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Ze schůze rady města

Zápis do MŠ

Výstupy z měření rychlosti

BILLA, LIDL apod. ANO či NE v našem městě
Ve druhé polovině minulého roku jsme
někdy až velmi emotivně diskutovali na
téma BILLA v našem městě ano či ne
a v širším kontextu ANO či NE nějaký
nový obchod v lokalitě mezi místní komunikací Na Příčnici, silnicí II. třídy Datyňská a zahradou Základní školy na ul.
Datyňská.
Zastupitelé města na svém loňském
červnovém zasedání souhlasili s tím, že
část těchto pozemků může být prodána za
účelem výstavby menšího marketu řetězce BILLA. Zároveň zastupitelé stanovili
vyšší cenu pozemků, než jaká byla nabídnuta, aby odpovídala tržní ceně dle znaleckého posudku. Protože druhá strana na
náš protinávrh nepřistoupila, zastupitelé
své rozhodnutí zrušili a prodejna BILLA
v našem městě nebude.
Nicméně červnové rozhodnutí zastupitelstva, které umožňovalo v budoucnu
v této lokalitě obchod BILLA postavit,
vyvolalo docela bouřlivou diskusi mezi
občany a zastupitel pan Mgr. Radek Nitka
inicioval petici proti výstavbě nákupního
střediska v této lokalitě „Prodej pozemků
a stavbu dalšího supermarketu ve Vratimově si nepřejeme“. Pod peticí se podepsalo 989 občanů z Vratimova, 167 občanů z Horních Datyň a 69 občanů z jiných
obcí a vyvolala širokou diskusi na toto
téma. Dá se říct, že postoj našich občanů je takový, že někteří zde nechtějí žádný obchod, někteří jen určitý, konkrétní,
podle toho, kde rádi nakupují, některým
je to jedno a na věc nemají žádný názor.
Podle petice by zde měl vzniknout domov
důchodců, startovací byty pro mladé rodiny s dětmi nebo část pozemků by měla
být využita jako park nebo oddychová
zóna. Reálnost těchto projektů zde je však
minimální.
Domov důchodců na tomto místě jistě
nikdy nebude. Výstavbu městského domova pro seniory plánujeme a projektujeme u ul. Popinecká a zahájili jsme již
práce na projektové dokumentaci. Pro
tyto účely jsme již dříve pozemky v této
lokalitě nabídli dvěma soukromým subjektům, které ji vyhodnotily jako nevhodnou pro tento záměr. Město má na svoji
velikost dostatek bytů, a to i sociálních

pro seniory a další výstavbu neplánuje.
S ohledem na plánované investice zejména do kanalizace, oprav komunikací,
možná domu pro seniory či sportovní
haly, která ve Vratimově chybí, nelze
předpokládat, že by město našlo peníze
na výstavbu dalších bytů. Stát v současné době poskytuje vysoké dotace na tzv.
sociální byty, a to i soukromým, nepodnikajícím subjektům. Tyto byty jsou určeny
jak mladým, tak seniorům, ale také mohou sloužit pro ubytování tzv. nepřizpůsobivých občanů se všemi důsledky s tím
spojenými. Je otázkou, zda tímto směrem
chceme jít a pozemky za tímto účelem
prodávat.
Zřízení parku a oddechové zóny fakticky na konci města, když pár metrů odsud
jsou pole, městský les Důlňák a volná

Ilustrační foto
příroda, by právem mnozí považovali za
zbytečné vyhazování veřejných prostředků. Nehledě na to, že lavičky v parku navíc umístěné v okrajové části města lákají
ty, kteří tráví svůj volný čas požíváním
alkoholu, drog apod. Máme s tím bohaté
zkušenosti a je to téměř neřešitelný problém. Mým záměrem není nikoho od jeho
představ zrazovat, chci pouze poukázat
na to, že vše má svá pro a proti, a to i nápady, které vypadají na první pohled výhodně, přijatelně pro všechny a zdánlivě
bez jakéhokoliv rizika.
Na prosincové zasedání zastupitelstva
se dostavilo asi osm občanů, kteří nám
rozhodnutí umožnit stavbu prodejny BILLA velmi důrazně vytýkali a poukazovali

