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Výsledky separování za 2017 Úspěchy ZŠ Datyňská Dobře svačit = lépe se učit?

Pozor na omezení dopravy 
v Ostravě-Hrabové

V souvislosti s výstavbou I. etapy tzv. 
Prodloužené Mostní, se během prázdnin 
plánuje také vybudování okružní křižovat-
ky na ulicích Paskovská a Mostní. Z to-
hoto důvodu bude mezi 1. červencem až 
31. srpnem omezen provoz na dané křižo-
vatce. Dle informace vedoucího střediska 
Ostrava Správy silnic Moravskoslezského 
kraje Ing. Melichárka, v době výstavby 

bude umožněn pouze jednosměrný provoz 
ve směru od Ostravy do Vratimova. Pro 
opačný směr bude nutno zvolit objízdnou 
trasu buď z Vratimova přes Paskov a zpět 
do Hrabové, nebo po ulici Frýdecká a Rud-
ná. Případné změny, či aktuality zveřejní-
me na stránkách města www.vratimov.cz.

Bc. Martin Čech
místostarosta

Výstavba chodníku 
a omezení dopravy 
v Horních Datyních

Město Vratimov bude cca od polovi-
ny července do konce listopadu tohoto 
roku (pokud to počasí dovolí) realizovat 
dlouho očekávanou akci dostavby chod-
níků v Horních Datyních podél ulice 
Vratimovská, a to od točny autobusů po 
ul. Na Hranici, jedná se o úsek v délce 
cca 530 m. Stavbu provede společnost 
AWT Rekultivace, a. s. Součástí stavby 
je také dešťová kanalizace, která je ve-
dena v místě stávajícího odvodňovacího 
příkopu podél komunikace, který bude 
zrušen při realizaci chodníku. Výstavba 
dešťové kanalizace na ulici Vratimov-
ská byla podmíněna výstavbou nového 
chodníku podél komunikace. 

Upozorňujeme občany, zejména dot-
čených sousedních nemovitostí, že 
dojde k omezení provozu dopravy po 
dobu výstavby (výstavba bude probíhat 
v úsecích po cca 50 m a v tomto úseku 
bude docházet k zúžení vozovky). Bližší 
informace, vč. navrženého dopravního 
značení, budou průběžně zveřejněny na 
webu města a na facebooku Horních Da-
tyň. 

 Tímto žádáme občany a řidiče o zvý-
šenou pozornost, co se týká bezpečnosti 
a vzájemnou ohleduplnost po dobu vý-
stavby.

Bc. Daniel Filip
odbor investic a údržby OM

Zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 6. června projednalo přípravu mož-
ného referenda k otázce, zda si naši ob-
čané přejí, či nikoliv, výstavbu menšího 
nákupního centra v lokalitě mezi místní 
komunikací Na Příčnici, silnicí 2. třídy 
Datyňská a zahradou Základní školy na 
ul. Datyňská. Březnové zastupitelstvo 
se přiklonilo k tomu, aby se referendum 
konalo.  Na červnovém zasedání zastupi-
telstva byli zastupitelé seznámeni s tím, 
kolik by referendum pravděpodobně stá-
lo a jak musí být organizačně zajištěno. 
Po diskusi na toto téma, kdy opakovaně 

zaznělo, že v současné době žádný řetě-
zec neprojevil zájem o stavbu nákupního 
střediska, je otázka, zda taková situace 
v budoucnu nastane a jaká bude budou-
cí aktuální potřeba a podmínky možné 
výstavby, dospěli zastupitelé k názoru, 
že referendum je nyní předčasné. Z ča-
sových důvodů rozhodnutí již nelze změ-
nit, a proto je definitivní, že s volbami do 
zastupitelstva města konaných ve dnech 
5. a 6. října žádné referendum k této otáz-
ce neproběhne.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

NE rozhodli zastupitelé 
s konečnou platností

Referendum zda BILLA, LIDL apod. mají být v našem městě 

Dne 27. dubna v podvečer došlo k požáru tříděného odpadu v areálu firmy FCC Česká repub-
lika, s.r.o., na území našeho města. Jednalo se o separovaný odpad, lisovaný do kubíkových 
balíků (asi 1x1x1 m). S náročným požárem bojovalo 17 jednotek požární ochrany, z toho 14 
jednotek SDH obcí. Celkem se zásahu zúčastnilo cca 100 hasičů. Po nezměrném úsilí se jim 
podařilo požár do druhého dne podvečer uhasit. Velmi komplikovaného a náročného zásahu 
se zúčastnila i jednotka SDH Vratimov. Dovolte mi touto cestou poděkovat našim hasičům za 
vysoce profesionální přístup a enormní nasazení při zdolávání této mimořádné události. Po-
děkování zaslal brigádní generál Ing. Vladimír Vlček, ředitel Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje a dovolte, abych Vratimovským hasičům, jménem všech obyvatel, 
poděkoval i já. Jsme na jejich dobrovolnou práci hrdi.

Bc. Martin Čech
 místostarosta

Poděkování našim hasičům

ilustrační foto
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Dne 6. června Zastupitelstvo města Vratimova mimo jiné:
•  schválilo Závěrečný účet města Vratimova za rok 2017
• vydalo Změnu č. 1 územního plánu Vratimov
•  rozhodlo, že místní referendum ke stavbě nákupního středis-

ka v lokalitě mezi místní komunikací Na Příčnici, silnicí 2. 
třídy Datyňská a zahradou vedle Základní školy na ulici Da-
tyňská se nebude konat

•  schválilo rekonstrukci odstavných ploch a zeleně ulice Strmá 
u bytových domů č. p. 535-537 a 600-602

•  uložilo odboru investic a údržby obecního majetku zadat za-
hájení výběrového řízení na provozovatele kanalizace v ma-
jetku města Vratimova, a to i budoucího kanalizačního řadu, 
tzn. pro kanalizace vybudované v rámci projektů Odkanali-
zování části Vratimov, Odkanalizování Vratimova-Horních 
Datyň, I. etapa a Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, 
II. etapa poté, co bude zahájena stavba Odkanalizování Vra-
timova-Horních Datyň, II. etapa

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

Dne 22. května Rada města Vratimova mimo jiné:
•  schválila Smlouvu o dílo na dodání a instalaci městského 

mobiliáře - urnový háj v Horních Datyních
•  Rada města Vratimova jmenovala Davida Schreibera na pra-

covní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umě-
lecké školy Vratimov

•  Rada města Vratimova jmenovala Lenku Sivákovou na pra-
covní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské ško-
ly Vratimov

Dne 13. června Rada města Vratimova pak také:
•  souhlasila s organizací dopravy, vedením objízdných tras 

a umístěním dopravního značení při uzavírce křižovatky ulic 
Mostní a Paskovská

•  Rada města Vratimova jmenovala Mgr. Martinu Pelikánovou 
na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní 
školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192, Vratimov

•  schválila Smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690, 
Vratimov

Bc. Martin Čech 
 místostarosta

Ze zasedání Zastupitelstva 
města Vratimova

Ze schůze Rady 
města Vratimova

Rádi bychom Vás informovali o vý-
sledcích v oblasti separovaného sběru. 
Dle zveřejněných informací společnos-
ti EKO-KOM, a.s., která eviduje sepa-
rování plastů, papíru, skla, kovů a ná-
pojových kartónů z obcí, bylo v roce 
2017 díky separování a následné recyk-
laci těchto komodit uspořeno 20,3 mil. 
GJ energie, což je zhruba tolik, kolik 
v průměru spotřebuje za rok více než 
310 tisíc domácností. V případě tolik 
diskutovaného globálního oteplování 
přispěl systém tříděného sběru a vy-
užití odpadu z obcí ke snížení emisí 
o 678 334 t CO2 ekvivalentu. Z toho 
naše město se na těchto hodnotách po-
dílelo díky sběru a následné recyklaci 
odpadu úsporou 11 988 636 MJ ener-
gie, ekvivalent CO2 činil 647,934 t. 

