen-
trum Prahy - Kampu na základě výuko-
vého programu S vodníkem na Kampu. 
V restauraci Profesní dům na nás bude 
čekat oběd. 

Přihlášení pro zájemce a platba do pátku 
18. 3. 2016. Bližší informace Renáta Míč-
ková r.mickova@ddmvratimov.cz.
Dětská televize

Dětská TV Pantuška přibírá nové členy. 
Noví zájemci se k nám mohou poprvé při-
dat na víkendovce, která proběhne 24. – 
26. března 2016 v DDM Vratimov. Více 
informací o činnosti dětské internetové 
televize najdete na www.tvpantuska.cz. 
Více informací u Marcely Grácové m.gra-
cova@ddmvratimov.cz.

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Nadějov – jméno louky, ukryté v lesích 
mezi Fulnekem a Lukavcem, kde se již 
přes 40 let pořádají letní dětské tábory. 
Jméno místa, které může neznat ve Vra-
timově snad jen někdo, kdo se přistěhoval 
v posledních několika málo letech. Jméno, 
které pro drtivou většinu obyvatel Vra-
timova, ale nejen toho, má zvláštní vůni 
vzpomínek na dětství, možná i mladá léta 
studentská, pro nejednoho připomínku 
první lásky, pro některé (co si budeme 
nalhávat) vzpomínku na první cigaretu 
nebo lok zakázaného nápoje. A pro mnoho 
z nás i místo osudového setkání se svým 
životním partnerem. Určitě by bylo velmi 
zajímavé zkusit spočítat, kolik po světě 
běhá „nadějovských“ dětí.

Po letech rozkvětu a plné vytíženosti 
přišly i roky chudší, Nadějov zažil i po-
vodně v roce 1997 a možná nechybělo 

Nadějov stále žije mnoho k tomu, že by zůstaly už jen ty 
vzpomínky. Příčin bylo hned několik: 
spojení s pojmem pionýrský, ačkoliv dnes 
už Pionýr je úplně jiný, než ten předlisto-
padový, klesající zájem o pobyt v místě, 
kde není elektřina a připojení k internetu, 
jiné požadavky na sociální zázemí, ačko-
liv každoroční pravidelné kontroly z hy-
gienické stanice potvrzují splnění všech 
požadavků, a také generační obměna těch, 
kteří na Nadějov jezdili dříve. Naštěstí ale 
stále žijí takoví lidé, kteří i přes svůj „vyš-
ší střední věk“ rádi na Nadějov zajedou a 
udělají něco pro základnu i pro jiné lidi, 
třeba i za cenu vlastního nepohodlí nebo 
materiálních nákladů. Ale co je nejdůleži-
tější – roste skupina nových mladých lidí, 
kterým tohle místo učarovalo. Roste nám 
nová naděje pro Nadějov!

Koncem loňského léta se konal na Na-
dějově výroční táborový oheň ke čtyřiceti 
letům trvání táborů na tomto kouzelném 
místě. Sjelo se na ně kolem stovky účast-

níků – bývalých dětí i vedoucích, lidí 
dnes již v důchodu i těch nejmenších, 
ještě v kočárku. Přijeli nejen z Vratimo-
va a blízkého okolí, ale i z míst podstat-
ně vzdálenějších. Z Vysočiny, z Čech, ale 
i ze Švýcarska či Bruselu! Přijeli ti, kteří 
se tam objevují několikrát ročně, i ti, kteří 
tam nebyli i hodně dlouhou řadu let. Vy-
právělo se, vzpomínalo, často i hádalo, 
kdo že vlastně je kdo. Připomněli jsme si 
jména těch, kteří už nejezdí, i těch, kte-
ří už nikdy nepřijedou, protože už nejsou 
mezi námi. Probírali jsme mimo jiné také 
to, co současný Nadějov trápí, a diskuto-
vali, kdo by mohl čím pomoci.

