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Ze schůze rady města Obecní byty Změna ceny vodného a stočného

pokračování na str. 2

Na posledním prosincovém zasedání za-
stupitelstva v loňském roce byl schválen 
rozpočet pro tento rok a zastupitelé tímto 
určili hlavní priority rozvoje města nejen 
v roce 2018. 

Předpokládané rozpočtové příjmy činí 
220 627 700,- mil. Kč a je v nich zahrnuto 
vedle předpokládaných příjmů v roce 2017 
také 70 000 000,- Kč, které nám zůstaly na 
účtu z roku 2017. Tento přebytek vznik-
nul jednak z důvodu, že jsme nerealizo-
vali všechny investiční akce, které byly 
v tomto roce plánované a pak z úspor při 
veřejných soutěžích na zhotovitele usku-
tečněných staveb oproti předpokladu dle 
rozpočtu projektových dokumentací.

Je nutné připomenout, že podstatnou 
část výdajů rozpočtu města tvoří výda-
je mandatorní, tzn. výdaje pravidelně se 
každý rok opakující, nezbytné pro řádný 
chod města, jeho příspěvkových organiza-
cí apod., které jen rozpočtem protečou do 
financování např. škol, školek, sborů dob-
rovolných hasičů, chodu městského úřadu 
v souladu s právními předpisy, aniž by je 
zastupitelé mohli nějak podstatně ovlivnit. 
Velkou část rozpočtu pak tvoří výdaje na 
běžnou opravu a údržbu městského ma-
jetku, veřejné osvětlení, místní hromad-
nou dopravu, péči o zeleň, zajištění pro-
vozu koupaliště, kulturních domů apod. 
Na samotné nové investice, či rozsáhlejší 
rekonstrukce a opravy jde pak zbývající 
část rozpočtu a to, co se nám podaří získat 
v rámci různých dotačních programů, kte-
ré zejména v posledních letech představují 

velmi významnou část výdajů na investice 
ve městě.

Pokud v tomto článku uvádím ceny in-
vestičních akcí, pak jsou jen velmi orien-
tační a vycházejí z předpokladů v době 
schvalování rozpočtu, neboť v termínu, 
kdy musel být článek předložen redakci 
Vratimovských novin, ještě nebyly uza-
vřeny žádné smlouvy se zhotoviteli, takže 
i v případech, že víme, že bude cena odliš-
ná, nemůže být ještě uvedena. 

Dle rozhodnutí zastupitelstva města 
Vratimova jsou v roce 2018 plánovány 
tyto významnější investiční akce a projek-
tová příprava těchto staveb. 

Mezi dotované investice patří oprava 
a rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Vra-
timově v předpokládané ceně 21 mil. Kč. 
Výši poskytnuté dotace odhadujeme na 
cca 15 mil. Kč.

Základní škola na Masarykově náměstí 
prochází postupnou opravou a rekonstruk-
cí, kdy zbývá dokončit zadní trakt s nový-
mi šatnami a poté mohou být dokončeny 
omítky na celé budově školy. Předpoklá-
daná cena dle projektu je 8 mil. Kč.

V Základní škole na ul. Datyňská chce-
me rozšířit družinu o prostory ve stávají-
cím bytě školníka v předpokládané ceně 2 
mil. Kč. 

V tomto roce se podařilo zařadit do re-
alizace vytvoření nových prostor pro obě 
knihovny, vratimovskou i hornodatyň-
skou. Ve srovnání s okolními obcemi pat-
říme mezi ty, kteří ještě nemají podmínky 
pro široké spektrum výchovné, vzdělá-

vací a společenské činnosti knihoven, 
které jsou dnes již samozřejmou součástí 
moderní funkce knihovny, a snažíme se 
to napravit. V prostorách 1 PP v budově 
pod nákupním střediskem COOP by podle 
vypracovaného projektu měla vzniknout 
nová knihovna včetně malé přednáškové 
místnosti, koutku pro nejmenší a internetu 
na volně přístupných počítačích. Současně 
by mělo dojít k dlouho plánované výměně 
některých oken v naší části objektu. V roz-
počtu na to máme 11 mil. Kč.

V Horních Datyních budou na knihovnu 
upraveny prostory v objektu „Datyňky“, 
kdy pro tyto účely je v rozpočtu vyhrazeno 
3 mil. 200 tisíc Kč.

V roce 2017 byla provedena rozsáhlá 
oprava střechy Společenského domu ve 
Vratimově a v tomto roce počítáme s no-
vou omítkou.

Na podzim chceme zahájit odstraně-
ní budovy tvořící zázemí pro koupaliště 
a fotbalové a víceúčelové hřiště a zahájit 
práce na výstavbě nové budovy. Budova 
dle posudku statika je v havarijním stavu, 
museli jsme ji zajistit provizorními pod-
pěrami a z těchto důvodů se snažíme v co 
nejkratším termínu vyhotovit projektovou 
dokumentaci a získat potřebná povolení 
stavebního úřadu, abychom nevyhovující 
stavbu nahradili novou. Projektová doku-
mentace, ze které budeme moci alespoň 
orientačně určit cenu stavby, bude hotova 
na jaře t. r. a pro tento rok jsme vyčleni-
li v rozpočtu částku na demolici budovy 

Rozpočet a investice v roce 2018

 Město Vratimov 
přijme do pracovního poměru 

úředníka na odbor investic a údržby obecního majetku 
- referent na úseku údržby a oprav budov v majetku města 

Plat je stanoven dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě v rozpětí 17.100 Kč až 25.740 Kč měsíčně podle započitatelné 
praxe, možnost přiznání osobního příplatku. Bližší informace naleznete na www.vratimov.cz.

Ing. Renáta Mičulková
tajemnice      
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Oznámení o změně ceny vodného Oznámení o změně ceny vodného 
a stočného od 1. ledna 2018a stočného od 1. ledna 2018

Oznámení o změně ceny stočného od 1. ledna 2018, stanovené na základě modelu OPŽP pro vodu odvedenou kanalizací 
ve vlastnictví města Vratimov (lokalita Podlesí, tzn. ul. Na Podlesí, U Březinek a K. Velčovského a lokalita Horní Datyně).

Rada města vzala na vědomí usnesením č. 63.18 ze dne 20. 12. 2017 kalkulaci ceny pro stočné pro rok 2018 v rámci projektů Od-
kanalizování části Vratimov a Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, I. etapa, která činí 36,82 Kč za m3 bez DPH, tj. 42,34 Kč 
vč. DPH.

Ing. Alena Kašparová
vedoucí odboru INV

a část nové stavby potřebnou k zabezpeče-
ní podloží pod stavbou přes zimní období. 

Na opravu plynové kotelny včetně no-
vých kotlů  pro vytápění kulturního domu 
a tělocvičny v Horních Datyních máme 
v rozpočtu 1 mil. 620 tisíc Kč. 

Rozšíření vratimovského hřbitova jsme 
již 2x odložili, protože velmi přísné pod-
mínky na úseku ochrany vod a hygieny 
prodlužovaly práce na přípravě této akce. 
Nyní vybíráme ve veřejné soutěži zhotovi-
tele a věříme, že tato velmi důležitá stav-
ba bude konečně v tomto roce provedena. 
V rozpočtu je na ni včetně nákladů souvisí-
cích vyčleněno 12 mil. 900 tisíc Kč

Součástí rozpočtu je nový chodník na 
ul. Vratimovská v Horních Datyních,  a to 
v části od ul. Nad Točnou po ul. Na Hra-
nici. Rozpočtová cena činí cca 8 mil. Kč. 
Požádali jsme o poskytnutí dotace ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. Její 
přiznání by znamenalo podstatnou úsporu 
pro město.  

Za finanční spoluúčasti společnosti KES 
- kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. 
(KES) bude opravena část ul. Popinecké. 
Opraven bude úsek navazující na areál 
společnosti KES, který je v nejhorším sta-
vebně technickém stavu. Rozpočet počítá 
s částkou 9 mil.Kč.

