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LISTOPAD
2016

ROZSVÍCENÍ
VÁN   ČNÍHO
STROMU
25. listopadu 2016 od 10 hodin

Společenský dům Vratimov – okolí, vestibuly a velký sál  

10 – 18   stánky s dárky a občerstvením před i uvnitř 

  Společenského domu

15.30  nafukování balónků s přáníčky 

15.30 vystoupení  ZUŠ Vratimov

16.00 vypouštění balónků s přáníčky

16.05 pohádka pro děti, Divadélko Ententýky

16.30 Ostravička tančí a zpívá

17.00 fireshow Růže draka  

17.25 Šuba Duba Band hraje vánočně i v cinemarytmu

17.55 přání starostky města občanům  

18.00 rozsvícení stromu s ohňostrojem

18.30 kino zdarma - animovaná komedie Ledová sezóna

pro děti zajištěn teplý čaj, betlém s živými zvířátky, vyřezávaní dřevěné sochy, 
malování na obličej, projížďka na koních, svítící anděl s peříčky štěstí   - www.ksvratimov.cz

PROGRAM

s vánočním jarmarkem
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Dne 21. 9. 2016 zastupitelstvo města 
mimo jiné:
 - Rozhodlo o tom, že bude podána žádost 

o poskytnutí dotace z OPŽP v rámci 
42. výzvy pro prioritní osu 1, cíl 1.1.1. 
pro akci Odkanalizování Vratimova – 
Horních Datyň, II. etapa, a to v plném 
rozsahu.

 - Rozhodlo o zadání zpracování doku-
mentace pro odstranění stavby bu-
dovy městského koupaliště č. p. 1338 
a současně zpracování studie pro bu-
dovu občanské vybavenosti pro záze-
mí městského koupaliště a přilehlých 
hřišť.

 - Schválilo předložený Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb a sou-
visejících aktivit města Vratimova pro 
rok 2017–2019.

 - Schválilo finanční spoluúčast projektu 
ve výši 10 % způsobilých výdajů a 100 % 
nezpůsobilých výdajů z Integrované-
ho regionálního operačního programu 
(IROP) na projekt Hasičská zbrojnice 
Vratimov – rekonstrukce a dostavba 
objektu.

 - Schválilo Rozpočtový výhled na léta 
2017–2020.

Ze schůze rady a zastupitelstva města 
Vratimova Oznamujeme, že od 11. 10. 2016 ukon-

čil na území města Vratimova a Horních 
Datyň osobní přepravu pan Jozef Holánik. 

Potřebujete-li odvést k lékaři v rámci měs-
ta Vratimova, kontaktujte pečovatelskou 
službu města Vratimova, paní Ivetu Kaňá-
kovou, DiS., tel.: 596 732 441, 607 225 927. 

Pokud máte zájem o osobní přepravu 
mimo město Vratimov, kontaktujte paní 
Milenu Machů:
Milena Machů – Novodobá sanitka
IČ: 01524682, tel.: 604 960 416, e-mail: 
milena@novodobasanitka.cz. 
Ceník:
Kunčice - Vratimov  130 - 170 Kč
Vratimov - Ostrava           260 Kč
Vratimov - Poruba           350 Kč
Vratimov - Hrabůvka  140 - 160 Kč

Bc. Jitka Langrová
sociální pracovnice

Změna otevírací doby 
pošty ve Vratimově

Vážení občané, dovolujeme si Vás infor-
movat, že na 12. zastupitelstvu města dne 
21. září 2016 byl schválen Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb a souvisejících ak-
tivit města Vratimova, který je k dispozici 
ke stažení na webových stránkách města 
Vratimova v sekci Zdraví – komunitní 
plánování města – Dokumenty ke stažení 
nebo v tištěné podobě u Ivety Kaňákové, 
DiS., na adrese: Frýdecká 205/41, Vrati-
mov, tel. číslo: 607 225 927.

Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb neboli komunitní plánování je vý-
sledkem dohody mezi zadavateli, posky-
tovateli a uživateli sociálních služeb. Uka-
zuje, jaké jsou potřeby v dané komunitě a 
do čeho investovat (zadavatel – odpověd-
ný za zajištění sociálních služeb, poskyto-
vatel – provozuje službu, uživatel – vyu-
žívá službu).

Komunitní plán města Vratimova byl 
vypracován na základě požadavků dvou 
pracovních skupin složených ze zástupců 
občanů města Vratimova a Horních Datyň 
a dotazníkového šetření. 

Komunitní plán schválený na dobu 
2017–2019 je rozdělený na několik priorit. 

Senioři a osoby se zdravotním postižením:
Priorita č. 1 - Podpora a rozvoj pečovatel-
ské služby. 
Priorita č. 2 – Podpora domu s byty zvlášt-
ního určení. 

Priorita č. 3 – Osobní asistence.
Priorita č. 4 – Zřízení domova pro seniory.
Priorita č. 5 – Zřízení denního stacionáře.
Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením:
Priorita č. 1 – Prevence sociálně patolo-
gických jevů.
Priorita č. 2 – Zřízení startovacích bytů 
pro mladé.
Priorita č. 3 – Podpora prorodinných ak-
tivit.
Priorita č. 4 – Podpora aktivit pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením.

Průřezové aktivity (společné pro obě sku-
piny):
Priorita č. 1 – Podpora a rozvoj spolkové 
činnosti.
Priorita č. 2 – Podpora dobrovolnických 
aktivit.
Priorita č. 3 – Cílená informovanost ob-
čanů.
Priorita č. 4 – Podpora komunitního plá-
nování.

Další informace ohledně komunitního 
plánování předá koordinátor komunitního 
plánování Iveta Kaňáková, DiS., tel. číslo: 
607 225 927.

Iveta Kaňáková, DiS.
koordinátor pečovatelské služby

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Jak nás informovala zástupkyně České 
pošty, dojde od 1. 12. 2016 ke změně ote-
vírací doby pošty ve Vratimově. V pon-
dělí a středu se otevírací doba prodlouží 
o jednu hodinu, v sobotu zůstane pošta 
uzavřena. 

Otevírací doba od 1. 12. 2016 
pondělí  8 - 12, 13 - 18 hodin
úterý  8 - 12, 13 - 17 hodin
středa   8 - 12, 13 - 18 hodin
čtvrtek  8 - 12, 13 - 17 hodin
pátek   8 - 12, 13 - 17 hodin
sobota, neděle   zavřeno

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Změna osobní 
přepravy

Dne 29. 9. 2016 rada města mimo jiné:
 - Schválila Smlouvu o dílo na zhotove-

ní Rekonstrukce pěšin a zpevněných 
ploch na hřbitově ve Vratimově.

 - Schválila podání žádosti o dotaci z In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) na projekt Odborné 
učebny Základní školy Vratimov, Da-
tyňská 690.

 - Schválila povolení výjimky z počtu 
žáků v 9. třídě Základní školy Vra-
timov, Masarykovo náměstí 192 pro 
školní rok 2016/2017 v počtu 31 žáků.

Celý zápis z jednání zastupitelstva města 
najdete na www.vratimov.cz.

Bc. Martin Čech
místostarosta 
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V letošním roce vešly v platnost na úse-
ku životního prostředí tři obecně závazné 
vyhlášky. Vzhledem k častým dotazům na 
jejich platnost a obsah podáváme k novým 
vyhláškám následující vysvětlení:

OZV 1/2016 o stanovení systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpa-
dů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Vratimova nahrazuje před-
chozí OZV 8/2005 a specifikuje v článku 
3 odstavce 6), že kromě využití zpoplatně-
ných hnědých biopopelnic mohou občané 
biologický odpad odevzdávat bezúplatně 
ve Vratimovských službách, spol. s r.o., se 
sídlem J. Žemly 1083, Vratimov.