Aby mohl Nadějov dále žít a snad se i roz-
víjet pro další generace dětí, byl založen ob-
čanský spolek s příznačným názvem Spolek 
Nadějov. Jeho cílem a posláním je pořádání 
akcí pro děti, mládež a dospělé k naplnění 
volného času pobytem v přírodě, pobytem 
na Nadějově. V žádném případě nechce-
me být konkurencí Domu dětí a mládeže 

foto archív Martin Straka
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sraz k výročí 40 let táborů na Nadějově, foto Spolek Nadějov

Kronika města Vratimova, část 53.
Změny ve vládě

Ministerský předseda Jan Malype-
tr vzdal se úřadu předsedy 5. 11. 1935. 
President Masaryk jmenoval předsedou 
vlády Dr. Milana Hodžu, dosavadního 
ministra zemědělství. Nový ministerský 
předseda Dr. Milan Hodža složil 5. 11. 
1935 slib do rukou presidenta republiky. 
Za ministra zemědělství zatím navržen 
Dr. Josef Zadina, který jim byl skutečně 
jmenován. 
Abdikace prvního prezidenta republi-
ky T. G. Masaryka

President republiky T. G. Masaryk 
se vzdává svého úřadu. Volba nového 
presidenta stanovena na středu 18. 12. 
1935. Na poledne v sobotu 14. 12. 1935 
pozval president republiky T. G. Masa-
ryk do Lán předsedu vlády Dr. Milana 
Hodžu, předsedu poslanecké sněmovny 
Jana Malypetra a předsedu senátu Dr. 
Soukupa. 

Hosté se shromáždili v hale lánského 
zámku, kde je pozdravil Dr. Šámal a 
přednosta politického oddělení kance-
láře presidenta republiky Dr. Schieszl a 
presidentův tajemník Dr. Schenk. 

V pozadí pracovny byli členové jeho 
rodiny: syn Jan, dcery Alice a Olga a 
vnučka Anna po zemřelém synu Herber-
tovi. Přítomen byl také presidentův lékař 
Dr. Maisener. Kancléř Šámal přečetl ab-
dikační prohlášení presidenta Masaryka. 
Když kancléř dočetl, obrátil se k panu 
presidentovi a tázal se: „Správné, pane 
presidente?“. „Ano,“ odpověděl presi-
dent. Kancléř Dr. Šámal: „Račte pane 
presidente potvrditi, že je to pravý výraz 
Vaší vůle.“ President Masaryk odpově-
děl jasným hlasem: „Je“. 

nebo jiných dětských organizací ve měs-
tě. Vratimovský domeček dělá svoji práci 
skvěle ku prospěchu občanů tohoto města. 
Chceme nabídnout alternativu těm, kteří 
ji hledají. Jedna z nich je letní skorotábor 
pod názvem Summer Oldies Camp – tá-
bor bez omezení věku účastníků. Letos to 
bude již čtvrtý ročník. Bližší informace si 
jistě každý zájemce najde na internetu.

Závěrem bych rád touto cestou poděko-
val všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
zasloužili o to, že Nadějov byl nalezen, 
ožil, přežil, žije a žít bude dál. Budiž tam 
vítán každý dobrý člověk a jeho nápady.

Radek Volný
Spolek Nadějov

Volba druhého presidenta republiky
Jednání o kandidatuře na křeslo presi-

denta republiky trvalo téměř čtyři týdny. 
Nebylo možno dosáhnouti dohody o spo-
lečné kandidatuře. Kandidáti byli dva: 
Dr. Eduard Beneš a prof. Dr. Němec. 
Těsně před presidentskou volnou změni-
la se situace. Profesor Dr. Němec ohlásil, 
že se vzdává kandidatury, neboť nechce 
ohrozit jednotu národa ve velmi vážné 
chvíli pro stát. Jediným kandidátem zů-
stal Dr. Eduard Beneš, kterého doporučil 
stranám odstupující president osvobodi-
tel T. G. Masaryk. Národní shromáždění 
bylo svoláno k volbě presidenta republi-
ky na středu 18. 12. 1935, ve které byl 
zvolen většinou hlasů presidentem Dr. 
Eduard Beneš. 340 hlasů bylo pro Bene-
še, 24 hlasů pro Němce, 70 hlasů prázd-
ných lístků. 

 Rok 1936 

Počasí
Teplota tohoto roku je abnormální. 

V prosinci je průměr +4°. V polovici 
ledna jsou lískové jehnědy rozvité, také 
kočičky na vrbách, petrklíče a sněženky 
už v zahradách se rozkvétají. V polovici 
ledna se ochladilo, je dosti studeno.
Úmrtí krále Jiřího V.