Na podzim by měla být zahájena asi 
největší investiční akce v našem městě za 
posledních třicet let. Jedná se o II. etapu 
kanalizace Vratimov, Horní Datyně a na 
ni navazující rekonstrukce ulic Rakovecká 
a K Hájence a oprava stavbou kanalizace 
dotčených dalších komunikací. Odhadova-
né rozpočtové náklady těchto investičních 
prací, které by měly proběhnout v letech 
2018 až 2020 činí cca 140 000 000,- Kč 
a budou hrazeny částečně z dotací EU, 
z úvěru Státního fondu životního prostředí 
a vlastních prostředků města. 

Bez kvalitně připravených projek-
tů a absolvování povolovacího řízení na 
příslušných stavebních úřadech bychom 
nic nepostavili ani neopravili. Město pro-
to věnuje velkou pozornost projektové 
a právní přípravě jak nových staveb, tak 

opravovaných a rekonstruovaných sta-
veb, kdy taková příprava je často časově 
mnohem náročnější, než vlastní realizace 
a zabere nejen měsíce, ale někdy i dlou-
hé roky, zejména v případech, kdy musí-
me řešit v rámci stavby využití pozemků 
cizích vlastníků. Jedná se např. o stavbu 
kanalizací, kdy II. etapu kanalizace Vra-
timov, Horní Datyně, kterou chceme za-
hájit na podzim, připravujeme nejméně 
6 roků. Obdobné je to u stavby a opravy 
chodníků v Horních Datyních na ul. Vra-
timovská, kde jsme třeba zjistili, že jako 
vlastníci pozemků, které potřebujeme pro 
stavbu a se kterými musíme mít uzavřeny 
příslušné smlouvy, jsou v katastru nemovi-
tostí zapsáni ještě majitelé, kteří již dávno 
nežijí.  Proto jsme museli podávat podněty 
k novým vypořádáním dědictví, pomáhali 
zjišťovat potomky zemřelých v rámci dě-
dického řízení apod., což přípravu stavby 
zdrželo o několik let.

V tomto roce zahájíme nebo budou po-
kračovat práce na projektu opravy a rekon-
strukce ul. Družstevní, na projektu výstav-
by nového chodníku od ul. Velčovského 
po ul. K Hájence, opravy chodníku od 
restaurace Nimrod po ulici Adámkova po-
dél ulice Frýdecká. Dále zahájíme opravu 
a rekonstrukci komunikací včetně chodní-
ků ulic U Mateřské Školky, Na Vyhlídce 
a části Okružní. 

Rozšířením automobilové dopravy se 
podstatně změnily nároky na úpravu veřej-
ného prostranství a vedení města se snaží 
rozšiřovat místa, kde je možné zaparkovat 
auta tak, aby nebránila provozu a nepo-
škozovala veřejnou zeleň, což je problém 
např. u bytových domů u ulice Na Herma-
ně. Zde vzniká nový projekt úpravy této 
plochy, kdy chceme nejdříve vytvořit dvě 
studie a dopracovat tu, která bude vybrána 
po projednání s občany bydlícími v této 
lokalitě.

Po rekonstrukci Základní školy na ul. 
Datyňská přijde na řadu úprava prostor 
v okolí této školy. Zde musíme začít 
nejdříve vypracováním studie, posoudit, 
zda vedle školy chceme sportovní halu, 
která by sloužila jak škole, tak veřejnosti 

a podle toho postupně dopracovat vše, co 
je nutné pro zabezpečení chodu školy. Jed-
ná se o sportoviště, parkoviště, přístupové 
chodníky, zeleň apod. Bez toho, abychom 
věděli, jak má okolí školy vypadat, nemů-
žeme začít s jeho úpravami, neboť bychom 
postupovali riziko, že prostředky vynaloží-
me bezúčelně a zbytečně.  

Zastupitelé rozhodli, že budeme pokra-
čovat v pracích na projektové dokumentaci 
pro stavbu domu pro seniory a to v místě 
mezi ulicemi  Popinecká, Husova a Úzká.  
Domov pro seniory s celodenní péčí je 
plánován řadu let a kvalitní projekt odpo-
vídající standardům Krajského úřadu Mo-
ravskoslezského kraje a Ministerstva práce 
a sociálních věcí nám umožní ucházet se 
v blízké budoucnosti o dotace na tuto stav-
bu. 

Pokročili jsme v přípravě projektové do-
kumentace kanalizace v části obce „Zaryj-
ská“, kdy koncem minulého roku se nám 
podařilo dohodnout s posledními vlastníky 
pozemků a můžeme pokračovat v podá-
ní žádosti o vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení. Bude-li ještě do 
konce dotačního období 2014-2020 vy-
hlášen další dotační program na stavbu 
kanalizací a bude-li to prioritou i nového 
vedení města, mohli bychom výstavbu této 
kanalizace ještě v tomto dotačním období 
dotačních programů EU stihnout.

Zastupitelstvo vyčlenilo také prostřed-
ky na přípravu projektu odkanalizování 
části Vratimova v oblasti ulic Adámkova 
a Okrajová. Zde bohužel musíme začít od 
počátku, protože původní záměr, který 
vzniknul asi před 10 lety, je nutno změnit 
způsobem, jak vzešlo ze studie, kterou si 
město nechalo vypracovat odbornou pro-
jekční kanceláří.   

V tomto článku jsou vyjmenovány jen 
významnější investice v tomto roce. Další 
milionové částky město vynaloží na opra-
vu a údržbu sportovišť, bytových domů, 
školek, škol, hasičských zbrojnic, kultur-
ních domů, koupaliště, správní budovy, 
veřejného prostranství, komunikací apod. 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

pokračování ze str. 1
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Ze zaaseedáánnní zaasstuuppitttelssstvaa mmmměsssta
Dne 13. prosince 2017 Zastupitelstvo města mimo jiné:
•  schválilo Rozpočet města Vratimova na rok 2018
•  vzalo na vědomí zhodnocení procesu sloučení Mateřské školy Vratimov a Zařízení 

školního stravování Vratimov, v jednu příspěvkovou organizaci
•  schválilo upravený Operační plán zimní údržby místních komunikací ve Vratimo-

vě a Horních Datyních na sezónu 2017/2018
•  schválilo upravené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Vratimova 

v roce 2018
•  vzalo na vědomí zprávu o ověřovací studii zpracované společností CHVÁLEK 

ATELIER, spol. s r. o. pro možnost realizace domova pro seniory ve Vratimově 
a rozhodlo o zpracování dalších stupňů projektové dokumentace

•  vzalo na vědomí odpověď na petici Prodej pozemků a stavbu dalšího supermarketu 
ve Vratimově si nepřejeme

Celý zápis ze zasedání najdete na webových stránkách města – www.vratimov.cz

ZZe scccchůzzee rraddyyy mměsttaa
Dne 20. prosince 2017 Rada města mimo jiné:
•  udělila souhlas s převodem nájmu prostor sloužících k podnikání nacházejících 

se v Kulturním domě v Horních Datyních  v souvislosti s prodejem obchodního 
závodu

•  schválila Smlouvu o dílo, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem 
Oprava MK ul. Popinecká, část A

•  vzala na vědomí kalkulaci ceny stočného pro rok 2018 stanovené na základě 
Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací č. SML1039/2015/Inv v rámci projek-
tů Odkanalizování části Vratimov a Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, I. 
etapa, která činí 36,82 Kč za m3 bez DPH, tj. 42,34 Kč včetně DPH, předložené 
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

•  schválila Příkazní smlouvu, k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Odkana-
lizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa – TDI (technický dozor investora) 
a BOZP

•  schválila Příkazní smlouvu, na vyhodnocení provozní situace ve vodohospodářské 
infrastruktuře (kanalizace) ve vlastnictví města Vratimova

•  schválila Smlouvu o dílo, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem 
Hasičská zbrojnice Vratimov – rekonstrukce a dostavba objektu