OZV 2/2016, kterou se stanovují pravi-
dla pro pohyb psů a hospodářských zvířat 

Obecně závazné vyhlášky na úseku životního prostředí
na veřejném prostranství ve městě Vrati-
mově, stanovuje pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství, kdy v intravi-
lánu města je pohyb psů možný pouze na 
vodítku. Dále chovatelům a vlastníkům 
drůbeže a jiného hospodářského zvířectva 
vyhláška stanovuje povinnost zajistit, aby 
drůbež a jiné hospodářské zvířectvo se 
zdržovalo pouze na pozemku chovatele a 
vlastníka a nepohybovalo se volně v intra-
vilánu města.

OZV 3/2016 o zákazu spalování suchých 
rostlinných materiálů na území města Vra-
timova zakazuje z důvodu ochrany vnější-
ho ovzduší před vnášením znečišťujících 
látek spalovat v otevřených ohništích su-
ché rostlinné materiály za účelem jejich 
odstranění a odkazuje na OZV 1/2016, 

V měsíci říjnu jsme se konečně dostali 
k již dlouho plánovaným úpravám chod-
níků na hřbitově ve Vratimově. Reaguje-
me tak na časté a trvající stížnosti občanů 
na  jejich povrch, který tvoří směs bláta a 
kamínků a je obtížné se po něm pohybo-
vat, zejména ženám s vyššími podpatky. 
Ti, kteří navštěvují vratimovský hřbitov, 
mi dají za pravdu, že v minulosti, při jeho 
vzniku, nikdo neřešil uspořádání cest, 
umístění hrobů a místa kolem nich. Mno-
ho takto chaoticky založených hřbitovů 
zřejmě neexistuje. Z tohoto důvodu nebylo 
pro město jednoduché najít řešení, jak si 
s úpravou cestiček poradit. Jsou různě ši-
roké, klikaté a vydláždit je klasickou dlaž-
bou je proto prakticky nemožné. Použití 
dlažby znemožňovala také zásadní změna 
odtokových poměrů povrchové, tedy pře-
devším dešťové vody, která by po vydláž-
dění nastala. Hrozilo by, že voda, která 
nyní prosakuje na celé ploše chodníků, by 
odtékala mimo ně, vsakovací  plocha by se 
zmenšila, do stávajících hrobů by se do-
stávalo větší množství vody a hrozilo by 

Úpravy stávajícího hřbitova a jeho rozšíření
jejich zatopení. Nakonec zvítězila varianta 
tzv. „mlatových chodníků“. Ty jsou tvo-
řeny z přírodního materiálu, zhutněného 
jemného kameniva a při řádné péči o ně 
jsou dostatečně pevné, trvanlivé a pohodl-
né i pro chůzi. 

Před dokončením je také projekt roz-
šíření hřbitova. Již několik let nad námi 
visí hrozba nedostatku hrobových míst a 
nemožnost tady pohřbít naše blízké. Pro-
jekt rozšíření hřbitova připravujeme již 
asi čtyři roky a bylo velmi těžké splnit 
přísné hygienické a vodoprávní podmín-
ky. Hřbitov se nachází na místě s vysokou 
hladinou spodní vody a navrhnout správ-
ný způsob odvodnění s ohledem na poža-
davky hygieny a vodoprávních orgánů se 
chvílemi zdálo nemožné. Rovněž vůbec 
nejde o levnou záležitost a museli jsme 
hledat taková řešení, která jsou ze strany 
města ufinancovatelná. Nový hřbitov bude  
na  východní straně, v místě, kde je dneska 
starý sad  a realizovat ho chceme postup-
ně. Hotový projekt včetně všech povolení 
bychom měli mít nejpozději do konce lis-

Po mnoha letech a velkém úsilí se nám 
podařilo najít nájemce, který chce v na-
šem městě otevřít cukrárnu. Za tím úče-
lem jsme pronajali nebytové prostory na 
Radničním náměstí vedle řeznictví pana 
Kaloče, tam, kde v minulosti dlouhé roky 
byla mlékárna  a částečně cukrárna. Mís-
to,  kde bychom si mohli  dát kávu, zmrz-
linu nebo zákusek a v klidu posedět, nám 
dlouhodobě chybí. Nová cukrárna určitě 
také zatraktivní nově rekonstruované ná-
městí. Zda ve městě zůstane, záleží také 
na nás, na tom, jestli bude mít dostatek 
zákazníků. Přesné datum otevření ješ-
tě neznáme, nový nájemce provádí ne-
zbytné úpravy interiéru, předpokládáme 
však, že to bude co nejdříve.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Snad se dočkáme 
i nové cukrárny

topadu, na to bude navazovat výběrové 
řízení na zhotovitele a realizace části stav-
by nového hřbitova v příštím roce. Nový 
hřbitov byl navržen architektem Ing. arch. 
Martinem Jandou, měl by mít již svůj řád, 
vydlážděné cestičky a přesně určená místa 
pro umístění hrobů a mobiliáře. Problém, 
který vedení města tíží již několik let, se 
tak, jak pevně věříme, podaří v příštím 
roce vyřešit.  

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

která umožňuje jejich odevzdávání ve Vra-
timovských službách. Toto odevzdávání je 
pro občany Vratimova a Horních Datyň 
zdarma. Častým dotazem občanů je, proč 
se v OZV 3/2016 neuvádí zákaz spalování i 
mokrého biologického odpadu? Je to proto, 
že zákaz spalování mokrého rostlinného 
materiálu vyplývá ze zákona 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší.  

Obecně závazné vyhlášky jsou platné 
na celém území města Vratimova, čili i 
v katastrálním území Horní Datyně. Za 
porušení povinností stanovených v obec-
ně závazných vyhláškách lze dle zákona 
200/1990 Sb., o přestupcích, uložit pokutu 
do výše 30 000 Kč.

  RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

foto archiv KS Vratimov
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Diskuse ohledně Radničního náměstí  
jsou stále na denním pořádku a dostaly se 
i na stránky sledovaných staveb v našem 
kraji ještě vedle rekonstrukce Základní 
školy Vratimov, Datyňská a „Wellnes cen-
tra“ v blízkosti této školy, jehož investo-
rem ale město není. S ohledem na tento 
zájem jak našich občanů, tak i veřejnosti 
mimo naše město, považuji za správné se 
k problematice rekonstrukce Radničního 
náměstí předtím, než bude dokončena 
druhá, právě probíhající etapa, alespoň 
krátce v tomto článku vyjádřit.   

Vraťme se trochu do minulosti a k tomu, 
proč a jak myšlenka rekonstruovat náměs-
tí vznikla. 