na to, že jsme o této záležitosti nediskutovali s občany a neseznámili je včas
s tímto záměrem. O tom, zda a jak zapojit občany do rozhodování o veřejných
záležitostech, se právě nyní vede široká
diskuse a jako hlavní nebo alespoň jeden
z hlavních pilířů svého programu to mají
např. Piráti, ale i jiné politické strany. Na
základě vzniklé diskuze v našem městě
o tom, zda nový obchod ano či ne a možná také pod vlivem celostátní diskuse na
téma rozhodování občanů v referendu,
jsem toho k názoru, že právě o této otázce
a právě v současné době bychom mohli
v referendu rozhodnout.
Referendum je za určitých zákonem
splněných podmínek závazné a zastupitelé by tak měli do budoucna určitý návod.
Zda všechny nabídky na stavbu nového
obchodu od počátku odmítat nebo o nich
dále jednat a dle vlastního uvážení a na
základě vzniklých podmínek ať už kladně či záporně rozhodnout. Kladné rozhodnutí v referendu, tedy že obchod zde
být může, ještě nezavazuje zastupitelstvo
k tomu, aby za tímto účelem pozemky
prodalo. Jen mu tuto možnost nezakazuje. Naopak záporné znamená, že nebu
de-li rozhodnuto v dalším referendu jinak, zastupitelé nemohou pozemky k výstavbě obchodu prodat. V tisku proběhla
zpráva, že např. řetězec LIDL se chce
zaměřit na menší provozovny v bytových
centrech nebo bytové zástavbě. Podle výsledku referenda pak zastupitelé buď případného zájemce přímo odmítnou, nebo
začnou jednat o podmínkách prodeje.
Předejdeme tím opakování situace, která
nastala u záměru vystavět u nás prodejnu
BILLA a naši budoucí obchodní partneři
nebudou v nejistotě, co platí a co si naši
občané opravdu přejí.
Zastupitelům jsem proto navrhla, aby
o této otázce bylo rozhodnuto referendem,
které by proběhlo v době voleb do zastupitelstva města. Zastupitelé se většinou
k této myšlence přiklonili a o tom, zda se
bude referendum skutečně konat, rozhodnou na svém dalším zasedání v červnu
nebo nejpozději v září tohoto roku.
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka
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Výstupy z měření rychlosti
Městskou policií Ostrava
v městě Vratimov v roce 2017
Město Vratimov
požádalo v loňském roce o 49
měření
Městskou policii Ostrava. Realizováno bylo pouze
Ilustrační foto
dvacet tři, dvacet
šest měření se neuskutečnilo z důvodu
potřeb výkonu služby, kalibrace měřidel radaru, či s ohledem na povětrnostní
podmínky. Během měření bylo odhaleno 54 přestupků, z nichž 50 bylo za
překročení rychlosti do 20 km/h a 4 nad
20 km/h.
Město Vratimov tuto službu domlouvá s Městskou policií Ostrava na základě požadavku na zvýšení bezpečnosti
občanů a hlavně dětí našeho města,
nikoliv za účelem vydělávání peněz na
pokutách hříšníků. Z toho důvodu jsou
nasmlouvána měření hlavně na silnicích
před školskými zařízeními, a to hlavně
v době, kdy je na těchto cestách velký
pohyb dětí.
Bc. Martin Čech
místostarosta

POZVÁNKA
pro představitele zájmových spolků, politických stran a organizací ve Vratimově
Vážení představitelé společenského života našeho města,
dovolte, abych Vás a členy nebo zaměstnance Vašich organizací pozvala
na tradiční vzpomínku OSVOBOZENÍ MĚSTA VRATIMOVA,
která se uskuteční:

ve čtvrtek dne 26. dubna 2018 v 10:00 hodin
u Pomníku padlých před kinem Hvězda u příležitosti
73. výročí osvobození
Program:







zahájení
projev
vystoupení žáků Základní umělecké
školy ve Vratimově
položení květin zástupců spolků,
společenských organizací
a politických stran ve městě
zakončení hymnou
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Ze zasedání zastupitelstva města

Ze schůze rady města

Dne 7. března 2018 zastupitelstvo města mimo jiné:
• stanovilo v souladu se zákonem o obcích 17 členů Zastupitelstva města Vratimova a 5 členů Rady města Vratimova pro volební období 2018-2022
• nesouhlasilo s prodejem pozemků parc. č. 1197/1, 1198,
1199, 1192 a části parcel 1193 a 1194, vše v k. ú. Vratimov, společnosti JTH Holding, a. s.
• pověřilo vedení města přípravou referenda o otázce, zda
pozemky v lokalitě mezi místní komunikací Na Příčnici, silnicí 2. třídy Datyňská a zahradou vedle Základní
školy na ulici Datyňská, k. ú. Vratimov, může město
prodat k využití pro výstavbu menší prodejny či nákupního centra, kdy referendum o této otázce by se konalo
společně s volbami do zastupitelstva města
• schválilo, aby v rámci prací na studiích a projektu řešení
lokality kolem Základní školy na ulici Datyňská byla do
studie (projektu) zahrnuta výstavba nové sportovní haly
• schválilo přidělení účelové dotace z rozpočtu města
spolkům
• schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vratimov v rámci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – II. výzva, mezi městem Vratimov a Moravskoslezským krajem
• schválilo finanční dotaci na zajištění poštovních služeb
v části obce Horní Datyně v roce 2018

Dne 20. února 2018 rada města mimo jiné:
• schválila Smlouvu o dílo na dodání městského mobiliáře – nádoby
na květiny na zrekonstruovanou plochu Radničního náměstí ve Vratimově
• jmenovala kronikářku města
• rozhodla o zahájení veřejné zakázky před případným rozhodnutím
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro rok 2018 na realizaci akce Vratimov –
Horní Datyně, chodník od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici s tím, že
akce bude realizována zcela z vlastních prostředků města i v případě,
že nebude poskytnut finanční příspěvek (dotace) ze SFDI
• schválila objednávku na výměnu uličních vpustí na MK ulice Na
Hermaně
• schválila zadání zpracování návrhu dopravního řešení a příslušného
dopravního značení pro MK ulic Adámkova a Okrajová
• schválila Smlouvu o dílo k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce s názvem Rozšíření stávajícího hřbitova ve Vratimově – 1. etapa
• jmenovala členy Školské rady při Základní škole Vratimov, Datyňská 690 a Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192
• rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ky příspěvkové organizace
• Základní umělecká škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, Vratimov
• Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, Vratimov
• Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, Vratimov
• schválila Smlouvu o dílo na stavební práce k veřejné zakázce malého
rozsahu Oprava chodníku MK ul. Na Hermaně
Bc. Martin Čech
místostarosta

Celý zápis ze zasedání najdete na webových stránkách
města – www.vratimov.cz
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Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Výhody a dávky pro osoby se zdravotním postižením stanovuje zákon č. 329/2011 Sb., od 1. ledna 2018 došlo k několika změnám.

