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Ceník svozu odpadu na rok 2017

Sousoší na Radničním náměstí
V článku v listopadovém vydání Vratimovských novin věnovaném revitalizaci Radničního náměstí jsem se okrajově
zmínila o sousoší, které zde také bude.
Výtvarné umění je od nepaměti součástí veřejných prostor měst a obcí. A není
důvod, aby tomu tak nebylo i nyní, kdy
společnost je bohatší a mohla by si o to
spíše investice do umění dovolit. Radniční náměstí by v budoucnu mělo být centrem našeho města, nejen místo sloužící
k zaparkování auta, nýbrž i místo, kde se
scházíme, navzájem setkáváme, bavíme.
Prostě takové náměstí pro lidi, které by i v
dnešní technické době počítačů, mobilů a tabletů mělo dle mého názoru každé
město či vesnice mít. Osobní kontakty
žádnou technikou nenahradíme. Umění nemusí být jen vážné a sochařské dílo
není jen bysta nějaké významné osobnosti. My jsme zvolili kombinaci sochařského díla a funkčního mobiliáře. Tím bude
sousoší mladého sochaře Tomáše Bečky.
Představuje kozí stádo s polštářky, na
které se můžeme i my posadit. Dílo je v
ateliéru již téměř hotové, ale protože dokončení Radničního náměstí se nám z
důvodu nepříznivého počasí posune na
jaro příštího roku, také dokončené sousoší
můžeme instalovat až později, v dubnu až
květnu 2017. Možná bude čtenáře zajímat i
něco ze života mladého sochaře, kterého
představujeme nyní alespoň na fotogra-

foto MěÚ Vratimov

foto MěÚ Vratimov
fiích s částí jeho díla. MgA. Tomáš Bečka, DiS., se narodil v Praze v roce 1986
a po absolvování Střední umělecké školy
grafické v Jihlavě a Vyšší odborné školy
restaurátorské v Brně vystudoval Fakultu
umění na Ostravské univerzitě v Ostravě,
obor sochařství - volná tvorba. Studoval
také v zahraničí na Mimar Sinan Fine
Arts university v Istanbulu v Turecku a
od roku 2013 pravidelně v letním období
pracuje v Sochařském ateliéru Vladimíra
Škody - La Monnerie - Le Montel ve Francii. V současné době po většinu roku žije a
pracuje v Opavě, kde vzniká také sousoší
pro naše náměstí. Informace o financování
jeho tvorby, kterou jsem uvedla v minulém
článku, nebyla přesná, a za to se čtenářům
omlouvám. Také naše město se vedle sponzorských darů podílí na financování tohoto
uměleckého díla, a to částkou 50 000 Kč.
Jsem si jistá, že to jsou správně vynaložené peníze, neboť sochařské dílo, které naše
děti a mladí lidé nejen uvidí přímo v našem
městě, ale mohou s ním být v bezprostředním kontaktu, určitě vzbudí jejich zájem a
v budoucnu třeba i hlubší zájem o umění
nebo o studium na nějaké umělecké škole.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Ze schůze rady
a zastupitelstva
města Vratimova
Dne 17. 10. 2016 zastupitelstvo města
mimo jiné:
-- Schválilo přijetí dotace pro projekt Doprovodné aktivity ve Vratimově k páteřní cyklostezce Ostrava – Beskydy
č. 59 a cyklotrase č. 6064.
-- Schválilo úpravu projektové dokumentace a s tím souvisejících dokumentů Městské knihovny v 1. PP budovy Nákupního střediska, Frýdecká
1094, Vratimov, na projektovou dokumentaci komunitního centra a podání
žádosti o dotaci na jeho realizaci.
Dne 17. 10. 2016 rada města mimo jiné:
-- Souhlasila s ukončením pronájmu prostor sloužících k podnikání nacházejících se v budově č. p. 40, ulice Vratimovská, Vratimov - Horní Datyně.
-- Schválila upravený ceník pronájmu
Hřiště s umělým trávníkem 3. generace (vč. atletické rovinky) Vratimov.
-- Schválila umístění 2 ks zpomalovacích
prahů na MK ulice U Školy, 2 ks zpomalovacích prahů na MK ulice Višňová a neschválila umístění zpomalovacích prahů na MK ulice U Březinek.
Dne 8. 11. 2016 rada města také:
-- Schválila přidělení prostor sloužících
k podnikání na Radničním náměstí
824.
-- Schválila Nařízení města č. 1/2016
o stanovení maximálních cen jízdného v MHD na území města Vratimova.
-- Vyhlásila záměr pronajmout prostor
sloužící k podnikání nacházející se ve
2. NP Nákupního střediska, Frýdecká
1094, Vratimov.
-- Schválila Dohodu o vydání orientačních map města Vratimova.
Celý zápis z jednání Zastupitelstva
města najdete na www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech
místostarosta
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Upozornění
Dovolujeme si upozornit občany na
provoz pokladny Městského úřadu
Vratimov koncem roku 2016:
Středa 14. 12. 2016
8.00 - 11.30
12.30 - 16.30 hodin
Pondělí 19. 12. 2016
8.00 - 11.30
12.30 - 16.30 hodin
19. prosinec bude poslední den, kdy bude
otevřeno pro občany v roce 2016. Od úterý
20. 12. 2016 do pátku 30. 12. 2016 bude pokladna uzavřena.
Začátek provozu pokladny v lednu 2017:
Pondělí 2. 1. 2017		
10.00 - 11.30
12.30 - 16.30 hodin
Pondělí a středa
8.00 - 11.30
12.30 - 16.30 hodin
Úterý a čtvrtek		
8.00 - 11.30
12.30 - 14.00 hodin
Vzhledem k výběru poplatku za svoz
komunálního odpadu a místního poplatku za psa bude pokladna od 3. 1. 2017 do
19. 1. 2017 otevřena denně kromě pátku.
Od pondělí 23. 1. 2017 bude běžná provozní doba.
Dne 18. 1. 2017 bude prováděn výběr
poplatků za svoz komunálního odpadu a
poplatků ze psů na rok 2017 v Horních
Datyních v Kulturním domě - v malém
sále, a to od:
8.00 - 11.30
12.30 - 16.30 hodin
Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor

Pokladna kulturního
střediska
Dovolujeme si upozornit občany, že
pokladna kulturního střediska Vratimov
bude od čtvrtku 22. prosince do pátku
30. prosince uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Kulturní středisko Vratimov

Upozornění
stavebníkům
Upozorňujeme, že dne 12. 12. 2016 bude
z technických důvodů stavební úřad Městského úřadu ve Vratimově uzavřen. Děkujeme za pochopení.
Ing. Renáta Palacká
vedoucí odboru VaŽP

Slavnostní
Vítání občánků
V prosinci pořádá Komise pro občanské
záležitosti poslední slavnostní vítání občánků v tomto roce, a to v sobotu 10. 12. 2016
v Kulturním domě v Horních Datyních a
následující sobotu 17. 12. 2016 v obřadní
síni Městského úřadu ve Vratimově.
Rodiče mohou přihlásit své děti ve věku
do jednoho roku s trvalým pobytem ve
Vratimově nebo Horních Datyních nejpozději sedm dnů před konáním akce.
Telefonicky: 595 705 925 – matrika.
Osobně: Odbor sociálně-správní Městského úřadu ve Vratimově, 1. patro, dveře
č. 1 – matrika.
E-mailem: vecerova.meu@vratimov.cz.
Drahomíra Večeřová
matrikářka

Nabídka práce

Charitní Tříkrálová
sbírka 2017

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do
nového roku budou přicházet do domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané od
1. do 14. ledna 2017 již po sedmnácté
Charitou České republiky. Tři králové
budou přinášet do domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako
poděkování přispěvatelům za podporu
pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc
plyne. Na svátek Tří králů 6. 1. 2017 bude
od 14 hodin na Alšově náměstí v Ostravě - Porubě nabízen Tříkrálový punč a
teplý čaj pro všechny kolemjdoucí.
Děkujeme za podporu služeb pro lidi
v nouzi. Více o záměrech užití Tříkrálové sbírky na webu Charity Ostrava:
www.ostrava.charita.cz
Ing. Dalibor Kraut
Charita Ostrava

Kulturní středisko Vratimov hledá zaměstnance na DPP na kumulovanou
funkci uvaděčky, šatnářky, pokladní kina.
Práce zejména v odpoledních a večerních
hodinách. Požadavky: časová flexibilita,
středoškolské vzdělání s maturitou. Bližší
informace na tel. č. 595 700 753. Vhodné
pro aktivní seniory.
Kulturní středisko Vratimov

Pečujete o nevyléčitelně nemocného člena
rodiny doma? Můžete si říct o pomoc
Mobilní hospic Ondrášek doprovází rodiny, které pečují o svého blízkého v domácím prostředí. Přijde-li chvíle, kdy
není možné pokračovat v léčbě nevyléčitelné nemoci, kladou si nemocní i jejich blízcí otázku: „A co dál?“ Přichází
rozhodování, kdo bude o nemocného pečovat, přicházejí obavy: „Zvládneme to
sami? Je to vůbec možné?“
Je zcela přirozené tyto otázky si klást,
tyto obavy mít. Málokdo z nás ví, jak
pečovat.
Odpovědí může být zkušenost jiných:
„Sestra již od první návštěvy poskytovala manželovi i nám (pečujícím)
neuvěřitelnou podporu, vše v klidu
vysvětlila, na naše otázky neúnavně
odpovídala, s pacientem jednala velmi
důstojně, aplikovala medikaci a pořád
nás ujišťovala, že pečujeme správně.“
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O nevyléčitelně nemocného člověka,
dospělého i dítě, pomáhá pečovat Mobilní hospic Ondrášek. Poskytuje nepřetržitou zdravotní, sociální, psychologickou i duchovní podporu všem členům
rodiny v domácím prostředí. Pečující,
klienti hospice, tak mohou zavolat o pomoc, kdykoli potřebují nebo se kdykoli
poradit, neví-li si rady.
Mobilní hospic Ondrášek působí i na
území města Vratimov. Své služby poskytuje zdarma.
Kontakt: Mobilní hospic Ondrášek,
o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh,
tel.: 725 409 411. Více informací lze najít
na www.mhondrasek.cz.
Mgr. Erika Herzová
odbor sociálně-správní
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Ceník svozu odpadu na rok 2017
Cena na rok 2017

Typ odpadkové nádoby

občané

organizace

Igelitové pytle
Svoz 12x ročně

516,-

Popelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny

1 380,-

1 452,-

Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny

1 128,-

1 176,-

Svoz 1x za 2 týdny

1 728,-

1 800,-

Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto

2 244,-

2 352,-

Svoz 1x týdně

2 760,-

2 892,-

936,-

1 148,-

Biopopelnice 1x za 2 týdny
Kontejnery 1100 l

6 528,-

6 852,-

Svoz 1x týdně

Svoz 1x za 2 týdny

10 440,-

10 956,-

Svoz 2x týdně

18 504,-

19 428,-

Svoz 3x týdně

26 508,-

27 900,-

Stejné zůstává i označení svozu barevnými známkami:
Svoz 1x za 4 týdny 			
zelená
Svoz 1x za 2 týdny			
modrá
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto
žlutá
Svoz 1x týdně				
červená

