
Co budeme stavět na podzim 
V článku ze začátku tohoto roku jsem 

psala o investicích, které chceme realizo-
vat v tomto roce. Ne vždy záleží realiza-
ce jenom na našem rozhodnutí. Cesta od 
záměru ke stavbě je dlouhá, často složi-
tá a o komplikace není zpravidla nouze. 
Většina větších staveb prochází obdobím  
projektové přípravy, majetkoprávního 
jednání s vlastníky dotčených nemovi-
tostí, stavebním řízením, výběrem zho-
tovitele a ne vše se musí podařit dle oče-
kávání a v plánovaných termínech.

Je září a jasno již máme u těchto vět-
ších staveb.

Koncem srpna byla zahájena nástavba, 
rekonstrukce a zateplení Základní školy 
na ulici Datyňská. O tom, že dostaneme 
dotace, jsme se z ministerstva školství 
dozvěděli s dvouměsíčním zpožděním 
teprve v květnu tohoto roku, když pů-
vodním termínem rozhodnutí o dotacích 
měl být březen. Až poté jsme mohli za-
hájit výběrové řízení na zhotovitele, kte-
ré je dle našich právních předpisů velmi 
zdlouhavé, a doufali jsme, že výběrové 
řízení ukončíme alespoň tak, že stavbu 
zahájíme v září tohoto roku, abychom do 
zimy stihli rozebrat střechu, zvýšit pod-
kroví a budovu zastřešit. Zahájit práce až 
někdy v říjnu, či listopadu by mohl být 
s ohledem na povětrnostní podmínky 
problém. Navíc máme přesně stanovený 
termín, kdy musí být vše hotovo, aby-
chom nepřišli o dotace. Tím je 31. srpen 
2017. Nakonec jsme vše stihli včas, vý-
běr zhotovitele byl ukončen, uběhla lhůta 
pro podání námitek a dne 10. srpna 2016 
jsme uzavřeli smlouvu o dílo s vybraným 
zhotovitelem. První čtyři měsíce bude 
rekonstrukce probíhat bez žáků. Od příš-
tího roku už bychom chtěli skloubit jak 
výuku, tak stavební práce.

Generální oprava tento rok čeká mosty 
na ulicích Adámkova a Lipová. U mostu 
na ul. K. Košťála jsme obdrželi záporné 
stanovisko společnosti SmVaK a hle-
dáme nějaké společné řešení, abychom 
opravu provedli alespoň v příštím roce.

Místo opravy části ulice Popinecká 
opravíme chodník podél ulice Buniči-
tá od křižovatky po železniční přejezd 
a vybudujeme zde přechod pro chodce. 

Prostory sloužící k podnikání na-
cházející se ve 2. nadzemním podlaží 
nákupního střediska ve Vratimově, 
Frýdecká ul. 1094, parcela č. 95/9, k. ú. 
Vratimov, o celkové výměře 49,81 m2.

Bližší informace obdrží zájemci u paní 
Fiedorové nebo pana Blažka na odbo-
ru investic a údržby obecního majetku 
MěÚ Vratimov, tel.: 595 705 934, 595 
705 930.

Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby

Město Vratimov 
nabízí k pronájmu 

Město Vratimov vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení 2 pracovních míst 
úředníka na odboru investic a údržby 
obecního majetku Městského úřadu 
Vratimov, konkrétně na pozici refe-
renta na úseku údržby a oprav budov 
v majetku města a na úseku hospodář-
ských opatření pro krizové stavy a na 
pozici referenta na úseku investičních 
akcí města (inženýrské sítě, sportovní 
zařízení, městské koupaliště a údržba 
budov v majetku města). Podrobné in-
formace jsou na www.vratimov.cz.

Ing. Renáta Mičulková 
tajemnice

Výběrové řízení

Přechod bylo dle vyjádření dopravního in-
spektorátu možno situovat na jediném mís-
tě, neboť rozhledové podmínky a blízkost 
železničního přejezdu možnosti umístění 
přechodu pro chodce značně omezily. 
Změnu jsme provedli operativně, protože 
pod ulicí Popinecká vede staré ocelové vo-
dovodní potrubí, které musí SmVaK vymě-
nit, ale zatím to nemá ve svých investičních 
plánech. Kdybychom opravu komunikace 
provedli letos, v krátké době by nám ji zase 
SmVaK rozkopal, takže do budoucna naše 
plány zkoordinujeme, abychom nedělali 
něco zbytečně a také zbytečně neutráceli 
peníze. Opravu chodníku jsme zařadili 
naopak proto, že již máme k realizaci vše 
připraveno a na podzim t. r. má Správa 
silnic Moravskoslezského kraje  provádět 
opravu cesty od železničního přejezdu po 
budovu Městského úřadu ve Vratimově. 
Shodli jsme se na tom, že bude dobré  obě 
opravy realizovat víceméně souběžně a 
zasahovat tomu druhému do již hotového 
díla co nejméně.

Opravovat budeme ještě ulici Hřbitov-
ní a komunikaci na hřbitově vedoucí od 
brány k obřadní síni.

U budovy Vratimovských služeb již 
konečně vyměníme okna a napojíme ob-
jekty na plynové vedení, protože topení 
plynem je ještě pořád úspornější než stá-
vající elektrické.

V září by již také měla probíhat rekon-
strukce Radničního náměstí, odpočinko-
vé plochy. Zhotovitel má na rekonstrukci 
90 dnů ode dne zahájení. Parkování a 
provoz na tomto náměstí budou proto asi 
do poloviny listopadu omezeny. 

Věřím, že také v tomto roce stihneme 
postavit v Horních Datyních dřevěný 
větrný mlýnek s parkovou úpravou v oko-
lí mlýnku. Dřevěné mlýnky byly typické 
pro tuto část Slezska a podobné už sto-
jí v Řepištích, Šenově a Václavovicích. 
Místo by mělo sloužit také jako odpo-
činkové místo pro cyklisty.  

 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka
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V roce 2017 bude většině občanů obcí 
Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klim-
kovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřej-
nicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, 
Vratimov, Vřesina a Zbyslavice končit 
platnost občanských průkazů.

O vystavení nového občanského průka-
zu si mohou bezplatně požádat nejdříve 
6 měsíců před skončením platnosti dosa-
vadního občanského průkazu. Dřívější 
žádost o vydání občanského průkazu je 
zpoplatněna částkou 200 Kč. Minimální 
doporučená doba pro podání žádosti o vy-
dání občanského průkazu je 30 dnů před 
skončením platnosti občanského průkazu. 
Pokud bude podána později, tak občanům 
nelze zaručit, že jejich občanský průkaz 
bude doručen včas. Neplatný občanský 
průkaz jim může působit komplikace při 
přebírání poštovních zásilek nebo peněž-
ních poukázek a při jiných úředních úko-
nech. 

Žádost o vydání občanského průkazu 
lze podat na Magistrátu města Ostravy, 
odboru vnitřních věcí, oddělení občan-
ských průkazů a cestovních dokladů, Gor-
kého 3037/2, Moravská Ostrava, nebo na 

Oznámení o výměně občanských průkazů

 

Dne 29. 6. 2016 zastupitelstvo města 
mimo jiné:

 - Vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2016 o zákazu spalování suchých 
rostlinných materiálů.

 - Vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2016 o zákazu provozování sáz-
kových her, loterií a jiných podob-
ných her.

 - Vzalo na vědomí zprávu o stavu bu-
dovy městského koupaliště č. p. 1338, 
která je ve vlastnictví města Vrati-
mova.

 - Schválilo přidělení dotace z rozpočtu 
města FC Vratimov ve výši 30 000 Kč.

 - Vzalo na vědomí Zápis z Hovorů s ob-
čany v Horních Datyních.

Celý zápis z jednání zastupitelstva je 
na stránkách města – www.vratimov.cz.
Dne 29. 6. 2016 rada města mimo jiné:

 - Schválila Smlouvu označenou jako 
Smlouva nepojmenovaná k zajiště-
ní bezpečného fungování části cyk-
lostezky Prodloužení cyklostezky, 
Lávka přes Ostravici.

 - Schválila Smlouvu o užívání objektů 
města pro zajištění výuky po dobu 
rekonstrukce Základní školy Vrati-
mov, Datyňská 690.

Ze schůze rady a zastupitelstva města Vratimova
Dne 13. 7. 2016 rada města pak také:

 - Schválila podání žádosti o dotaci z In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) na projekt Hasič-
ská zbrojnice Vratimov – rekonstruk-
ce a dostavba objektu.

 - Rozhodla o výběru nejvhodnější na-
bídky k podlimitní veřejné zakázce 
na stavební práce s názvem Nástavba 
a rekonstrukce ZŠ Vratimov.