Příspěvek na mobilitu

Průkaz pro osoby se zdravotním postižením
(s označením TP, ZTP, ZTP/P)

Nárok má osoba starší 1 roku.
Osoba musí být držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ve II. nebo III. stupni (ZTP, ZTP/P).
 Osoba se musí opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci
dopravovat nebo je dopravována.
 Osobě nejsou poskytovány pobytové sociální služby (pouze
v případech hodných zvláštního zřetele je možné si podat
žádost o příspěvek, i když využívá pobytové sociální služby).
Výše příspěvku je 550 Kč měsíčně.











Příspěvek na zvláštní pomůcku












Nárok má osoba starší 1 roku, v případě příspěvku na úpravu bytu a u vozidla osoba starší 3 let.
Osoba musí mít některou z tzv. těžkých vad nosného a pohybového ústrojí, těžké zrakové či sluchové postižení, a to
v charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
Dávka se poskytuje na nezdravotnické pomůcky, které nejsou ani částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou ani nejdou
zapůjčit.
Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí
za 60 kalendářních měsíců (5 let) přesáhnout částku 800 000
Kč nebo 850 000 Kč v případech, pokud byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení zdvihací plošiny.
Příspěvek se poskytuje na pomůcku v základním provedení,
které osobě vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti.
O příspěvek lze žádat až 12 měsíců zpětně.
Výčet pomůcek pro jednotlivé zdravotní handicapy určuje
vyhláška 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Výhody pro držitele jednotlivých průkazů
TP









Vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění
vázáno na zakoupení místenky.
Přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání (za osobní
projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech
ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve
zdravotnických zařízeních).

ZTP
 Bezplatná doprava pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy,
metrem).
 Sleva 75 % z jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku
a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a sleva 75 % z jízdného
v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Výše příspěvku


Nárok má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo
duševním postižením a to v charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který podstatně omezuje schopnost osoby v pohybu nebo orientaci.
Konkrétní zdravotní indikace z oblasti pohybového, smyslového i duševního omezení naleznete ve vyhlášce 388/2011
Sb., příloha č. 4.
Osoby, které mají přiznaný průkaz ZTP a ZTP/P a jsou přepravováni po zpoplatněné dálnici, nemusí platit dálniční
poplatek v ČR.
Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP a ZTP/P si
může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě svého
bydliště.

ZTP/P
 Bezplatná doprava průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě.
 Bezplatná doprava vodicího psa, je-li osoba úplně nebo
prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Cena pořizované pomůcky je nižší než 10 000 Kč: poskytne se pouze, pokud společně posuzované osoby nedosahují
osminásobku životního minima.
Cena pořizované pomůcky je vyšší než 10 000 Kč: je stanovena spoluúčast žadatele 10 % z předpokládané ceny (minimum 1 000 Kč).
Maximální výše příspěvku nesmí překročit 350 000 Kč
(u zdvihací plošiny 400 000 Kč).
Na pořízení motorového vozidla se nově již neposuzuje četnost ani důvody dopravy ani sociální a majetkové poměry
žadatele a jeho rodiny a příspěvek bude poskytnut na 84
kalendářních měsíců (7 let).

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a průvodce
držitele průkazu ZTP/P může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní
a sportovní akce.
Iveta Kaňáková, DiS.
odbor sociálně-správní

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. dubna 2018.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně
(mimo srpen). Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@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 Dana Pavlicová. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Seni box
Společnost Bella Bohemia, s. r. o., která je na našem trhu již 15 let, poskytla
pečovatelské službě města Vratimova
pro obyvatele našeho města seni boxy.
Obsahem jsou produkty napomáhající
řešení situací související s únikem moči,
tedy inkontinencí a vzorky
specializované kosmetiky
Seni
Care,
určené zejméIlustrační foto na pro čištění
a ochranu pokožky v intimních partiích. Kosmetika
je dermatologicky testována. Seni boxy
jsou zdarma (pouze omezený počet).
V případě zájmu kontaktujte paní Kaňákovou na adrese:
Dům s pečovatelskou službou,
Frýdecká 205/41, Vratimov.
Tel. kontakt: 607 225 927
Iveta Kaňáková, DiS.
odbor sociálně-správní

Zápis do Mateřské školy
ve Vratimově
Zápis do MŠ ve Vratimově proběhne dne 15. května 2018, zápis do MŠ v Horních
Datyních proběhne dne 16. května 2018, a to vždy od 8 do 16 hodin v budově Mateřské školy ve Vratimově, Na Vyhlídce 25, vchod U slunečnice.
Rodiče, vezměte s sebou:
•
občanský průkaz
•
rodný list dítěte
u rozvedených rodičů navíc rozhodnutí o svěření dítěte do péče
•
vyplněnou žádost o přijetí
•
vyplněný evidenční list dítěte
Formuláře naleznete od 4/2018 na stránkách www.msvratimov.cz, sekce Úřední
deska.
K zápisu do MŠ se, prosím, dostavte společně s Vaším dítětem.
Organizace zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
(platí pro děti, které dosáhnou v období od 1. září 2018 – do 31. července 2019 věku
6 let):
Děti, které navštěvují ve školním roce 2017/2018 Mateřskou školu Vratimov, budou automaticky pokračovat v plnění povinného předškolního vzdělávání v našem
zařízení, pokud zákonný zástupce nepožádá v termínu zápisu do MŠ o alternativní
plnění povinného předškolního vzdělávání. Pro zákonné zástupce dětí, které doposud
nenavštěvovaly MŠ Vratimov, bude povinnost přijít k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání ve výše uvedených termínech.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ Vratimov