Občané, kteří žijí osamoceně, pobírají starobní nebo invalidní
důchod a používají k topení ekologická paliva, mohou místo
popelnice využívat igelitové pytle.
Občané, kteří přibližují odpadovou nádobu vzdálenou víc jak 100 m
k místu svozu, mají slevu z ceny.
RNDr. Ivana Hranická
odborVaŽP

IV. Mezinárodní festival dechových hudeb Tworków 2016

Základní umělecká škola
Vratimov a Občanské sdružení
POSPOLU při ZUŠ Vratimov

Soutěžního festivalu se zúčastnil DO ZUŠ Vratimov v červnu
již podruhé. Získal 3. místo a další dílčí ocenění ve velké mezinárodní konkurenci.
Petr Hemerle
ZUŠ Vratimov

Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
úterý 13. prosince 2016 v 18 hodin
kinosál Hvězda
Vánoční náladu Vám navodí nejmenší děti přípravného studia
a žáci hudební nauky, cimbálové muziky Vrzuška a Malina,
Smyčcový orchestr, Vokální soubor Ozvěny, Big Band ZUŠ,
další komorní seskupení a sólisté. Program završí vystoupení
Dechového orchestru ZUŠ.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé.
Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň a Řepišť
se uskuteční dva samostatné Vánoční koncerty v dopoledních
hodinách.

foto ZUŠ Vratimov
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Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!
Výměnu poškozeného vodoměru platí
zákazníci, kteří za něj nesou odpovědnost.
Před zimou a v jejím průběhu je kromě
pečlivého zazimování zahrady a domu
nutné se zaměřit také na to, jak zajistit
před mrazem domovní vodoměr. Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se nepříjemným situacím, které mohou mít kromě
našeho pohodlí negativní dopad také na
naši peněženku.
Kroky, které je nutné podniknout, do
značné míry závisí na tom, kde je daný
vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr
umístěný ve venkovním prostoru v šachtě,
je potřeba zkontrolovat její pečlivé uzavření tak, aby nedocházelo k zbytečnému
prochlazování vnitřního prostoru šachty.
Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí
v hloubce, kde mohou zmrznout, je nezbytné opatřit poklop tepelnou izolací. Je
možné použít například polystyren nebo
minerální izolační vatu – nikoliv však
skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř nemovitosti, je vhodné zabránit vystavení

vnitřní instalace a vodoměru účinkům
mrazu například vnější tepelnou izolací.
Je potřeba zkontrolovat, zda nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například otevřeným, případně rozbitým sklepním oknem. Teplota v daném prostoru by
se měla dlouhodobě pohybovat nad bodem
mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním materiálem.
„K poškození vodoměru může dojít také
v případě, když se někdo snaží zamrzlou
vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm.
Tento extrémní zásah většinou vede k
tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je
nutné ho vyměnit. Poškození plastových
částí vodoměru vysokou teplotou při jeho
ohřevu je zjistitelné po jeho demontáži,“
popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční
dopad na zákazníka, od něhož společnost
SmVaK Ostrava v daném případě vyžaduje náhradu škody spočívající ve výměně
poškozeného vodoměru. Zákazníci totiž
plně odpovídají za jeho zabezpečení. Cel-

Český červený kříž
Uděluje zlatou medaili
prof. MUDr. J. Janského

panu Jiřímu Rogowski,
panu Radomíru Smyčkovi,
panu Lukáši Žáčkovi,
kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Uděluje Zlatý kříž I. třídy

paní Ivetě Janalíkové,
panu Petru Borovému,
panu Karlu Mlýnkovi,
panu Jiřímu Přívratskému,
panu Martinu Kaločovi,
kteří dovršili počet 160 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem
jejich humánního vztahu ke spoluobčanům.
Patří jím dík nejen těch, kterým pomohli vrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava
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ková částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času
potřebného pro jeho montáž. Přesáhne
však částku 2 000 Kč.
Před zamrznutím je třeba chránit také
vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná
nezámrzná hloubka, kde se doporučuje
jako minimální krytí potrubí jeden metr,
ve zpevněných plochách až do 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa
venkovních uzavíracích armatur, místa se
sníženým krytím (např. přechody vodních
toků), souběhy s potrubím dešťových kanalizací, apod.
Mgr. Marek Síbrt
mluvčí SmVaK

Vážení a milí
senioři!

Vánoce, to jsou chvíle, kdy lidé ještě
více než kdy jindy prožívají vzájemnou
blízkost a porozumění. Je to doba prosycená láskou, radostí a spoustou malých
i velkých překvapení.
Ať i ty letošní svátky přinesou hodně
klidu a pohody, ať srdce zaplní štěstí a
nevšední chvíle nás všechny sblíží.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří s
námi spolupracují a kteří nás podporují.
Doufám, že takto budeme pokračovat i
v roce 2017.
Krásné vánoční svátky.
Anna Huppertová
předsedkyně spolku seniorů

Dovolená na ostrově
Pag (Chorvatsko)
Oznamuji, že i v roce 2017 připravuje naše škola týdenní pobytový zájezd
k moři. Bližší informace na stránkách
školy www.masaryk.cz.
				