Anglický král Jiří V. zemřel 20. led-
na 1936 následkem srdeční slabosti ve 
věku 71 let. Pohřeb krále konal se v úte-
rý 28. ledna 1936 dopoledne. 
Zábavy

Jako minulý rok i letos je ve Vratimo-
vě hojnost tanečních zábav, i když v roce 
1935 byl v obci 136 nezaměstnaných. 
Také nezaměstnaní, kteří odebírají od 
obce chudinské podpory, navštěvují zá-
bavy, divadla a kina. Svět se chce bavit, 
i když je bída. S tou bídou se to nesmí 
tak vážně brát. V oděvu panuje zrovna 
přepych. 
Válka v Habeši

Válka v Habeši. Maršál Badoglio ozna-
muje vítězství italských vojsk. Habešské 
vojsko odhazuje zbraně. Druhá bitva 
tembienská, která počala dne 27. února  
1936 skončila vítězstvím Italů. 

Změny ve vládě
Dne 28. března 1936 vydal president 

republiky dva vlastnoruční listy a zpros-
til ministra pošt Dr. Frankého řízením 
ministerstva financí a jmenoval minist-
rem financí odborového radu Dr. Josefa 
Kalfuse. 

pokračování příště
T. G. Masaryk, foto www.wikipedia.org
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Program v Kulturním domě Horní Datyně

11. března 19.00 velký sál ples ZŠ na Datyňké ulici
12. března 15.00 velký sál karneval SDH HD
18. března  16.45 malý sál valná hromada TJ HD
18. března 18.40 klubovna schůze ZO ČSV
19. března 9.00 malý sál vítání občánků
20. března 9.00 malý sál schůze ZO ČSV
26. března 20.00 velký sál taneční zábava

akce v kulturním středisku

BŘEZEN
 v kulturním středisku

Program ve Společenském domě ve Vratimově

  2. března 16.00 galerie výstava Průřez tvorbou  

   Martina Gabčana

  2. března 16.00 vestibul výstava Moje město snů

  3. března 15.00 učebna č. 11 autoškola

  3. března 16.00 galerie výstava Průřez tvorbou  

   Martina Gabčana

  3. března 16.00 vestibul výstava Moje město snů

  3. března 16.30 učebna č. 11 schůze vlastníků domů

  7. března 16.30 kinosál zkouška ZUŠ 

  9. března 16.00 galerie výstava Průřez tvorbou  

   Martina Gabčana

  9. března 16.00 vestibul výstava Moje město snů

10. března 15.00 učebna č. 11 autoškola

10. března 16.00 galerie výstava Průřez tvorbou  

   Martina Gabčana

10. března 16.00 vestibul výstava Moje město snů

14. března 16.30 kinosál zkouška ZUŠ 

15. března 17.00 galerie vernisáž Jiří Bednář: Výběr             

16. března 16.00 galerie výstava Jiří Bednář: Výběr 

16. března 16.00 vestibul výstava Moje město snů

17. března 15.00 učebna č. 11 autoškola

17. března 16.00 galerie výstava Jiří Bednář: Výběr    

17. března 16.00 vestibul výstava Moje město snů

20. března 10.00 kinosál nedělní pohádka 

   O smutném dráčkovi

21. března 16.30 kinosál zkouška ZUŠ

22. březen 19.00 kinosál DS Háta - Do ložnice 

   vstupujte jednotlivě

23. března 16.00 galerie výstava Jiří Bednář: Výběr                  

23. března 16.00 vestibul výstava Moje město snů

24. března 15.00 učebna č. 11 autoškola

24. března 16.00 galerie výstava Jiří Bednář: Výběr                   

24. března 16.00 vestibul výstava Moje město snů

30. března 16.00 galerie výstava Jiří Bednář: Výběr   

31. března 15.00 učebna č. 11 autoškola

31. března 16.00 galerie výstava Jiří Bednář: Výběr                   

Kurzy v kulturním středisku
Pondělí   9.30 cvičební sál cvičení seniorů 
 15.45 učebna č. 11 angličtina 3. ročník
 17.00 cvičební sál BOSU
 17.15 učebna č. 11 angličtina 2. ročník
 18.00 cvičební sál aerobic mix
 19.00 cvičební sál relax a jóga
Úterý 15.30 učebna č. 11 angličtina 1. ročník
 17.00 cvičební sál aby záda nebolela
 17.30 salónky vinyasa jóga pro začátečníky 
 18.00 cvičební sál pilates
 18.35 velký sál vinyasa jóga
 19.00 cvičební sál bodyform
Středa 16.30 cvičební sál zábavné tančení pro děti
 17.00 salónky jóga s Luckou
 18.00 cvičební sál bodystyling
Čtvrtek 17.00 cvičební sál pilates
 18.00 salónky jóga s Luckou
 18.00 cvičební sál bodyform