Mlýnek v Horních Datyních
Z iniciativy Jana Sládka a členů Klubu
českých turistů se uskutečnilo v roce 2013
několik setkání příznivců větrných mlýnků z Horních Datyň se záměrem postavit
také na našem území, po vzoru okolních
obcí, funkční mlýnek. Záměr vycházel
z již zpracované historie větrných mlýnků
v naší obci i významu zdejší výrobny pro
okolí. Na doporučení pana Karla Mlýnka
byl vybrán k odkoupení mlýnek v Rychvaldě. Konstrukční řešení s vrtulí na věži
bylo podobné těm, která sloužila k pohonu
zařízení kovárny stojící dříve na křížení
ulic Vratimovské a J. Tomise.
Zbytky mlýnku byly odkoupeny v roce
2014 také díky podpoře tehdejšího místostarosty pana Ivo Kičmera městem
Vratimovem od majitelky žijící v Rychvaldu. Mlýnek dříve stával na návrší poblíž stodoly a byl postaven po roce 1920
tehdejším majitelem usedlosti. Jak uvádí
kniha Historie Rychvaldu, do elektrifikace obce se využívaly mlýnky s tímto konstrukčním řešením i k pohonu menších
hospodářských strojů. V roce 2014 pracovníci Vratimovských služeb věž s vrtulí
demontovali a včetně mlýnských kamenů
a zbytků části mlecího zařízení převezli
k opravě a renovaci firmě pana Lumíra
Jasioka do Šenova.
Po roce 2014 nově zvolené vedení města
pokračovalo v započatém záměru stavby

foto Martin Čech
mlýnku a zastupitelstvo města schválilo
také realizaci projektu Ing. Šárky Stolaříkové na úpravu okolí mlýnku. Bylo rozhodnuto mlýnek postavit poblíž původní
kovárny a současný „parčík“ upravit na
místo relaxace, odpočinku a posezení.
V roce 2016 byly zahájeny práce na stavbě mlýnku přivedením přípojky vody
a stavba samotného mlýnku byla započata koncem srpna 2017 vyhloubením přes
1 m hlubokého základu. V září pan Lumír
Jasiok vztyčil věž a později na ni připevnil i opravenou vrtuli. V říjnu a listopadu
4

ve stavbě mlýnku pokračovala firma Pavla
Tvardka z Václavovic postavením nové
dřevěné boudy, do které umístila obnovené mlecí zařízení. Podle schváleného projektu začaly poté terénní úpravy se stavbou
chodníčků a drobných stavebních prvků.
Celý parčík bude upraven do finální podoby v jarních měsících.
Spolky působící v části města Horní
Datyně (Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota, Klub českých turistů,
Český zahrádkářský svaz a Český svaz
včelařů) se rozhodly využít této příležitosti a připravit na podzim tohoto roku
slavnostní otevření mlýnku, v rámci oslav
výročí 100 let od vzniku Československé
republiky. Oslavy jsou plánovány na sobotu 15. září 2018, kdy po celý den zároveň
proběhne v Horních Datyních mnoho doprovodných akcí. O tom budeme všechny
občany ještě včas informovat.
S mlýnkem nás pojí jedna prosba. Pokud
by někdo doma našel jakékoli materiály
ohledně těchto staveb, ať už informace, fotografie, listiny, či hmotné věci, jako jsou
části kování, součásti mlýnku, mlýnské
kameny a byl by ochoten je zapůjčit nebo
darovat, kontaktujte, prosím, pana Vladimíra Kuchaře (mail: randy.vk@seznam.
cz), který k dané akci připravuje výstavu.
Vladimír Kuchař a Martin Čech

informace občanům

Návštěva Městského
úřadu Vratimov

Důlňák plný běžců
Podle ohlasů z minulých ročníků a každoroční vysoké účasti
se dá předpokládat, že i v letošním již 36. ročníku Jakubáku, jak
závod vytrvalci důvěrně nazývají, les Důlňák v úterý 17. dubna
opravdu opět plný běžců bude.
Ač je Běžecký klub Vratimov nejmenším sportovním klubem
republiky, patří náš závod po celou dobu své existence k nejhezčím a nejoblíbenějším v kraji a neohroženě konkuruje akcím
daleko větších oddílů. Na oblíbenou pestrou trať se opakovaně
vrací běžci nejen z okolí, ale i ze značně vzdálených míst. Mistrovskými tituly se pyšnící juniorky a junioři i další ženy i muži,
reprezentanti a mistři republiky, ale také vytrvalci ze Slovenska,
Polska i Británie a zejména i množství kondičních a rekreačních
běžců a běžkyň. Mnozí z nich dnes vzpomínají, že některý z našich závodů, buď právě dubnový Důlňák, nebo říjnová silniční
desítka Zlatý podzim, kterou pořádáme ve spolupráci s Kulturním
střediskem, byl jejich vůbec prvním závodem. A přišli na další
a běhají dodnes. V posledních dvou ročnících potěšila i početná
účast startujících z Vratimova a okolí a rozhodně se ve startovním
poli se svými výkony neztratili.
Závod startuje v úterý 17. dubna v 17.30 hodin u vjezdu do lesa
ze strany od Horní Datyně z komunikace K Hájence a je dlouhý
necelých 8 km. Je tradičně součástí Frýdecko-místeckého běžeckého poháru a může se ho zúčastnit každý, tedy i vy, kteří si dosud
ostýchavě běháte jenom pro sebe. Přijďte změřit síly s nejlepšími,
přijďte otestovat sami sebe, není čeho se bát.
A vy ostatní, přijďte se podívat, přijďte povzbudit ty odvážnější.
Prezentace je od 16.30 hodin, startovné 80 Kč. Střípky z minulých
ročníků, video a foto najdete na webech www.beskydskatelevize.
cz, www.fotozajic.rajce.idnes.cz či ve fotogalerii na www.mkseitl.cz. Bližší informace na zdefe@seznam.cz nebo tel. 777 073
953 nebo na běžeckých webech, např. bezvabeh.cz, behej.com,
ceskybeh.cz, mkseitl.cz, sport.cz/ behani.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