Mgr. Alice Čavojská
ZŠ Vratimov, Masarykovo nám.
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Sokolské ohlédnutí za letošním podzimem
Jako každým rokem v září opět ožila
naše tělocvična i dětmi. O prázdninách se
cvičení žen nepřerušilo, ale děti si užívaly léta a volných dní a s počátkem nového
školního roku jsme jim opět nabídli gymnastiku, basketbal a cvičení pro rodiče a
děti. Všechny probíhající hodiny jsou plně
obsazeny a proto máme radost, že děti
mají chuť sportovat.
V pátek 23. 9. 2016 proběhl již 9. ročník
Běhu Naděje s 844 registrovanými účastníky a darem 11 737 Kč odeslaným na
konto pro výzkum léčby rakoviny. Všem
dárcům děkujeme, stejně jako patří díky
za spolupráci i místním a okolním školám,

mateřské škole, MěÚ, kulturnímu středisku, hasičům a studentům SZŠ z Ostravy.
Teď v prosinci nás čeká již tradiční
Čertikiáda pro děti, a to 4. 12. 2016 od
16 hodin. Naše čertovské řádění je pojato
netradičně tím, že děti si během odpoledne zaběhají a zacvičí a pak je čeká společná Mikulášská nadílka.
Do blížícího se období Vánoc všem
přejeme málo shonu, pozastavení se, abychom si užili klidu domova a pobytí s nejbližšími.
Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov

Pozvánka na akce Domu dětí a mládeže
Vratimov na prosinec
Mikuláš
Stejně jako každý rok i v letos v prostorách Domu děti a mládeže Vratimov přivítáme svatého Mikuláše a jeho pomocníky,
a to v neděli 4. prosince 2016 od 16 hodin.
Na děti čeká pestrý program plný tvoření,
her a tance. Hodné děti, které budou mít
připravenou básničku nebo písničku pro
Mikuláše, dostanou dáreček.
Rodiče balíček pro své dítě předají u
vstupu, musí být řádně označen jménem a
příjmením dítěte. Pro zájemce, kteří touží
mít vzpomínku, bude připraveno focení.
Za drobný poplatek si domů odnesete hotovou fotografii.
Rezervace vstupenek na recepci DDM
nebo na tel. čísle 596 733 990. Kapacita
míst je omezena, proto neváhejte. Akce
je vhodná především pro děti ve věku cca
2 – 6 let.

foto DDM Vratimov

Sportovní den
Sportovní den pro děti od 8 do 15 let
jsme připravili na sobotu 10. prosince
2016 v tělocvičně v Řepištích. Od 9 hodin proběhne turnaj v badmintonu ve
čtyřhrách mírně pokročilých a pokročilých hráčů. Disciplíny: čtyřhry dětí a
mládeže do 18 let neregistrovaných hráčů. Systém turnaje: utkání hraná na dva
vítězné sety do 15 bodů (případný třetí
rozhodující set bude hrán do 11 bodů v případě rozdílu o 2 body, systém každý s každým).
Od 13 hodin vypukne turnaj fotbalistů,
ukaž své dovednosti ve fotbale, podmínka účasti – 1 fotbalista + 1 rodič (nebo
sourozenec).
Zaregistrovat se můžete na e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz, nebo v recepci DDM
Vratimov, nejpozději však do 8. prosince
2016 do 18 hodin. Požadované údaje pro
přihlášení jsou jméno, příjmení a e-mail
nebo telefon. Přihlášením do turnaje zároveň potvrzujete souhlas se zněním propozic.

Máte staré fotky
Hrabové?
Pomozte vytvořit
publikaci
Ostravský obvod Hrabová oslaví v roce
2017 významné výročí od první zmínky
o této obci. Podle historiků připadá na
tento rok 720. výročí prvního písemného dokladu o Hrabové. Hrabová, která
je dnes samostatným ostravským obvodem, je však ještě starší.
Při této příležitosti místní nadšenci
plánují výstavu a publikaci, která bude
zaměřena na historii obce. Žádají o spolupráci nejen v samotné Hrabové, ale
věří, že by mohli pomoci i lidé z okolí.
Pokud máte staré fotografie, filmy, různá ocenění, písemnosti, třeba i kroje, herecké kostýmy, prostě cokoliv, co může
připomenout více než sedm století obce,
můžete o nich informovat na adrese: historie@ hrabova.eu, kde můžete zasílat
fotografie a kontakty pro osobní setkání, informace, apod.
Pro případné použití v publikaci budeme samozřejmě žádat o váš souhlas.
Miroslav Houžvička
Ostrava-Hrabová

Novinky ze Zlatníku

Galashow mažoretek ZIK-ZAK
Přijďte strávit příjemný předvánoční
podvečer do sportovního areálu Ostrava
na Varenské ulici. V pátek 16. prosince
2016 od 17 hodin se nám představí všechny skupiny Mažoretek ZIK-ZAK Vratimov.
Bližší informace o všech akcích Domu
dětí a mládeže Vratimov naleznete na našich webových či facebookových stránkách: www.ddmvratimov.cz, www.facebook.com/DDMVratimov.

Zima už klepe na dveře a příznivci
zimních sportů už netrpělivě vyhlížejí
sníh. Společně s tím vrcholí příprava
našeho lyžařského oddílu na sezonu. Je
to především úprava lyžařského areálu
na Zlatníku a příprava již 34. ročníku
lyžařské školy. Letos dojde k organizační změně, škola bude pro všechny děti
probíhat v sobotu i neděli, abychom naplno využili sněhové podmínky, které nám
v minulých letech moc nepřály. Z Vratimova na Zlatník bude jezdit autobus nejen
pro lyžařskou školu, ale i pro veřejnost.
A jaké další akce letos chystáme? Lyžařský oddíl vyhlašuje lyžařské závody
pro veřejnost – Memoriál Starého psa.
Jsou zváni všichni vratimovští lyžaři –
mladí i „staří“.
Termíny akcí a bližší informace k LŠ
můžete sledovat na www.skizlatnik.cz.
SKOL!