 - Schválila Smlouvu o dílo na zhoto-
vení Územní studie sídelní zeleně ve 
Vratimově.

 - Schválila objednávku k veřejné za-
kázce malého rozsahu na Provizorní 
statické zajištění stropů budovy kou-
paliště.

Dne 28. 7. 2016 rada města také:
 - Rozhodla o výběru nejvhodnější na-

bídky k veřejné zakázce malého roz-
sahu na stavební práce Doprovodné 
aktivity ve Vratimově k páteřní cyk-
lostezce Ostrava – Beskydy č. 59 a 
cyklotrase č. 6064 – Skate/bikepark 
s workoutovým hřištěm.

 - Rozhodla o výběru nejvhodnější na-
bídky k veřejné zakázce malého roz-
sahu na stavební práce Rekonstrukce 
Radničního náměstí ve Vratimově – 
odpočinková plocha.

 - Rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce Stavební 
úpravy a plynovodní přípojka správ-
ní budovy č. p. 1083, ul. J. Žemly, 
Vratimov.

 - Souhlasila s vypsáním veřejné za-
kázky malého rozsahu na služby – 
Zhotovení stravy pro klienty Pečova-
telské služby města Vratimova.

Dne 12. 8. 2016 rada města mimo jiné:
 - Schválila Smlouvu na realizaci vo-

dovodní přípojky v rámci projektu 
Veřejný prostor Mlýnek – Horní Da-
tyně.

 - Rozhodla o výběru nejvhodnější na-
bídky k veřejné zakázce malého roz-
sahu na stavební práce Rekonstrukce 
mostu č. 10 na ul. Lipová a č. 22 na ul. 
Adámkova.

 - Schválila realizaci stavby Chodník 
podél ul. Buničitá, Vratimov včetně 
přechodu pro chodce.

 - Schválila Smlouvu o dílo na projekč-
ní práce k veřejné zakázce malého 
rozsahu Vratimov – Horní Datyně, 
odvodnění ul. Za Kolibou.

Bc. Martin Čech
místostarosta

jiném obecním úřadě obce s rozšířenou 
působností (např. Bílovec, Frýdek-Místek, 
Havířov, Karviná, Nový Jičín, Opava). 
Občan může požádat o vydání na jiném 
obecním úřadě obce s rozšířenou působ-
ností, než byla žádost o vydání občanské-
ho průkazu podána. Tento úkon je zpo-
platněn částkou 100 Kč. 

Při podání je potřeba doložit platný 
občanský průkaz. Pokud bude při podá-
ní žádosti o vydání občanského průkazu 
neplatný, tak bude vyžadován rodný list 
popř. další doklady. 

Občané, kteří se nemohou ze závažných 
důvodů na úřad dostavit a podat si žádost 
o vydání občanského průkazu (např. z dů-
vodu výkonu trestu odnětí svobody, naří-
zení ústavní výchovy, ze závažných dlou-
hodobých zdravotních důvodů), se mohou 
obrátit na Magistrát města Ostravy nebo 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
v jehož správním obvodu se právě zdržují, 
a požádat o osobní návštěvu. 

Za osoby omezené ve svéprávnosti podá 
žádost o vydání občanského průkazu opa-
trovník. Tyto osoby nemají povinnost mít 
vyřízený občanský průkaz. 

Pokud občan není schopen podpisu, ne-
musí dokládat lékařské potvrzení. Tuto 
skutečnost si ověří pověřený zaměstnanec 
úřadu při podání žádosti o vydání občan-
ského průkazu.        

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

foto archiv KS Vratimov
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„Co se děje s budovou na koupališti?“ ptají se mnozí občané 
Zázemí starého koupaliště a šatny fotba-

listů ve vratimovském sportovním areálu, 
kterému jsme vždy říkali „stadion“, byly 
postaveny někdy v 50-tých letech minu-
lého století svépomocí v tehdy tzv. a ob-
líbené akci „Z“. V dostavbě z 80-tých let 
minulého století pak původně byla sauna, 
nyní je využívána FC Vratimov. Vlastní-
kem budovy byla nejdříve TJ Vratimov, 
po roce 1989 se stali spoluvlastníky město 
a nástupnické sportovní oddíly TJ Biocel 
Vratimov. V současné době je budova ve 
výlučném vlastnictví města. Spoluvlast-
nické vztahy a nedostatek finančních pro-
středků všech spoluvlastníků kompliko-
valy, respektive téměř neumožňovaly ani 
základní údržbu budovy s výjimkou části 
budovy opravené při rekonstrukci koupa-
liště v roce 2004. To a způsob výstavby 
nejstarší části budovy se podepsalo na je-
jím stavebně technickém stavu, ale až do 
května, resp. června t. r. jsme nevěděli, do 
jaké míry a jak je situace vážná. Zejmé-
na proto město usilovalo získat do svého 
vlastnictví celou budovu. Uvědomovali 
jsme si, že tento léta trvající stav „péče“ 
o ni ohrožuje nejen budovu samotnou, ale 
může být hrozbou i pro ty, kteří ji užívají. 
Bezprostředně poté, kdy jsme se stali vý-
lučnými vlastníky celé budovy, jsme za-
čali zvažovat, co s ní dál a jaké opravy a 
úpravy je třeba provést, aby nám postupem 
času „nespadla na hlavu“, myšleno v té 
době ještě s nadsázkou. Na opravu budovy 
jsme chtěli využít nějaké dotace, pokud by 
v budoucnu byly vyhlášeny, a proto jsme 
urychleně začali s projektovou přípravou 
na opravu a úpravy budovy. Projekt ne-
lze vypracovat bez statického posouzení 
budovy, neboť od tohoto kroku se logicky 
odvíjí nejen postup při opravách a úpra-
vách budovy, ale především možnosti její-
ho dalšího využití. Statik nejprve posoudil 
část budovy, ve které se nachází bývalá 
sauna a část šaten fotbalistů v 1. NP a re-
staurace, tzv. Music Club Café ve 2. NP. 
Přístavba z 80-tých let dopadla ještě dobře, 

mnohem horší to bylo s původní budovou. 
Dle vyjádření statika nevyhovovala únos-
nost stropu nad 1. NP ani pro vlastní váhu 
konstrukce a nebezpečí zborcení stropu 
při dalším užívání bylo proto velmi vy-
soké. O stavu celé stavby jsme si nedělali 
iluze, ale takový výsledek jsme přece jen 
nečekali. Proto jsme ihned informovali ná-
jemkyni paní K. H. o tom, že s okamžitou 
platností nesmí být prostory Music Clubu 
Café využívány. Možné ohrožení návštěv-
níků restaurace a zejména mladých lidí na 
pořádaných diskotékách bylo velmi vyso-
ké a bylo nezbytné jednat rychle. Asi žád-
ný rodič by nám neodpustil, pokud by jeho 
dítě bylo zraněno, popřípadě přišlo o život 
v důsledku pochybení ze strany města. O 
nic lépe nevyšel ani statický posudek zbyt-
ku budovy. Hlavní problém byl v tom, že 
při výstavbě bylo jako materiálu použito v 
podstatě vše, co se někde našlo, lehce zís-
kalo a alespoň vzdáleně se podobalo tomu, 
co mělo být na stavbě použito. Takže třeba 
místo železných překladů máme  nějaké 
staré kolejnice, neidentifikovatelné kusy 
železa apod., jak zjistil statik v místech 
provedených sond. Požadavkům na sta-
tiku vyhověla jen ta část, kde byl při re-
konstrukci koupaliště zpevněn strop, to je 
např. sociální zařízení koupaliště, zázemí 
plavčíků apod.  Stav zbytku budovy včetně 
restaurace v 1. NP, pokladny a převlékáren 

koupaliště byl takový, že bez okamžitých 
opatření ho nebylo možno užívat. Tuto in-
formaci jsme získali v červnu a byli posta-
veni před dvě možnosti. V této sezóně ne-
otevřít koupaliště vůbec nebo najít nějaké 
velmi rychlé, alespoň dočasné provizorní 
řešení. To se nakonec podařilo a budovu 
jsme dle projektu a doporučení statika za-
bezpečili dřevěnými podpěrami. Nebezpe-
čí zřícení budovy při užíváni restaurace v 
1. NP, šaten fotbalistů a zázemí koupaliště 
proto v současné době nehrozí. Budova je 
však zabezpečena jen dočasně, její celko-
vý stav je velmi tristní a město musí najít 
urychlené řešení, co s ní bude dál. Jinak 
přijdeme o možnost zaplavat si na koupa-
lišti a fotbalisté využívat šatny a sociální 
zařízení. Uzavření restaurace v 1. NP sice 
sportovní využití areálu přímo neohrozí, 
ale i ta by našim občanům chyběla. Jak se 
vyjádřil statik, provizorní zabezpečení je 
tak na dva tři roky. Do té doby musí vedení 
města rozhodnout co dál, své rozhodnutí 
zrealizovat a především na ně najít pení-
ze. Nebude to lehký úkol, ale věřím, že to 
všichni společně nějak zvládneme. Obča-
ny samozřejmě budeme o všech dalších 
krocích, přijatých opatřeních a rozhodnu-
tích informovat. 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Dne 24. září 2016 od 14 do 19 hodin se 
koná v areálu paskovského zámku 2. roč-
ník  Dne Regionů Slezská brána a Oleš-
ná. Pro návštěvníky bude jako v minulém 
roce připraven bohatý program s mož-
ností si prohlédnout a nakoupit produkty 
místních podnikatelů z obcí sdružených 
ve svazku obcí Region Slezská brána a 
Olešná.