V úterý 20. února
jsme poslední hodinu občanské výchovy místo sezení
ve školních lavicích
navštívili Městský
úřad ve Vratimově.
Úřadem nás provedl pan místostarosta Martin Čech.
Vysvětlil nám, jak
to na úřadě vlastně
funguje. Odpověděl nám na všechny naše zvídavé otázky a provedl nás i kanceláří paní starostky. Nakonec jsme si prohlédli
obřadní síň, ve které byly pro nás připraveny kroniky, v nichž je
napsáno, kdo se kdy narodil. Někteří z nás se tam i našli.
Stejně jako jsme s úsměvem do úřadu přicházeli, s úsměvem
jsme z něj i odcházeli. Taková hodina občanské výchovy se
nám moc líbila.
Kateřina Horkelová, 6. B
ZŠ Vratimov, Datyňská
foto ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

Lyžařský výcvik 2018
Jako každý rok, i letos se mohli sedmáci a osmáci ZŠ Datyňská
těšit na lyžařský výcvik. Opět byla naším cílem horská oblast
Pradědu v Jeseníkách s nejvýše položeným lyžařský areálem
v ČR. K dispozici nám bylo šest vleků a 4, 5 km sjezdovek různé náročnosti. Znovu jsme zvolili ubytování v horském hotelu
Sporthotel Kurzovní, který se nachází v bezprostřední blízkosti
svahů. Využili jsme i uprafoto ZŠ Vratimov, Datyňská
vených běžkařských tras
a všechna družstva se postupně vydala na výlet na
běžkách na chatu Švýcárna.
Sněhové podmínky byly
vynikající, počasí bylo proměnlivé, ale Praděd nás
přivítal a také se s námi
rozloučil sluníčkem.
Všichni lyžaři i snowboardisté, začátečníci i ti zkušení se každým dnem zlepšovali a na závěr zvládli i závody ve slalomu.
Všichni jsme si lyžák užili a příští rok úspěšnou akci rozhodně
zopakujeme. Za spokojený instruktorský tým
Mgr. Zdeněk Oršulík
ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská
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Zimní sportování na Datyňské
Sportování si žáci ZŠ Datyňská užili i v zimě. V únoru se 39
žáků 4. a 5. tříd zúčastnilo každoroční akce na Bílé Lyžování
se Sluníčkem. Pět dnů se žáci zdokonalovali v lyžování, někteří
z nich zvládli i základy na snowboardu. V pátek všechny čekal
závod ve slalomu, na který se přijelo podívat i mnoho rodičů.

V březnu děti 1. – 5. tříd využily možnosti zabruslit si v tělesné
výchově nebo si zahrát hokej na vratimovském kluzišti. Bylo to
prima, zimu máme rádi, ale už se těšíme na jaro.
Mgr. Věra Jonášová
ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

Basketbalový úspěch
Zpravidla Vás informuji o úspěších našich žáků ve sportech jako je atletika, florbal, fotbal. Chlapci naší školy ale také ukázali, že
„jsou dobří“ v basketbalu. V oblastním kole, kterého se zúčastnilo 5 škol, předvedli bojovný a týmový výkon, ani jednou neprohráli
a postoupili do okresního kola. Oporami týmu byli Matěj Rotrekl ze 7. B, Matěj Ugvic z 9. třídy a Viktor Valenčin z 6. B. Výborně
je doplnili Tomáš Dámek z 8. B, Marek Mžik z 8. A, Adam Hurtík z 8. A, Lukáš Filip z 8. A, Marek Heralecký z 8. B a Jakub Gajda
z 8. B. Na 2. místě skončila ZŠ Gen. Píky a na 3. místě ZŠ Gen. Janka.
Chlapcům děkuji za vynikající reprezentaci naší školy.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská

foto ZŠ Vratimov, Datyňská
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Žili jsme olympiádou
Olympiáda je již dávno za námi, většina z nás ji prožívala hlavně u televizních obrazovek, ale někteří žáci naší školy mohli být
blíže zimnímu olympijskému dění, fandit našim olympionikům
a zároveň si vyzkoušet sporty na vlastní kůži. Jak je to možné?
Naše škola se v prosinci zúčastnila soutěže Olympijský víceboj, kterou vyhlásila Sazka. Úkolem bylo kreativně ztvárnit zimní
olympijský úspěch vybraného českého sportovce. Výtvory žáků
ze tříd 4. A, 4. B, 5. A, 5. B a 6. B se líbily, a tak jsme byli jednou z 16 škol z Moravskoslezského kraje, která byla pozvána na
Olympijský festival do Ostravy.
Sportovní program byl různorodý; děti si za doprovodu hostesek vyzkoušely pumptrackovou dráhu, daly do pohybu curlingové
kameny, sedly si do sáňkařského trenažéru, závodily na běžkách,
řádily ve snowparku, soutěžily o ceny a na závěr ovládly celé kluziště.
Byl to krásný sportovní den a děti si naplno vychutnaly atmosféru sportovních her.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Vratimov, Datyňská