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

MARTINA GABČANA
výstava obrazů, kreseb a soch

PRŮŘEZ TVORBOU

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

Výstava bude otevřena do 10. března každou středu a čtvrtek 
od 16 do 19 hodin, u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.
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Ostravský výtvarník Jiří Bednář (nar. 
11. 3. 1957) připravil pro Vratimovskou 
galerii malý výběr ze své tvorby. Ve svých 
dílech reaguje na vnější podněty ze svého 

Malíř Jiří Bednář vzdává hold významným osobnostem
nejbližšího okolí, ale zabývá se i filozofic-
kými otázkami, architekturou a svými ob-
razy nebo plastikami vzdává poctu osob-
nostem, kterých si váží. „Zaujaly mne 

například tváře lidí v panelovém domě, 
jejich nepřítomný výraz. Hold ve svých 
malbách jsem vzdal například Mozarto-
vi, Picassovi nebo Marcelu Duchampovi, 
u něhož mě okouzlila jeho vitráž, a díky 
tomu jsem namaloval obraz Velké okno,“ 
líčil Jiří Bednář.  

Má slabost pro staré věci. Sbírá staro-
žitné předměty, které pak zakomponuje do 
svých objektů. „Na půdě mám staré val-
chy, okenní rámy, židle, sáňky, a to vše ča-
sem použiji. Stejně jako zajímavé kameny 
nebo různé vykopávky,“ dodal. 

Samostatně vystavoval v Ostravě v ga-
leriích Della, Nibiru, Galerii 7, U Černé 
vrány, v Galerii Jiřího Jílka v Šumperku, 
Minoritském klášteře v Opavě, na zámku 
v Hradci nad Moravicí a účastnil se desí-
tek skupinových výstav včetně dvou roč-
níků 630 cm² Mail-art Ostrava v Nové síni 
v Ostravě-Porubě. 

Výstava ve Vratimovské galerii bude za-
hájena vernisáží v úterý 15. 3. a potrvá do  
12. 5. 2016. 

Kulturní středisko
VRATIMOV

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

Výstava bude otevřena do 12. května každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin, 
u všech pořadů a individuálně - 595 700 751.

Jiří Bednář

Výběr 

vernisáž výstavy
15. března v 17 hodin 

foto Ing. René Stejskal

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

neděle 20. března v 10 hodin

kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48

rodinné vstupné 80 Kč  
  dospělí 60 Kč  •  děti 40 Kč

Nedělní divadelní pohádka - Divadélko Šamšula

O  Smu t né m  dr á čkO v i

Vstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov. 
Úhrada vstupenek možná i převodem. 

Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

akce v kulturním středisku

14. dubna v 18 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

cesty napříč severním Thajskem
Kateřina a Miloš Motani

TAJE THAJSKA
 Z OPIČÍHO MĚSTA ZA KRÁLOVSKOU KOBROU

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

Kulturní středisko
VRATIMOVVstupenky v prodeji v pokladně Kulturního střediska Vratimov. Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

vstupné 60 Kč
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko
VRATIMOV

v sále stolová úprava s možností občerstvení 

Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska.
Úhrada vstupenek možná i převodem. 
Rezervace a info na tel: 595 700 751.

vstupné 60 Kč

FRANKIE A JOhNNy

Režie: Petr Kracík

Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma.

UA Pierot – Terrence McNally

Vstupenky v prodeji  v pokladně Kulturního střediska Vratimov.  Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

3. května v 19 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov, Frýdecká 1000/48

vstupné 300 Kč

Dámy a pánové, bez rozdílu věku

Slezská Ochotnická společnost
 opavsko

pátek 22. dubna
 v 19 hodin
Kulturní dům Horní Datyně, 

Vratimovská 224

Stanice č. 3

délka představení 60 minut

délka představení 140 minut
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME

Dne 1. března 2016 uplyne 10 let 
od úmrtí paní 

Hany Mlynarčikové.
S láskou vzpomínají dcery 

Nikola a Martina s rodinami, 
sestra Eva s rodinou a maminka.