Věra Pacíková
pedagog volného času

Mgr. Petra Ocelková
lyžařský oddíl TJ Biocel Vratimov
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informace občanům

Městská knihovna Vratimov
Soutěž Lovci perel pro dětské čtenáře
Vyhlašujeme konec soutěže Lovci perel
ke dni 23. prosince 2016. Na pokračování této oblíbené soutěže se můžete těšit
i v následujícím roce. Své nastřádané
Moriony (soutěžní peníze) mohou čtenáři
použít v bazárku, který bude přichystán
od 12. do 23. prosince 2016.
Vánoční soutěž s Medvídkem Pú
Od 1. do 23. prosince bude pro menší
děti přichystána soutěž s Medvídkem Pú
o drobné odměny.
Výstava fotografií Sáry Lipovské
Zveme vás na výstavu fotografií Sáry
Lipovské, která potrvá od 1. do 23. prosince 2016 a můžete ji zhlédnout v půjčovní
době.
Vánoční půjčovní doba ve Vratimově
Knihovna bude uzavřena od úterý 27. do
30. prosince, otevřeno bude v pondělí 2. ledna 2017.
Děkujeme čtenářům i cizím návštěvníkům, kteří nám darovali knihy nebo časopisy.
Místní knihovna Horní Datyně
Výstava 50. zimní táboření Klondyke
1967–2016 potrvá do 23. ledna 2017.

Můžete ji zhlédnout v půjčovní době
v pondělí od 14 do 17 hodin.
Vánoční půjčovní doba v Horních Datyních
Knihovna bude otevřena do 19. prosince
2016 a pak až 2. ledna 2017.
Víte, jak si můžete sami prodloužit nebo
rezervovat knihy? Přes webové stránky
www.hornidatyne.knihovna.info a tzv. Čte-

nářské konto, kde uvedete číslo průkazu a
PIN (rok, měsíc, den narození).
Všem vratimovským a datyňským čtenářům přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku pevné zdraví a
mnoho příjemných chvil s knihou.
Marika Zajíčková a kolektiv pracovnic
Městské knihovny Vratimov

Kronika města Vratimova část 61., rok 1938/1939
Po nastoupení Háchovy vlády byl národ nuceně sjednocován ve spolcích podle
německého vzoru. Mluvilo se v rozhlase
a psalo v novinách o plánech dálnice z
Vratislavi do Vídně přes naše území, o dopravě německých vojsk naší republikou a
o blahobytu, v jakém nyní národ bude žít.
Vše se však ukázalo klamem. Nebylo ani
staveb dálnice, ani blahobytu. Naopak sociální poměry se zhoršovaly a národ nastupoval cestu na svou Kalvárii.
Za této druhé republiky nebyl v naší
obci nikdo terorisován. Fašistická skupina
zdejších občanů byla nepatrná a sestávala
z lidí vážnosti nepožívajících a po stránce
mravní i občanské méněcenných.
Zabírání Těšínska
Druhá těžká rána dopadla na naše občany, když se dověděli, že musíme odstoupiti část Těšínska Polákům, kteří byli
spojenci Hitlerovými. Lidé z českých
obcí Těšínska houfně prchali před terorem Poláků, jiní byli hromadně Poláky
vyháněni. Všecko tam většinou museli
zanechat a zachránili holý život. Do naší
obce přišlo těchto úprchlíků úplně ochuzených 56 rodin a zde našli ubytování.
Také místo poštovního přednosty bylo ob-

sazeno úprchlíkem p. Emilem Gellnarem
z Rychvaldu.
Část obce Šenova a Morávky z našeho
frýdeckého okresu musela býti postoupena Polsku. Tehdy Němci, Poláci a Maďaři
rvali z těla naší republiky kus po kuse jako
supové. Jen Rumuni se zachovali k nám
velmi pěkně, odmítnuvše Němci nabízené
části území našeho státu. Byla to jedna z
nejstrašnějších dob naší historie. Všude
plno úprchlíků a vyhnanců, lidé zbědovaných, zničených, z nichž většina byla
vyhnána, proto, že byli občany českých
spolků jako Sokola, Matice osvěty lidové,
hasičů, sportovních klubů apod. Státní zaměstnanci byli vyhnáni všichni.
Dne 5. října přišli do Vratimova posádkou vojáci pěšího pluku slezského z Místku s podplukovníkem Eliášem v čele a
ubytovali se dílem ve škole a v hostincích.
Dne 12. října byli pak vystřídáni hraničářským plukem, který byl posádkou zde do
16. prosince. Byl to III. prapor hraničářského pluku 4., jehož velitelem byl pplk.
Jindra, vzácný voják, který se s námi brzy
spřátelil. Vojsko bylo ubytováno v Sokolovně a v hostincích. Za večera ze střechy
Sokolovny zaznívala večerka, troubena
krásně vojenským trubačem.
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Poslední, konečná hraniční čára mezi
Polskem a naší republikou, byla stanovena v Šenově 16. listopadu. Po té době
nastalo v naší obci jakési uklidnění.
Předtím nebylo jistoty, zda Vratimov též
upadne za oběť polské nenasytnosti. Při
stanovení hranice zastupoval náš stát generál Hrabčík, který s Poláky vyjednával.
O vlasteneckém ctění našich lidí na Těšínsku svědčí pohnutá skutečnost, že čeští občané Šenova, jejichž usedlosti měly
připadnouti do Polska, na kolenou prosili
generála Hrabčíka, aby to nedopustil.
Drželi ho za plášť a prosili o ponechání v Československé republice. To vida
polský generál, zřejmě vlastenec a lidský
cítící člověk, ustoupil s požadovanou hranicí o několik set metrů zpět. Této události
jsem byl sám svědkem.
Pomník padlým
Dne 20. listopadu odhalen byl v tichosti
za účasti vojska z Místku pomník padlým
vojínům v obecním sadě u Sokolovny.
Účast občanstva byla veliká. Pomník byl
zřízen z veřejných sbírek a stál 17 500 Kč.
Bylo to ve velmi smutné a stísněné době
po obsazení pohraničního území nepřátely a občanstvo bylo sklíčeno událostmi.