Dle výsledků společnosti ASEKOL, 
a.s., která zaštiťuje sběr vysloužilých 
elektrozařízení, občané našeho měs-
ta v roce 2017 odevzdali k recyklaci 
6 134,66 kg starých spotřebičů. Tím, 
že byly spotřebiče předány k recyklaci, 

bylo uspořeno 55,46 MWh elektřiny, 
2 541,90 l ropy, 273,13 m3 vody, 2,86 t 
primárních surovin a emise skleníko-
vých plynů byla snížena o 12,43 t CO2 

ekvivalentu. Zde jsou výsledky úspory 
možná konkrétněji představitelné, ne-
boť společnost ASEKOL, a.s., má pře-
počítáno, že recyklací běžných 100 ks 
televizorů je uspořena energie pro do-
mácnost až na 4 roky nebo se ušetří při-
bližně 400 l ropy potřebných až k sed-
mi cestám do Chorvatska a recyklací 10 
vysloužilých monitorů se ušetří spotře-
ba energie potřebná pro chod noteboo-
ku po dobu necelých pěti let.

Z uvedeného vyplývá, že snaha se-
parovat a recyklovat odpad se vyplácí 
a že i naše město přispělo ke snížení 
uhlíkové stopy jako ukazatele zatížení 
životního prostředí, a tím se podílí na 
jeho zlepšení i ochraně. Všem občanům 
za příkladné separování odpadu děku-
jeme.

RNDr. Ivana Hranická    
Odbor VaŽP

Výsledky separování za rok 2017Den matek
Ve čtvrtek 10. května se ve Společenském 
domě ve Vratimově konal večírek Spolku 
seniorů Vratimov pod názvem Den matek. 
Zahrát, zazpívat a zatančit přišly děti z Ma-
teřské školy Vratimov, pod vedením paní 
učitelky Pavly Čelinské. Vystoupení bylo 
moc pěkné, až dojemné. Děkujeme všem 
za účast.

Anna Huppertová
Spolek seniorů Vratimov

Poděkování
V pátek 27. dubna se konala ve Spole-
čenském domě ve Vratimově soutěž pod 
názvem Křížem krážem Slezskou bránou. 
Již tradičně se této akce zúčastnily člen-
ky Spolku seniorů města Vratimova paní 
Huppertová, Lencová a Jarolímová. Výbor 
spolku děkuje za jejich ochotu a hlavně za 
jejich poctivou přípravu. Výbor také děkuje 
pracovníkům Domu dětí a mládeže Vrati-
mov za výbornou organizaci, veselou at-
mosféru a pohoštění.

Anna Huppertová
Spolek seniorů Vratimov
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Manuál na záchranu volně žijících živočichů
…pokračování Manuálu na záchranu volně žijících živočichů

…pokračování příště

Akce ve městě o prázdninách
NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE A KDO POŘÁDÁ

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO

1. 7. Dobrodružství Ferdy mravence 10:00 Společenský dům Vratimov, divadelní pohádka pro děti

4. - 6. 7. Oblastní turnaj, mladší žáci a žákyně 8:30 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

8. 8. Československé legie 1914-1920 17:00 Vratimovská galerie, výstava k 100.výročí založení republiky

7. - 9. 8. Oblastní turnaj, dorost 8:30 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

11. 8. Bajkeři 21:00 Letní kino Hvězdička, hřiště TJ Horní Datyně

12. 8. Celostátní turnaj, benjamínci 8:30 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

15. 8. Československé legie 1914-1920 17:00 Vratimovská galerie, výstava k 100.výročí založení republiky

22. 8. Československé legie 1914-1920 17:00 Vratimovská galerie, výstava k 100.výročí založení republiky

22. - 24. 8. Oblastní turnaj, starší žáci a žákyně 8:30 Tenisové kurty TC Biocel Vratimov

29. 8. Československé legie 1914-1920 17:00 Vratimovská galerie, výstava k 100.výročí založení republiky
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Atletické závody Regionu Slezská brána 
V letošním ročníku atletických závodů 

pro žáky 2. stupně došlo k jedné velké 
změně - závod se přesunul po devíti letech 
z Vratimova na stadion TJ Slezan Frýdek- 
Místek, který se tak stal se ZŠ Vratimov, 
Datyňská, spoluorganizátorem této jedné 
z nejdéle trvajících soutěží v rámci Olym-
piády Slezské brány. Jedinou svou tradicí 
srovnatelnou soutěží je pouze turnaj ve vy-
bíjené žáků 1. stupně, který probíhá také 
nepřetržitě od začátku již zmíněné „olym-
piády“ a pořádá jej ZŠ Václavovice.

Díky umělohmotné dráze a lepšímu 
zázemí se v letošním ročníku lehkoatle-
tických závodů zvedla sportovní úroveň. 
Na druhou stranu zde chyběli fanoušci 
z řad současných i bývalých žáků a rodi-
čů, kteří dávali závodu ten správný náboj. 
Kromě pořadatelské školy, tj. ZŠ Vrati-
mov, Datyňská, se jí zúčastnily ZŠ Pas-
kov, ZŠ Sedliště, ZŠ Šenov, ZŠ Vratimov, 
Masarykovo náměstí, ZŠ Raškovice a po-
prvé také ZŠ Morávka. Děti 6. - 9. roční-
ku závodily v pěti disciplínách: běhu na 
60/100 m, běhu na 800 m/1500 m, skoku 
dalekém, hodu kriketovým míčkem a šta-
fetě 4 x 400 m. Umístění jednotlivců bylo 
ohodnoceno od 7 do 0 bodů.

Závody zahájil projektový manažer Re-
gionu Slezská brána Ing. Miroslav Lysek, 
který krátce připomenul historii závodů, 
které právě v letošním roce dospěly již 
k desátému ročníku. Zástupce TJ Slezan 
F-M a hlavní rozhodčí závodů Ing. Jo-
sef Nejezchleba pak seznámil závodníky 
s vlastním průběhem.

Největším favoritem byla ZŠ Šenov, 
která už po první disciplíně - sprintech, 
dala jasně najevo, že jí letošní vítězství 
nikdo nevezme. Dominovala ve všech 
atletických disciplínách a s výsledkem 

231 bodů právem získala vítězný pohár. Na 
2. místě skončila ZŠ Vratimov, Datyňská 
(181 bodů), o jednu příčku si oproti loň-
skému roku polepšila ZŠ Vratimov, Ma-
sarykovo náměstí (130 bodů) i ZŠ Paskov 

(127 bodů), které skončily na 3. a 4. místě. 
Příliš se nedařilo atletům ze ZŠ Raškovice, 
kteří skončili na 5. místě (123 bodů). Šesté 

místo obsadila ZŠ Sedliště (44 bodů) a na 
sedmém místě se umístil nováček ZŠ Mo-
rávka (35 bodů).