Den Regionů Slezská brána a Olešná
Vloni nám  přálo počasí, přišlo asi 800 

návštěvníků a věřím, že také letos bude 
akce stejně úspěšná. Od cyklostezky Os-
trava - Frýdek-Místek není k zámeckému 
areálu daleko a můžete tuto informaci 
brát také jako pozvání na malý cyklistic-
ký výlet.      

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka  

foto archiv KS Vratimov

foto KS Vratimov
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Na území našeho města je několik piet-
ních míst, která jsou upomínkou na minu-
lost a vyjadřují vděk těm, kteří zemřeli, 
aby naše budoucnost mohla být lepší. Patří 
k nim i pomník se sochou klečícího vojá-
ka v parčíku na křižovatce ulic Sokolská a 
Školní ve Vratimově, který je věnován ob-
čanům padlým v 1. světové válce a pomník 
s bronzovým reliéfem T. G. Masaryka před 
Základní školou v Horních Datyních, vě-
novaný obětem 1. a 2. světové války.  

Oba tyto pomníky poznamenal čas. 
Dlouhé vystavení atmosférickým vlivům 
má za následek znečištění organickými 
i anorganickými látkami, pod jejichž ná-
nosem pomníky zvětrávají. Obě tato díla 
mají hodnotu nejen uměleckou, ale i kul-
turní a historickou. Proto město Vratimov 
přistoupilo k restaurování těchto památ-
níků. Obnova obou významných památek 
probíhá za přispění a finanční podpory 
Moravskoslezského kraje, z jehož dotací je 
část projektu uhrazena. 

 RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Restaurování pietních míst za podpory Moravskoslezského kraje

Krimi minipříběhy z našeho města, aneb kam mizí lavičky a 
stříhá starostka po nocích prádelní šňůry?

Záhady se dějí nejen mezi nebem a zemí, 
ale někdy také v našem, jinak celkem po-
klidném městě. Jdu onehdy přes náměs-
tí a jako vždy potkávám řadu známých a 
slovo dá slovo. Ten den, bylo to  začátkem 
srpna, mě oslovila sousedka a kam prý 
zmizela lavička u telefonní budky, respek-
tive bývalé telefonní budky u Radničního 
náměstí. Musela jsem přiznat, že jsem si 
ztráty lavičky vůbec nevšimla, ale slíbila 
jsem její zmizení prošetřit. Po pár minu-
tách chůze se zastavím s dalším známým 
a mezi řečí se  dozvím, že už na svém mís-
tě není ani další lavička. Ta, kterou jsme 
nainstalovali  na cestě ke kostelu, aby si 
naši spoluobčané, kterým už tak nohy ne-
slouží, mohli v půli cesty mezi náměstím 
a kostelem odpočinout. Všichni víme, že 
se dneska krade všechno, a tak jsem o dů-
vodu neexistence laviček nepochybovala. 
Naštěstí blíže než u obvodního oddělení 
vratimovské policie jsem byla u provo-
zovny Vratimovských služeb, a tak jsem 
si řekla, že než ohlásím ztrátu, raději se 
ještě zeptám. Udělala jsem dobře, lavičky 
se nestaly obětí trestného činu a vše bylo 
trošku jinak. Do našeho města se přestě-

hovali dva noví bezdomovci, mladý muž a 
žena se psem.  První lavičku si přemístili  
za křoví vedle kulturního domu, kde si vy-
tvořili své přechodné obydlí. A na té druhé 
často přes den hodiny odpočívali, asi i ty 
mladé občas bolí nohy. První lavičku pro-
to nechala odvézt paní ředitelka kulturní-
ho střediska při likvidaci „pokoje“ bezdo-
movců a druhou Vratimovské služby po 
stížnostech občanů. Je to smutná historie s  
dobrým koncem. Lavičky máme, ale naši 
občané je užívat nemohou. Bezdomovci 
mají stejné právo na lavičce sedět jako ti 
ostatní, ale vysedávají na nich dlouhé ho-
diny a z důvodů, které všichni známe, už 
nikdo jiný lavičku užívat nemůže. Bezdo-
movců je mi líto, nemají lehký život, ale 
také my máme  právo užívat v klidu to, co 
jsme si za své peníze koupili.  Najít řešení 
je těžké, pokouší se o to i v jiných obcích, 
zatím bez úspěchu. 

Druhý příběh je něco mezi krimi a fá-
mami, které naše město tak často obchá-
zejí a žijí si svým vlastním  životem. Začal 
podobně jako příběh první tím, že si prostě 
povídám s jednou známou. A při rozhovo-
ru o počasí, dětech a dovolené najednou 

zvážněla a jestli se mě může na něco ze-
ptat. Prý jí to říkal jeden známý, který byd-
lí u Radničního náměstí. A ona chce vědět, 
jak to je. Nemám nic proti otázkám na nej-
různější témata, tak jsem přisvědčila. Ale 
už sám dotaz mě dostal. Zněl takto: „Je 
pravda, že chodíš po Vratimově s nůžka-
mi a stříháš prádelní šňůry, aby lidé venku 
nemohli věšet prádlo?“ Hned jsem nepo-
chopila, proč bych to vůbec měla dělat. 
Prádlo venku sušíme všichni. Pak předsta-
va, jak se s velkými nůžkami za  noční tmy 
plížím k prádelním šňůrám, abych je  pře-
střihla, mě fakt pobavila. První mojí reak-
ci na to bylo: „Takové blbosti snad nemůže 
nikdo věřit.“ Také to je trochu úsměvný a 
trochu smutný „krimi minipříběh“ s dob-
rým koncem. Lidé jsou často ochotni věřit 
každé hlouposti, aniž si dají trochu práce 
se zamyšlením nad tím, zda něco takového 
je možné nebo reálné. To je ta smutnější 
stránka. Ta pozitivní spočívá v tom, že 
skutek se vůbec nestal.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka   

foto archiv KS Vratimov

foto archiv KS Vratimov
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Snaha recyklovat staré a nepoužívané 
elektrospotřebiče se již několik let vyplá-
cí. Naše město obdrželo certifikát, který 
vypovídá nejen o přínosech odevzdávání 
televizorů a počítačových monitorů, ale 
také o velkém významu sběru drobných 
spotřebičů, jako jsou např. mobilní tele-
fony. Díky enviromentálnímu vyúčtování 
společnosti Asekol můžeme nyní přesně 
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci vysloužilého elektra ušet-
řili v ekosystému Země. Víme také, o jaké 
množství jsme snížili produkci skleníko-

Výsledky sběru elektrozařízení za rok 2015

Změna otevírací 
doby pošty 
v Horních Datyních

Obdrželi jsme zprávu od České pošty, 
s. p., o úpravě hodin pro veřejnost na po-
bočce v Horních Datyních a  byli jsme 
požádáni o uveřejnění této změny. Ote-
vírací doba pro veřejnost bude počínaje 
1. října 2016 pondělí – pátek od 10 do 
16 hodin.

město Vratimov

vých plynů  nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studia neziskové 
společnosti Asekol, která s městem Vrati-
mov dlouhodobě spolupracuje na recyklaci 
vytříděných elektrospotřebičů.

Z vyúčtování společnosti Asekol vy-
plývá, že občané našeho města v loňském 
roce vytřídili 375 televizí, 131 monitorů a 
2 559,71 kg drobných spotřebičů. Tím bylo 
uspořeno 139,20 MWh elektřiny, 5 889,85 
litrů ropy, 633,17 m3 vody a 6,17 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 32,10 tun a produkci 
nebezpečných odpadů o 123,09 tun.