informace
občanům
informace
občanům
Hraničářský pluk rozloučil se s občanstvem 16. prosince a z obce odešel.
Pod tíhou této těžké doby nastálo mezi
občanstvem smíření. Staré, vlekoucí se
spory byly zapomínány, političtí odpůrci
se sblížili v přátelství, rodinní nepřátelé
se smiřovali a mezi občanstvem nastávalo
skutečné a upřímné přátelství. Nebezpečí
nám dalo zapomenout na malichernosti
rozdílů mezi námi.
28. říjen nebyl svátkem. Ve škole se
vyučovalo, úřady a továrny pracovaly.
Poprvé od roku 1918 nebyl tento svátek
svátkem. To už náš stát byl pod vlivem
Německa a vláda byla poslušnou plnitelkou rozkazů a přání Hitlerových.
Po rozpuštění komunistické strany byli
zbavení členství 3 její zástupci v obecním
zastupitelstvu, občany řádně zvoleni a nahrazeni jmenovanými (úředně) náhradníky z jiných stran.

1939

V únoru byla zřízena pobočka hudební
školy Dr. Leoše Janáčka z Vítkovic.
Je umístěna ve školní budově. Navštěvuje ji značný počet žactva. Již koncem roku
1938 začal do naší obce příliv uprchlíků
z Těšínska. Od začátku roku přistěhovalo
se do obce dalších 5 rodin, a to je teprve
únor. Nastává potíž s jejich ubytováním.
Tělocvičná jednoty „Orla“ je jimi obydlena.
Zima nebyla tuhá a v březnu dostavily se
plískanice se střídavými, mírnými mrazy.
Okupace
V úterý 14. března večer se roznesla
obcí překvapující zpráva, že Ostrava a
Frýdek jsou obsazeny německým vojskem
a že přes Paskov proudí do Slezska mohutné proudy válečně vyzbrojené německé
armády. Zpráva tato působila na občanstvo drtivě, protože to nikdo nemohl očekávati. Vláda rozhlasem a novinami ujišťovala občanstvo naprostou bezpečností a
budováním blahobytu a tu najednou jsme
obsazení cizí mocí!
Druhý den ráno ve středu 15. března
byla již okolní města a celý kraj obsazen
Hitlerovými vojsky. Němci dali hned vylepiti všude německo-české plakáty (zřejmě již dávno předtím v Německu vytištěné a připravené), v nichž oznamovali, že
přicházejí k nám jako přátelé, že budeme
žít pod jejich vládou v blahobytu a svobodě a že národ náš bude kráčeti vstříc šťastné budoucnosti.
Že nám zaručují autonomii a svobodný
vývoj a že náš národ bude žít svobodně a v
nesmírném štěstí. Aby se každý z nás choval k nim přátelsky a spolupracoval s nimi
na vybudování blahobytu.
Občanstvo však nevěřilo a hledělo do
budoucna s velikými obavami. Občané zakopávali cennosti do země, ukrývali svůj
majetek a hlavně majetek spolků.