Před závěrečným ceremoniálem vyhlá-
šení vítězů poděkoval projektový manažer 

Regionu Slezská brána 
za desetiletou spolupráci 
při organizování lehko-
atletických soutěží žáků 
2. stupně z území regionu 
Slezská brána ZŠ Vrati-
mov, Datyňská. Osobního 
ocenění formou pamětní 
plakety se pak dostalo ze 
stejného důvodu organi-
zátorce všech deseti roč-
níků Mgr. Janě Biolkové, 
které potleskem dopro-
vodili všichni zúčastnění 

soutěžící, organizátoři i zástupci obcí a sa-
motného Regionu Slezská brána. Předává-
ní medailí úspěšným žákům se pak ujali 
místopředseda Regionu Slezská brána 
a zároveň starosta Obce Řepiště  Rostislav 
 Kožušník, starostka Města Vratimov 
JUDr. Dagmar Hrudová a místostarosta 
Města Šenov Ing. Antonín Ševčík.

Během závodů byly vidět výborné atle-
tické výkony, děti si sahaly na dno svých 
fyzických i psychických sil. Odměnou jim 
byl kromě medaile jistě také pocit, že pře-
konaly samy sebe, což je nejen ve sportu, 
ale i v životě určitě důležité. Atletické zá-
vody organizované ZŠ Vratimov, Datyň-
ská, kterých se účastnilo okolo 280 žáků, 
se tak staly již tradičním a nejpočetněji ob-
sazeným vyvrcholením celého cyklu škol-
ního roku sportovních soutěží.

Mgr. Jana Biolková 
ZŠ Vratimov, Datyňská

Ing. Miroslav Lysek 
 projektový manažer RSB fota ZŠ Datyňská     
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Atletický čtyřboj žáků 1. stupně
V pátek 1. června se 15 žáků naší školy zú-

častnilo atletické soutěže ve Frýdku-Místku. 
Každý ročník zastupovalo tříčlenné smíšené 
družstvo. Všichni závodníci bojovali za hor-
kého počasí ve čtyřech disciplínách - v běhu 
na 60 metrů a na 500 metrů, ve skoku da-
lekém a v hodu kriketovým míčkem. Z ru-
kou paní starostky za velkou snahu dostali 
všichni zúčastnění medaili. Vyhlašování vý-
sledků už probíhalo v dešti, ale nikomu tato 
maličkost nevadila. A jaké byly výsledky 
našich závodníků? Skvělé! Družstvo 1. tříd - 
3. místo, družstvo 2. tříd - 3. místo, družstvo 
3. tříd - 2. místo, družstvo 4. tříd - 2. místo 
a družstvo 5. tříd - 2. místo. Celkově získala 
naše škola 2. místo ze dvanácti zúčastněných škol a domů jsme odjížděli se šesti poháry. 
Všem závodníkům moc gratulujeme!

Mgr. Věra Jonášová 
 ZŠ Vratimov, Datyňská 

Den sportu 
v Horních Datyních
 V pátek 18. května se v are-
álu hřiště u Kulturního domu 
v Horních Datyních a v při-
lehlé tělocvičně konal Den 
sportu. Děti poměřily své 
síly ve vybíjené, florbalu a basketbalu. 
Spolu s rodiči se mohly zapojit do atle-
tického zápolení. Pozadu nezůstaly ani 
nejmenší děti, které si zasportovaly na 
zábavných stanovištích. Vrcholem celé 
akce se stal volejbalový turnaj O putov-
ní pohár ZŠ Datyňská, Vratimov. Letos 
ho získalo družstvo učitelů pořádající 
školy.

 Tuto akci pořádala ZŠ Vratimov, Da-
tyňská, ve spolupráci s SDH Horní Da-
tyně, za což jim patří obrovský dík. Dále 
bychom rádi poděkovali KRPŠ při ZŠ 
na Datyňské ulici, Městskému úřadu ve 
Vratimově, KČT HD, TJ Horní Datyně, 
Kynologickému klubu z Šenova a také 
vratimovským mažoretkám za krásné 
vystoupení. Děkujeme také všem, kteří 
se aktivně zapojili do příprav a organi-
zace celé akce. 

Mgr. Pavlína Koudelková
ZŠ Vratimov, Datyňská

ÚÚÚsppěěcchhyy ZZZŠŠ DDaaatyyyňňňsssskkáá
Žáci naší školy se každoročně zapojují 

do různých projektů a soutěží. V letošním 
školním roce se nám velmi dařilo.  V kraj-
ském kole výtvarné soutěže Malovaná pís-
nička jsme získali čtyři ceny v různých vě-
kových kategoriích. Vyzvednout bychom 
chtěli 1. místo ve 3. kategorii, které získala 
Tereza Bojdová s ilustrací písně Běží liška 
k Táboru.

Mezinárodní projekt Tvoříme vlastní 
vydavatelství, kdy děti tvořily knihu s ilu-
stracemi na dané téma, nám přinesl ocenění 
v polském městě Bělská Bělá. Z českého 
kola postoupily tři knihy z naší školy ze 
třídy 4. B a jedna kniha získala 3. místo 
v kole mezinárodním. Hodnotné ceny si 
převzali Jiří Hradský a Kateřina Rycková.

Mgr. Alena Kabátová
ZŠ Vratimov, Datyňská

V pátek 25. května se některým žákům ZŠ 
Vratimov na Masarykově náměstí splnil sen. 
Setkali se totiž se svými oblíbenými postavami 
z animovaného seriálu Simpsonovi. Jak se to 
mohlo stát? Právě v tento den totiž předvedli 
své představení členové divadelního kroužku 
Divadélko za školou, které právě uzavírá svou 
třetí divadelní sezónu . Členové kroužku DDM 
Vratimov se na své schůzky schází ve třídě 7. 
B. V letošním školním roce v něm hráli Sofie 
a Oliver Dočkalovi, Denisa Fürry, Lucka Ga-
liová, Vítek Kanich, Adéla Parmová, Emily 
Kate Prokopová, Vilma Španihelová a Eliška 
Tichá.

Jejich přestavení vzniklo na motivy slavného animovaného seriálu. I když v České re-
publice Simpsonovy sleduje mnoho malých dětí, při přípravě představení se paní učitelky 
Lenka Parmová a Pavlína Kožušníková přesvědčily, že žádná 
z epizod seriálu není vhodná pro scénář pro děti prvního stupně 
základní školy. Proto se paní učitelka Parmová rozhodla vytvořit 
zcela novou epizodu z vtipů otištěných v dětských čtenářských 
katalozích. Svůj díl nazvala Jak jel Bart pro vši a tvoří ho řada 
vtipných dialogů, které s nadsázkou popisují každodenní problé-
my související s výchovou dětí v rodině.

V pátek 25. května museli herci Divadélka za školou své asi 
dvacetiminutové představení hrát hned třikrát za sebou, protože 
ho chtěli vidět všichni žáci školy. Odměnou za jejich úsilí jim byl 
vždy bouřlivý potlesk a uznání jejich spolužáků i učitelek. Díky 
šikovnosti maminek malých herců byly jejich masky opravdu 
důvěryhodné, a proto se některé děti chtěly se svými oblíbený-
mi postavičkami také vyfotit. Že si pro své představení vybrali 
členové divadélka Simpsonovy sami, bylo znát především na 
jejich hereckých výkonech. Doslova se předháněli, kdo zahraje 
svou roli lépe, na to spontánně reago vali  přihlížející žáci, a tak 
se třídou rozléhaly výbuchy smíchu, které byly tou největší vytouženou odměnou všem 
hercům, kteří si užili úspěch i na Galapřehlídce DDM Vratimov v neděli 20. května. 