•  schválila Rámcovou dohodu o dílo na stavební práce k veřejné zakázce malého 
rozsahu Provádění oprav a údržby budov a majetku ve vlastnictví města Vratimova 
pro rok 2018

Dne 15. ledna 2018 pak také:
•  schválila výroční zprávu o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
•  schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

určené k úhradě uznatelných nákladů spojených se zabezpečením výkonu regionál-
ních funkcí knihoven pro rok 2018

•  schválila plné znění Přílohy č. 12 ke smlouvám o dodávce tepla a teplé užitko-
vé vody uzavřené mezi městem Vratimov a společností TEPLO Vratimov. Cena 
dodávaného tepla ze společnosti TEPLO Vratimov pro byty, nebytové prostory 
a městské koupaliště zůstává pro rok 2018 na stejné úrovni jako v roce 2017

 Bc. Martin Čech 
místostarosta

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. 02. 2018.
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Obecní byty
Odbor investic a údržby obecního 

majetku MěÚ Vratimova sděluje všem 
žadatelům o pronájem obecního bytu, 
že „Pravidla pro přidělování obec-
ních bytů, které jsou v majetku města 
 Vratimova“, schválena Radou města 
Vratimova dne 4. 09. 2001, č. j. 52.5.9., 
byla doplněna (RM dne 27. 05. 2003, 
č. j. 11.05.14) o vyřazování neaktuali-
zovaných žádostí po dvou letech od její 
první aktualizace.

Žadatel je povinen osobně nebo pí-
semně potvrdit trvání své žádosti kaž-
doročně na počátku kalendářního roku, 
nejpozději však do 31. 03. přísl. roku.

V případě, že se tak nestane, bude po 
dvou letech, po předchozím projednání 
v sociální a bytové komisi, vyřazen.

O vyřazení bude žadatel informován.
Pavlína Fiedorová

odbor investic a údržby obecního majetku

Informace občanům
Město Vratimov vydalo aktualizova-

nou mapu našeho města s vyznačením 
nových ulic včetně čísel popisných 
a firem působících na našem území. 
Zájemci si ji mohou bezplatně vyz-
vednout na sekretariátu starostky nebo 
podatelně (do vyčerpání zásob). 

Bc. Martin Čech 
místostarosta

Rádi pomáháte druhým a máte trochu 
volného času, který můžete věnovat? 
Právě Vás hledáme. Udělejte radost 
svojí přítomností seniorům, kteří žijí 
sami a občas by potřebovali společníka, 
který by s nimi trávil volný čas v po-
době procházek, hraním her, tvořením 
nebo čímkoliv, co si společně vymyslí-
te.

Pro více informací prosím kontak-
tujte paní Ivetu Kaňákovou, DiS., tel.: 
607 225 927.

Mgr.Erika Herzová
odbor sociálně-správní

Hledají se kamarádi pro 
babičky a dědečky. 
Značka: Spěchá!
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Město Vratimov obdrželo žádost Stát-
ního zdravotního  ústavu o umístění mo-
bilní měřicí stanice imisí v našem městě u 
Základní školy na Datyňské ulici. Žádosti 
jsme samozřejmě rádi vyhověli a od led-
na tohoto roku je zde měřeno množství 
znečisťujících látek v ovzduší, a to pra-
chových částic PM10,  SO2, NO2 a CO. 
Koncentraci těchto znečisťujících látek se 
dozvíme na portálu Českého hydrometeo-
rologického ústavu ( ČHMÚ), kde se nově 
objevila i stanice ve Vratimově. Okamžitý 
stav znečistění ovzduší prachovými části-
cemi PM10 zjistíme na stránkách Státního 
zdravotního ústavu (SZÚ) http://air.zu-
ova.cz/imise/. Portál se v současné době 
modernizuje a v nové verzi se již mají ob-
jevit okamžité hodnoty všech na této sta-
nici měřených imisních látek. 

Samozřejmě nás zajímalo, jaký je dů-
vod umístění měřicího zařízení v našem 
katastru a zda souhrnná data z těchto mě-
ření mohou získat i naši občané. Obrátili 
jsme se proto s tímto dotazem na Státní 

zdravotní ústav, pracoviště Ostrava a ob-
drželi jsme tyto informace.

Stanice je součástí takzvaného regi-
onálního imisního monitoringu, který 
ústav provádí ve spolupráci s Moravsko-
slezským krajem a Českým hydromete-
orologickým ústavem již od roku 2011. 
V letech 2011-2014 putovaly mobilní vo-
zíky po 36 předem vytipovaných místech 
v týdenních cyklech, od roku 2015 měří 
kvalitu ovzduší v ročním intervalu vždy 

jen na 3 místech různě v našem kraji. Za-
měřují se na proměření lokalit, kde nejsou 
standardně umístěny stanice stacionárního 
imisního monitoringu. Tímto se upřesňují 
data o kvalitě ovzduší i na místech, které 
nejsou pokryty sítí celostátního imisního 
monitoringu. Stanice bude na místě celý 
rok a výsledky se předávají po ukončení 
celoročního monitoringu na KÚ MSK. 
V praxi to bude znamenat, že výsledky 
za tento rok budou odevzdány na krajský 
úřad do 31. března 2019 a o výsledky si 
budeme moci zažádat tam.

První lednové dny si vedeme docela 
dobře a v tabulce ČHMÚ uváděné namě-
řené hodnoty imisí nepřekračují povole-
né limity. Zatím ale nebyla inverze, kdy 
nás špatný vzduch trápí nejvíce. Věřím, 
že s výsledky ročního měření budeme se-
známeni a uděláme si objektivní obrázek 
o tom, co dýcháme a v jakém prostředí ži-
jeme a pracujeme. 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Vítání občánků v roce 2018
Milí rodičové,

v duchu dlouholeté tradice Vám město Vratimov, spolu s Komisí pro občanské záležitosti, nabízí možnost slavnostního uvítání 
Vašeho děťátka mezi občany Vratimova a Horních Datyň v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově, nebo v Kulturním domě 
v Horních Datyních (dle trvalého bydliště dítěte).

O tuto akci je v našem městě trvalý zájem, v roce 2017 jsme přivítali celkem 41 malých občánků (26 chlapců a 15 děvčátek), z toho 
ve Vratimově 32 dětí a v Horních Datyních 9 dětí. 

Na vítání občánků je možno se přihlásit níže uvedeným způsobem v předem stanovených termínech s tím, že rodiče dávají souhlas 
se zpracováním osobních údajů MěÚ Vratimov (datum narození a adresa trvalého pobytu).

Termíny obřadů v roce 2018:              
Vratimov: 24. března 2018 Horní Datyně: 16. června 2018
 16. června 2018    8. prosince 2018 
 22. září 2018                                                          
 15. prosince 2018                                                 

                        
Telefonické objednávky: 595 705 925 – matrika 
Osobně:    MěÚ Vratimov, 1. patro, dveře. č. 1 - matrika 
Objednávky e-mailem: vecerova.meu@vratimov.cz

Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady vítání občánků bez poplatku, a to pro děti maximálně do stáří jednoho roku věku. Obřady se konají 

vždy v sobotu v dopoledních hodinách, o hodině konání jsou rodiče informování pozvánkou. Fotografování dětí je možno svým 
vlastním fotoaparátem přímo v obřadní síni, nebo je přítomen fotograf pan Petr Šlachta. Rodiče obdrží pro své dítě, kromě dárečku, 
pamětní knížku. V případě, že se z důvodu nemoci nebudou moci rodiče se svým dítětem nahlášeného obřadu zúčastnit, prosíme 
o telefonické odhlášení na čísle: 595 705 925 nebo na e-mailové adrese: vecerova.meu@vratimov.cz  

Drahomíra Večeřová                                   
Jaromíra Maulerová

Barbora Emma Franková, DiS.
odbor sociálně-správní

foto KS Vratimov

Uzávěrka přihlášek je nejpozději 7 dnů před konáním obřadu!