Na otázku proč, je jednoznačná odpo-
věď. V dnešní době snad již žádná obec 
nemá takové zastupitele a radní, kteří by 
si přáli v centru jejich města či vesnice 
zachovat nevzhlednou, špinavou plochu  
sloužící  ze tří čtvrtin jako parkoviště a z 
jedné čtvrtiny snad k odpočinku občanů, 
jak jsme to zdědili my po svých předcích. 
A proto začalo vedení našeho města pře-
mýšlet, co s tím udělat. Termín „genius 
loci“, duch, atmosféra daného místa, je ve 
spojení s urbanismem a s urbanistickými 
plány velmi oblíbený. Interpretováno na 
naše poměry to zhruba znamená, že by-
chom při rekonstrukci náměstí měli vy-
cházet z toho, co je pro dané místo pří-

A zase to náměstí...
značné, významné, a to zachovat i pro další 
generace. Vztaženo na naši  nevzhlednou 
plochu nazývanou Radniční náměstí to 
může znít trochu komicky a teorii „genius 
loci“ jsme proto museli při představách, 
jak by mělo náměstí nově vypadat, opustit. 
Všimněme si, jak naši předci řešili centra 
svých sídel a k čemu měla sloužit. Myslím 
naše předky v té více vzdálené minulosti. 
Náměstí či náves byla vždy ta nejkrásněj-
ší místa ve městě nebo na vsi. Vyzdobe-
né štíty domů, kašny s bohatou výzdobou 
podle toho, jak bylo které sídlo bohaté, 
košatý strom s lavičkou v chládku apod. 
Všichni to známe z cest po naší republice 
a ta nejkrásnější náměstí obdivujeme i po 
staletích. Při stavbě centra našeho města 
jako by na tento, tak významný odkaz na-
šich předků, bylo zcela zapomenuto. Naše 
v uvozovkách náměstí  je naopak zářným 
příkladem toho, jak by náměstí vypadat 
nemělo. Od představ, že by se to i u nás 
mělo změnit, pak byl jen krůček k rozhod-
nutí, že se to změnit musí. První otázkou 
bylo jak a hned za tím následovalo, kolik 
to bude stát. Odpověď na obě otázky neby-
la jednoduchá. Při rekonstrukci nebylo na 
co navazovat, žádné „genius loci“, žádná 
historie, jen velká, nevzhledná, špinavá, 
snad asfaltová plocha ze tří čtvrtin zaplně-
ná auty. Navíc nejsme bohaté město a do 
nějaké drahé, zásadní přestavby za účasti 

slovutných architektů jsme se pouštět ne-
mohli. Pro začátek jsme oslovili dva, resp. 
tři architekty a zadali jim úkol vytvořit 
celkem tři studie řešení náměstí. Ponechat 
centrální parkoviště v centru města jsme 
již dříve zavrhli, neboť něco takového 
sobě a zejména našim potomkům udělat 
nemůžeme. Nicméně obrovský nárůst aut 
i v našem městě je realitou a nelze před 
tím zavírat oči. Proto jsme museli nejdří-
ve vyřešit předběžnou otázku, zda auta na 
náměstí ponechat, nebo náměstí vyčlenit 
pouze pro pěší. Druhá možnost je určitě 
lepší, ekologičtější, bezpečnější a mo-
dernější, ale v našich podmínkách zcela 
nereálná. Celkem 65 stávajících parkova-
cích míst bychom v blízkém okolí nebyli 
schopni nijak nahradit. Zadání bylo tedy 
jasné. Náměstí musí obsahovat zónu pro 
odpočinek a musí se ponechat zhruba stej-
ný počet míst k parkování jako má nyní. 
Ze tří studií pak zastupitelé vybrali k re-
alizaci studii architektů manželů Petrovo-
vých, která byla následně dopracována do 
stadia dokumentace pro stavební povole-
ní. Řešení bylo takové. Zvětšíme o něco 
málo celkovou plochu náměstí směrem 
k budově MěÚ. To nám umožní vyčlenit 
více místa pro pěší a ponechat zhruba stej-
ný počet parkovacích míst. Nyní je jich 
65, po celkové renovaci, bude-li v budouc-
nu dokončena, jich bude 60. V posledních 
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dvou letech jsme v těsné blízkosti náměstí 
vybudovali dalších 38 nových parkova-
cích míst, takže ani nejzarytější odpůrci 
strategie „náměstí pro lidi a ne pro auta“ 
si nebudou moci na jakýkoliv úbytek míst 
pro parkování jejich miláčků stěžovat. Ná-
městí je prioritně věnováno dětem a rodi-
čům, či prarodičům s dětmi. S tím souvisí 
dětské hřiště a na ně navazující odpočin-
ková zóna s vodotryskem. Voda je prvek 
pro veřejná prostranství měst jak v minu-
losti, tak i nyní obvyklý a velmi oblíbený. 
Navíc děti vodu milují a  pokud vím, má 
ji ráda i většina dospělých. Je uklidňující, 
osvěžující, příjemná. Velká plocha umož-

ní zejména menším dětem jezdit na kolo-
běžkách, odrážedlech, kolech apod. Pro-
stě se venku trochu vyřádit. Pro ty větší 
bude na náměstí volně přístupný internet  
a do skříněk u laviček chceme dát knihy 
k volnému čtení. V minulém volebním 
období přišel někdo ze zastupitelů s dob-
rým nápadem vytvořit u nového náměstí 
nekonvenční posezení. Mladý, sympatic-
ký sochař z Opavy, absolvent Ostravské 
univerzity, fakulty umění oboru sochař-
ství - volná tvorba, MgA. Tomáš Bečka, 
se na základě našeho požadavku úkolu 
ujal a v listopadu t. r. by měl v těsné blíz-
kosti dětského hřiště a rekonstruovaného 

Pozor na podvodníky
Začátkem října se v Ostravě dosud ne-

známý pachatel vetřel do bytu devadesá-
tileté ženy. Její důvěru si získal tím, že se 
vydával za lékaře, který vyšetří její zdra-
votní stav. V nestřeženém okamžiku ji 
odcizil věci za 30 000 Kč. Pachatel je po-
dezřelý za spáchání trestných činů krádeže 
a porušování domovní svobody, za což mu 
hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 
Újma, kterou paní utrpěla, není ovšem jen 
finanční, ale také citová. Odcizené věci pro 
ni měly nedozírnou hodnotu.

Stáří s sebou přináší nejen moudrost, ale 
také úbytek fyzických sil, snížení pozor-
nosti, zdravotní problémy. A také sociální 
izolaci. Nemusí jít jen o osamělé seniory. 
Rychlá a hektická doba nepřeje častějším 
kontaktům v rodinách. Lidé v produktiv-
ním věku své rodiče nebo prarodiče ne-
navštěvují tak často, jak by sami chtěli. 
Senioři se tak mohou cítit osamělí a nebrá-
ní se kontaktu ani s neznámými lidmi. A 
právě toho jsou schopni využít a zneužít ti, 
kteří se neštítí okrást nebo podvést v pod-
statě bezbranného člověka. 

Přestože další legenda bývá pro varování 
často medializována, policisté se s ní nadále 
setkávají. Začíná slovy: „Ahoj babi, hádej, 
kdo volá?“. Takto obvykle začíná telefo-
nát, který může mít pro důvěřivého seniora 
nedozírné následky. Nic netušící babička 
osloví volajícího jménem a už se začne roz-
táčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím 
příběhem, ve kterém se potomek, samo-
zřejmě ne vlastní vinou, dostal do finančně 
svízelné situace. Nutně potřebuje peníze, 
většinou v desítkách tisíc korun. A protože 
si pro ně z různých, samozřejmě smyšle-
ných, důvodů nemůže přijít osobně, posílá 
k babičce kamaráda nebo kamarádku. 

Právě výše popsaná legenda využívá 
„hladu“ po kontaktu s nejbližšími. Volající 
podvodníci se spoléhají na to, že oslovený 
senior svého potomka po hlase hůře roze-
zná a že je ochoten mu okamžitě pomoci, 

aniž by si ověřil okolnosti. Seniorům pro-
to radíme, aby si každý podobný telefonát 
okamžitě ověřili a zavolali vnukovi nebo 
vnučce, kteří jim měli údajně volat, případ-
ně kontaktovali nejbližší příbuzné. Pokud 
zjistí, že nevolal nikdo z rodiny, aby nepro-
dleně volali Policii ČR na linku 158. Na po-
licii by se měli obrátit také v případě, kdy se 
kontakt s rodinou nepodařilo navázat. 