Eva Samková
Eva Samková je snowboarďačka,
jako moje spolužačka.
foto ZŠ Vratimov, Datyňská

Já bych se taky chtěla projet na snowboardu,
sportovat a v plném proudu !
Co si myslí lyžařky?
Vyhněte se ze srážky!
Vesele si knírek kreslí,
aby měla více štěstí.
Vždy se vyhne ze srážky,
skvěle skáče překážky.
Když na můstku vyskočí,
všem se hlava zatočí.
Fanděme jí bez přestávky,
ať má štěstí plné dávky!
Veronika Slaná, 5. A
ZŠ Vratimov, Datyňská
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Městská knihovna Vratimov informuje

Městská

knihovna
VRATIMOV

Ještě stále je na Googlu špatná informace o půjčovní době.
Přes naše další urgence nedošlo k nápravě.

Víte, co jsou Pohádkovníky? Pohádkovníky jsou pohádkové
stromy, které ožívají při mezinárodní akci Noc s Andersenem.
Náš ve Vratimově byl pokřtěn nocležníky v roce 2005, v roce,
kdy jsme slavili 200 let od narození Hanse Christiana Andersena.
Jedná se o strom Platan javorolistý (Platanus acerifolia), který
se nám za těch 13 let krásně rozrostl. Už se těšíme, jak ho děti
v dubnu zase krásně ozdobí.
Velmi nás těší, že Knihobudka je stále navštěvovaná. Knihy,
které doplňujeme, si nacházejí své další čtenáře. Velkou výměnu
nabízených knih připravujeme v dubnu.
Mateřská škola nám opět knihovnu vyzdobí řadou výtvarných
prací svých žáčků. Výstavu s názvem Příroda očima dětí můžete
zhlédnout od 5. dubna do 4. května 2018.

Kontakt:

Městská knihovna Vratimov,
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz
facebook: www.1url.cz/mt9zk
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.

Místní knihovna Horní Datyně informuje
Přijďte zhlédnout výstavu Velikonoční kalendář v chodbičce
knihovny, která potrvá do 30. dubna 2018 v půjčovní době.
Připravujeme na květen: Večerníčky na živo – akce pro děti
z MŠ.
Zvídaví návštěvníci knihovny už určitě dávno zjistili, že máme
facebook. Můžete se stát také jeho uživatelem. Stačí si vyhledat
adresu www.1url.cz/zt54U.

Kontakt:
Místní knihovna Horní Datyně,
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info, facebook:www.1url.cz/zt54U
Půjčovní doba:
pondělí 14:00–17:00 hod.

Marika Zajíčková
Mgr. Hana Pščolková
Městská knihovna Vratimov

Akce Domu dětí a mládeže Vratimov
City games

Den Země

První aprílová sobota, 7. dubna 2018, je jako stvořená něco
podniknout. Není třeba jezdit daleko, připravili jsme pro vás druhý ročník soutěže City games. Vyzkoušíte si netradiční disciplíny, které prověří vaši zručnost, sílu a týmovost. Zároveň poznáte zákoutí a zajímavosti Vratimova, které třeba vůbec neznáte.
Soutěžit mohou dvojice rozdělené do dvou kategorií. I. dvojice
dospělý + dítě (např. rodič + dítě, sourozenci, apod.), II. dvojice
ve věku 10 - 17 let (sourozenci, kamarádi). Pro první tři v obou
kategoriích máme připraveny zajímavé ceny.
Za deště se akce nekoná!
Kontakt: Věra Pacíková, tel.: 734 443 694,
e-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Víte, kdy má svátek naše Země? Odpověď na tuto i spoustu
dalších otázek najdete v pátek 20. dubna 2018 na akci s názvem
Den Země. Mimo to, že se zábavnou formou něco nového dozvíte, budete mít možnost vyzkoušet si, jak jste šikovní. Přijďte s námi oslavit svátek Země. Budeme na vás čekat od 16 do
18 hod. na prostranství před Kulturním střediskem ve Vratimově.
Za deště se akce nekoná!
Kontakt: Věra Pacíková, tel.: 734 443 694,
e-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Galapřehlídka DDM
V neděli 20. května 2018 si udělejte čas na děti, které navštěvují zájmové kroužky v Domě dětí a mládeže ve Vratimově. V odpoledních hodinách proběhne Galapřehlídka naší činnosti v Kulturním středisku Vratimov a představí se nám zájmové útvary se
svým vystoupením. Podrobnější program i rozpis jednotlivých
vystoupení bude zveřejněn na stránkách www.ddmvratimov.cz
nejpozději do 10. května 2018.
Kontaktní osoba: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077,
e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz

Minecraft
Pro velký zájem nabízíme další termín akce Minecraft. Stejně
jako březnový, tak i dubnový termín 8. dubna 2018 od 9 – 15 hodin je zaučovací. Vysvětlíme si základní pravidla hry a naučíme
děti, jak technicky a logicky při hře přemýšlet. Z dětí se na chvíli
stanou stavaři, projektanti a návrháři. Maximální počet zakoupených licencí pro děti v DDM Vratimov je 10, proto je omezený
počet účastníků na maximálně 10 osob. Všichni se musí předem
přihlásit do 4. dubna 2018 nebo do zaplnění kapacity PC míst.
Kontakt: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077,
e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz.