Jaký dýcháme vzduch v našem městě nyní zjistíme 
na portálech SZÚ a ČHMÚ



5

informace občanům

V pátek 5. ledna 2018 se uskutečnila ve 
velkém sále Kulturního domu v Horních 
Datyních  Výroční valná hromada Sboru 
dobrovolných hasičů Horní Datyně. Bě-
hem ní byla vyhodnocena činnost sboru, 
jednotky, oddílu mládeže a hospodaření 
za uplynulý rok. 

SDH Horní Datyně má velmi bohatou 
činnost. V rámci sboru se stará o kulturně-
-společenské vyžití všech našich občanů, 
dále o sportovní aktivity mládeže, spo-
lupořádá letní dětský tábor a víkendové 
pobyty pro děti. Výjezdová jednotka je 
pak připravena pomoci občanům v přípa-
dě požárů, či jiných krizových stavů.

Hasiči v roce 2016 navázali spolupráci 
s OSP Bąków, což jsou dobrovolní hasi-
či z části města Strumień, se kterou má 

město Vratimov uzavřenou partnerskou 
smlouvu o spolupráci. Představitelé obou 
sborů provedli několik výměnných setká-
ní. Během nich se dohodli potvrdit spo-
lupráci oficiálně, podepsáním družební 
smlouvy, kde se oba sbory zavázaly spo-
lupracovat při výměně zkušeností v rámci 
požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 
zorganizovat společné akce mladých hasi-
čů a navštěvovat se během pořádaných 
společenských akcí.  Smlouva byla slav-
nostně podepsána během výroční valné 
hromady 5. ledna 2018 za SDH Horní Da-
tyně starostou sboru Davidem Přidalem, 
DiS. a velitelem jednotky Bc. Martinem 
Čechem. Za OSP Bąków pak podepsali 
prezes OSP (starosta SDH) Marian Hus 
a naczelnik (velitel) Marcin Kajstura. 

Věřím, že spolupráce našich sborů bude 
přínosná pro obě města. Vždyť již teď se 
společně setkáváme při různých společen-
ských akcích, jako jsou například Veliko-
noční stoly, smažení vaječiny, dožínky, či 
různá sportovní klání.

Bc. Martin Čech
velitel JSDH Horní Datyň 

Česko-polská spolupráce našich hasičů

foto JDH Horní Datyně

Vybaví se nám krásná, moderní, nová 
škola. Tak ji ocenili 8. prosince 2017 
účastníci setkání u příležitosti výročí 60 
let od zahájení vyučování na této škole. 
Bývalí učitelé děkují vedení školy, sou-
časným učitelům a zaměstnancům za 

umožnění její prohlídky. Vážíme si úsilí, 
které jste vynaložili na zkrášlení a funkční 
zdokonalení školy. Renomé školy vytváří 
budova, zařízení, ale hlavně pedagogický 
sbor. Přejeme Vám, aby se všichni žáci, 
kolegové bývalí, současní i budoucí rádi 

i po letech vraceli do naší školy stejně, 
jako my. Ještě jednou děkujeme za pozvá-
ní a přejeme do dalších let mnoho úspě-
chů a sil při realizaci nových  projektů.

za bývalé učitele
Anna Klasová

Když se řekne Základní škola Datyňská 

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. 
Přípravy na ně v ZŠ Vratimov na Masary-
kově náměstí začaly již v období prvních 
podzimních plískanic. Celý listopad děti 
v hodinách výtvarné výchovy a pracovních 
činností pilně vyráběly výrobky, kterými se 
pak pochlubili na již tradičním vánočním 
jarmarku. O jejich kvalitě svědčí skutečnost, 
že letošní výdělek z jarmarku byl historicky 
nejvyšší. Všem štědrým návštěvníkům jar-
marku děkujeme.

V hodinách dějepisu se žáci postupně se-
známili se všemi tradičními svátky a s nimi 
spjatými zvyky a tradicemi. Takže si po-
stupně prožili svátek svatého Martina, svaté 
Kateřiny, svatého Ondřeje, svaté Barbory, 
svatého Mikuláše i svaté Lucie. Největší 
očekávání samozřejmě ovládlo naši školu 
5. prosince, kdy ji navštívil svatý Mikuláš 
s nádhernými anděly a skupinkou rozdová-
děných čertů. Naštěstí i letos se jejich na-
dělování obešlo beze ztrát a žádný z našich 
žáků do pekla odnesen nebyl. Všichni žáci 
školy naopak dostali od Mikuláše sladkost, 
kterou zakoupil Klub rodičů a přátel školy. 
Přidanou hodnotou předvánoční atmosféry 
byl živý vánoční stromek, který každoročně 
zdobí vestibul naší školy.

V průběhu adventu se děti zúčastňovaly 
nejrůznějších akcí. Naši žáci prožili neza-

pomenutelný program ve Valašském mu-
zeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
s názvem Vánoce na dědině, navštívili Pla-
netárium Ostrava, pekli perníčky v Ostrav-
ském muzeu, prohlídli si výrobnu tolik oblí-
bené Marlenky ve Frýdku-Místku, soutěžili 
na Vánočním master chefu na SŠSS na ulici 
Krakovské v Ostravě-Hrabůvce.

Nejvíce zábavy přinesl poslední adventní 
týden. Celý týden žáci ve vyučovacích ho-
dinách plnili různé vánoční úkoly a předvá-
děli vánoční zvyky a tradice. V úterý jsme 
zhlédli krásný koncert ZUŠ Vratimov. Ve 
středu navštívilo naši školu oblíbené Di-
vadélko pro školy z Hradce Králové. Při 
jeho představení se děti nejen dozvěděly 
mnoho nového z dějin literatury, ale opět 
se naše tělocvična otřásala smíchem a nad-
šeným potleskem. Žáci 1. stupně se skvěle 

bavili u programu Pohádky z našeho statku 
a žáci 2. stupně u Divadelní učebnice. Po-
slední den patřil třídním projektům. V jeho 
úvodu si osmáci připravili školní hlášení 
o vánočních zvycích a tradicích ve Vratimo-
vě. Celé jejich vystoupení doprovodila krás-
nou hrou na trumpetu Markéta Hrmelová. 
Pak už se žáci 2. stupně vrhli do soutěžení 
a ve svých třídách uspořádali soutěže v ob-
líbených disciplínách – v Dobble, v piškvor-
kách a v pingpongu. Mistry ve svých třídách 
se v Dobble stali: Matěj Cander (6. třída), 
Antonín Hynčica (7. tř.), Bořek Čuda (8. 
třída) a Ondřej Botur (9. tř.). V piškvor-
kách zvítězili: Filip Křivánek (6. tř.), Matěj 
Šindler (7. tř.), Matěj Janák (8. tř.) a Kristý-
na Kaločová (9. tř.). V pingpongu všechny 
své spolužáky porazili: Filip Hrabal (6. tř.), 
Denis Willert (7. tř.), Matěj Janák (8. tř.) 
a Jakub Batfalský (9. tř.). 

Závěr celého dne i celého kalendářního 
roku u nás ve škole patřil třídnickým hodi-
nám, ve kterých si děti navzájem nadělovaly 
dárky, zpívaly koledy, hrály hry, vylsovo-
valy přání pro školní kolektivy, pro paní 
učitelky i pro celou naši školu. Nezbývá 
než jim pop řát, aby se všechna jejich přání 
v průběhu roku 2018 splnila. 

Mgr. Pavlína Kožušníková
 ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Šťastné a veselé Vánoce ve škole
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Pololetky v Aquaparku 
Bohumín
V pátek 2. února budou mít děti pololet-
ní prázdniny. Na tento den připravujeme 
akci nazvanou Aquapark. Pouze pro pře-
dem přihlášené děti.
Kontakt: Věra Pacíková, 734 443 
694, v.pacikova@ddmvratimov.cz.                                                                                                                                              

Badmintonový turnaj
V sobotu 24. února pořádáme pro děti od 
8 do 17 let badmintonový turnaj v katego-
riích A a B. Sejdeme se v tělocvičně v Ře-
pištích. Registrace do 22. února. 
Kontakt: Marcela Grácová, 739 201 077, 
m.gracova@ddmvratimov.cz.                      