Podvodníci se vydávají nejen za vnuky 
či jiné příbuzné. Často se také vydávají 
za plynaře, opraváře či jiné pracovníky, 
kteří provádějí odečty energií. Připomíná-
me, že informace o plánovaných odečtech 
nebo kontrolách musí být vždy vyvěšeny 
v domě. Na těchto vývěskách bývá uveden 
také kontakt na pracovníka, který bude 
odečet provádět. Doporučujeme si toto čís-
lo zaznamenat a v případě pochybností, zda 
se skutečně jedná o pracovníka provádějí-
cího odečet, na toto číslo zavolat. A pokud 
v domě nevisí informace o plánovaném 
odečtu či kontrole, měli by se lidé informo-
vat přímo na plynárnách, vodárnách. Urči-
tě nepouštějte kontroly, vodaře, plynaře do 
bytu, dokud si neověříte, že byli opravdu za-
městnavatelem vysláni k provedení úkonu. 

Užívané legendy jsou často měněny, ně-
kdy se objeví zcela nové (např. již zmíněný 
„lékař“). Navíc podvodníci se snaží působit 
důvěryhodně, hezky se oblékají a vystupují 
jako zdvořilí a milí lidé. 

V žádném případě nepouštějte neznámou 
osobu do bytu! Pokud už se rozhodnete 
otevřít, měli byste užít řetízku na dveřích 
a rozhodně ho nesundávat. Komunikujte 
pouze přes řetízek a ověřte si totožnost ne-
známé osoby. Vyhnete se tak reálnému ne-
bezpečí okradení, případně i fyzické újmy. 
A pokud už opravdu nastane situace, kdy se 
vám do bytu dostane neznámý člověk, ne-
bojte se křičet tak, aby vás slyšel některý ze 
sousedů a přišel vám na pomoc.

Závěrem přidáváme ještě několik obec-
ných rad (zdroj www.policie.cz):

 - Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho 
cizího nevpouštějte do svého bytu.

 - Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, 
kdo je za nimi.

 - Pořiďte si panoramatické kukátko, které 
vám umožní dobře si návštěvníka pro-
hlédnout, instalujte si na dveře bezpeč-
nostní řetízek, který udrží dveře poote-
vřené. Některé věci tak můžete vyřídit 
bezpečněji.

 - Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či ji-
ných služeb (odečet plynu apod.), nechte 
si předložit jeho služební průkaz, nebo 
ještě lépe zavolejte na úřad nebo institu-
ci, na kterou se jeho pracovník odvolá. V 
případě jakýchkoli pochybností trvejte 
na tom, že o nabízenou službu nestojíte.

 - Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbo-
hatnutí. Podomní nabídky výher v loterii 
nebo výhodných koupí odmítejte – v na-
prosté většině jde o podvod.

 - Své peníze nikdy nesvěřujte osobám, 
které neznáte. Ani pod příslibem, že 
vám do zástavy přenechají např. dokla-
dy (mohou být zcizené) nebo finance 
v cizí měně (může se jednat o padělky).

 - Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. 
Napište si jejich telefonní čísla, v případě 
potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.

 - Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, 
hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefo-
nu, abyste mohli co nejrychleji přivolat 
pomoc. 

 - Nepodvolujte se nátlaku cizích lidí (ani 
rodinných příslušníků) k podpisu zá-
važných dokumentů, např. k převedení 
bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí 
peněžních půjček. Vše si v klidu a pečli-
vě promyslete.

 - Závažná rozhodnutí o vašem majetku 
konzultujte s právníkem, nechte si po-
radit od dalších věrohodných osob. Vět-
šina institucí a nevládních organizací, 
která poskytuje pomoc seniorům, nabízí 
i bezplatnou právní poradnu. 

por. Mgr. Daniela Vlčková v. r.
komisařka    

náměstí nainstalovat sousoší, vytvořené 
v jeho ateliéru, částečně sloužící jako la-
vičky. Financováno je zcela z účelových 
darů soukromých firem, takže nijak neza-
tíží rozpočet města a kromě toho, že bude 
sloužit našim dětem a prostor zkrášlí, je 
dle mého názoru jeho velkým přínosem 
také to, že jsme mohli podpořit práci mla-
dého, místního umělce. Jsem si jistá, že si 
tento sympatický, skromný, mladý sochař 
i jeho dílo u Radničního náměstí získají 
přízeň našich občanů.  

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka
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Před začátkem letních prázdnin žáci 
ekologického kroužku Mateřské školy ve 
Vratimově Datlíci a žáci ekologického 
kroužku Základní školy Vratimov, Datyň-
ská navštívili provozovnu FCC Vratimov, 
v níž se třídí komunální odpad. 

Přijali jsme pozvání, abychom se podí-
vali, jakým způsobem se třídí komunální 
odpad na této pobočce v našem městě. Po 
celou dobu se nám věnovali zaměstnanci 
firmy, kteří dbali na naši bezpečnost a zá-
roveň nám každý krok zpracovávání odpa-
du vysvětlili. Děti si prošly celý areál a vi-
děly, co se děje s odpadem od doby, kdy ho 
popelářské auto vyklopí na prvním stano-
višti, až po jeho úplné roztřídění podle ma-
teriálu a nakládku do kamionu, kdy putuje 
k dalšímu zpracování. Na konci prohlídky 
obdržely děti metodické pomůcky, které 
jim jistě pomohou správně třídit odpad.

Dalším velkým přínosem této akce bylo 
opět to, že se jí společně zúčastnily děti 
obou škol.  

Exkurze malých ekologů do FCC Vratimov

V sobotu 1. října byl za účasti devíti de-
sítek vytrvalců odstartován již 24. ročník 
silničního běhu Zlatý podzim. Závod je 
dlouhý 10 km a trať je poměrně těžká s ně-
kolika táhlými kopci. Opět jsme měli štěstí 
na krásné slunečné počasí.

Mezi ženami, kterých bylo na startu 
31, vyhrála několikanásobná mistryně re-
publiky, reprezentantka Petra Pastorová 
z Maratonklubu Seitl Ostrava, vítězka 
ostravského CRAFT RunFest maratonu 
z předchozího týdne, před další repre-
zentantkou a dorosteneckou a juniorskou 
mistryní republiky Veronikou Sieberto-
vou z TJ Slezan Frýdek-Místek.

Překvapivým vítězem kategorie mužů 
byl teprve šestnáctiletý talent René Sasyn 
z oddílu 1. běžecký Jablunkov, který o dvě 
vteřiny porazil reprezentanta Jana Zema-
níka. Zemaník je mj. skvělým horským 
běžcem, několikanásobným vítězem ma-
ratonu L24, kde na ledu a sněhu (závod se 
běhá v lednu) dokázal 13 x v průběhu 24 
hodin oběhnout okruh Ostravice - Lysá 
hora - Ostravice. Byl šestý v červnovém 
maratonu Ultra Sky Madeira (55 km, pře-
výšení 5 000 m) a je vítězem mnoha běhů 
do vrchu i horských maratonů. Až na 
dalších místech zůstali takoví borci jako 
Aleš Miko, Matouš Vrzala či Jan Fousek. 
V závodním poli i letos byli Angličané a 
neztratilo se ani 11 účastníků a účastnic z 
Vratimova a Horních Datyň. Nejúspěšnější 

Mateřská škola ve Vratimově stejně 
jako Základní škola Vratimov, Datyňská, 
se oblasti výchovy k ekologii věnují již 
dlouhodobě. Od školního roku 2015/2016 
se nově obě školy účastní mezinárodního 
projektu Ekoškola, sdružení Tereza. Jde o 
mezinárodní vzdělávací program, stavěný 
především na aktivitě dětí, kdy jsou pro-

Běh Zlatý podzim – úspěšná tradice
byli Jiří Kaplan, Radek Nitka, Zuzana Vít-
ková, Lukáš Vandrol, Vladimír Štalmach, 
Aleš Cesar, René Veselý, Tereza Jeřábko-
vá, Martin Zlatkovský, Lucie Kročková a 
Marcela Kratochvílová.  