Simpsonovi v podání Divadélka za školou budou k vidění i 21. září v restauraci U Máně 
v Řepištích v rámci Dne regionů Slezská brána a Olešná.

Lenka Parmová a Pavlína Kožušníková
vedoucí Divadélka za školou

Simpsonovi v ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

fota ZŠ Masarykovo nám.      

foto ZŠ Datyňská     

obr. ZŠ Datyňská     
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Turistický kurz ZŠ  Masarykovo náměstí
V letošním školním roce 2017/2018 se 

konal první turistický kurz osmého ročníku 
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí. Jeho 
realizace proběhla od pondělí 28. května 
do pátku 1. června v nádherném prostředí 
chráněné krajinné oblasti Beskydy. Kur-
zu se zúčastnilo celkem 24 žáků osmého 
ročníku, dále pak organizátorka kurzu 
Martina Pelikánová a třídní učitelka Jana 
Kotásková. 

Program kurzu byl velmi bohatý a roz-
manitý. Na začátku jsme si udělali menší 
procházku do centra Ostravice a navštívili 
Svět dřevěných soch, kde jsme obdivova-
li, co je možné vytvořit z obyčejného kusu 
dřeva. Cestou zpět jsme si vyšlapali ces-
tičku k malému evangelickému kostelíku, 
u kterého jsme se mohli potěšit nádhernou 
vyhlídkou na celé městečko a okolí, a také 
jsme ochutnali místní vyhlášenou zmrzli-
nu. 

Na druhý den byla v plánu návštěva sru-
bu Petra Bezruče. Uvítal nás velmi milý 
průvodce, který sám osobně Petra Bezru-
če znal. Jeho povídání bylo poutavé, a tak 

jsme odcházeli se spoustou nových po-
znatků o životě a zvycích tohoto autora. 
Po návratu na hotel Hamr, kde jsme byli 
ubytovaní, měly děti za úkol napsat báseň 
právě o Petru Bezručovi a musím uznat, že 
se jim to opravdu povedlo. Po vydatném 
obědě jsme vyrazili směr lanové centrum 
Opičárna, kde si děti změřily síly s lanový-

mi překážkami, bojovaly se stra-
chem z výšek a otestovaly si svou 
fyzickou zdatnost. Některým se 
dařilo méně, některým více, ale 
odvahu projevili všichni, kteří se 
do výšek vypravili. Po cestě zpět 
nás zastihla průtrž mračen, ale to, 
že jsme promokli téměř do nitky, 
skoro nikomu nevadilo.

Ve středu nás čekal výstup na 
Lysou horu. Měli jsme svého 
průvodce z klubu turistů Martina 
Hlaváče, kterého jsme oslovi-
li v rámci projektu Společně na 
Lysou. A nelitovali jsme. Byl to 
velice příjemný člověk, který děti 
zaujal nejen svou osobností, ale 
také svými znalostmi o přírodě. 
Díky němu jsme se dozvěděli, 
jaká fauna a flóra se vyskytuje 
v Beskydech, viděli jsme chros-

tíka, kterého Martin vylovil z řeky, obdi-
vovali jsme orchidej nebo rulík zlomocný, 
byli jsme poučeni o tom, jak se chovat, po-
kud v horách potkáme medvěda nebo jsme 
měli možnost na vlastní oči spatřit slepýše. 
Výstup na Lysou horu se tak stal zajíma-
vým zážitkem pro všechny. 

A najednou tady byl poslední den. Do-
poledne jsme přichystali dřevo na večerní 
táborák a hráli různé hry. Odpoledne jsme 
navštívili hotelový komplex Sepetná, kde 
jsme měli na celé dvě hodin objednaný kry-
tý bazén. Děti se opravdu vyřádily. Jezdily 
na tobogánu, odpočívaly ve vířivce, potily 
se v parní lázni. Večer jsme se příjemně 
unaveni potkali u táboráku. Opékaly se 
nejen tradiční špekáčky, ale také makrely 
a kuřecí steaky, které nám přichystal maji-
tel hotelu Hamr pan Radim Pláček. Pátek, 
poslední den pobytu, byl věnován balení 
věcí a úklidu pokojů. Ze zpětné vazby dětí 
bylo znát, že se jim pobyt líbil a že jsou 
všichni spokojeni. A to je asi to nejlepší, 
co jsme si mohli přát. Prožít spolu pár dnů 
v příjemném prostředí Beskyd, poznávat 
nové věci, objevovat krásu přírody, ale 
také sílu kamarádských vztahů. 

Mgr. Martina Pelikánová
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Odpověď na tuto otázku se vydali dne 
30. května hledat žáci 7. tříd ZŠ Vrati-
mov, Masarykovo náměstí, se svými tříd-
ními učitelkami do Archeoparku Chotě-
buz. V průběhu dopoledne si ověřili své 
schopnosti dobýt slovanské hradisko, na-
mlít mouku na žernově, vyrýt do vosko-
vých tabulek hlaholicí vzkaz kamarádovi, 
v nalezišti odkrýt pozůstatky kostí a ke-
ramiky, rozpoznat podle čichu bylinky 
a vyzkoušet si lukostřelbu. Také si mohli 
prolézt zemnice a polozemnice s vybave-

ním, potěžkat různé typy zbraní a vyzkou-
šet si obtížnost tkaní látek. Komu nesta-
čily 2,5 hodiny interaktivního programu, 
mohl si ještě projít expozici o životě prv-
ních Slovanů na chotěbuzském hradisku. 
Někteří sebevědomě prohlásili, že by ve 
středověku přežili, jiní jen nerozhodně 
krčili rameny.

Po tak náročném programu dětem po-
řádně vyhládlo, a tak se přemístily do 
nedalekého Rybího domu, kde byl pro ně 
připraven kuřecí vývar a řízek s vařeným 

PPřežili byychoom aallespooňň jeeden dennn ve sttřeeedoovvvěku?

foto ZŠ Masarykovo nám.      

fota ZŠ Masarykovo nám.      
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V poslední době se v médiích stále čas-
těji objevují různé diskuze o zdravém jí-
delníčku našich školáků. Podle odborníků 
správně zvolená svačina umožní doplnit 
dětem energii, čímž podpoří jejich pozor-
nost, a tak žáci mohou dosáhnout lepších 
studijních výsledků. Svačina musí však 
dětem především chutnat, aby jí dali před-
nost před jiným tolik přitažlivým progra-
mem, který jim připravují o přestávce je-
jich spolužáci. 

Na pátek 18. května se připravovali žáci 
7. B již celý třetí květnový týden. Roz-
dělili se do skupin, ve kterých si vybrali 
pokrm pro páteční vaření. Pak bylo nutné 
vypočítat potřebné suroviny na 25 porcí. 
Když v pátek ráno vcházeli do obchodu 
s potravinami, každá skupinka měla v ruce 
nákupní lístek s požadovaným množstvím 
zdravých potravin. V jejich nakupování 

i při samotné přípravě zdravých pomazá-
nek, salátů, špízů, tortill i sendvičů jim již 
tradičně pomáhaly paní knihovnice Měst-
ské knihovny Vratimov Pavla Blahutová, 
Markéta Bradáčová i třídní učitelka Pavlí-
na Kožušníková.