Ples bez kravat 
V sobotu 24. února bude pro žáky 6. – 9. 
tříd ZŠ připraven společenský večer pod 
názvem Ples bez kravat. Sledujte naše 
webové stránky, facebook DDM nebo 
vyhledejte členy Dětského zastupitelstva 
města Vratimov, kteří vám podají bližší 
informace. 

Pozvánka na akce Domu dětí a mládeže Vratimov

Ohlédnutí za rokem 2017
  5 obsluhovaných knihoven
  641 registrovaných uživatelů 

(z toho 210 do 15 let)
  28.257 výpůjček
  8.113 fyzických návštěvníků půjču-

jících si knihy
  95 kulturních a vzdělávacích akcí 

pro 5.455 návštěvníků

Připravujeme
Ve středu 21. února navštíví knihov-

nu komiksový scénárista Daniel Vydra 
a představí žákům 5. tříd Základní 
 školy Masarykovo náměstí, komiksový 
workshop.

Srdečně zveme rodiče s dětmi na akci 
Čteme s nečtenáři, kterou jsme nazvaly 
Za zvířátky do Afriky. Těšíme se na vás 
v úterý 27. února 2018 od 16:30 hodin. 

Do 26. února 2018 můžete zhlédnout 
v chodbičce knihovny výstavu s názvem 

Kameny zmizelých - Stolpersteine.
Opět se z pátku 23. na soboru 24. břez-

na 2018 uskuteční naše vyhlášená a dět-
mi oblíbená akce Noc s Andersenem. Na-
zvali jsme ji Letem pohádkovým světem. 
Upozorňujeme všechny rodiče, že akce 
se může zúčastnit pouze 20 dětí a před-
nost mají registrovaní čtenáři knihovny. 

Přihlášky si můžete vyzvednout 
v knihovně od 5. února. Další informace 
k této akci uveřejníme v březnovém vy-
dání Vratimovských novin. 

Kontakt: 
Městská knihovna Vratimov, 
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz
Půjčovní doba: 
pondělí a čtvrtek 9:00–12:00 hod., 
13:00–18:00 hod., 
úterý 9:00–12:00 hod., středa zavřeno, 
pátek 13:00–16:00 hod.

Městská knihovna Vratimov Místní knihovna 
Horní Datyně

informuje

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Zveme Vás na novou výstavu s ná-
zvem Židovské hřbitovy, která potrvá 
do 26. února 2018.

Můžete ji zhlédnout v půjčovní době 
v pondělí od 14 do17 hodin. 

Kontakt: 
Místní knihovna Horní Datyně, 
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info

 Mgr. Hana Pščolková
Marika Zajíčková

MěK Vratimov

Zkratka běžně známá a dlužno pozna-
menat vyhlášená – Klub českých turis-
tů. Dvě významná výročí se sešla v roce 
2018, 100 let republiky a 130 let KČT. Je 
dobře, že společné logo dobře propaguje 
spojitost jubileí 100 a 130. 100 let re-
publiky a 130 let v pohybu. 

KČT byl založen roku 1888. 
Jeho historickými předsedy 
byly věhlasné osobnosti své 
doby. Vzpomeňme alespoň 
Vojtu Náprstka a Jiřího Stanisla-
va Gutha-Jarkovského, zaklada-
tele českého olympismu. Klub se 
zázračně propletl celým složitým 20. 
stoletím, charakterizované rozpadem sta-
rých pořádků, vznikem republiky, změna-
mi společenských systémů a zejména dvě-
ma světovými válkami. Vždy s úspěchem 
usiloval o kvalitu života svých členů a pří-
znivců, ale i pouhých konzumentů svých 

aktivit. Zejména využíváním turistických 
chat a značení v terénu (všeobecně pova-
žované za samozřejmost).

A co u nás? Tělovýchovná jednota byla 
v Horních Datyních založena v roce 1919.  

Uplatňovala mnoho forem činnosti. 
Vlastní cvičení, vystupování (na-

příklad divadlo), výlety s  turis-
tickým charakterem, ale také 
budování materiálního zázemí. 
Blízké Beskydy přece lákaly. 
Při hledání dalších možnos-

tí rozvíjení tělovýchovy v obci 
bylo rozhodnuto o výstavbě turis-

tické chaty v Beskydech na Morávce. 
Ruku v ruce šlo i založení odboru turis-
tiky při TJ. Stalo se tak před více než 50 
lety, v letech 1962 - 1965. Vybudováním 
chaty vzniklo dílo, které podpořilo činnost 
turistů a okolo jejího zvelebování, správy 
a údržby se tvořil dělný kolektiv turistů. 

Vlastní turistická činnost se rozběhla na-
plno. Beskydy se s možností využívání 
chaty ještě přiblížily. 

A datyňští turisté začali vyjíždět dále do 
okolí i cizích zemí. Všechny druhy turis-
tiky našly uplatnění - pěší, vysokohorská, 
cyklo, vodní, lyžařská, auto, mototuristika 
i jeskyňářství. V Evropě není země, kterou 
nenavštívili, málo řek v Česku a na Slo-
vensku, které nesjeli. Kola a lyže rovněž 
nezahálely. Valná hromada v listopadu 
2017 konstatovala dnešní stav 120 členů. 
Od dětí, přes dorost, aktivní věk, po senio-
ry. Neoficiální součást názvu odboru KČT 
Horní Datyně je Slezská brána. Logicky 
proto, že členové jsou i občané sousedních 
obcí, Václavovic, Šenova, Řepišť a dalších.                                                                                                                   
A bonbónky dnešních dnů a let? Jsou ob-
saženy v Plánu hlavních akcí KČT Hor-
ních Datyň 2018. Najdete je na www.
tjhornidatyne.cz. Co připomenout? Plán 
obsahuje 6 akcí pro nejširší veřejnost a de-
sítky dalších pro členy.     

Mgr. Jan Sládek 
KČT Horní Datyně                                                                                                                                          

Výročí KČT 
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TJ Sokol informuje
Nový rok přišel nedávno a s ním 

vratimovský Sokol svým příznivcům 
i všem ostatním přeje rok dobrý, zdravý 
a radostný. 

Přijďte se s námi veselit na maškarní 
ples Šibřinky v sobotu 3. února 2018 od 
19:30 hodin do naší sokolovny. Téma 
tohoto 21. ročníku je Blízká setkání 
třetího druhu aneb mimozemšťané mezi 
námi. 

V neděli 4. února 2018 od 16 hodin se 
těšíme na naše nejmenší, kterým maš-
kará k přinese tančení a zábavu a v So-
kole samozřejmě cvičení. Přijďte si 
udělat radost.

Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov

V tomto období se fotbal již uložil k zim-
nímu spánku, a proto můžeme uplynulý 
půlrok krátce zrekapitulovat. Díky finanční 
podpoře města Vratimova se již náš klub 
nepotýká v existenčních problémech a po-
zvolna probíhá jeho revitalizace. Od nové 

sezóny se nám podařilo nastartovat fotba-
lovou školičku pro děti od 5 let, do které 
se nám přihlásilo a neustále hlásí nejmenší 
fotbalové naděje, což nás velice těší. Pod 
vedením obětavých trenérů se všechny děti 
učí novým pohybovým dovednostem a spe-
cifickým fotbalovým cvičením, které je, dle 
názorů rodičů i dětí samotných, velmi baví. 
Od září se nám naplno rozběhly i soutěže 
přípravek a mladších žáků. Nejmladší pří-
pravka U9 odehrála ve své skupině celkem 
devět utkání a starší přípravka U11 sedm 

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem

Před Vánocemi vydalo Muzeum Tě-
šínska druhé číslo jubilejního 60. ročníku 
časopisu Těšínsko. Přípravu jeho obsahu 
zásadně ovlivnila naprosto bezprecedent-
ní událost v novodobých dějinách našeho 
regionu. Tou se stal cílený žhářský útok na 
dřevěný kostel Božího Těla v třinecké části 
Guty v noci z 1. na 2. srpna loňského roku. 
Výsledkem trestného činu je zánik ikony 
symbolizující po staletí Těšínsko a jedné 
z nejstarších a nebývale hodnotných dře-
věných sakrálních staveb na území Čes-
ké republiky. Proto bylo připraveno číslo 
s mimořádně zařazenou sekcí článků vě-
novaných problematice tragicky zaniklého 
dřevěného kostela. Dohledu orgánů státní 
památkové péče nad spáleništěm a okol-
nostem přípravy vědecké rekonstrukce 
obnovy stavby v širším kontextu (včetně 
pojednání o podobné situaci v Hrabové) 
se věnovala památkářka Romana Roso-
vá. Kampanologicky zaměřený příspěvek 
Tomáše Foldyny sumarizuje základní 
údaje o třech zvonech, které byly zničeny 
zhoubným požárem. Plamenům bohužel 

neunikl ani zvon z roku 1565, jenž se řadil 
k nejstarším na Těšínsku. Jeho fotografie 
zdobí i obálku tohoto čísla časopisu. Pře-
hled epigrafických artefaktů 
s vazbou na mimořádně cen-
ný mobiliář kostela předkládá 
historik David Pindur. Jejich 
ztráta je z hlediska stáří, typo-
logické pestrosti i množství si-
tuovaného na malém prostoru 
obzvlášť bolestivá. 

Aktuální číslo časopisu však 
věnuje mj. pozornost také his-
torii dřevěného kostela sv. 
Jana Křtitele ve Vratimově, 
jehož úlohu převzal na začát-
ku 19. století současný zděný 
chrám (stavba dokončena v roce 1806). 
Právě před 210 lety, v roce 1808, byl ro-
zebrán dřevěný kostel, nalézající se upro-
střed vratimovského hřbitova. Autorem 
této studie je Martin Slepička. K minulosti 
školství našeho regionu (včetně vratimov-
ského a hornodatyňského) se vztahuje 
studie Marzeny Bogus, věnovaná českým 

a německým učitelským organizacím pů-
sobícím ve Frýdku a okolí před rokem 
1918. Autorka sleduje nejen boj učitelů 

o jejich pozice ve škole a mo-
dernizující se společnosti, ale 
i o prosazení práv svého náro-
da, ať již vládnoucího němec-
kého, či českého. 

Obsahově pestré číslo ča-
sopisu však kromě toho obsa-
huje jedenáct dalších článků 
a studií, nechybí rovněž sedm 
recenzí a zpráv o nejnověj-
ší české a polské literatuře se 
vztahem k našemu regionu. 
Časopis Těšínsko je možno 
zakoupit na všech pobočkách 

Muzea Těšínska, prostřednictvím e-shopu 
na adrese www.muzeumct.cz/eshop/ či na 
ředitelství v Českém Těšíně u Michaely 
Piechové (+420 558 761 225, michaela.
piechova@muzeumct.cz). Cena výtisku 
činí 100 Kč. 

PhDr. David Pindur, Ph.D.
Muzeum Těšínska

tí ročník zimního turnaj o Pohár starostky, 
který má mezi zúčastněnými kluby hodně 
pozitivní ohlasy. Turnaj začal 20. ledna 
a potrvá do 3. března 2018, hraje se v sobo-
ty. O měsíc později začíná další paralelně 
pořádaný zimní turnaj, v němž se představí  
naše B mužstvo; hracím dnem bude vždy 
neděle.  Zveme tímto všechny fanoušky fot-
balu na stadion ve Vratimově i v roce 2018.

Městu Vratimov a jeho zastupitelstvu 
bychom rádi touto cestou poděkovali za 
podporu v uplynulém roce a věříme v další 
dobrou spolupráci.

Tomáš Klejnot
předseda FC Vratimov z.s. 

mistrovských utkání. Mladší žáci U13 
odehráli v podzimní části jedenáct zápasů 
a kluci si vedli velmi dobře. V listopadu 
a prosinci trenéři přípravek organizovali 
dva halové turnaje, a to 25. listopadu Vra-
timov Cup 2017 v Bohumíně a 2. prosin-

ce 2017 již tradiční Mikulášský 
turnaj v tělocvičně školy v Pas-
kově. V krásné bohumínské hale 
se odehrál turnaj na dvou hřištích 
za účasti 7 týmů, který se našim 
klukům podařilo vyhrát. V Miku-
lášském turnaji se v konkurenci 
5 týmů umístili naši mladíci na 
pěkném třetím místě. 

Vratimovská mužská kopaná 
měla velmi úspěšnou uplynu-
lou sezonu; A týmu se povedlo 
postoupit do krajského přeboru 
a nově vybudované B mužstvo, 
které postoupilo do přeboru 
okresního, se po počátečních ne-

vydařených utkáních postupně zlepšovalo 
a nakonec se dokázalo po podzimní části 
dostat na 6. místo. Naopak prvnímu týmu 
se vstup do vyšší soutěže vůbec nepove-
dl. Ačkoliv se mužstvo dokázalo vyrovnat 
herně téměř všem soupeřům, nedokáza-
li vratimovští vydolovat více než 9 bodů 
a po podzimní části jsou na chvostu tabul-
ky. Pevně věříme, že se v zimní přestávce 
dobře připraví a výsledky se v jarní části 
zlepší. K tomuto by měl přispět dnes již tře-

Časopis Těšínsko nejen o gutském, 
ale i o vratimovském dřevěném kostele 

foto FC Vratimov z.s.

foto Muzeum Těšínska
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K vynikajícím položkám nákupů Gale-
rie výtvarného umění v Ostravě, k jakým 
v rané historii rozšiřování sbírek instituce 
docházelo jen zřídka, patří Tichého plát-
no Hráči kulečníku. Obraz, který vznikl 
během autorovy studijní cesty do Paříže, 
potvrzuje malířův zájem o svět vypjatého 
soustředění, který se u Tichého zpravidla 
prosazuje v prostředí cirkusů a varieté. 
Známe ho ale například i díky démo-
nickému cyklu „Paganini“, nebo díky 
zvláštním, metafyzicky působícím záti-
ším. Nad kuželem světla, vykreslujícím 
na kulečníkovém sukně ostře ohraničený 
kruh, se sklánějí dva hráči. Prsty, svíra-
jící extrémně tenká tága, jsou expresiv-
ně zkroucené, jejich linie se opakují na 
obličejích obou mužů. Uzavřený hráčský 
svět je zde charakterizován prostředky 
tak jednoduchými, jak je jenom možné. 
Fokus, daný neobvyklým úhlem pohledu 
na jádro scény, soustřeďuje naši pozor-
nost na několik základních obrazových 
prvků a přesto je celý výjev natolik su-
gestivní, jakoby se odehrával přímo před 
našima očima. Příběh získání tohoto 
obrazu je pro Tichého typický. Tehdej-
šímu řediteli ostravské galerie ho prodal 
rok před svou smrtí, obraz tedy vlastnil 
téměř třicet let. Zprvu váhal - obraz měla 

zamluvený Národní galerie: Nakonec se 
slovy „ale co, měli si ho už dávno kou-
pit - tak ho prodám vám“ vše vyřešil ve 
prospěch Ostravy. Příhoda svědčí o tom, 
jaký význam obrazu sám autor přikládal.  

František Tichý (24. 3.1896, Praha, 
+7.10.1961, Praha), přední osobnost čes-
ké výtvarné scény 40. let, byl významný 
český malíř, grafik, jevištní výtvarník 
a návrhář kostýmů. Studoval na pražské 
Akademii výtvarných umění u profesorů 
Obrovského a Krattnera (1917 – 1923). 
Stal se profesorem na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové v Praze (1945 – 1951). 