Výsledky měření ovzduší ve Vratimově
V roce 2015 a 2016 jsme provedli v rámci 

projektu CITI – SENSE, který koordinuje 
Ústav experimentální medicíny AV ČR a 
VŠB-TUO, řadu měření znečištění ovzduší 
přímo na území našeho města. Cílem bylo 
získat konkrétní data a informace o tom, 
co občané Vratimova dýchají a jaký to má 
vliv na jejich zdraví. Díky použití moder-
ních technologií a několika typů senzorů 
bylo možné poprvé monitorovat látky jako 
aerosolové částice PM2,5 benzo(a)pyren, 
které jsou pro naše zdraví zásadní. Měře-
ní probíhalo na různých místech, včetně 
škol. U vybraných dobrovolníků probíhalo 
měření za pomocí personálních senzorů, 
které nosili u sebe 24 hodin denně.

Úvodem bych rád uvedl na pravou míru 
ne zcela přesné informace, které proběh-
ly médii. Ovzduší ve Vratimově rozhodně 
nelze přirovnávat svou kvalitou k tomu, co 
dýchají lidé v Radvanicích a Bartovicích. 
Zatímco tam jsou imisní limity překračo-
vány téměř po celý rok, ve Vratimově je 
situace naštěstí příznivější, byť i zde lze v 
některých obdobích považovat stav ovzduší 
za zdraví škodlivý. Příčinou je patrně fakt, 
že vítr vane nečistoty z těžkého průmyslu 
převážně na Radvanice a Bartovice. Ostat-
ní zdroje znečištění jako je doprava, lokální 
topeniště nebo zdroje z Polska jsou  totiž u 
všech měst zastoupené v obdobné míře. 

Imisní limity WHO - Světové zdravotnic-
ké organizace při OSN pro částice PM2,5 
byly ve Vratimově překročeny každý mě-
síc měření, v září a únoru až dvojnásobně. 
Pouze v únoru byly hodnoty naměřené ve 
Vratimově u jednoho z měření horší než v 
Radvanicích a Bartovicích, jinak byl stav 
ovzduší u nás lepší. PM2,5 jsou pevné pra-
chové částice menší než 2,5 μm, které pro-
nikající za hrtan do dolních cest dýchacích, 
zde se mohou usazovat v průduškách a ty 
menší pronikat dál do plícních sklípků nebo 

až do krve a způsobit zdravotní problémy. 
Proto je i riziko spojené s částicemi PM2,5 
a PM1 podstatnější. Zvlášť nebezpečné mo-
hou být prokázané karcinogenní vlastnosti 
či patologické změny buněk. Zdravotní ná-
sledky se mohou projevit až u dalších ge-
nerací.

Imisní limity WHO pro benzo(a)pyren byly 
ve Vratimově překročeny pouze v zimním 
období, zatímco v Bartovicích a Radva-
nicích po celou dobu měření a mnohoná-
sobně. Nicméně je nutno zmínit, že letošní 
zima byla mírná, takže vliv lokálních tope-
nišť rodinných domů byl patrně minimál-
ní. I přesto překročily imise ve Vratimově 
limity až čtyřnásobně. Benzo(a)pyren je 
polycyklický aromatický uhlovodík, silně 
karcinogenní a mutagenní. Jeho vliv na 
zdraví lidi se může projevit až u dalších 
generací. Do těla se dostává navázáním na 
jemné částice polétavého prachu PM10 či 
PM2,5. Studie na zvířatech prokázaly vliv 
na snížení plodnosti a vývojové vady po-
tomků. (Pozn.: Limity stanovené českými 
právními předpisy jsou u PM2,5 mírnější, 
u benzo(a)pyrenu shodné. Imise jsou zjed-
nodušeně to, co dýcháme.)

Zdrojem znečištění je zejména průmysl, 
byť roste vliv automobilů.

Ze studie polsko – českého projektu Air 
Silesia (VŠB – TUO, Zdravotní Ústav ČR, 
ČHMÚ) vyplývá, že podíl těžkého průmy-
slu na znečištění ovzduší poletavým pra-
chem přesahoval v roce 2009 75 %. Veškeré 
odborné studie považují ostatní zdroje zne-
čištění (topeniště, doprava) až na výjimky 
za marginální. Přesný podíl nelze určit, 
nicméně bychom byli rádi, kdyby společ-
nost Arcelor Mittal Ostrava přistoupila na 
naši nabídku měření přímo v provozu, čímž 
bychom mohli za použití určitých metod 
zjistit, zda nečistoty naměřené ve Vratimo-
vě pocházejí přímo z provozu společnosti. 

Obáváme se totiž neověřených podezření, 
že řada filtrů a zařízení na eliminaci emi-
sí není řádně udržovaná či jsou na noc vy-
pínány. Pokud však nelze emise průmyslu 
více omezit, je třeba se soustředit na ostatní 
zdroje, zejména dopravu či topeniště a eli-
minovat jejich podíl na znečištění. Považuji 
za dlouhodobě neúnosné, aby zde lidé byli 
nuceni dýchat zdraví škodlivý vzduch. Do 
budoucna může být znečištění ovzduší pře-
kážkou rozvoje regionu, včetně vytváření 
nových pracovních míst a investic, nemluvě 
o nákladech vynakládaných na léčbu.

Co dál? Požádal jsem vedení města, zda 
by mi povolilo oficiálně oslovit společnost 
AMO, kraj či ministerstvo a iniciovat spo-
lečná jednání s cílem hledat řešení na zlep-
šení stavu ovzduší za finanční podpory 
největších znečišťovatelů. Rozhodně není 
cílem omezení provozu, spíše snaha pře-
sunout část prostředků vynakládaných na 
„PR“ společnosti směrem na podporu těch-
to aktivit, případně na ozdravné pobyty pro 
děti z místních škol.

Jiří Klega
Strana zelených

Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nej-
menších, má nezanedbatelný pozitivní do-
pad na životní prostředí. Když si uvědomí-
me, že recyklace běžných 100 televizorů 
uspoří spotřebu elektrické energie pro do-
mácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám 
do Chorvatska, recyklace 10 vysloužilých 
monitorů ušetří spotřebu energie potřeb-
nou pro chod notebooku po dobu necelých 
pěti let, jsou to impozantní čísla. Všich-
ni, kdo tříděním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík. 

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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Běh naděje

Silniční běh Zlatý podzim

V pátek 23. 9. 2016 v 9.30 hodin pořádá 
TJ Sokol Vratimov za podpory MěÚ a KS 
Vratimov IX. ročník Běhu naděje. Svou 
účastí a příspěvkem podpoříte správnou 
myšlenku, boj s rakovinou. Veškeré fi-
nanční prostředky putují do výzkum-
ných a léčebných ústavů zabývajících se 
touto problematikou. Loňského ročníku 
se zúčastnilo 902 účastníků a výše jejich 
příspěvků činila 8 984 Kč.

Podpořte i letos  správnou věc!!! Dě-
kujeme.

  Mgr. Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov

S poprázdninovou změnou jízdních řádů 
s platností od neděle 28. 8. 2016 souvisí i 
změny v režimu zastavování vozidel in-
tegrovaného dopravního systému ODIS 
v Ostravě a okolí. S ohledem na snahu 
o zvyšování komfortu cestujících, sni-
žování provozních nákladů a zvyšování 
plynulosti dopravy, byl od výše uvedené-
ho data rozšířen počet zastávek „na zna-
mení“. Po roční zkušenosti se zavedením 
této novinky na 15 zastávkách přibude od 
uvedeného data v oblasti Ostrava XXL 
dalších celkem 109 zastávek. Princip fun-
gování zastávek „na znamení“ se nemění, 

Rozšiřujeme počet zastávek „na znamení“

Podpora neformální péče v Moravskoslez-
ském kraji, aneb jak pečovat o osobu blíz-
kou v domácím prostředí

Pečujete vy nebo někdo ve vašem okolí 
o své blízké? Potřebujete informace, radu 
nebo si jen tak povídat?

V rámci projektu ESF nabízíme zdarma  
individuální pomoc a poradenství (po-
třebné informace související s péčí, psy-
chologická pomoc, základy psychohygie-
ny), odborné kurzy (manipulace s osobou 
s poruchou hybnosti, zásad poskytování 
první péče, paliativní péče, rozvoj motori-

tedy vozidlo zastaví na zastávce, pokud 
se v jejím prostoru viditelně nachází ale-
spoň jedna osoba, nebo již na zastávce 
stojí jiné vozidlo. V případě vystupová-
ní z vozidla musí cestující včas před za-
stávkou „na znamení“ signalizovat řidiči 
vozidla přání zastavit vozidlo stisknutím 
tlačítka „Znamení k řidiči“ nebo jedním 
dlouhým stisknutím tlačítka „Stop“ nebo 
stisknutím „Předvolby otevírání dveří“. 
Více informací na www.kodis.cz.

Ing. Martin Dutko
koordinátor ODIS s.r.o.

ky a další). Více informací na www.chris-
tianiaops.eu nebo telefonicky u Mgr. Petry 
Glasnákové na tel.: 775 578 441.