A jak vypadlo svačinkové 
menu 7. B třídy?
Špízy:

s mozzarellou a s rajčátky, ovocné
Pomazánky: 
ředkvičková, sýrová, česneková, z kra-
bích tyčinek
Plněná cereální kaiserka
Mexická tortilla

Saláty:
těstovinový, melounový 
Citronáda

K plnému stolu přijaly pozvání také paní 
ředitelka Alice Čavojská a paní zástupky-
ně paní Jana Bawadekji. Každá kuchařská 
dvojice představila své jídlo a stručný po-
pis jejich vaření. A pak už všichni přítom-
ní ochutnávali, hodnotili a vymýšleli další 
varianty připravených jídel. Nejdříve ze 
stolu zmizely oba druhy špízů a melouno-
vý salát. Děti byly překvapené, jak dobře 
chutnají některé pomazánky a slibovaly, 
že zdravé kaiserky si určitě začnou dělat 
do školy. Největší úspěch slavily mexické 
tortilly. Nezbývá než doufat, že děti neza-
pomenou, co se v pátek 18. května ve škol-
ní kuchyňce naučily a začnou si takové 
zdravé svačinky do školy chystat, aby jim 
dodaly energii potřebnou k získání hez-
kých známek na blížícím se vysvědčení. 

 Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Vratimov,  Masarykovo náměstí

Dobře svačit = lépe se učit?

bramborem. Když byly opět plné energie, 
prohlédly si 5 krásných akvárií, která jsou 
umístěna přímo v Rybím domě. Největší 
pozornost si u žáků vyžádal mohutný su-
mec albín a roztomilé želvy. 

Po všech těch zážitcích si žáci s radostí 
šli protáhnout svá těla na hřiště za restau-
rací. Skákali na trampolíně, houpali se na 
houpačkách, zahráli si na honěnou. Nej-

větší atrakcí byl gorolszus - sjezd na laně, 
u kterého zájemci tvořili stále frontu.

Plni zážitků se vydali na cestu domů, 
aby svým příbuzným mohli vyprávět, co 
všechno dnes zažili. Ze spokojených obli-
čejů sedmáků se dalo vyčíst, že sice není 
úplně jisté, zda by ve středověku neumřeli 
hlady, ale že dnešní výlet stál skutečně za 
to.

Mgr. Dana Dalihodová
Mgr. Pavlína Kožušníková

ZŠ Vratimov,  Masarykovo náměstí

fota ZŠ Masarykovo nám.      

fota ZŠ Masarykovo nám.      
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Veškeré ekologické aktivity v tomto škol-
ním roce v Mateřské škole Vratimov smě-
řovaly především k tomu, aby děti získaly 
ucelenou představu o ekologickém pěstitel-
ství a o likvidaci biologického odpadu. Celý 
projekt nesl název Malí zahradníci. Děti se 
v jednotlivých třídách staraly o své pěstební 
záhony, sázely sazenice a keře, okopávaly 
je, zalévaly i plely. Sledovaly jejich růst 
v průběhu doby, experimentovaly s nimi při 
změněných životních podmínkách. Sezná-
mily se také s pojmy zdravé stravy i vitamí-
ny, které nám poskytuje ovoce a zelenina.  
Původ potravin hledaly při návštěvě obcho-
du s potravinami a obchodu zdravé výživy. 
Podnikly exkurzi na biofarmu v Třanovi-
cích i návštěvu do místního zahradnictví. 

Cílenými aktivitami jsme se 
snažili naplnit kritéria progra-
mu Skutečně zdravé školy, do 
kterého jsme zapojeni. 

Děti získaly rovněž praktic-
kou zkušenost s kompostová-
ním. Do zahrad mateřských 
škol ve Vratimově a Horních 
Datyních jsme pořídili další 
kompostéry a nové vermikom-
postéry. Děti tak mají mož-
nost vidět přínos kompostu 
pro půdu a životní prostředí. 
Seznamují se nejen s půdními 
živočichy, ale také s tím, jak 
kompost funguje. Osvojují si 
rovněž poznatky o odpadu, 
který je možno vkládat do 
kompostérů a o odpadu, který 
do kompostérů nepatří. Insta-
lací kompostérů jsme se snaži-
li zvýšit i kvalitu ekologického 
provozu MŠ. Veškeré pomůc-
ky k projektu Malí zahradníci 
byly pořízeny v rámci progra-
mu Moravskoslezského kraje 
Podpora environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty 
s dotační prioritou Podpora 
aktivit na školních zahradách.

Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimov 

DDM Vratimov získal grant Evropské 
komise z programu Erasmus+ ve výši 
9 382 euro pro svůj projekt Finanční gra-
motnost mladých: manažerem vlastní pe-
něženky. V srpnu 2018 se na týden sejde 
25 mladých lidí od 16 do 20 let z Česka, 
Polska a Slovenska, aby si vyměňovali 
zkušenosti týkající se hospodaření s pe-
nězi, plánování výdajů a chytrého inves-
tování.

Projekt vznikl z podnětu členů zájmo-
vého útvaru Baráčníci při DDM Vrati-
mov, jehož členové mají pocit, že se fi-
nanční gramotnosti ve vzdělání nevěnuje 
náležitá pozornost a oni na prahu dospě-
losti tápou. Společně jsme ke spolupráci 
oslovili zahraniční partnery ze Slovenska 
a Polska a vymysleli program pětidenní-
ho semináře, na kterém se mladí budou 
navzájem učit, jak hospodařit se svými 
příjmy, jak plánovat výdaje, do čeho 
a kdy se vyplatí investovat a jak neskon-
čit v dluhové pasti. A nemyslete si, že to 

bude nějaká nuda! O finanční podporu 
jsme požádali Evropskou komisi v rámci 
programu Erasmus+ a hurá, uspěli jsme.

DDM Vratimov koordinuje a hostí me-
zinárodní výměnu mládeže z programu 
Erasmus+ vůbec poprvé. Začátkem červ-
na již proběhla plánovací schůzka zástup-
ců národních týmů a všichni se moc těší-
me na srpen.

Renáta Böhmová 
DDM Vratimov

Malí zahradníci v mateřské škole

Získali jsme grant na mezinárodní projekt

Den otevřených 
dveří 

Cílem Dne otevřených dveří je ukázat 
dětem a rodičům prostory Domu dětí 
a mládeže ve Vratimově, kde mohou 
v průběhu školního roku účelně a smys-
luplně trávit svůj volný čas. V pondělí 
3. září v době mezi 10 a 15 hodinou bu-
deme provázet návštěvníky po budově, 
ukazovat jednotlivé učebny. Poskytneme 
informace a odpovědi na všechny zvída-
vé otázky. 

Křižovatka zájmů
Nabídka kroužků, kurzů a dalších 

aktivit DDM Vratimov pro školní rok 
2018/2019 proběhne v pondělí 3. září od 
15 hodin do 18 hodin v prostorách Domu 
dětí a mládeže Vratimov na ulici Frý-
decká 377/61. Na děti a jejich rodiče bu-
dou čekat kromě zaměstnanců i vedoucí 
kroužků, kteří budou nabízet zajímavé 
možnosti trávení volného času v našem 
zařízení. Některé kroužky se představí 
se svým vystoupením. Pro děti, které nás 
navštíví, budou připraveny doplňkové 
hry a soutěže. Za jejich splnění čeká na 
děti malá odměna.