Čím jsi pro nás byl, ví jen ten, kdo ztratil. 
Dne 29. března 2016 vzpomeneme 6. výročí 

úmrtí našeho milovaného tatínka,
 pana 

Oldřicha Plevy.
S láskou vzpomínáme. 

Manželka a dcery s rodinami. 

Hledám pronájem bytu 2+1, 3+1 ve Vratimově a okolí - spolehli-
vost. Tel.: 608 635 160.

INZERCE PRO VÁS

Pronajmu garáž na ulici Frýdecká, vedle restaurace U Šodka. 
Cena 1 000 Kč/měsíc. Tel.: 603 740 000.

Dne 19. března 2016 uplyne 9 let, kdy nás 
opustila naše milovaná maminka, 

paní

Věra Hanáková.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Nabízím žehlení prádla, popřípadě i odvezu. Tel.: 603 268 920.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc 
než ostatní, o to těžší je naučit se bez nich žít. 
Dne 5. 3. 2016 vzpomeneme 3. smutné výročí 

úmrtí paní

Marie Vlčkové.
S láskou vzpomínají dcery 
Radka a Soňa s rodinami.

Dne 28. 3. 2016 vzpomeneme 2. smutné 
výročí úmrtí paní

Magdaleny Špokové.
S láskou vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Pronajmu garáž na ulici Okružní. Tel.: 603 481 368.

Dne 23. 3. 2016 vzpomínáme 1. výročí úmrtí 
pana

Štefana Sárközi.
S láskou a bolestí vzpomínají rodiče 

a sestry Soňa a Jana s rodinami.

DO LOžNIcE VSTUpUJTE 
JEDNOTLIVě

22. března v 19 hodin

Divadelní společnost Háta 
Raj Cooney-John Chapman

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

Režie: Antonín Procházka 

VypRODÁNO!

délka představení 120 minut



Gangster Ka
2. března v 19 hodin
ČR, 2015, 100´, thriller, 
vstupné 70 Kč, nevhodné pro 
děti do 12 let
Režie: Jan Pachl
Hrají: Hynek Čermák, Alexej 
Pyško, Jaromír Hanzlík, 
Miroslav Etzler, Vlastina 
Svátková a další.
Český film volně inspirovaný nedávnou minulostí; zkoumá 
mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do 
šesti miliardového tunelu a snaží se objektivně ukázat zrod 
skutečného gangstera.

sobotní kino pro děti

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

Kobry 
a užovky
9. března v 19 hodin 
ČR, 2015, 111´, drama, 
vstupné 70 Kč, nepřístupné 
pro děti do 15 let
Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Matěj Hádek, 
Kryštof Hádek, Jan 
Hájek, Lucie Polišenská, 
Lucie Žáčková a další.
Skuteční bratři Matěj a Kryštof Hádkovi poprvé ztvárnili 
bratry také před kamerou v novém českém filmu, který je 
nominován na Českého lva v kategorii nejlepší film a režie.

Zkáza krásou 
16. března v 19 hodin 
ČR, 2015, 90‘, dokument, vstupné 70 Kč, přístupné bez 
omezení 
Režie: Helena Třeštíková, Jakub Hejna
Vystupují: Lída Baarová a další.
Lída Baarová, herečka, pro kterou byla její krása největším 
darem i prokletím zároveň. Stala se největší československou 
předválečnou filmovou hvězdou, avšak její vztah s ministrem 
říšské propagandy Josephem Goebbelsem z ní učinil národního 
nepřítele.

Dokumentaristka Helena Třeštíková se s Lídou Baarovou 
setkala v jejím zahraničním exilu a na sklonku jejího života s ní 
natočila otevřenou zpověď. 

rodinný film

Hotel Transylvánie 2
23. března v 17 hodin 
USA, 2015, 90‘, animovaná pohádka (české znění), rodinné 
vstupné 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení 
Režie: Genndy Tartakovsky

Rodinka Draculů se ve zcela nové animované komedii Hotel 
Transylvánie 2 vrací s novou dávkou dobrodružství!

filmový klub

Sedm statečných
30. března v 19 hodin 
USA, 1960, 128‘, western (české titulky), vstupné 80 Kč, 
členové klubu 70 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Režie: John Sturges
Hraji: Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James 
Coburn, Robert Vaughn a další.
Sedm pistolníků, boj za správnou věc a podle mnohých vůbec 
ten nejlepší western všech dob.

kino Hvězda v březnu