V roce 1961 obdržel titul „zasloužilý 
umělec“, v roce 1996 byl vyznamenán 
in memoriam medailí Za zásluhy. I když 
byl členem Devětsilu, Umělecké besedy 
a SVU Mánes, nikdy nepodlehl dojmu, 
že by se příslušnost k tvůrčímu uskupení 
měla promítat i do osobního výtvarného 
stylu. Jeho výbušný naturel jej přivedl do 
kontroverzních situací. Je uměleckým so-
litérem, jehož autorský rukopis je natolik 
osobitý, že jej rozpozná i laik. Tematický 
i výrazový rejstřík Františka Tichého je 
velice bohatý – zátiší, portréty a figury 
defilují jak v jeho tvorbě malířské, tak i 
v grafice, kresbě i  knižní ilustraci. Autor 
se vrací nejčastěji ke světu cirkusových 
a varietních manéží v nejrůznějších va-
riantách. První litografie na toto téma 
„Mávající clown“, pochází už z roku 
1926. Již v roce 1920 provedl na žádost 
režiséra Bora výpravu pro Molière Školu 
žen. Následně v letech 1924-28 navrhl 
pro Švandovo divadlo dalších 50 výprav. 
Živil se i jako knižní grafik či výtvarný 
redaktor v Melantrichu. V roce 1929 od-
cestoval do Francie s cílem pokračovat 
do Ameriky, ale o pár let později (1935) 
se vrátil do Prahy. Výhradně se pak věno-
val malířství.

-ptb-

Vážení čtenáři, v této rubrice vás chceme malinko provést uměleckým světem. Autorem příspěvků je Mgr. Petr Beránek, 
jehož celý život je spojen s Ostravskem. Po více než deseti letech praxe ve školství všech stupňů pracoval v kulturní instituci 
a ve státní správě v oblasti kultury. Od r. 1988 byl zaměstnán pětadvacet let v Galerii výtvarného umění v Ostravě, z toho 
do roku 2008 jako její ředitel. Věnoval se organizační, kurátorské, dokumentátorské a publicistické práci.

kulturní okénko

23. prosince zemřel Jan Žemla, utýrán 
vězením a měl 25. prosince ve Vratimově 
pohřeb za obrovské účasti občanstva. Byl 
vězněn od 3. června 1941 pro účast na od-
boji. Bylo mu 30 let, zanechal ženu a jedno 
dítě.

Obyvatelstva bylo v obci 3 302 duší. 
V tomto roce byl život v obci velmi stísně-
ný. Občanstvo s tajnými nadějemi hledělo 
vstříc porážce Německa, která se již rýsova-
la a tím pádem konec hrůzostrašné tyranie. 
Lidé naslouchali téměř ve všech chalupách 
v noci uzamčeni londýnskému českoslo-
venskému rozhlasu a z něho čerpali posily 
a naděje. Ani trest smrti, vyvraždění celé 
rodiny a zabavení všeho majetku, stanovený 
za poslech tohoto rozhlasu neodstrašil ob-
čanstvo. Na rozhlasových přístrojích dala 
poštovní správa, pod jejíž právomoc rozhlas 
náležel v každé domácnosti umístiti tabulku 
s nápisem: Pamatuj, pamatuj, za poslech ne-
přátelského rozhlasu je trest smrti! 

Lidé v obci vyjma Němců a několika 
málo jich přisluhovačů se měli rádi a vzá-
jemně k sobě lnuli a se posilovali. Měli 

v sebe neochvějnou důvěru a nikdo nezra-
dil. Kéž by tak zůstalo i za lepších časů, 
které očekáváme a v jejichž příchod pevně 
věříme!

Rok 1944
V tomto roce konala se jen jedna schůze 

obecního zastupitelstva, dvě schůze obecní 
rady a jedna schůze dozorčí rady. Jiná léta 
bývalo schůzí 1 – 12 do roka.

Zájem občanstva o věci veřejné úplně 
ochabl, čekalo se na německou porážku, 
která již byla téměř každému jasná. V létě 
začaly hromadné letecké útoky amerických 
bombardovacích letadel na naše území.

V domě měl každý protiletecký kryt, ale 
pokud nespadly bomby a letadla jen přelé-
távala nad naší obcí, nechodili lidé vůbec 
do krytů po vyhlášení poplachu, ale dívali 
se na tato letadla. S letadel byly shazovány 
ve velikém množství staniolové proužky, 
aby zmátly míření protiletadlových děl. Po 
přeletu letadel bylo těchto proužků všude 
na zemi, jako lehkého poprašku sněhu. 

Také letáky s protiněmeckým obsahem 
byly shazovány, a ač byly německy tiště-
né, byly středem velikého zájmu. Později 
byly shazovány letáky v české řeči tištěné. 
Za čtení a rozšiřování těchto letáků byl sta-
noven trest smrti a ztráta všeho majetku. 
Přesto lidé letáky pečlivě uchovávali a ji-
ným ukazovali a dali číst.

U Dominika Vychodila na Podlesí č. 69 
bylo středisko partyzánské skupiny. Mezi 
ně vetřeli se konfidenti gestapa bratři Ho-
rymír a Oldřich Reclík a M. Štefan, všichni 
tři z Ostravy, kteří skupinu zradili. Ze 7. na 
8. července obstoupilo gestapo a německé 
vojsko hřbitov, kde se měla konati schůzka 
partyzánů. V nastálé přestřelce byl jeden 
gestapák zastřelen, jeden těžce zraněn. Par-
tyzánům podařilo se prchnouti. Nato obklí-
čilo gestapo a vojsko s místním četnictvem, 
vedeným německým velitelem (vrchním) 
domek Dominika Vychodila (domek patřil 
K. Prymusovi, který však bydlel v Praze 
a Vychodil měl od něho domek pronajatý) 
a pak obyvatele domku přepadlo. 

pokračování příště

Kronika města Vratimova, část 74, rok 1943-1944

Fascinující obraz Františka Tichého

foto archiv GVUO

Hráči kulečníku, olej na plátně, Paříž 
1932, získáno 1960
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VZPOMÍNÁME

Dne 12. února si připomeneme 
10. smutné výročí úmrtí paní 

Danuše Kuboňové. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Syn Radek s rodinou.

Dne 8. února si připomeneme 
6. výročí úmrtí pana 

Jána Malíka. 
S úctou vzpomínají dcery Jana, 

Milena, Marie.

Dne 18. února vzpomeneme 
6. výročí úmrtí pana 

Jaroslava Heřmana. 
S láskou vzpomíná 
manželka s rodinou.

Dne 10. února 2018 tomu bude 15 let, 
co nás opustil pan 

Štěpán Slíva. 
S láskou vzpomínají manželka, 

dcera a snacha s rodinami.

Dne 23. ledna jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Ing. Oldřicha Slívy. 
S láskou vzpomínají manželka Majka 

a děti s rodinami.

Čas plyne rychle, ale bolest v srdci stále přetrvává. 

Dne 12. února 2018 si připomeneme 
2. smutné výročí úmrtí naší milované 

maminky a babičky paní 

Marty Sumíkové. 
S láskou a úctou vzpomíná manžel, 

dcera a syn s rodinami.

Dne 25. února vzpomeneme 
5. výročí úmrtí pana 

Jaromíra Killingera. 
S láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Dne 18. února 2018 uplyne 5 let, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná 

paní 

Zdeňka Jalovičiárová. 
S bolestí a láskou vzpomíná 

celá rodina.

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí. 
Dne 28. února 2018 si připomeneme 

2. smutné výročí úmrtí paní 

Anny Svobodové. 
S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manžel Antonín, 
syn Jiří a bratr Václav.

Dne 21. února si připomeneme 
1. výročí úmrtí pana 

Jiřího Králíka. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinami.