Bližší informace o všech aktivitách 
Domu dětí a mládeže Vratimov, na-
leznete na www.ddmvratimov.cz nebo 
na facebooku www.facebook.com/
DDMVratimov, kde budou k dispozici 
od 31. srpna. Přihlásit do kroužků se mů-
žete od 3. září.

Přejeme všem dětem, rodičům a je-
jich rodinám, krásné a veselé prázdni-
ny. Hodně sluníčka, neopakovatelných 
zážitků a pohody. Těšíme se na shledání 
v novém školním roce.

Pracovníci DDM Vratimov

fota MŠ Vratimov

foto DDM



9

informace občanům

Již několik let je první týden v měsíci 
červnu věnován akci Týden čtení dětem. 
Tuto akci vyhlašuje obecně prospěšná 
společnost Celé Česko čte dětem, která 
v České republice realizuje stejnojmen-
nou osvětovou a mediální kampaň na 
podporu čtenářské gramotnosti dětí a mlá-
deže. Naše knihovna se do této akce v le-
tošním roce zapojila několika akcemi. Dě-
tem z mateřské školy jsme v jejich amfíku 
četly z knihy Emila Ludvíka O líné holce, 
na závěr besedy Neposedná písmenka 
jsme žáčkům první třídy předaly Knížku 
pro prvňáčka a do soutěže ve scénickém 
čtení se s námi pustili žáci Základní školy, 
Masarykovo náměstí.

Pro nově narozené děti z Vratimova 
a Horních Datyní máme připravené sady 
dárků (tašku, knížku pro děťátko, audiok-
nihu, drobnou metodickou publikaci pro 
počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy 
literatury pro nejmenší, členský průkaz 
do knihovny, záložky atd.). Tento pilotní 
projekt S knížkou do života je v letošním 
roce zajištěn Sdružením knihovníků a in-
formačních pracovníků ČR.

Výstava
K 150. výročí narození významného 

architekta Dušana Samo Jurkoviče jsme 
připravili výstavu fotografií jeho známých 
staveb, kterou můžete zhlédnout od 2. čer-
vence do 10. září.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY:
od 30. července do 3. srpna 
(sanitární týden)

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.

Městská knihovna informuje
Místní knihovna 

Horní Datyně

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

foto Měk

Dne 3. června pořádal Motoklub Pakynostra již 12. ročník 
dětského dne pro dva dětské domovy. Na děti čekalo šest 
stanovišť, která prověřila nejen jejich fyzickou zdatnost, ale 
také jejich znalosti první pomoci. Za získané body a splnění 
úkolů obdržely děti zajímavé odměny. Novinkou letošního 
roku byla beseda o první pomoci. Do své show nechala děti 
nahlédnout westernová skupina Black & Brown. Třešnič-
kou na dortu byli motorkáři, kteří děti vozili na motorkách. 
Parádní atmosféru celého odpoledne doladilo slunečné po-
časí a výborná ledová tříšť. Spokojené a rozzářené dětské 
tváře potvrdily, že si děti svůj den stoprocentně užily.  

Dětský den pro děti z dětských domovů

Děkujeme městu Vratimov, všem sponzorům, účinkujícím a přátelům.
Petr Pliska alias Pakyno

Motoklub Pakynostra

fota Pakynostra

UZAVŘENÍ KNIHOVNY:
od 2. července do 31. srpna 

Upozorňujeme čtenáře, že knihovna 
bude o letních prázdninách v čer-
venci a srpnu zavřená. Čtenáři mo-
hou v tomto období využívat služeb 
Městské knihovny Vratimov. 
Knihovna bude otevřena opět v pon-
dělí 3. září od 14:00 do 17:00 hod.

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.

Mgr. Hana Pščolková
Marika Zajíčková

Měk Vratimov 
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Ve středu 23. května se u sokolovny ve 
Vratimově uskutečnil 22. ročník tradič-
ních závodů na kolech, koloběžkách či 
odrážedlech pro děti pod názvem Kola, 
kolečka. Počasí bylo našim závodníkům 
v letošním roce příznivě nakloněno, a tak 
s velikým nasazením sil zápolilo 45 závod-
níků, z toho i 10 mladších školáků, ostat-
ní byli v předškolním věku. Děti závodily 
v rychlosti a zručnostním slalomu okolo 
barevných kuželů. Při vyhlašování výsled-

ků si všechny užily ten krásný pocit - stát 
na stupních vítězů, dostat diplom za své 
umístění i snahu a také balíček se sladkou 
odměnou a malými dárky, neboť naše zá-
vody pro předškoláky jsou vymyšleny tak, 
že se na rychlost jezdí po trojicích a každý 
získá umístění. Školáci jsou samozřejmě 
hodnoceni podle měřeného času. Už teď se 
pořadatelé těší na další ročník a naše malé 
závodníky. 

V pátek 1. června jsme společně s DDM 
Vratimov připravili pro naše děti oslavu je-
jich svátku - MDD. Děti, ve většině společ-
ně s rodiči, začaly své úkoly plnit u kultur-
ního střediska, a pak pokračovaly k nám do 
zahrady sokolovny. Tam je čekalo dalších 
5 disciplín - běh přes překážkovou dráhu, 
hod na koš, kop do brány, chůze na chů-
dách a chůze na tzv. dětských lyžích. Uži-
ly si také skákací hrad a mohly si nechat 

Co se děje v Sokole

Vaječina
Ve čtvrtek 7. června se sešli členové Spolku seniorů města Vratimova na zahra-
dě pana Marenčáka, aby zakončili první půlku roku smažením vaječiny. Bylo to 
velmi příjemné posezení s krásným počasím. Každý člen spolku přinesl dvě va-
jíčka, kousek slaniny a pažitku. Paní Lencová, Kvasajová, Bernatíková,  Hanlová 
a  Huppertová připravily výbornou vaječinu, která všem chutnala. Veselo bylo 
i u tomboly, z níž si někteří šťastlivci odnesli výhry. Celkem se zúčastnilo 50 čle-
nů spolku. Výbor spolku tímto všem děkuje za obětavou práci a za hojnou účast na 
akcích. Přejeme Vám krásné léto, odpočinek a v září na viděnou.

Anna Huppertová
  Spolek seniorů Vratimov

namalovat obrázky na obličej. Po splnění 
všech úkolů získaly drobné dárky. Sokol 
se touto akcí zapojil již druhým rokem do 
celorepublikového týdne v pohybu tzv. 
MOVE Weeku. MOVE Week je součástí 
celosvětové kampaně NowWeMove, která 

propaguje sport a pohyb. Cílem je boj proti 
pohybové nečinnosti evropské populace. 
Vizí kampaně je 100 milionů Evropanů ak-
tivních ve sportu a pohybových aktivitách 
do roku 2020.