Projekt je financován prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost z pro-
středků Evropského státního fondu a roz-
počtu ČR.

Mgr. Petra Glasnáková 
Christiania, o.p.s

Běžecký klub Vratimov spolu s Kultur-
ním střediskem Vratimov pořádají v sobotu 
1. října na desetikilometrovém okruhu uli-
cemi města a okolím již 24. ročník běžec-
kého závodu Zlatý podzim, který patří k 
nejpopulárnějším silničním běhům v Mo-
ravskoslezském kraji. Závod je neodmysli-
telnou součástí celorepublikového atletic-
kého termínového kalendáře a je zařazen 
do celoročního seriálu běhů Velká cena 
vytrvalců Frýdecko-Místecka. Na startu 
se každoročně scházejí nejlepší vytrvalci 
kraje a také závodníci ze Slovenska, Pol-

ska a v posledních letech i Velké Británie 
a nezanedbatelné množství kondičních 
a rekreačních sportovců všech věkových 
kategorií, mužů i žen. Zúčastnit se může 
každý, kdo si troufne deset kilometrů ale-
spoň odklusat.

Oceněním pro pořadatele je, že i ti nej-
lepší, zvyklí na „bohatých“ závodech in-
kasovat vysoké odměny, k nám nejezdí 
pro peníze, které jim nabídnout nemů-
žeme, ale přijíždějí za pestrou oblíbenou 
tratí a za dobrou organizací, byť ve skrom-
ných podmínkách. Závodu se v minulosti 
zúčastnili mnozí čeští, polští a slovenští 
reprezentanti, mistři a mistryně republi-
ky a samozřejmě těší i každoroční vyso-
ká účast neznámých, kondičních a rekre-
ačních běžců i vyznavačů jiných sportů. 
Zlatý podzim si již dávno získal svůj vě-
hlas a spolu s dubnovým „Jakubákem“ v 
Důlňáku patří v kraji mezi nejoblíbeněj-
ší. Ten dubnový závod byl letos rekordní 
jak do účasti, tak i výkony běžců. Traťové 
rekordy v jednotlivých kategoriích byly 
překonány dokonce několika účastníky. 

Věříme, že stejně úspěšný bude i tento 
podzimní běh.

Trať říjnového závodu, který bude od-
startován v 10.30 hodin u Společenského 
domu, je vedena ulicemi Popinecká, Hu-
sova, Zahradní, U Stadionu, Na Podlesí, 
dále Rakoveckou, Na Zadky až k Novému 
Lesu, odkud se po Okrajové a Frýdecké 
vrací zpět do města. Ulicemi Pod Kovár-
nou a Výletní přiběhnou ti nejrychlejší ko-
lem 11-té hodiny do cíle nad parkovištěm 
u Společenského domu, kde je i centrum 
závodu.

Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

foto KS Vratimov

foto Běžecký klub Vratimov
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 Školní jídelna součástí mateřské školy
Dnem 1. 7. 2016 byla sloučena Mateřská 

škola ve Vratimově se Zařízením školního 
stravování, které je nyní jako školní jídel-
na součástí mateřské školy.

Letošní prázdniny byly snad nejnároč-
nější za dobu trvání mateřské školy. Pro 
sloučení organizací bylo nutno zajistit 
spoustu smluv - plyn, elektřina, voda, vý-
tahy a jiné, zaregistrovat se na živnosten-
ském úřadě, provést celkovou inventariza-
ci, což s výdejnami jídelny nebylo vůbec 
jednoduché, věnovali jsme tomu spoustu 
času.

Všichni pracovníci školní jídelny s pře-
chodem práv a povinností jsou nyní za-
městnanci mateřské školy. Funkci vedou-
cího školní jídelny zastává pan Michal 
Cichý, který zabezpečuje spolu s ředitel-
kou školy chod školní jídelny. Mimo jiné 
došlo k úpravám cen stravného. Odbourali 
jsme haléře a ceny byly zaokrouhleny na 
celé koruny, jelikož nejsme plátci DPH. 
Předškolní děti budou mít v rámci stravy 
i pitný režim. Pro všechny cizí strávníky 
byla určena jednotná cena 71 Kč. Je mož-

né, že v nejbližší době, kdy budeme moci 
provést kalkulaci stravného, se budou 
ceny upravovat ke spokojenosti strávníků. 
Nemůžeme tak učinit, aniž by se rozběhla 
činnost od 1. 9. 2016.

Náročné bude v tomto školním roce 
stravování žáků ze ZŠ na Datyňské ulici 
z důvodu rekonstrukce školy. Do mateřské 
školy ve třídě U sedmikrásky budou do-
cházet na oběd žáci 1. A, 2. A a B, 4. A a 
B, 5. A od 11.45 hodin dle harmonogramu 
jednotlivých tříd ZŠ.

V ZŠ na Masarykově náměstí se bu-
dou stravovat žáci ostatních tříd ze ZŠ na 
Datyňské ulici i žáci dané školy od 11.25 
hodin, časově vyřešeno vedením škol. 
Tento způsob stravování bude realizován 
dle informace ředitelky školy Mgr. Darji 
Kuchařové do konce prosince 2016. Pro 
všechny zaměstnance školní jídelny, žáky, 
děti MŠ ve třídě U sedmikrásky bude ten-
to režim náročný, avšak s trpělivostí, tole-
rancí a vzájemným pochopením jistě vše 
zvládneme.

Mateřská škola má nově zajištěný celo-
roční hygienický servis externí službou 
Soukromý hygienik s.r.o., aby příprava 
stravy odpovídala hygienickým normám, 
což jistě přispěje ke zvýšení kvality stra-
vování. Chtěla bych upozornit všechny 
stravující se žáky škol, zejména jejich ro-
diče, aby měli vždy zaplacené obědy před 
začátkem následujícího měsíce, v opačném 
případě jim nebude oběd vydán. Žáci, kte-
ří mají stravu řádně zaplacenou, dostanou 
tak oběd plnohodnotný a nestane se, že 
by na ně nezbyla např. příloha apod., jak  
tomu bylo v minulém období. Způsob stra-
vování a ceny jsou zahrnuty ve Vnitřním 
řádu školní jídelny na jejich webových 
stránkách a nástěnkách výdejen. 

Vím, že veřejnost očekává změnu ve 
stravování hned od 1. 9. 2016. Nemám 
však „kouzelný proutek“, abych mávla a 
vše bylo hned jinak.  Nicméně věřím, že po-
stupnou mravenčí prací dospějeme k tomu, 
že budou i v našem městě spokojené děti, 
žáci i ostatní strávníci se servírovaným 
obědem na talíři.

Lenka Siváková
ředitelka MŠ Vratimov

Naše škola se zapojila do projektu Čes-
kého olympijského výboru a společnosti 
Sazka, který probíhal pod názvem Sazka 
olympijský víceboj.

Zúčastnilo se ho více než 2 000 základ-
ních škol z celé republiky a zhruba 25 000 
dětí školního věku. Hlavním cílem tohoto 
projektu bylo zapojit co nejvíce žáků do 
pohybových aktivit a podpořit jejich zdra-
vý životní styl. A jak projekt probíhal? 
Ve školním roce měli všichni přihlášení 
účastníci za úkol splnit osm sportovních 
disciplín, jako například sprint, T-běh, 
sedy – lehy, vytrvalostní běh, hod basket-
balovým míčem a podobně. Naše škola 
měla stoprocentní účast ve všech disciplí-
nách.

Před Vánocemi byla vyhlášena první do-
plňková disciplína, kterou byl obrázek na 
téma Běh nás baví. Za zpracování jsme do-
stali devět bodů z deseti. Naše působení v 
soutěži začínalo vypadat velmi nadějně, 
pohybovali jsme se na předních místech 
celkového pořadí. Vzhledem k našim 
výsledkům k nám v únoru přijela bývalá 
olympionička a mistryně světa v trojskoku 
Šárka Kašpárková, která připravila dětem 
nezapomenutelné sportovní dopoledne.

Druhá doplňková disciplína po nás 
požadovala zaslání fotografie na téma 
„Zdravá hodina“. Za tuto disciplínu jsme 
získali dalších osm bodů.

ZŠ Datyňská slavila úspěch v soutěži Sazka olympijský víceboj

Tím byla soutěž uzavřena a my jsme už 
jen čekali na závěrečné výsledky. Dopadly 
pro nás skvěle. Ve své kategorii (školy od 
300 do 450 žáků) jsme obsadili 2. místo a 
získali jsme poukázku na nákup sportov-
ního vybavení v hodnotě 30 000 Kč. Slav-
nostní vyhlášení a předání cen proběhlo 
28. června ve Fan Zone Obchodního cen-
tra Quadrio v Praze za účasti generálního 
ředitele společnosti Sazka pana Roberta 
Chvátala, sportovního ředitele Českého 
olympijského výboru  Martina Doktora  a 
dalších osobností ze světa sportu.