Dne 13. února si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Ivana Tomise. 
S láskou vzpomíná manželka Jarmila, 

syn Rosťa s manželkou Jarčou 
a syn Aleš.

společenská rubrika

Příspěvky do březnového čísla 
Vratimovských novin 

zasílejte do 12. 02. 2018.
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Program ve Společenském 
domě ve Vratimově

  1. února 16:00 malý sál ZO ČZS
10. února 20:00 velký sál ples mysliveckého spolku Hubert
16. února 20:00 velký sál ples ZŠ Datyňská
23. ledna 18:40 klubovna ZO ČSV
24. února 20:00 velký sál pochování basy SDH

Program v Kulturním domě 
Horní Datyně

ÚNOR V KULTURNÍM STŘEDISKU

  1. února 15:00 učebna č. 11 autoškola
  5. února 15:30 kinosál zkouška ZUŠ
  6. února 17:00 galerie vernisáž: Eda Riedl: Obrazy! 
  7. února 16:00 galerie výstava: Eda Riedl: Obrazy! 
  8. února 15:00 učebna č. 11 autoškola
  8. února 16:00 galerie výstava: Eda Riedl: Obrazy! 
10. února 20:00 velký sál ples ZŠ Masarykovo náměstí
11. února 15:00 velký sál  karneval ZŠ Masarykovo 

náměstí
12. února 15:30 kinosál zkouška ZUŠ
13. února 17:00 učebna č. 11 schůze vlastníků domů
14. února 16:00 galerie výstava: Eda Riedl: Obrazy! 
15. února 15:00 učebna č. 11 autoškola
15. února 16:00 galerie výstava: Eda Riedl: Obrazy! 
16. února 20:00 velký sál ples klubu Stonožka Ostrava 
17. února 20.00 velký sál ples SDH Vratimov
19. února 15:30 kinosál zkouška ZUŠ
21. února 16:00 galerie výstava: Eda Riedl: Obrazy! 
21. února 18:00 galerie  přednáška: Léčivé byliny 

a jejich použití.
22. února 15:00 učebna č. 11 autoškola
22. února 16:00 velký sál schůze spolku seniorů
22. února 16:00 galerie výstava: Eda Riedl: Obrazy! 
23. února 20:00 velký sál ples TJ Hrabová
25. února 10:00 kinosál NP – O mlsné opičce
26. února 15:30 kinosál zkouška ZUŠ
28. února 16:00 galerie výstava: Eda Riedl: Obrazy! 

akce v kulturním středisku

Pondělí   9:30 cvičební sál cvičení seniorů
 15:45 učebna č.11 AJ 1. skupina
 17:00 cvičební sál bosu
 17:15 učebna č.11 AJ 2. skupina
 18:00 cvičební sál aerobic mix
 19:00 cvičební sál relax a jóga
Úterý 17:00 cvičební sál SM systém – aby záda nebolela
 17:30 salónky jóga s Luckou
 18:00 cvičební sál pilates 
Středa 17:00 salónky jóga s Luckou
 18:00   cvičební sál  bodystyling s Mončou
Čtvrtek 16:30 salónky jóga pro maminky s dětmi
 17:00  cvičební sál pilates 
 17:35 salónky hatha jóga 
 18:00  cvičební sál bodystyling s Bárou 
 18:40 salónky vinyasa jóga
 19:00  cvičební sál SM systém – aby záda nebolela

Kurzy ve Společenském 
domě Vratimov

Vstupenky v předprodeji v pokladně 
kulturního střediska, 

tel.: 595 700 751

Nedělní divadelní pohádka pro děti. Hraje Divadélko Šamšula.

25. února v 10 hodin

Vstupné dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč, 
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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


Nedělní divadelní pohádka pro děti. Hraje Divadélko Šamšula.


délko Šamšula.
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Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48
739 32 Vratimov               
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informace občanům
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4; www.ksvratimov.cz, www.facebook.com/ksvratimov

VRATIMOV - PROGRAM V ÚNORU

Sobotní promítání pro děti
O Kanafáskovi              
3. února v 10 hodin 
ČR, 2014, 60´, pásmo animovaných pohádek, 
přístupné bez omezení. 
Vypráví: Jaroslav Dušek

Zahradnictví: Dezertér
7. února v 19 hodin 
ČR/SR/Polsko, 2017, 115´, tragikomedie, 
přístupné bez omezení. 
Hrají: Jiří Macháček, Klára Melíšková, Anna Geislerová, Mar-
tin Finger, Vendula Svobodová, Lenka Krobotová a další.

Rodinný film
Emoji ve filmu 
14. února v 17 hodin
USA, 2017, 91´, animovaná komedie, 
přístupné bez omezení, v českém znění. 
V českém znění: Matouš Ruml, Jan Dolanský, Vendula Přího-
dová, Tereza Bebarová, Václav Vydra, Dara Rolins a další.

Filmový klub 
Na konci světa  
21. února v 19 hodin 
VB, 2017, 104,´drama,  
nepřístupné pro děti do 15 let, v původním znění s titulky 
Hrají: Josh O´Connor, Elec Secareanu, Gemma Jones a další.

Rodinný film 
Letíme ! 
28. února v 17 hodin
Lucembursko/Norsko/Německo/Belgie/USA, 2017, 84´,  
animovaná komedie, 
v českém znění, přístupné bez omezení 
V českém znění: Matěj Havelka, Sabina Laurinová, Martin Za-
hálka , Matěj Rupert, David Gránský a další.

Vstupné 80 Kč

Vstupné 30 Kč Vstupné jednotlivec 80 Kč, členové FK 70 Kč

Rodinné vstupné (1+1) 100 Kč, jednotlivec 80 Kč

Rodinné vstupné (1+1) 100 Kč, jednotlivec 80 Kč

 
Vstupenky v předprodej v pokladně kulturního střediska. 
Rezervace a informace na tel.: 595 700 751 
Úhrada vstupenek možná i převodem. 
 
Provozní doba kulturního střediska: 
PO - ČT od 8 hodin do 17 hodin 
PÁ od 8 hodin do 14 hodin 
 
Pokladna kina je otevřena hodinu před promítáním.
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informace občanům

akce v kulturním středisku

Režie: Lumír Olšovský
Účinkují:  Jan Přeučil, Martin Zounar, Filip Tomsa, Zdeněk Pantůček, Mahulena Bočanová, 

Ivana Andrlová, Olga Želenská a Miriam Kantorková

Vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska. Rezervace a info na tel.: 595 700 751.

Muzikál Vratislava Blažka, Zdeňka Podskalského, Evžena Illína 
a Vlastimila Hály v podání Divadelní společnosti Háta.

Světáci
14. března 2018

Zd ěk P ůč k M h l B č á

Vstupné 390 Kč

Vratimovská galerie
21. února 2018 v 18 hodin

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

vstupné 70 Kč

Přednáší: Radomír Wojnar  
léčitel a bylinkář

LÉČIVÁ SÍLA BYLINEK

VERNISÁŽ VÝSTAVY 6. ÚNORA V 17 HODIN

Eda Riedl 
OBRAZY!

Výstava bude otevřena do 28. března 2018 
každou středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin,  

nebo po domluvě  na tel.: 595 700 751                                                                                                              
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informace občanům
akce v kulturním středisku

 
8. 2. - 14. 6.

Aerobic mix 5. 2.- 11. 6.

 
8. 2. - 14. 6.

 

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

Výpravy do polárních
oblastí

Ing. Miroslav Jakeš, první Čech, který došel na lyžích  
na severní pól a podnikl první sólový přechod Grónska 

bez jakékoliv cizí pomoci a spojení.

Vyprávění s promítáním 
 o polárních oblastech

Společenský dům Vratimov

vstupné  70 Kč

ROK 2018   
Z POHLEDU  

NUMEROEMPATIE
 

 

 

VRATIMOV
 www

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

Kulturní dům Horní Datyně
6. dubna  v 19 hodin

vstupné 70 Kč
Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska od 5. února. 

Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a info na tel.: 595 700 751.

Ne každé rande musí dopadnout dobře...