Vysoká účast už zdaleka není překva-
pením, závod je jedním z nejoblíbenějších 
v kraji nejen pro pestrost těžké kopcovi-
té tratě, ale i pro bezchybnou organizaci, 
kterou zvládáme v pouhých dvou lidech a 
také pro skvělé zázemí, kterého se závod-
níkům dostává ve Společenském domě. 
Dík proto patří pracovnicím Kulturního 
střediska Vratimov, společnosti Stravová-
ní Čavojská s.r.o za závodníky každoročně 
opěvovanou zelňačku, za pomoc obvodní-
mu oddělení Policie ČR a firmám KES-ka-
belové a elektrické systémy, spol. s r.o. a 

Mobal, s.r.o. za finanční podporu. A všem 
závodníkům za účast a výborné výkony 
na těžké trati, kde si všichni sáhli na dno 
svých sil!

Četné ohlasy, které po závodě přišly sms 
zprávami i mnohými maily, potěšily, ale 
jsou i závazkem do příštích ročníků.

Všechny účastníky samozřejmě zveme 
i na 25. ročník Zlatého podzimu v říjnu 
2017, ale také na již 33. ročník Jakubova 
lesního běhu Důlňákem v dubnu. Do té 
doby se dá natrénovat mnoho kilometrů.

Fotografie na  http://mkseitl.rajce.idnes.
cz/Zlaty_podzim_2016, http://bksak.rajce.
idnes.cz/10_KM_VRATIMOV_ZLATY_
PODZIM_2016-10-01

Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

střednictvím sedmi kroků vedeny k šetr-
nému chování k životnímu prostředí.

Spolupráce obou organizací bude pokra-
čovat i v tomto školním roce, kdy máme 
naplánované akce na téma Odpady a Ptáci.

Ing. Lenka Kičmerová, ZŠ Datyňská
Simona Gajdová, MŠ Vratimov 

foto Běžecký klub Vratimov

foto Simona Gajdová
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Ve dnech 17. až 19. září proběhla v Kul-
turním domě v Horních Datyních výstava 
organizace zahrádkářů. Na této tradiční 
podzimní akci se opět mohli návštěvníci 
potěšit ukázkou vypěstování truhlíkových 
květin, ovoce, zeleniny, okrasných keřů 
a v neposlední řadě i květinových vazeb 
a úspěšného pěstování tropických rostlin. 
Zahrádkáři a naši příznivci předvedli to 
nejlepší, co dokázali v letošní sezóně vy-
pěstovat; rozmanitost produktů byla veliká.

Aranžmá celého sálu připravily členky a 
členové zahrádkářské organizace za každo-
roční pomoci paní Grygárkové, která vy-
tvořila živé vazby, pana Miroslava Slívy, 
který jako každoročně předvedl své kak-
tusy, pana Jiřího Rady, který vystavil obří 
dýně. 

Členky TJ Sokol Horní Datyně se po-
chlubily svou vypěstovanou zeleninou. 
V oblasti pěstování ovocných stromů 
představili své odrůdy nejen zahrádká-
ři. Svou ukázku starších poctivých odrůd 

Podzimní výstava zahrádkářů
předvedli pan Neborák, pan Špalek, pan 
Sládek, pan Hořínek a další.

Velice zajímavou expozici vytvořil pan 
Jan Sládek a pan Vladimír Kuchař, kteří 
dali návštěvníkům možnost nahlédnout 
do minulosti Horních Datyň archivními 

Městská knihovna Vratimov

dokumenty, dobovými fotografiemi a mu-
zejními kousky starých nástrojů.

Své místo na výstavě měly i děti ZŠ a 
TJ Sokol. Předvedly své výkresy a de-
korace z přírodních materiálů a pondělní 
dopoledne tak patřilo jim v rámci prohlíd-
ky a soutěží. Byly jim rozdány diplomy a 
sladkosti.

Prezentace firmy Lampart – realizace 
zahrad – přiblížila především mladým ná-
vštěvníkům možnosti úpravy jejich zahrá-
dek v moderním stylu. Příjemným zážit-
kem pro návštěvníky byla i přítomnost paní 
Danuše Slívové, která úžasným způsobem 
předváděla výrobu doplňků z materiálu 
Pedig a svou šikovností potěšila především 
ženy.

Poděkování patří všem, kteří se podí-
leli na přípravě a průběhu této výstavy a 
ochotně připravili pro veřejnost příjemný 
víkend, který nebyl opět jen akcí nás za-
hrádkářů ale všech, kteří byli  ochotni pro 
veřejnost něco hezkého udělat.

Vladimíra Červová
ZO ČZS HD  

Ve dnech 3. až 7. října 2016 proběhl v 
naší knihovně Týden knihoven, který byl 
jako každoročně velmi pestrý. Četly jsme 
předškoláčkům v Mateřské škole Vrati-
mov z knih Miloše Macourka a Václava 
Čtvrtka. Ve středu 5. října nás navštívila 
spisovatelka knih pro děti Lenka Rož-
novská. Pro žáky třetích tříd základních 
škol Vratimov představila autorská čtení a 
besedy z knihy Mobilmánie v pohádkové 
říši, které měly ohromný úspěch. 

V pátek 7. října byli druháci, už tradič-
ně, pasováni na čtenáře. Pasoval je sám 
král a rytíř Václav. Jakmile se paní ředi-
telka přesvědčila, že žáci opravdu četli 
knihu Knihožrouti, kterou dostali v červnu 
v rámci projektu Knížka pro prvňáčka, 
byli pasováni do řádu čtenářského. Všich-
ni žáci dostali diplomy a záložky. Akce se 
povedla, nejvíce se všem líbil rytíř a jeho 
dlouhý meč.

V rámci projektu Spočítáme Vám ROI 
jsme vypočetli míru ekonomické efek-
tivnosti naší knihovny. Tato hodnota činí 
4,88. To znamená, že za každou korunu 
veřejných prostředků vložených do našeho 
rozpočtu poskytla naše knihovna veřej-
nosti službu v hodnotě 4,88 Kč.

U příležitosti akce Den pro dětskou knihu 
zveme všechny děti do knihovny v sobotu 
26. listopadu 2016 od 8.30 do 11.30 hodin. 

Budeme si číst, hrát a soutěžit na téma Po 
stopách velkého Manitou. Přihlášky si 
můžete vyzvednout v knihovně.

Fotografie ze všech akcí Týdne kniho-
ven naleznete na webových stránkách 
knihovny www.knihovna-vratimov.cz.

Místní knihovna Horní Datyně:
Srdečně zve všechny zájemce na výsta-

vu s názvem 50. výročí zimního táboření 
Klondyke 1967–2016. Výstava potrvá do 
12. prosince 2016.

 Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

foto ZO ČZS HD

foto MěK Vratimov
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Stejně  jako loni, tak i letos se vratimo-
vští, paskovští a ostravští debrujáři vydali 
do Liberce na skvělou cestu plnou vědění, 
vědy a  techniky.

V sobotu v poledne jsme dorazili do 
Liberce a po ubytování jsme byli pozváni  
na Den otevřených dveří Dopravního pod-
niku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. 
Tady jsme se mohli podívat na vozový 
park Dopravního podniku města Liber-
ce a projít a prošmejdit jak současné, tak 
historické vozy místních městských drah. 
Kluci si také mohli zkusit, jaké to je se-
dět na místě řidiče autobusu. Závěrečná 
promo jízda, za kterou děkujeme liberec-
kým dopravním nadšencům, už byla jen 
pověstnou třešinkou na dortu. Děkujeme 
tímto Markovi Kašparovi (z Boveraclub) 
a Kubovi Hranickému (z Klubové výlety)  
za doprovod a výklad. Cesta na spodní 
stanici lanové dráhy Horní Hanychov byla 
sice do kopce, ale kdo chtěl vidět (tedy 
spíše nevidět) pohled z Ještědu na město, 
musel tuto námahu podstoupit.

Debrujáři na výletě v Liberci
V horní stanici jsme se podívali do stro-

jovny lanové dráhy, ta lana vypadala mo-
hutně, ale i tak představa, že na nich po 
4 minuty závisí naše životy, v nás budila 
respekt. Stejně tak zajímavá byla prohlíd-
ka hotelu na Ještědu. Po náročném dni a 
skvělých zážitcích jsme si dali dobrou 
večeři a šlo se spát, protože v neděli nás 
čekal náročný, ale dlouho očekávaný den 
v IQ Landii.

Parádní byla expozice liberecké IQ Lan-
die - Paláce vědy a techniky, kde si debru-
jáři hráli 4 dlouhé hodiny. 

Náročný a zajímavý víkend už zakončila 
jen relaxace v kinovoze vlaku IC 513 Opa-
va, který nás bezpečně před osmou hodi-
nou večerní dovezl do Ostravy-Svinova.

Děkujeme Nadaci O2 za podporu.

Radoslav Kaduk a Václav Dušek
vedoucí kroužku 

Dům dětí a mládeže Vratimov je školské 
zařízení zájmového vzdělávání. Naším po-
sláním je smysluplné naplňování volného 
času dětí, mládeže i dospělých. Námětů 
na činnost máme dostatek, jediné, na co 
narážíme při jejich realizaci, jsou finan-
ce. A právě tento „detail“ nám v případě 
projektu „Mezigenerační piknik“ pomohl 
vyřešit náš dobrovolný spolupracovník 
pan David Panek. Jako zaměstnanec fir-
my AWT nám umožnil náš projekt podat 
v rámci sponzorského programu pro za-
městnance „AWT JSME MY“.  

Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM) 
působí v Regionu Slezská brána (RSB), 
který tvoří obce Vratimov, Paskov, Řepiště, 
Václavovice, Sedliště, Šenov, Kaňovice, 
Žabeň, Sviadnov. V posledních letech se 
nám velmi dobře daří mezigenerační pro-

Poděkování za poskytnutí finanční podpory Pozvánka na akci 
DDM Vratimov

V sobotu 12. 11. 2016 pořádá Dům dětí 
a mládeže Vratimov akci s názvem Cesta 
za svatým Martinem. Děti budou hledat 
svatého Martina po cestě, která bude 
označena podkovami a bude plná úkolů 
a soutěží. 

Začátek je u DDM Vratimov v rozmezí 
15.30 – 16.15 hodin. Jakmile v cíli děti 
svatého Martina najdou, čeká na ně od-
měna. Věříme, že kolem nás bude nejen 
spousta usměvavých tváří, ale i sníh, jak 
se od svatého Martina očekává.

Bližší informace naleznete na www.ddm-
vratimov.cz nebo na facebooku. Kontaktní 
osoba: Věra Pacíková, v.pacikova@ddm-
vratimov.cz, 734 443 694.

Věra Pacíková
pedagog volného času

pojení mezi dětmi a seniory. Z této spo-
lupráce vznikla vědomostní soutěž, kde 
pomáhají děti seniorům a senioři dětem 
řešit soutěžní otázky týkající se života v 
našem regionu. Letošním tématem soutěže 
byla příroda Regionu Slezská brána. Právě 
pro účastníky této soutěže byl určen projekt 
Mezigenerační piknik jako odměna.

Jelikož tématem letošní soutěže byla pří-
roda našeho regionu, jsme přesvědčení, že 
touto akcí se nám podařilo propojit hned 
několik důležitých momentů. Jednak jde 
o propojení mezi seniory a dětmi, o vztah 
k regionu, ve kterém žijí, a v neposlední 
řadě o pocit odpovědnosti k životnímu 
prostředí.

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vraitmov

foto DDM Vraitmov

foto DDM Vraitmov

foto DDM Vraitmov
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Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov, fun-
gující při Domě dětí a mládeže Vratimov, 
se o víkendu 8. – 9. října 2016 zúčastnily 
Mistrovství Evropy konané v Anglii ve 
městě Crawley ve sportovní hale K2. Se 
svým vystoupením se utkaly v boji mezi 
14 státy Evropy. Všech 18 dívek předved-
lo ve věkové kategorii junior Accessory 
corps (show) nádherné vystoupení pod 
názvem V divadle a získaly skvělé 5. mís-
to. Celá výprava z České republiky, která 
byla nejpočetnější, patřila k velmi úspěšné 
reprezentaci mezi ostatními státy a v zá-
věru jsme slyšeli hrát nejčastěji právě naši 
hymnu.

Soutěžní pobyt jsme zakončili výle-
tem do Londýna, kde jsme navštívili 
nejznámější památky. Viděli jsme Big 
Ben, Tower bridge, střídání stráží v Hor-
se Guards Parade, Buckingham palace a 
mnoho dalšího. Neopomněli jsme navštívit 
i obchody, kde si především holky užily 
„shoppingování“. Celým Londýnem jsme 
projeli patrovým autobusem, který nám 
poskytl výhled na město z výšky. Bonu-
sem bylo neobvykle slunečné počasí.

Závěrem gratulace děvčatům za před-
vedený výkon. Poděkování všem sponzo-
rům a rodičům děvčat, bez kterých by se 
tato akce neuskutečnila. Jsou to zejména: 

Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov na Mistrovství Evropy v Anglii
Moravskoslezský kraj, Město Vratimov, 
DDM Vratimov. Děkujeme paní Matuš-
kové za výrobu loutek, panu Mudrikovi a 
panu Hloušovi patří velký dík za výrobu 
rekvizit, paní Lakomé za ušití krásných 
kostýmů. Děkujeme všem dalším rodi-
čům, kteří pomáhali s přípravou. Nemohu 

Klondyke 2016
Klub českých turistů Slezská brána 

Horní Datyně, oblast Moravskoslezská, 
Vás zve na jubilejní 50. ročník zimního tá-
boření ČR, Beskydy - vrchol hory Kaluž-
ný, 994 m n. m. dne 9. až 11. prosince 2016.

Tradiční slogan: Již po padesáté se se-
jdou o druhém prosincovém víkendu tu-
risté, táborníci, skauti, trampové, vodáci, 
horolezci - muži i ženy, mládež a všichni 
milovníci bílých dálek a nocí strávených 
za třeskutých mrazů u ohňů. Po deseti le-
tech na Smrku, deseti na Travném, deseti 
na Ropici, deseti na Slavíči to bude letos 
po desáté na Kalužném. Celkem 50 roč-
níků akce v nepřetržité řadě je jistě důvo-
dem k účasti tradičních i nových účastní-
ků. Oldpardi budou tábořit na Martynkově 
louce poblíže chaty Slavíč. 