V sobotu 9. června v brzkých ranních ho-
dinách, ve 2:45 hodin, vyrazilo obstaranou 
dopravou 26 účastníků vzhůru ke zdolání 
prvního ročníku Sokolvratu - přátelského 
pochodu za východem slunce, který jsme 
zaznamenali ve 4:40 hodin. Na trasu dlou-
hou 47,8 km vyšli účastníci ve 3:40 hodin 
z Ráztoky a přes Beskydy mířili do cíle na 
Visalajích. Ačkoli se nejednalo o závod, 

máme zaznamenaný čas nejrychlejší troji-
ce - těch cca 48 km ušli za 10 hodin a 20 
minut (oni sami nakonec naměřili 50,2 km) 
- tedy první byli Alice Dostálková se svým 
čtrnáctiletým synem Štěpánem a jejich ka-
marád Kamil Naščák. Ne celá cesta byla za 
sluníčka, všechny zastihla i pořádná bouř-
ka, která jim putování docela zkompliko-
vala. Ale nakonec všichni do cíle dorazili, 
byť někteří zvolili kratší nabízené trasy 
nebo si je sami upravili. Celá akce byla za-
končena u táboráku v areálu sokolovny za 

doprovodu kapely Kaj Hrajem. Účastníci 
pochodu měli možnost v tělocvičně přeno-
covat a po túře si odpočinout před odjez-
dem domů. Už se těšíme na zorganizová-
ní dalšího ročníku a doufáme, že se přidá 
i řada z Vás, kteří si o Sokolvratu přečetli.

I když se blíží čas prázdninových měsí-
ců sportovní činnost  u nás v Sokole nemá 
dovolenou. Každé pondělí bude Dance Fit-
ness, ve čtvrtek Dance fitness + posilování, 
v neděli Body form s Lenkou, a to vždy od 
19 do 20 hodin. V pondělky pod vedením 
Ilony pokračuje kruhový a funkční trénink 
+ Tabata od 20 do 21 hodin. Cvičení rodičů 
a dětí bude opět pokračovat od září. 

A nezapomeňte sledovat vrchol sokolské 
činnosti, XVI. Všesokolský slet v Praze ve 
dnech 5. a 6. července. V televizních pře-
nosech můžete shlédnout přehlídku od dět-
ských skladeb až po věrnou gardu.

Irena Heinichová 
 Sokol Vratimov

fota Sokol Vratimov

ilustrační foto
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V sobotu 9. června proběhl v Ostravě 
v Kooperativa aréně 2. ročník World Mini 
Pingpong Festival, tedy česky 2. ročník 
světového turnaje v mini pingpongu. 
Turnaje se zúčastnili rovněž hráči našeho 
oddílu stolního tenisu TTC MG Odra 
GAS Vratimov. Loňský první ročník 
tohoto turnaje vyhrál několikanásobný 
český reprezentant Petr Korbel a le-
tos překvapivě vyhrál náš Jiří Skalický 
z Vratimova!

A vůbec, ostravský turnaj na malých 
stolech hráči TTC MG Odra GAS Vra-
timov prakticky ovládli, neboť vedle již 
zmíněného prvního J. Skalického, obsadil 
3. místo ještě D. Unzeitig a čtyřhry, ty už 
ovládli naši hráči takřka úplně!

Turnaje se zúčastnilo přes 100 hráčů 
všech věkových a výkonnostních kate-
gorií, a to včetně extraligových a ligových 
hráčů, a už proto jsou konečné výsledky 
snad až neuvěřitelné.

Bohuslav Kaloč
TTC MG Odra GAS

Skalický z TTC MG Odra GAS Vratimov Skalický z TTC MG Odra GAS Vratimov 
vyhrál World Mini Pingpong Festival!

Výsledky jednotlivých soutěží:
Hlavní soutěž:
1.  Jiří Skalický (TTC MG Odra GAS Vratimov)
2. František Chaloupka (Ostrava)
3.  Daniel Unzeitig (TTC MG Odra GAS Vratimov)
4. Daniel Košťál (SKST Havířov)

Přebory Města Ostravy:
1. František Chaloupka (Ostrava)
2.  Oldřich Vrtal (TTC MG Odra GAS Vratimov)
3. Vasil Stempak (Sokol Hrabůvka)
4. Tomáš Martinko (KST Ostrava)

Čtyřhra: 
1.  J. Skalický, D. Unzeitig (TTC MG Odra GAS Vratimov)
2.  O. Vrtal, F. Kavala (TTC MG Odra GAS Vratimov)
3. P. Chvojka, A. Zavadil (VŠB Ostrava)
4. T. Křenek, P. Chlad (KST Ostrava)

fota TTC MG Odra GAS
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Československé 
legie 1914 - 1920

Naše dnešní svoboda byla vykoupena 
mnoha oběťmi a předznamenalo ji mno-
ho bojů, na jejichž počátku stáli česko-
slovenští legionáři. Objevte s námi jejich 
cestu k vítězství!

Výstava Československé legie 1914 - 
1920 provádí diváka poutavým příběhem 
československých legií od jejich vzniku 
v roce 1914 v Rusku a Francii až po za-
vršení anabáze ruských legionářů v roce 
1920. 

Na výstavě se dozvíte nejenom o his-
torii tří nejznámějších legií - ruské, fran-
couzské a italské, ale také o legionářích 
v srbském, americkém a britském voj-
sku. V neposlední řadě pak výstava ma-
puje politický odboj za světové války, 
boje o hranice nově vzniklé republiky na 
Těšínsku a Slovensku. Celá výstava, ob-
sahující několik stovek fotografií, je také 
doplněna o souhrn událostí válečných let 
1914 - 1918.

Výstava byla zapůjčena Českosloven-
skou obcí legionářskou v rámci projektu 
Legie 100, jehož cílem je připomenout 
u příležitosti 100. výročí boje za samo-
statný československý stát rozhodující 
zásluhy československých legionářů na 
jeho vzniku a navrátit do povědomí české 
veřejnosti legionářské tradice.

Výstava bude k vidění ve Vratimov-
ské galerii a vestibulech Společenského 
domu od 6. do 30. srpna 2018. Vstup 
zdarma.

Kulturní středisko Vratimov 
VRATIMOVSKÁ GALERIE
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

Kopaly se zákopy poblíž hlavní silni-
ce v horní části obce a v Kaločovém dole 
tj. na silnici mezi statkem č. 9 a č. 2 byly 
zbudovány zábrany ze silných kmenů proti 
tankům. Němci očekávali příchod ruských 
armád od Frýdku.

V březnu se fronta přiblížila tak, že po 
celé dny a noci se otřásala okna duněním 
střelby a hřměním děl. Za noci bývala ob-
loha osvětlena raketami a ve směru nad 
Rakovcem a Podlesím (fronta přicházela 
ze severovýchodu) bylo vidět nesčetné 
záblesky vybuchujících bomb. Nálety na 
Ostravu a jiná města, při nichž letci létali 
nad naší obcí, nebo v její blízkosti, byly 
tak časté, že byl vyhlašován poplach něko-
likrát denně. 

V březnu a v dubnu přijížděla ruská leta-
dla a bombardovala Ostravu a okolní místa 
(i do naší obce svrhla malé bomby) vždy 

večer kolem 6. a 7. hodiny po setmění. Os-
travané, bojíce se toho, stěhovali se k ve-
čeru do okolních obcí i k nám, aby se zde 
přes nálet schovali a v noci nebo ráno se 
vraceli opět do města. Z náletů, poplachů 
a ze střelby byli lidé tak otupělí, že si toho 
ani valně nevšímali. Každý si ale připra-
voval dobrý kryt ve sklepě, kde by prožil 
průchod fronty, jež se blížila. 

Koncem dubna bylo vidět s vyvýšenin 
v obci činnost fronty, letecké útoky na 
Opavsku a veliké požáry v Porubě, Hraby-
ni, Pustkovci, Krásném Poli a jinde. Z ko-
pečku od kaštana nad usedlostí Sedlaříko-
vou byl dobrý rozhled na slezské dědiny, 
výše jmenované a boj o Svinov, vedený ve 
dne, byl dobře viditelný.