A na úplný závěr obdrželi všichni zapo-
jení žáci sportovní vysvědčení, ve kterém 
byly shrnuty jejich výsledky, popsány je-
jich silné a slabé stránky z hlediska jejich 
výkonů a dokonce doporučeny sporty, 
kterým by se mohli věnovat. Snad bude 
motivace z úspěšného celoročního pro-
jektu a z osobního setkání s olympioniky 
natolik silná, že se pro některé sport stane 
nedílnou součástí jejich života. Už se těší-
me na příští ročník soutěže.

Mgr. Jana Biolková
 ZŠ Datyňská

foto archiv ZŠ Datyňská
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Babolat Tour 2016

Pozvánky na akce 
DDM Vratimov

Tenisový klub Biocelu Vratimov po-
řádá nábor dětí do tenisové přípravky 
(pro děti narozené  2010, 2011, 2012) ve 
čtvrtek  22. září 2016 v 18 hodin v areálu 
vratimovských tenisových kurtů.

Nábor proběhne za každého počasí.

trenéři TK Biocel Vratimov

V neděli 14. 8. 2016 se již tradičně ko-
nal na tenisových kurtech ve Vratimově 
turnaj v babytenisu, který je součástí Ba-
bolat Tour 2016 – 14. ročníku tenisového 
okruhu pro děti od 8 do 9 let. Turnaje se 
zúčastnilo 21 malých tenistů nejen z ČR, 
ale také z Polska.

Hráči byli rozděleni do 7 skupin po 
3 hráčích. Ve skupinách sehráli utkání 
každý s každým do 4 gamů a první dva ze 

Hledáme nové 
tenisové nadějeskupiny postoupili do hlavní soutěže, kte-

rá se pak již hrála klasickým „pavoukem“, 
ostatní hráli soutěž útěchy.

Děti předvedly bojovné výkony a i v tom-
to mladém věku byl vidět tenis na velmi 
dobré úrovni. Nás pořadatele potěšilo, že 
se rodičům líbil náš tenisový areál i per-
fektní organizace turnaje.

Vítězem se stal Maxim Mrva z TK Agro-
fert Prostějov, který ve finále porazil Adama 

Stejskala z TK Milo Olomouc, na 3. místě 
se umístil Sebastian Chodura ze SC Ostra-
va. Zapojilo se i šest vratimovských te-
nistů, nejlepším z nich byl Tomáš Kolpak 
na 9. místě, 12. Lukáš Cielecký, 14. Agáta 
Střondalová, 15. Samuel Bednář, 17. Vale-
rie Scheibinger, 19. Tomáš Pavelek. Kromě 
Tomáše Kolpaka si budou moci všichni za-
hrát i příští rok.

 
Mgr. Jana Biolková

trenérka

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 1. září 2016 jsou pro všechny 

zájemce u nás v Domě dětí a mládeže Vra-
timov v době mezi 10. až 15. hodinou dve-
ře otevřené. Přijďte si prohlédnout prosto-
ry, kde Vaše děti nebo i Vy můžete trávit 
svůj volný čas. Naším cílem je „Váš volný 
čas pod naší střechou“.
Křižovatka zájmů aneb Stop nudě!

Nabídka kroužků, kurzů a dalších aktivit 
DDM Vratimov pro školní rok 2016/2017 
proběhne ve čtvrtek 1. září 2016 od 15 do 
18 hodin v prostorách Domu dětí a mláde-
že Vratimov na ulici Frýdecká 377/61. Na 
děti a jejich rodiče budou čekat kromě za-
městnanců i vedoucí kroužků, kteří budou 
nabízet zajímavé možnosti trávení volné-
ho času v našem zařízení. Pro děti budou 
připraveny doplňkové hry a soutěže. Za 
jejich splnění čeká na děti odměna formou 
nanuku.

Bližší informace o všech aktivitách 
Domu dětí a mládeže Vratimov naleznete 
na www.ddmvratimov.cz nebo na face-
booku https://www.facebook.com/DDM-
Vratimov. 

Bc. Hana Nevrlá 
ředitelka DDM Vratimov

Pro školní rok 2016/2017 si Dům dětí 
a mládeže Vratimov připravil pro děti, 
mládež, ale i dospělé zájemce opět boha-
tou nabídku kroužků, klubů a kurzů. Jsou 
mezi nimi naše stálice, jako například 
mažoretky ZIK-ZAK Vratimov, ale také 
novinky.

Kompletní nabídku naleznete od 1. září 
2016 na webových stránkách www.ddm-
vratimov.cz nebo na facebooku DDM Vra-
timov. 

Pro úplný přehled o nabídce doporučuji 
navštívit DDM Vratimov 1. 9. 2016. Máme 
pro Vás připravený Den otevřených dveří 
a odpoledne Křižovatku zájmů pro děti. 
Na těchto akcích dostanete od nás kom-
pletní nabídku aktivit pro nový školní rok. 
Můžete si prohlédnout naše prostory a do-
stanete odpovědi na své otázky. Od tohoto 
dne je možno přihlásit se do kroužků.

Činnost kroužků bude v tomto škol-
ním roce zahájena v týdnu od 19. září do 
23. září dle rozvrhu. Jde o zkušební pro-
voz. Znamená to, že si můžete projít více 
kroužků, aniž byste se museli přihlašovat. 
Vyzkoušíte si, zda vybraná aktivita splňu-
je Vaše očekávání, vedoucí Vám odpoví 
na Vaše dotazy a představí plán činnosti 
kroužků na celý školní rok. V tomto týdnu 

Nabídka kroužků Domu dětí a mládeže 
Vratimov školní rok 2016/2017

mimořádně umožňujeme rodičům účast 
na kroužku. Jedinou podmínkou jsou pře-
zůvky. 

Ostrý provoz kroužků bude zahájen v týd-
nu od 26. září do 30. září 2016. Věřím, že v 
naší nabídce najdete kroužek, který Vám a 
Vašemu dítěti zpříjemní volný čas.

Bližší informace o všech aktivitách 
Domu dětí a mládeže Vratimov naleznete 
na www.ddmvratimov.cz nebo na face-
booku https://www.facebook.com/DDM-
Vratimov. 

Bc. Hana Nevrlá 
ředitelka DDM Vratimov

foto TK Biocel Vratimov

foto archiv KS Vratimov
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Městská knihovna Vratimov
Ve středu 21. září 2016 se zúčastníme 

s naším soutěžním týmem pěti dětských 
čtenářů 3. ročníku KnihOlympiády v 
Českém Těšíně. Informační schůzka dětí 
k této akci se bude konat dne 14. září 2016 
ve 14 hodin v knihovně. Zhotovíme si 
transparent, vymyslíme bojový pokřik a 
dotvoříme soutěžní dres.

Připravili jsme pro vás nové přírůstky 
společenských her a knihy z Kouzelné-
ho čtení, které si můžete půjčit na měsíc 
domů. Jsou to: od firmy Piatnik Alfa Beta 
– slovní hra s háčky, Activity Original a 
od firmy Albi hra Quarto a interaktivní 
mluvící kniha Hra do auta.

V chodbičce  knihovny můžete v půj-
čovní době zhlédnout výstavu s názvem 
Týden knihoven se blíží. Vystavujeme 
plakáty, které zajistilo Sdružení knihov-
níků a informačních pracovníků. Výstava 
potrvá od 5. září do 7. října 2016.

Upozorňujeme čtenáře, že od 1. září 
platí opět původní půjčovní doba, a to v 
pondělí, čtvrtek 9 – 12, 13 – 18 hodin, 
úterý 9 – 12 hodin, středa – zavřeno, pá-
tek 13 –16 hodin. 
Místní knihovna Horní Datyně

Vážení čtenáři, po dvouměsíční pře-
stávce začínáme provoz v pondělí 5. září 
od 14 hodin. Jsme rádi, že jste někteří z 
Vás využili možnosti půjčování knih bě-
hem letních prázdnin v Městské knihovně 
Vratimov. 

Těšit se můžete na výstavu Jaromíra 
Poláška s názvem Nejznámější beskydské 
chaty a útulny, která potrvá od 5. září do 
3. října 2016.

    Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Podzimní výstava se uskuteční ve 
dnech 17. až 19. září v Kulturním domě 
Horní Datyně. Pro veřejnost v sobotu a 
neděli od 9 do 18 hodin, pro školní děti 
v pondělí od 9 hodin.