Vítáme i příznivce paní Zimy, kteří při-
jdou v sobotu pozdravit své přátele a zná-
mé. 

Slavnostní pozdrav zazní v sobotu na 
tábořišti Kalužný u vatry ve 12.30 hodin 
slovy předsedy KČT Horní Datyně Honzy 
Sládka. Zahájení Společným chórem Bes-
kyde, Beskyde…, jako uvítání paní Zimy.

U chaty vztyčíme vlajku KČT, na vrcho-
lu Kalužného zavlaje vlajka ZT Klondyke 
na šestimetrovém stožáru ve výšce přesně 
1 000 metrů nad mořem.

Slavnostní setkání KČT, zakladatelů 
„Klondajku“, prvních účastníků, pamět-
níků, vzácných hostů a všech zájemců se 
uskuteční v sobotu 26. 11. 2016 ve 13 hodin 

zapomenout poděkovat za celoroční práci 
i trenérce Renátě Hloušové.  

Renáta Böhmová
DDM Vratimov

ve velkém sále Kulturního domu v Hor-
ních Datyních.  

Autobus č. 21 z Ostravy stojí u schůdků 
do Kulturního domu v Horních Datyních.

Jan Sládek
Klub českých turistů HD

foto DDM Vraitmov

foto KČT HD
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Kronika města Vratimova část 60., rok 1938
Koupaliště

V letní době stal se Vratimov cílem ti-
síců výletníků, kteří se do naší obce cho-
dili koupat. Před desíti lety začlo toto 
koupání z nepatrných začátků nabývati 
stále větších rozměrů až v r. 1933 a poz-
ději dostoupily návštěvy přírodního kou-
paliště v řece Ostravici v neděle a svátky 
více než 10 000 osob. Také každým rokem 
byly případy utopení. Tyto četné návštěvy 
koupaliště podnítily podnikavé hostinské 
ku zřizování prodejních stánků. Hostinští 
Josef Šodek, Karel Paskovský a Monika 
Jurečková-Hrdá vystavěli na koupališti 
stálé prodejní budky a dělali v nich dobré 
obchody. Žel, že toto hromadné koupání 
v přírodním terénu, porostlém křovinami 
a navštěvované i nevázanými lidmi, nepo-
vzneslo nikterak veřejnou mravnost. Po 
této stránce bylo mnoho stížností

Mezinárodní poměry se zhoršily do 
té míry, že vyzbrojené Německo docela 
otevřeně vyhrožovalo svým sousedům. 
V březnu vtrhl Hitler se svými sfanati-
sovanými hordami do Rakouska a zbavil 
ho samostatnosti. To byl signál našemu 
národu k mimořádné ostražitosti, protože 
každý tušil, že pak přijde na řadu naše re-
publika jako další oběť německého výbo-
je. Toto tušení se ukázalo správným. Už 
21. května pokusil se Hitler přepadnouti 
republiku, ale pohotovost naší armády a 
občanstva byla tak skvělá, že jeho pokus 
se nezdařil. Vyhlášená částečná mobilisa-
ce byla rychlá, tak přísun aktivních armád 
na hranice, že se ani nepokusil hranice 
napadnouti, zjistiv, že jsou příliš dobře ob-
sazeny a střeženy. V té době naše občan-
stvo prokázalo vzácnou svornost a vlaste-
nectví a jednotně se semklo okolo svého 
presidenta. Bylo odhodláno i proti přesile 
brániti svou zemi. Na veřejných projevech 
nadšeně souhlasilo s naprostou neústup-
ností brániti celistvost republiky.
21. květen 1938

Napětí po 21. květnu ochablo, ale vý-
voj šel dále. Sudetští Němci, rozhodnuti 
odtrhnouti poněmčené kraje od republiky 
na oko vyjednávali s vládou o tak zvanou 
autonomii. Ale činili jen proto, aby roz-
hodnutí oddálili. Dospělo to tak daleko, že 
o naší vlasti bylo rozhodnuto v Mnicho-
vě bez nás. Když se předtím poměry tak 
zhoršily, že Němci v pohraničí vraždili 
české úředníky, četníky a finanční stráže 
a vyvolali povstání, bylo u pohraničí vy-
hlášeno stanné právo a když Hitler hrozil 
znásilniti stát, byla dne 23. září vyhlášena 
mobilisace. Nálada občanů u nás v době 
mobilisace byla skvělá. Nástup branců byl 
nadšený a obyvatelstvo se vyznačovalo 
nadějně, bojovně, nebojácně, odvážně a 

jednotně a věřilo v dobrý výsledek jedná-
ní naší vlády.

V naší obci konali hned dobrovolníci, 
zejména členové Sokola hlídací službu na 
trati veřejných komunikacích apod. Též 
CPO (civilní protiletecká ochrana) konala 
celé dny a noci službu.
Úpadek němectví

V tomto roce byl úpadek němectví ve 
Vratimově takový, že v německé škole bylo 
jen 8 dětí (3 chlapci a 5 děvčat). U srovná-
ní počtu dětí z roku 1912 (doba postavení 
německé školy), kdy počet dětí německých 
převyšoval počet českých, je tento stav pro 
Němce katastrofálním. Ovšem v r. 1912 to 
nebyly děti německé, ale děti českých ro-
dičů, donucených germanizující továrnou 
posílati je do německé školy. Osvoboze-
ním národu v r. 1918 se tyto poměry znač-
ně změnily.

Další státně politické události, zejména 
odstoupení zněmčelého území mnichov-
ským diktátem působily na občanstvo 
drtivě a bylo ve svých nadějích trpce zkla-

máno. Mnichovský diktát měl zničující 
účinek na myšlení lidu. 

Pak začala neblahá doba tak zvané dru-
hé republiky, když se předtím vzdal Dr. 
Beneš úřadu presidenta, což občanstvo 
naše přijímalo s velkým smutkem a polito-
váním, naplněno obavami z věcí příštích.
Hácha presidentem

Presidentem byl pak zvolen  E. Hácha. 
Národu celkem neznámý a nemající důvě-
ry národa, protože požíval důvěry Hitle-
rovy. Nálada v občanstvu byla velmi stís-
něna.

Nastalo podezřelé a nucené sjednocová-
ní národa v tak zvaném „národním sou-
ručenství“. Právě v době předmnichovské 
se neklamně prokázalo, že politická růz-
norodost a více politických stran národu 
neškodilo a tento se v době vážné úplně 
sjednotil, zapomněl na politickou přísluš-
nost a stát jako pevná hradba jednotně, 
čelíc nebezpečí. 