Bližší informace k akcím naleznete na webových stránkách: www.ddmvratimov.cz nebo https://www.facebook.com/
DDMVratimov/

Informační schůzky k táborům
6. dubna 2018 od 17:00 hod. – LDT Poznej své limity s Avengers
24. dubna 2018 od 17:00 hod. – LDT příměstský Badminton a míčové hry
8
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Kronika města Vratimova, část 76, 1944
Byl to pro obec hrozný den, ale ve skrytu srdcí se občanstvo
radovalo (mimo rodičů postižených smrtí hocha), že konečně přicházejí osvoboditelé v letadlech a ničí německé okupanty. Letadla
Američanů, ač působila škodu na našem majetku a mohla pobíti
i mnoho lidí (a v Ostravě bylo obětí dost) byla přesto občanstvem
radostně (v duši) vítána a čekalo se vždy s radostným vzrušením
na nový nálet. Čím větší byla škoda a těžší nálet, tím větší byla
skrytá radost lidí.
Po náletu na Ostravu 29. srpna byl přemístěn z Ostravy vojenský lazaret do zdejší školy a do Sokolovny. Pobyl tu však jen 14
dnů od 29. srpna do 10. září.
Po tomto náletu byl opraven ve škole veřejný protiletecký kryt.
Tyto nálety se opakovaly zejména 14. října, kdy spadly bomby na
Podlesí, ale mimo rozbití několika oken nenadělaly škody, a na
podzim byl poplach téměř každý den. Americká letadla létala
z Itálie do Horního Slezska, kde ničila průmysl. U nás již bomby
neshazovala, jen na Ostravu opakovala několik útoků. Naši obec
jen přelétala a to bylo téměř denně. Jak hlásilo rádio, že Američané jsou nad Vídní a letí na sever, byl u nás vyhlášen poplach a za
několik minut blížil se již zlověstný hukot motorů.
Mnozí lidé se již po nabytých zkušenostech (a jak viděli rozbitou část Ostravy po vybombardování) uchylovali po poplachu
do úkrytů a sklepů, ale velká část jich pozorovala letadla venku.
Bylo to zpravidla ve dne, kolem poledne a za slunného počasí.
Letadla se leskla jako stříbrné rybky na obloze. Za večera a noci,
když byla spouštěna spousta světelných raket a osvětlené výbuchy
bomb v duhových barvách, to poskytovalo krásnou a jedinečnou
podívanou. Byl to tak půvabný ohňostroj, jaký nikdy a nikde za
mírových dob nelze vidět. Za hoření světelných raket chrlila protiletadlová děla světelné paprsky střel v různých barvách, které
se mísily se svědky vybuchujících bomb, jež vydávaly strašlivý
rachot a oslepující záblesky.
pokračování příště

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

Divadelní Smíšek



15. dubna
v 10 hodin

Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48
739 32 Vratimov

Vstupenky v předprodeji v pokladně
kulturního střediska, tel.: 595 700 751
Vstupné dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč,
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč
10

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

při předložení vybarveného obrázku obdrží dítě malé překvapení
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společenská
rubrika
informace občanům

VZPOMÍNÁME
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo ji
miloval, vzpomíná dál.
Dne 14. dubna 2018 vzpomeneme
4. smutné výročí, kdy nás opustila paní

Dne 20. dubna si tichou vzpomínkou
připomeneme 1. výročí úmrtí
paní

Aleny Šebestíkové

Dagmar Šnajdrová.

a 17. dubna 3. výročí úmrtí
pana

Ta bolest v srdci stále bolí
a nikdy se nezahojí.
Dne 22. dubna 2018 si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí paní

S láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

Ferdinanda Šebestíka.

Jarmily Šnajdrové.

S láskou vzpomínají dcery Alena
a Irena s rodinami.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou syn a dcera s rodinami.

Dne 9. dubna 2018 vzpomeneme
12. výročí úmrtí
a zároveň dne 15. června 2018
nedožitých 59. narozenin pana

Dne 14. února 2018 nás opustil
pan

Jozef Poláček.

Zdeňka Chuděje.

S bolestí a láskou vzpomíná
sestra s rodinou.

S láskou vzpomíná sestra s rodinou.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy
předobré srdce.
Dne 22. dubna si připomeneme nedožité
65. narozeniny našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka pana

Dne 23. dubna 2018 bude tomu
10 smutných let, kdy nás opustil
pan

Václav Suchý.

Emila Polocha.

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Nikdy nezapomene manželka,
dcera a syn s rodinami.

BLAHOPŘEJEME
Dne 14. dubna tomu budou tři roky,
kdy nás opustila naše milovaná dcera

Dne 21. dubna oslaví naše drahá
maminka, babička a prababička paní

Eva Fajkusová.
S bolestí a láskou vzpomínají rodiče
a rodina.

Zdeňka Kowalová
90. narozeniny.
Pevné zdraví a rodinnou pohodu přejí
Dušan a Pavla s rodinami.

Příspěvky do květnového čísla Vratimovských novin
zasílejte do 12. dubna 2018
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akce ve městě
Velikonoční vajíčko

1.

NE

informace občanům

9:00

Hřiště u KD Horní Dytaně

Cyklojízda na úvod cyklosezóny. Organizuje KČT Horní Datyně.

17:00

Vratimovská galerie

Vernisáž výstavy dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

Živé dříví
ÚT

3.