Tato tradiční zahrádkářská výstava  
květin, ovoce a zeleniny bude v le-
tošním roce pojata trochu netradičně. 
V minulých letech byly tyto výstavy 
pořádány vždy za nemalé účasti  příz-
nivců našeho spolku. V letošním roce 
bychom si přáli tuto tradici zachovat 
a oslovit i naše nové spoluobčany k 
zapojení v této akci, která dává všem 
možnost představit své výpěstky ovoc-
ných stromů, méně tradičních plodin, 
bylinek, exotických květin, můžete 
představit moderní zahradní keramiku 
či šikovnost v oblasti vazeb květin, 
tvorby věnců a jiných dekorací. Fan-
tazii se meze nekladou. Rádi Vás při-
vítáme v pátek dne 16. září 2016 v sále 
Kulturního domu Horní Datyně od 14 
hodin, při přípravě sálu. 

Srdečně zvou zahrádkáři.

zahrádkáři Horní Datyně

Podzimní výstava 
Českého zahrád-
kářského svazu 
ZO Horní Datyně

foto zahrádkáři HD

Český červený kříž
 uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy

panu Marku Horákovi,
paní Lence Chalupecké,

panu Vratislavu Labudovi,
kteří dovršili počet 80 bezpříspěvkových odběrů,

 uděluje ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy

panu Romanu Růčkovi,
panu Janu Mikšovičovi,
panu Petru Moravcovi,

kteří dovršili počet 120 bezpříspěvkových odběrů.

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem 
jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. 

Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli vrátit zdraví, ale celé naší společnosti. 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Pozvání na cyklistickou jízdu v rámci akce Den kola v Horních Datyních

Klub českých turistů Slezská brána Horní Datyně pořádá 30. ročník 
cykloturistické jízdy

RADEGAST 2016: Memoriál Lumíra Kaloče
v sobotu 3. září 2016, sraz v 8.30 hodin 

na hřišti u Kulturního domu v Horních Datyních

Zveme členy Klubu českých turistů, Tělovýchovných jednot, turisty a 
širokou veřejnost, seniory – příznivce jízdy na kole…

Více informací na: 732 161 464, 736 754 659.
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Kronika města Vratimova, část 58., rok 1936 - 1937
Obecní volby ve Vratimově

Obecní volby ve Vratimově se konaly 
dne 6. prosince 1936. Výsledek těchto 
byl takový: za stranu živnostenskou byli 
zvoleni: Jan Šimík, starosta a řídící učitel, 
Vratimov 212. Josef Řondek, obchodník, 
Vratimov 147. František Restl, obchod-
ník, Vratimov 152. Za sdružení chalupní-
ků: František Rybař, majitel domu č. 40. 
Za volební skupinu socialist. dělníků a 
domkařů: Karel Baran, kovář, Vratimov 
777. Za volební skupinu národně po-
krokovou: Štěpán Pavlický, obchodník, 
Vratimov 137. Za stranu komunistickou: 
Antonín Glatz, dělník, Vratimov 277, 
Leopold Šodek, domkař, Vratimov 347, 
Josef Jurášek, montér, Vratimov 252. Za 
volební skupinu z Podlesí: Jan Tomis, 
domkař, Vratimov 52. Za hospodářskou 
stranu Tovární: Josef Kahánek, úředník, 
Vratimov 175, Rudolf Borovec starší, 
Vratimov 70, František Telecký, rolník, 
Vratimov 29, Josef Vavřík, učitel, Vrati-
mov 333, Antonín Adámek, rolník, Vrati-
mov 4. Za stranu národně socialistickou: 
Antonín Mišta, Vratimov 301, Augustín 
Adamus, soustružník, Vratimov 199, 
Klement Bureček, soustružník, Vratimov 
176. Za stranu českosl. social. demokra-
tickou: Rudolf Záruba, Emil Mlýnek, 
bankovní úředník, Vratimov 194, Anto-
nín Kuča, domkař Vratimov 259, Josef 
Adamus, horník, Vratimov 327, Emanuel 
Šebesta, domkař, Vratimov 53, Antonín 
Heil, domkař, Vratimov 213, František 
Adamus, hutní dozor, Vratimov 296. Za 
českoslov. stranu lidovou: Ferninand Va-
šíček, domkař, Vratimov 56, Heřman Slá-
deček, domkař, Vratimov 58, Josef Válek, 
domkař, Vratimov 144. Za národní sjed-
nocení: Jan Slíva, horník, Vratimov 187. 
Starostou městyse Vratimova zvolen řídí-
cí učitel Jan Šimík. 

Prvním náměstkem Rudolf Záruba, 
druhým náměstkem František Telecký. 
Volby byly klidnější nežli v roce 1930.

Půjčka na obranu státu
Půjčka na obranu státu v roce 1936 vy-

nesla 3 miliardy Kč. Nejmenší úpis činil 
500 Kč. 

K Vánocům vyplaceno bylo místním ne-
zaměstnaným z obecní pokladny 4 340 Kč. 

Jednomyslným usnesením obecního 
zastupitelstva dne 27. ledna 1936 byl jsem 
já, Albín Dobeš, redaktor, narozený 19. 
února 1900 ve Vratimově u č. 177 usta-
noven kronikářem městyse Vratimova. 
Ujímám se svého odpovědného úkolu a 
činím další zápisy v této pamětní knize. 

1937
V dubnu oznámil pan president repub-

liky obecnímu zastupitelstvu, že přijímá 
čestné občanství našeho městyse. 

Placení vodného
Na dalších 6 let byla zavedena všeobec-

ná dávka vodného a zvláštního vodného. 
Z obytných místností platí se 16 Kč ročně, 
z obchodních, výrobních apod. 30 Kč roč-
ně. Roční vodné za osobu obnáší 13 Kč 
do počtu 4 rodinných příslušníků. Z 1 ha 
pozemku platí se 10 Kč ročně.

Dávka ze psů
Na dobu 6 let zavádí se také dávka ze 

psů. Platí se za hlídacího psa 5 Kč roč-
ně, jiného psa 10 Kč. Školní budova byla 
opravena nákladem 52 tisíc Kč. Byly též 
zahájeny přípravné práce kanalisace. 
Konán byl kurs protiletecké ochrany, na 
který přispěla obec částkou 1000 Kč. Jak 
nasvědčují světové události stává se CPO 
(civilní protiletecká ochrana) institucí na-
léhavě nutnou. Proto je občanstvo pilně 
cvičeno v této CPO. 

Smrt T. G. Masaryka 
V úterý 14. září ve 3 hodiny 29 minut 

zemřel ve věku 87 ½ roku první čestný 
občan našeho městyse, president osvobo-
ditel Dr. T. G. Masaryk na zámku v Lá-
nech. Největší muž, kterého zrodila tato 
země a který se do jejich dějin vepsal pís-
mem nejslavnějším. Náš první president 
a osvoboditel, který svůj rod po staletích 
vyvedl ze zajetí babylonského. Velký vy-
chovatel národa k svobodě myšlení a k 
vládnutí vlastními věcmi. Nejušlechtilejší 
člověk, moderní apoštol, hrdinský voják. 
Jeho příklad posílil slabé a odklidil zba-

bělé. Zavedl víru národa, který se stal již 
tou vírou silný. Z vůle celého národa vstal 
po vítězství v čelo samostatného státu a 
skoro dvě desítiletí řídil jeho osudy rukou 
šťastnou a moudrou. Na hradě českých 
králů sídlil, ale zůstal věren zásadám své-
ho skromného života. Nebylo dosud v srd-
cích našeho lidu větší lásky, než jakou zahr-
noval T. G. Masaryk.

Dne 16. září konána byla smuteční schů-
ze obecního zastupitelstva, jako tryzna za 
zesnulého presidenta Osvoboditele T. G. 
Masaryka. V zasedací síni byla busta T. G. 
Masaryka na černě potaženém podstavci 
a na stole byla položena velká kytice růží 
červených a bílých se stuhami  v národ-
ních barvách.