pokračování příště

Německá škola, foto archiv KS Vratimov

Koupaliště, foto archiv KS Vratimov
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Listopad
 v kulturním středisku

program ve Společenském domě Vratimov

  2. listopadu   16.00 galerie výstava Josef Odráška   
   a jeho žáci
  3. listopadu   15.00 učebna č. 11 autoškola
  3. listopadu   16.00 galerie výstava Josef Odráška   
   a jeho žáci
  4. listopadu   15.00 velký sál schůze STP
  7. listopadu   16.30 kinosál zkouška ZUŠ
  8. listopadu   18.00 kinosál přednáška
   Za dřevěnými kostely
  9. listopadu   14.00 velký sál setkání představitelů   
   města se seniory
  9. listopadu   16.00 galerie výstava Ptáci na krmítku 
10. listopadu   14.00 velký sál setkání představitelů   
   města se seniory
10. listopadu   15.00 učebna č. 11 autoškola
10. listopadu   16.00 galerie výstava Ptáci na krmítku 
11. listopadu   8.30,10.00 kinosál Michal Nesvadba
   Michalův salát
13. listopadu   10.00 kinosál Nedělní pohádka
   Patt a Matt 2
14. listopadu   16.30 kinosál zkouška ZUŠ
16. listopadu   16.00 galerie výstava Ptáci na krmítku
19. listopadu   19.00 velký sál Countrybál
21. listopadu   16.30 kinosál zkouška ZUŠ
23. listopadu   16.00 galerie výstava Ptáci na krmítku
24. listopadu   15.00 učebna č. 11 autoškola
24. listopadu   16.00 galerie výstava Ptáci na krmítku
25. listopadu   10.00 KS Rozsvícení vánočního   
   stromu s jarmarkem
27. listopadu   15.00 velký sál Mikuláš pro veřejnost
28. listopadu   16.30 kinosál zkouška ZUŠ
30. listopadu   16.00 galerie výstava Ptáci na krmítku

Program v Kulturním domě Horní Datyně

  4. listopadu   19.00 velký sál Halloween párty
  8. listopadu   14.00 velký sál setkání představitelů   
   města se seniory
11. listopadu   19.00 velký sál DIOS Propadlo
   Zatrpklý pyroman 
25. listopadu   18.40 klubovna schůze ZO ČSV
26. listopadu   10.00 velký sál valná hromada KČT HD

KURZY
v kulturním středisku

pondělí 9.30 cvičební sál  cvičení seniorů
 15.45 učebna č.11  angličtina 4. 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 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 na www.ksvratimov.cz. tel.: 595 700 752  
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

výstava bude otevřena od 9. listopadu do 5. ledna 2017 
každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin 

nebo individuálně na tel.: 595 700 751

PtáCI 
nA KRMítKU

představí ptačí druhy, 
které lze na krmítku pozorovat nejčastěji

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

výstava 

zapůjčena z Muzea Beskyd Frýdek-Místek
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Rodinný film 

Angry birds ve filmu 
2. listopadu v 17 hodin                                                                                                                         
USA, 2016, 100´, animovaná komedie, rodinné vstupné (1+1) 
100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupný bez omezení
Režie: Fergal Reilly, Clay Kaytis
Na jistém tropickém ostrově žijí nelétaví, ale jinak velice 
šťastní ptáci. Mezi nimi je však partička neoblíbených 
outsiderů, která tropí samé vylomeniny.  

Rodinný film

Kniha džunglí
9. listopadu v 17 hodin
USA, 2016, 106´, dobrodružný film, rodinné vstupné (1+1) 
100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupný bez omezení
Režie: Jon Favreau
Příběh chlapce Mauglího, vychovaného v džungli vlčí smečkou. 

Sobotní promítání pro nejmenší 

O statečné princezně 
19. listopadu v 10 hodin
ČR, pásmo animovaných pohádek, 68´, vstupné 30 Kč, 
přístupný bez omezení            
Pásmo pohádek: Císařovy nové šaty, Krakonoš a mistr 
Jehlička, O statečné princezně, Čarovná rybí kostička, 
Kocourek Mňouk, Já a Bělovous Zrzunda.

Filmový klub                                                                                                                     

Cesta do fantazie
23. listopadu v 19 hodin
Japonsko, 2001, 124´, animovaný/dobrodružný film, vstupné 
80 Kč, členové klubu 70 Kč, přístupný bez omezení
Režie: Hajao Mijazaki 
Cesta do fantazie je dobrodružný snímek o desetileté dívce, 
která se ocitne v roztodivném městě duchů, bůžků a strašidel. 
Vrcholné dílo světového animátora Hajaa Mijazakiho.

Tenkrát v ráji 
30. listopadu v 19 hodin                                                                                                                    
ČR, SR, 2016, 99´, romantické dobrodružné drama, vstupné 70 Kč, 
přístupný bez omezení 
Režie: Dan Krzywon, Peter Pálka, Lordan Zafranovič                                                                  
Hrají: Vavřinec Hradílek, Vica Kerekes, Simona Stašová, 
Miroslav Etzler, Ondřej Havelka a další.
Film vypráví o českém horolezci Josefu Smítkovi, který 
odmítl nastoupit k totálnímu nasazení v Říši a několik let se 
před gestapem skrýval ve skalním městě Hruboskalska.

kino Hvězda v listopadu
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Patt 
a matt 2

Nedělní divadelní pohádka pro děti
Divadelní agentura Křesadlo

Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

neděle 13. listopadu
 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

ZA DŘEVěNÝMI

KOSTELY

Ing. Miroslav Lysek
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

8. listopadu 
v 18 hodin

komentované promítání fotografií 

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
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

vstupné 50 Kč

Mikulášská nadílka 

Společenský dům
Vratimov, 

Frýdecká 1000/48

s hopsalíneM

vstupné 60 Kč

27. listopadu

v 15 hodin

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

Kulturní středisko
VRATIMOV

VYPRODÁNO!

při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení



14

Divadelní ochotnický spolek Propadlo

11. listopadu v 19 hodin

Kulturní dům Horní Datyně, Vratimovská 224

vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
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

ZATRPKLÝ PYROMAN

akce v kulturním středisku

VÁNOČNÍ KONCERT

děti ze základní umělecké školy
saxofonistka Andrea Kolmanová Frašová

pátek 16. prosince v 18.30 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48

po skončení koncertu hraje k tanci i poslechu 
vratimovská skupina Stenly Band

občerstvení je zajištěno místní 
známou restaurací

Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska.
Úhrada vstupenek možná i převodem. 
Rezervace a info 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

vstupné 250 Kč

v sále stolová úprava s možností občerstvení

vstupné 60 Kč

Standa Hložek  tanja 
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 MK ČR E 12367

společenská rubrika, oznámení

VZPOMínáME

Dne 1. listopadu 2016 si připomínáme 
3. smutné výročí úmrtí pana

Arnošta Holešinského.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, 

dcery Iveta a Sylva s rodinami.

Dne 25. listopadu to budou 3 roky, co nás 
opustila paní

Boženka Kubáňová.
Vzpomeňte s námi, kdo jste ji znali.

Manžel a dcery s rodinami.

V pondělí 12. 9. 2016 zemřela náhle
ve věku 83 let paní

Ludmila Válečková 
(Minarčíková).

Ti, kdo jste ji znali, uctěte její památku 
tichou vzpomínkou.

Prodej medu od včelaře, tmavý a světlý 150 Kč/kg. Tel.: 739 419 164.

InZERCE PRO VáS

Prodám byt 2+1 ve Vratimově od 1. 11. 2016. Tel.: 705 006 954.

Hledám byt ve Vratimově, ideálně původní stav určený k rekon-
strukci. Tel.: 773 772 018. 

Dne 28. listopadu 2016 vzpomeneme již 
2. smutné výročí úmrtí a zároveň 

dne 24. listopadu 2016 
nedožité 81. narozeniny pana

Františka Chuděje.
S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Dne 10. 10. 2016 oslavila své 
životní jubileum 85 let paní

Vlasta Polachová
z Horních Datyň.

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, 
štěstí a pohody do dalších let.

Rodina.

JUBILEUM

Kulturní středisko
VRATIMOV

prodej v pokladně 
kulturního střediska

Vratimovský kalendář 
na rok 2017

cena 50 Kč

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