Večer tříkrálový aneb cokoli chcete
ÚT

18:00

Společenský dům Vratimov

Divadelní představení Těšínského divadla.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

Živé dříví
ST

4.

Zahradnictví: Nápadník
ST

19:00

Kino Hvězda

Romantická komedie.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

19:00

KD Horní Datyně

Divadelní představení Divadla u Lípy.

13:30

DDM Vratimov - start

Sportovní soutěž s poznáváním Vratimova.

Živé dříví

5.

ČT

Randění po třicítce

6.

PÁ
City Game
SO

7.

Krajský přebor muži Vratimov A: Orlová
SO

15:30

Fotbalový stadion Vratimov

Fotbalové utkání FC Vratimov.

9:00

Kulturní dům Horní Datyně

Pořádá Český svaz včelařů Horní Datyně.

9:00

DDM Vratimov

Výuka PC hry Minecraft pro nové zájemce.

Schůze ZOČSV
NE
Minecraft I.

8.

NE

Krajský přebor muži Vratimov B: Michálkovice
NE

10:30

Fotbalový stadion Vratimov

Fotbalové utkání FC Vratimov.

19:00

Kino Hvězda

Dokument.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

DDM Vratimov

Setkání mládeže s představiteli města.

DDM Vratimov

Akce ZÚ Kreativ.

DDM Vratimov

Akce ZÚ Debrujáři.

Filmový klub: Mečiar
ST

11.

Živé dříví
ST
Živé dříví

12.

ČT

Dětské slyšení

13.

PÁ

13.-14.
13.-15.

10:00

Čarodějnický večírek
PÁ-SO

14:30

Jarní víkendovka
PÁ-NE

17:00

Městská soutěž mladší žáci Vratimov: Třebovice

14.

SO

10:00

Fotbalový stadion Vratimov

Fotbalové utkání FC Vratimov.

10:00

Společenský dům Vratimov

Divadelní pohádka pro děti v podání Divadélka Šamšula.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

17:00

Kino Hvězda

Rodinný film.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

16:00

Společenský dům Vratimov

Vzdělávaci akce pro veřejnost.

Zvířátka a loupežníci

15.

NE
Živé dříví
ST

18.

Můj život Cuketky
ST

19.

Živé dříví
ČT

20.

Den Země
PÁ

20.-22.

Víkendovka LDT Míče, míčky, košíky II
PÁ-NE

21.-22.

17:00

Budišovice

Akce DDM je určena pro účastníky LDT Míče, míčky, košíky.

DDM Vratimov

Akce ZÚ DDM Půldivadlo.

ZÚ Půldivadlo
SO-NE

VÝSTAVY

9:00

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO
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OSTATNÍ

akce ve městě
informace občanům
21.

Žofka ředitelkou ZOO
SO

10:00

Kino Hvězda

Pásmo pohádek pro děti.

Krajský přebor muži Vratimov A: Český Těšín
SO
22.

16:00
10:30

Fotbalový stadion Vratimov

Fotbalové utkání FC Vratimov.

Velké tajnosti: Arnošt Vašíček
ÚT

25.

Fotbalové utkání FC Vratimov.

Městský přebor muži Vratimov B: Hlubina B
NE

24.

Fotbalový stadion Vratimov

18:00

Společenský dům Vratimov

Přednáška známého záhadologa PhDr. Arnošta Vašíčka.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

19:00

Kino Hvězda

Letní komedie ve stylu Snowborďáků a Rafťáků.

16:00

Vratimovská galerie

Výstava dřevěných loutek a soch Pavla Skorkovského.

Živé dříví
ST
Bajkeři
ST

26.

Živé dříví

27.

Vědomostní soutěž Slezské brány

ČT
PÁ

8:00

Společenský dům Vratimov

28.

Brigáda , příprava Májky

30.

Stavění Májky

SO

Hřiště TJ Sokol Horní Datyně Klub českých turistů Horní Datyně.

PO
30.

Vědomostní soutěž pro školy a seniory RSB.

Hřiště TJ Sokol Horní Datyně Klub českých turistů Horní Datyně.

Den Země pro ZŠ
PO

VÝSTAVY

8:30

DDM Vratimov

PŘEDNÁŠKY

Vzdělávací akce pro ZŠ.

DIVADLO

KINO

OSTATNÍ

-tPH]GUDYČ
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PhDr. Arnošt Vašíček

VELKÉ TAJNOSTI
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální
jevy, utajené skutečnosti, přísně tajné konspirace......

Jogurtové pohlazení

Do mixéru vložíme půl hrnku
čerstvých borůvek, 400 g řeckého
jogurtu, 2 lžíce tekutého medu a
rozmixujeme dohladka.
Dáme do mísy, vmícháme část
zbylých borůvek a 200 g zakysané
smetany. Směsí naplníme misky a
zdobíme borůvkami.

Učíme se správně stravovat. Co je optimální výživa?
Proč jíst skutečné potraviny?
Jak si vybíráme co jíme, proč a jak to změnit.
Přednáší výživová poradkyně Ing. Barbora Hudáková Janšová.

Společenský dům Vratimov

24. dubna v 18 hodin

Společenský dům Vratimov
16. května v 18 hodin

vstupné 70 Kč
Vstupenky v předprodeji od 5. března v pokladně kulturního
střediska. Úhrada vstupenek možná i převodem.

vstupné 60 Kč

Rezervace a info na tel.: 595 700 751

Vstupenky v předprodeji od 3. dubna v pokladně kulturního střediska.
Úhrada vstupenek možná i převodem.
Rezervace a info na tel.: 595 700 751
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