Hned první dny okupace německé vojsko do Vratimova nepřišlo. Místní Němci
převzali dozor nad četnickou stanicí, poštou, školami, obecním úřadem a spolky.
Dozor nad poštou převzala Julie Heinrichová, úřednice z továrny, nad školami,
obecnou i měšťanskou, německý učitel
Jurasch a nad obecním úřadem Rudolf
Pollach, Josef Kahanek a Rudolf Hilscher.
Tito tři ještě s učitelem Juraschem svolali
do obecní kanceláře význačnější občany
a všecky obchodníky, kde jim zpupně a
pyšně oznámili, že přejímají kontrolu nad
vším, co se bude díti v obci. Občanstvo
chovalo se ke všemu apaticky. Nervová
vyčerpanost byla všude zřejmá.
Žádné zatčením ani politické, ani jiné
a žádné vraždy se neudály. Po příchodu
německých vojsk asi za měsíc po obsazení (okupaci) rozdávali němečtí vojáci
z kuchyně jídlo, ale šlo pro ně jen asi 10
lidí, kteří později z většiny propadli jako
zrádci německé národnosti. Němci totiž
šířili v Německu lživou propagandu, že
v naší republice umírají lidé hladem, a
že tu své německé spoluobčany vraždíme. Protože je musejí obsazením země
chránit a přivezli též vojenské kuchyně,
aby nás zachraňovali před smrtí hladem.
U nás to však bylo naopak. Němcům zde
nikdo nezkřivil ani vlas na hlavě a jídla a
různých pochoutek byl u nás takový nadbytek, že němečtí vojáci se dosyta najedli
toho, co již v Německu nejméně pět let
ani neviděli.
Kurs německé marky
S vykořisťovatelskou vypočítavostí stanovili Němci pro sebe přímo nejvýhodnější kurs peněz 1:10 tj., že za jednu marku dostal Němec 10 našich korun. Tyto
marky se staly hned platným platidlem a
tak nastalo bezostyšné vykrádání našich
zemí a lidí.
Národní souručenství
Dnem 17. dubna bylo zavedeno povinné
vyučování němčiny ve škole. V květnu a
červnu vyzvala vláda tak zvaného protektorátu všechny občany české národnosti,
aby se přihlásili do nové jednoduché organisace „Národní souručenství“ jinak,
že nebudou považováni za Čechy. Lidé
ze strachu před terorem se tam všichni,
až snad na nepatrné výjimky přihlásili.
V červnu 1939 byly jim vydány členské
průkazy všem občanům (i ženám). V dolní části obce byla provedena částečná kanalisace.
Jan Šimík odchází do pense
Dne 30. dubna odchází na odpočinek řídící učitel z obecné školy pan Jan Šimík.
Narodil se 22. 6. 1880 v Bašce u Frýdku,
vystudoval učit. ústav v Těšíně, načež byl
od r. 1901 – 04 učitelem v Dětmarovicích
a odtud přišel v roce 1904 do Vratimova. Učil tu 35 let a jako vlastenecký učitel
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vychoval dobře několik generací žactva.
Nyní se věnuje jen obci jako její starosta. Zatímním řídícím učitelem v obecné
škole byl od 1. 5. ustanoven pan Alfred
Lampart z Dobré.
Příchod německého vojska
V srpnu přišlo do obce německé vojsko a ubytovalo se v Sokolovně a v hostincích. Byli to Rakušané, mnozí z nich
uměli česky. Potomci českých vystěhovalců z Vídně. Měli také české jména
jako Pavlíček, Vychodil, Zavrtal a podobně. Občanstvo chovalo se k vojsku
nevšímavě, nedůvěřivě, ba nepřátelsky.
Každý z těchto vojáků mohl poznati a poznal, že občanstvo si nepřeje styků s nimi.
Zajímavé je, že tito rakouští občané byli
lživou propagandou tak zpracováni, že
byli přesvědčeni, že náš národ chtěl býti
Německem obsazen a začleněn do německé říše, že o to žádal a že „ochranu Říše“
dobrovolně, svobodně a nadšeně přijal.
Jak záměrně měla německá propaganda rozděleny úlohy. Prušákům namluvili,
že tu vraždíme Němce a vypalujeme německé vesnice, zatím co Rakušákům vtloukali něco jiného, protože s tím prvním
by u nich nenašli soucitu.
U nás všude začalo hned po okupaci,
když se Němci ujali moci hlásáním jednoty, všecko že má býti jednotné, politické strany byly rozpuštěny a národ
prý najde blahobyt a štěstí v jednotě a ve
spolupráci s Němci. Dříve ale, dokud nebylo odstoupeno pohraniční území, prohlašovali Němci, že spolužití s Čechy je
nemožné a že musí býti území, obydlené
Němci od republiky odděleno. Jakmile však převzali moc nad Čechy, hlásali
jednotu a vybízeli ku spolupráci.
Dne 27. srpna byla v Paskově přejeta
a usmrcena německým vojenským autem Anna Břenková, manželka Františka
Břenka z č. 64. Stala se tak první obětí
německého válečného stroje z naší obce.
Schylovalo se k válce, což bylo každému zřejmo, ačkoliv Hitler a němečtí
podvůdcové křičeli do světa, že žádná
válka nebude. Vždyť i přítomnost vojsk
ve Vratimově nasvědčovala tomu, že se
Němci chystají napadnout Polsko, a proto
u hranic soustředili svá vojska. Děti ve
školách musely býti podle nařízení úřadů
upozorněny a poučeny o symbolech německé říše.
Vyšetřováno bylo, zda jsou ve školách
dětí nearijců (Židů), aby mohly býti odstraněny.
V noci 31. srpna odešla německá vojska
z Vratimova, aby napadla polské hranice.
Tyto překročila téměř bez výstřelu a odporu a pochodovala až do Krakova. Občanstvu se ulevilo, oddechlo si, nebylať
tato návštěva nikterak vítána.
pokračování příště

akce v kulturním středisku

KURZY
v kulturním středisku

Prosinec
v kulturním středisku
pondělí

9.30
cvičební sál		
15.45
učebna č.11		
17.00
cvičební sál		
17.15
učebna č.11		
18.00
cvičební sál		
19.00
cvičební sál		
úterý
17.00
cvičební sál		
17.30
velký sál		
				
18.00
cvičební sál		
18.35
velký sál		
19.00
cvičební sál		
středa
17.00
velký sál		
čtvrtek
17.00
cvičební sál		
18.00
velký sál		
18.00
cvičební sál		
19.00
cvičební sál		

program ve Společenském domě Vratimov
1. prosince 15:00
učebna č. 11
1. prosince 16.00
galerie
5. prosince 16.30
kinosál
6. prosince 8.30, 10 velký sál
7. prosince 10.00
vestibul
7. prosince 16.00
galerie
8. prosince 15.30
velký sál
8. prosince 15.00
učebna č. 11
8. prosince 16.00
galerie
11. prosince 10.00
kinosál
			
12. prosince 15.00
kinosál
13. prosince 18.00
kinosál
14. prosince 16.00
galerie
15. prosince 16.00
galerie
15. prosince 15.00
učebna č. 11
16. prosince 18.30
velký sál
21. prosince 16.00
galerie
22. prosince 15.00
učebna č. 11

autoškola
výstava Ptáci na krmítku
zkouška ZUŠ
Mikuláš pro školy
prodej
výstava Ptáci na krmítku
večírek spolku seniorů
autoškola
výstava Ptáci na krmítku
nedělní pohádka		
Jak skřítkové slaví Vánoce
zkouška ZUŠ
Vánoční koncert ZUŠ
výstava Ptáci na krmítku
výstava Ptáci na krmítku
autoškola
Vánoční koncert
výstava Ptáci na krmítku
autoškola

Více informací o kurzech na www.ksvratimov.cz. tel.: 595 700 752
nebo na www.facebook.com/ksvratimov.

výstava

Ptáci

Program v Kulturním domě Horní Datyně
10. prosince 9.00
malý sál		
14. prosince 9.00
malý sál		
				
16. prosince 16.00
malý sál		

cvičení seniorů
angličtina 4. ročník
bosu
angličtina 2. ročník
aerobic mix
relax a jóga
aby záda nebolela
vinyasa jóga
pro začátečníky
pilates
vinyasa jóga
bodyform
jóga s Luckou
pilates
jóga s Luckou
bodystyling s Bárou
aby záda nebolela

vítání občánků
Zasedání zastupitelstva
města Vratimov
schůze ZO ČSV

na krmítku

představí ptačí druhy,
které lze na krmítku pozorovat nejčastěji

připravujeme

Tradiční čínská medicína
jak se chránit a připravit na jaro
24. ledna 2017 v 18 hodin
Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48
vstupné 50 Kč
zapůjčena z Muzea Beskyd Frýdek-Místek