Přítomni v stoje vyslechli projev p. sta-
rosty, který ocenil veliké dílo presidenta 
Osvoboditele. Po projevu odebralo se celé 
zastupitelstvo před pomník T. G. Masa-
ryka, kde byla položena kytice a dvoumi-
nutovým tichem uctěna památka velikého 
mrtvého, prvního čestného občana naše-
ho městyse.

pokračování příště

foto archiv KS
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akce v kulturním středisku

ZÁŘÍ
 v kulturním středisku

program ve Společenském domě Vratimov

1. září 15.00 učebna č. 11  autoškola
5. září 16.00 učebna č. 11  AJ – informační   
    schůzka
6. září 17.00 galerie  vernisáž výstavy:
                               Josef Odráška 
    a jeho žáci
7. září 17.00 galerie  výstava Josef Odráška  
    a jeho žáci
8. září 15.00 učebna č. 11  autoškola
8. září 17.00 galerie  výstava Josef Odráška  
    a jeho žáci
14. září 17.00 galerie  výstava Josef Odráška  
    a jeho žáci
15. září 15.00 učebna č. 11  autoškola
15. září 17.00 galerie  výstava Josef Odráška  
    a jeho žáci
18. září 10.00 kinosál  nedělní pohádka:
    O Smolíčkovi
19. září 16.30 kinosál  zkouška ZUŠ
21. září 17.00 galerie  výstava Josef Odráška  
    a jeho žáci
22. září 15.00 učebna č. 11  autoškola
22. září 17.00 galerie  výstava Josef Odráška  
    a jeho žáci
26. září 16.30 kinosál  zkouška ZUŠ
27. září 18.00 kinosál  Těšínské divadlo:   
    Ďáblice
29. září 15.00 učebna č. 11  autoškola
29. září 17.00 galerie  výstava Josef Odráška  
    a jeho žáci

Program v Kulturním domě Horní Datyně

17. září   9.00 velký sál  výstava ZO ČZS

18. září   9.00 velký sál  výstava ZO ČZS

19. září   9.00 velký sál  výstava ZO ČZS 

    pro školy

30. září  18.40 klubovna  schůze ZO ČSV

Hasiči Vratimov pod záštitou města 
Vratimov

pořádají 3. ročník

HASIČSKÝ 
ROCK FEST

10. září od 15 hodin u hasičárny

vstup zdarma

více informací na wwww.hasicivratimov.cz

KURZY
v kulturním středisku

pondělí 9.30 cvičební sál  cvičení seniorů
 17.00 cvičební sál  bosu
 18.00 cvičební sál  aerobic mix
 19.00 cvičební sál  relax a jóga
úterý 17.00 cvičební sál  aby záda nebolela
 17.30 velký sál  vinyasa jóga 
    pro začátečníky
 18.00 cvičební sál  pilates
 18.35 velký sál  vinyasa jóga
 19.00 cvičební sál  bodyform 
středa 17.00 velký sál  jóga s Luckou
čtvrtek 17.00  cvičební sál  pilates 
 18.00  velký sál  jóga s Luckou
 18.00  cvičební sál  bodystyling s Bárou 
 19.00  cvičební sál  aby záda nebolela

Více informací o kurzech a volných místech v kurzu
na www.ksvratimov.cz. tel.: 595 700 752  
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.
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informace občanům

o smolíčkovi

Nedělní divadelní pohádka pro děti
 DS Bambules

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

neděle 18. září v 10 hodin

vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem 

rezervace a informace na tel: 595 700 751.

rodinné vstupné 90 Kč  
  dospělí 70 Kč  •  děti 45 Kč

ROK 2017 
Z POHleDU NUMeROlOgie

25. října v 18 hodin

numerologická přednáška 
s Dagmar Halotovou 

Kulturní středisko
VRATIMOV

Vše o mužích

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

výstava bude otevřena do 3. listopadu
každou středu od 16 do 19 hodin 

nebo individuálně na tel.: 595 700 751

JOSef ODRÁŠKa 
a JeHO žÁCi

vernisáž výstavy 6. září v 17 hodin
vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska

úhrada vstupenek možná i převodem 
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Společenský dům Vratimov, 
Frýdecká 1000/48

vstupné 50 Kč

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

akce v kulturním středisku

výstava obrazů
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informace občanům

Divadelní ochotnický spolek Propadlo

ZATRPKLÝ PYROMAN
11. listopadu v 19 hodin

vstupné 60 Kč
Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

vstupenky v prodeji od 5. září v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem,

rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Studio Dva divadlo

Miro Gavran: 

Vstupenky v předprodeji od 5. září od 16 hodin v 
pokladně kulturního střediska, úhrada vstupenek 
možná i převodem, rezervace (pouze od data 
předprodeje) a informace na tel.: 595 700 751.

vstupné 390 Kč
Režie: Jana Janěková
Překlad: Blanka Kučerová, Blanka Fišerová
Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný.

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

foto Studio Dva divadlo

Tragikomedie o tom, jak muži sami sebe vidí, 
za co se nestydí i stydí. 

Vše o mužích
úterý 18. října v 19 hodin 

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

akce v kulturním středisku
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rodinný film

Útěk z planety Země
1. září v 17 hodin
USA/Kanada, 2014, animovaná komedie, 89´, vstupné ZDARMA, 
přístupné bez omezení
Režie: Callan Brunker
Dobrodružná animovaná komedie o zábavných modrých 
ufonech.

Teorie tygra
7. září v 19 hodin
ČR/Slovensko, 2016, tragikomedie, 101´, vstupné 70 Kč, 
přístupné bez omezení 
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Iva Janžurová a další. 
Ženy si berou tygra, aby z něj postupem času udělaly králíka. 

sobotní promítání pro děti

Krtek a kalhotky
10. září v 10 hodin
ČR, pásmo animovaných pohádek, 80´, vstupné 30 Kč, přístupné 
bez omezení
Pásmo pohádek: Krtek a kalhotky, Krtek a paraplíčko, Krtek 
Zahradníkem, Krtek a zelená hvězda, Krtek a lízátko, Krtek a 
kamarádi, Krtek a robot, Krtek a žabka, Krtek a flétna, Krtek 
a sněhulák.

rodinný film

Zootropolis: Město zvířat
14. září v 17 hodin
USA, 2016, animovaná komedie, 109´, vstupné: rodinné (1+1) 
100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush, Phil Johnston
Dobrodružná animovaná pohádka o králíčkovi v policejním 
sboru, který chce všem dokázat, že na to má a začne spolu 
s upovídaným a mazaným lišákem řešit záhadný případ.    

filmový klub

Starci na chmelu
21. září v 19 hodin
ČSL, 1964, muzikál, 89´, vstupné 80 Kč, členové klubu 70 Kč, 
přístupné bez omezení
Režie: Ladislav Rychman
Hrají: Vladimír Pucholt, Ivana Pavlová, Miloš Zavadil, Irena 
Kačírková a další.
První český filmový muzikál s nezapomenutelnými písničkami 
i po více než půl století dokládá, že je stále třeba „nepřeceňovat 
jízdní řády – a ovšem taky neřády“. Digitalizovaná verze.

rodinný film

Kung Fu Panda 3
28. září v 17 hodin
USA, 2016, animovaná komedie, 94´, vstupné: rodinné (1+1) 
100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson
Pokračování jedné z nejúspěšnějších animovaných komedií. 

kino Hvězda v září
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁMe

Dne 30. září 2016 vzpomeneme 1. výročí 
úmrtí paní

Elišky Šugarové.
Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu s námi 

tichou vzpomínku. 

Za vzpomínku děkuje manžel s rodinou.

Dne 26. září 2016 si připomínáme 12. smutné 
výročí úmrtí pana

Miroslava Borového.
S láskou vzpomíná manželka, 

dcery a syn s rodinami. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Dne 10. července 2016 jsme vzpomněli 
10. výročí úmrtí pana

Petra Kupky.
Dne 8. října 2016 by se dožil 70 let. 

Nikdy nezapomeneme! 

Synové Petr, Martin a Roman s rodinami, 
maminka Zdenka.

Dne 16. července 2016 jsme vzpomněli 
2. výročí úmrtí, kdy nás náhle tragicky 

opustil náš syn 

Jan Válka.
A také jsme vzpomněli dne 18. srpna 2016
jeho nedožitých 21 let. Není minuty, kdyby-
chom nevzpomněli a ani nezapomeneme. 

Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomínají rodiče Libor a Monika, 
sestra Kateřina a celá rodina.Čas po dnech kráčí, život jde dál, zůstaly 

vzpomínky, bolest a žal. Dne 26. září 2016 
je to 10 let, co nás navždy opustila 

paní

Věra Tělecká.
Vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 21. září 2016 by se dožil 80 let 
pan

Antonín Kubina.
Zároveň vzpomeneme 6. výročí úmrtí.

S láskou vzpomíná rodina.

Prodej medu od včelaře, tmavý a světlý 150 Kč/Kg. Tel.: 739419164.

iNZeRCe PRO VÁS

JUBileUM

…život Vám píše o rok víc,
v přáníčku psaném chci Vám říct:

vínečko popíjejte, písničku si 
zazpívejte, a s dobrou náladou na 
vše se podívejte. Tak dlouhý život 

ve zdraví užívejte…

Dne 28. července 2016 oslavila 
krásné jubilejní 90. narozeniny 

vážená paní 

Jozefína Nováková.
Za pečovatelskou službu města Vratimova bych si dovolila touto ces-
tou paní Novákové popřát do dalších let mnoho štěstí, zdraví, životní-
ho elánu a osobní spokojenosti. 

Iveta Kaňáková, DiS.
koordinátor pečovatelské služby města Vratimova