Známá ostravská léčitelka Ivana Slámová nám přiblíží
metody čínské medicíny a vysvětlí, jak se preventivně
chránit před mnohými chorobami, které na nás číhají.

výstava otevřena do 5. ledna 2017
každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin
nebo individuálně na tel.: 595 700 751

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

Kulturní středisko
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VRATIMOV

akce v kulturním středisku

Nedělní divadelní pohádka pro děti
Divadelní agentura Křesadlo

JAK SKŘÍTKOVÉ

SLAVÍ VÁNOCE
neděle 11. prosince
v 10 hodin

Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48
rodinné vstupné 90 Kč
dospělí 70 Kč • děti 45 Kč
vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska
úhrada vstupenek možná i převodem
rezervace a informace na tel: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení

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

Kulturní středisko

VRATIMOV

VÁNOČNÍ KONCERT
žek

o
Standa Hl

Tanja

děti ze základní umělecké školy
saxofonistka Andrea Kolmanová Frašová
po skončení koncertu hraje k tanci i poslechu
vratimovská skupina Stenly Band

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

vstupné 250 Kč

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

Kulturní středisko

VRATIMOV
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společenská rubrika, oznámení

VZPOMÍNÁME
Proč to tak musí na světě být, že musí ten
nejdražší člověk odejít? V našich srdcích Tě,
maminko, stále máme a není dne, kdy na Tebe
nevzpomínáme.
Dne 6. 12. 2016 si připomeneme nedožité
63. narozeniny naší milované maminky
a babičky paní

Dne 13. prosince 2016 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana

Ladislava Mokroše.
S láskou navždy vzpomíná
syn Ladislav s rodinou.

Marty Sumíkové.
S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se
nezahojí. Dne 4. 12. 2016 si připomeneme
4. smutné výročí úmrtí pana

Ladislava Lampy.

Dne 9. prosince 2016 vzpomeneme smutné
výročí úmrtí paní

S láskou a úctou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Jany Santusové.
S láskou vzpomíná manžel a dcera s rodinou.

INZERCE PRO VÁS
Hledám pronájem 2+1, 3+1 ve Vratimově. Spěchá, solidní jednání.
Tel.: 720 600 006.

Dne 23. prosince 2016 tomu bude 23 let,
co nás opustil manžel, otec, dědeček a
pradědeček, pan

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

Alois Babiš.

Jsem maminka dvou dětí - hledám koupi/pronájem bytu - domečku,
části rodinného domu ve Vratimově - Horní Datyni, popř. nejbližším
okolí. Jsem zaměstnaná, platím seriózně. Prosím, nabídněte, mám
vážný zájem. Tel.: 604 924 741. Děkuji.

Moc nám scházíš.

Srdečně Vás zveme na

Vánoční koncert

Pozvání na

chrámové scholy GRATIAS DEO
pod vedením varhanice Šárky Vrchlabské

Půlnoční bohoslužbu

v neděli 18. prosince 2016 v 16 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově

v Husově sboru ve Vratimově
na Štědrý den 24. 12. 2016 ve 22 hodin

vánoční náladu Vám navodí koledy známé
i neznámé a varhanní pastorely

příjemné prožití Vánoc a nového roku 2017
přeje za NO CČSH Vratimov
Mgr. Gabriela Bjolková - farářka

Římskokatolická farnost Vratimov

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 9. prosince 2016.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov.
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3 200 ks. Tisk: Josef Kleinwächter, Čajkovského
1511, Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Alena Knyblová, grafická úprava a sazba Alena Knyblová.
MK ČR E 12367
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KINO HVĚZDA VRATIMOV - PROGRAM V PROSINCI
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4; www.ksvratimov.cz, www.facebook.com/ksvratimov

Kulturní středisko

Sobotní promítání pro nejmenší
VRATIMOV

Rodinný film

Hvězda betlémská

Doba ledová: Mamutí drcnutí

ČR, 69´, pásmo animovaných pohádek, vstupné 30 Kč,
přístupné bez omezení
Pohádky: Hvězda betlémská, Vánoční stromeček, Krtek o
Vánocích, Sněhulák, Veselé Vánoce aneb Karlíkovo, Čarovné
lyže, Ondra a sněžný drak, Rézi a Brok na vánočním trhu.

USA, 2016, 95´, animovaná komedie, rodinné vstupné (1+1)
100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Michael Thurmeier, Galen Tan Chu
V pátém dílu Doby ledové zažijeme mnohá dobrodružství se
starými známými mamuty - Mannym, Ellie a Broskvičkou,
s lenochodem Sidem, tygrem Diegem a dalšími hrdiny.

3. prosince v 10 hodin

14. prosince v 17 hodin

Seznamka

7. prosince v 19 hodin

ČR, 2016, 90´, romantická komedie, vstupné 70 Kč, nevhodné
pro děti do 12 let
Režie: Zita Marinovová
Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Zuzana Kajnarová,
Marie Doležalová, Šárka Vaculíková, Ladislav Hampl, Petr
Vondráček, Lukáš Pavlásek a další.
Oddychová komedie o tom, že nalezení partnera může být
pěkně tvrdým oříškem.
Rodinný film

Pojar dětem

21. prosince v 17 hodin

ČR, 2016, 70´, pásmo animovaných filmů, rodinné vstupné
(1+1) 100 Kč, jednotlivec 70 Kč, přístupné bez omezení
Režie: Břetislav Pojar, Michal Žabka, Ivan Vít
Pásmo pěti animovaných filmů Břetislava Pojara, na kterých
pracoval v posledních letech svého života.