V té době veškerý život v obci ustal, až 
na nejnutnější nákupy potravin. Občan-
stvo se zdržovalo poblíž svých příbytků, 

aby se mohlo v čase nebezpečí hned ukrý-
ti. 21. dubna, kdy před Svinovem  utrpěli 
Němci těžkou porážku a nemohli již své 
zraněné ponechati v ohrožené Ostravě, zří-
dili ve Vratimově, ve škole (od ledna se již 
nevyučovalo), vojenský lazaret a tu vozili 
těžce raněné ve velkých autobusech a vo-
jenských autech. Celé noci přivážela tato 
vozidla raněné, sténající vojáky. 

Po celé dny a noci lékaři ve třídách ope-
rovali, amputovali a pracovali při elektric-
kém světle, které si vojáci sami vyráběli 
benzinovými motory a dynamy, protože 
v celé obci již elektrické světlo nesvítilo; 
ostravská elektrárna byla bombardováním 
poškozena a nebyla v činnosti a v závo-
dech se nepracovalo. 

pokračování příště         

Kronika města Vratimova, část 79, 1945
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Modrá pro Jana Palacha

foto archiv GVUO

Jan Palach, nadaný student historie 
a politické ekonomie Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy, by se 11. srpna mohl 
dožít 70 let. V srpnu 1968 se také napl-
ňuje neblahé výročí 50 let od sovětské 
anexe Československa, kdy došlo k po-
kusu o humanizaci tehdejšího politického 
systému. Na strnulost a pasivitu společ-
nosti, která svůj odpor proti okupaci brzy 
spolkla jako hořkou pilulku, reagoval Jan 
Palach o půl roku později statečným se-
beobětováním. 

Jeho čin připomíná pomník v dlažbě 
před Národním muzeem, kde k tragic-
ké oběti došlo. Je dílem Barbory Vese-
lé a architektů Čestmíra Housky a Jiřího 
Veselého. Již v roce 1969 však výtvarně 
reflektoval tragickou lyriku Palachovy 
průzračné osobnosti, duchovní rozměr 
a morální nezranitelnost jeho hrdinského 
činu malíř Václav Boštík. 

Obraz čtvercového formátu vyplňuje 
kruhová, modrá a po okrajích rozostřená 
skvrna, symbolizující naději. Nezvykle 
jemnou abstrakcí, pracující toliko se svě-

telnou magií, zahájil autor svou dlouhou 
sérii prací s naléhavým duchovním obsa-
hem, kterou se nesmazatelně zapsal do 
historie českého umění dvacátého století. 
Kontemplativní rovina Boštíkovy lyrické 
abstrakce je hluboká. Znepokojivá svou 
schopností interpretace vesmírné energie 
a současně uklidňující čitelným vyjád-
řením víry a naděje. K dílům nezobra-

zivého charakteru, označovaným často 
jako lyrická abstrakce, se Modrá pro Jana 
Palacha řadí mezi nejcharakterističtější 
reprezentanty tohoto výtvarného názoru. 
Pro dobu vzniku obrazu je příznačné, že 
už při zařazení do sbírek Galerie výtvar-
ného umění v Ostravě musel být název 
z politických důvodů redukován pouze 
na Modrá. K původnímu autorskému ti-
tulu Boštíkova stěžejního díla se galerie 
vrátila až v roce 1989. 

Václav Boštík (6. listopadu 1913, Hor-
ní Újezd u Litomyšle - 7. května 2005, 
Praha) byl od roku 1937 žákem Williho 
Novaka na pražské Akademii. Byl čle-
nem Umělecké besedy (1942) a skupiny 
UB 12 (1960). Jeho rané dílo ovlivnili 
Corot a Cézanne. Již v padesátých letech 
však zamířil k abstrakci. Jeho humanis-
tické postoje našly výraz i v pomníku 
obětem holocaustu v Pinkasově synagoze 
(1955-1959). Spolu s Jiřím Johnem zde 
ze 77 297 jmen nacistických obětí vytvo-
řili na svou dobu unikátní umělecké dílo.

-ptb-

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

3. íjna v 19 hodin

Spole enský d m Vratimov, Frýdecká 1000/48
P edprodej vstupenek od 13. srpna v pokladn  Kulturního st ediska Vratimov. 

Rezervace a informace na tel.: 595 700 751. 
Úhrada vstupenek možná i p evodem.

Vstupné 350 K

Režie: Petr Hruška

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

23. října 2018 

v 18 hodin
Koncert v dobových 
kostýmech

Účinkuje 
Trio Harmonia

Koncert ke 100. výročí založení republiky

Emy DestinnovéEmy DestinnovéHv zdyHv zdy  
140. výročí narození 
Emy Destinnové

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

Vstupné 180 Kč

Společenský dům Vratimov

kulturní okénko
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VZPOMÍNÁME

Dne 7. července 2018 vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí 

pana 

Karla Bubeníčka. 
S láskou vzpomínají manželka Vlasta 

a dcery Zita a Karla s rodinami.

Dne 17. července 2018 by se dožila 
95 let naše drahá maminka a babička 

paní 

Vlasta Adámková. 
Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi. 

Milan Adámek s rodinou. 

Zemřel, ale žije v srdcích všech, 
kteří jej milovali. 

Dne 20. července 2018 vzpomeneme 
6. výročí tragického úmrtí pana 

Ing. Václava Čarneckého. 
S láskou manželka Jana 

a dcera Šárka Vrchlabská s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Dne 7. července uplyne rok, co nás 

navždy opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan 

Lumír Fajkus. 
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera a syn s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska 
a úcta v srdcích žijí dál. 

Dne 15. července 2018 si tichou 
vzpomínkou připomeneme 

15. výročí úmrtí pana 

Karla Bochenského. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Natálie a děti Soňa, Rosťa 
a Eva s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten kdo ji 
miloval, vzpomíná dál.

 Dne 14. července vzpomeneme 
2. smutné výročí, kdy nás opustila 

paní 

Ludmila Tělecká. 

7. října uplyne 14 let, kdy nás opustil 
její manžel, 

pan 

František Tělecký. 
Nikdy nezapomeneme, 

Maruška a Eva s rodinami. 

Ta bolest v srdci stále bolí a nikdy 
se nezahojí. 

Tichou vzpomínkou si připomeneme 
1. července 2018 nedožité 

74. narozeniny a 22. srpna 2018 
5. smutné výročí úmrtí paní 

Marie Danišové. 
S láskou vzpomíná manžel s dcerami 

Zdeňkou a Hankou s rodinami 
a bratr František s rodinou.

Smutným dnem je pro nás 26. červenec, 
kdy nás před šesti lety opustil náš tatínek 

pan 

Jan Vlček. 
S láskou vzpomínají dcery Radka a Soňa 

s rodinami.

BLAHOPŘEJEME

Dne 12. července t. r. má 
první starostka města Vratimova paní 

Liduška Šeděnková 
85 let. 

Do dalších let přejeme hodně zdraví. 
Bývalé spolupracovnice Lucie Nyklová, 

Dita Hlisnikovská s rodinami.



15

informace občanům

Nabídka kurzů kulturního střediska od záříNabídka kurzů kulturního střediska od září

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek nebo osobně v pokladně kulturního střediska. Po naplnění kurzu 
budete vyzvání k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést v pokladně nebo převodem na účet, více informací na tel. 595 700 751. 

Angličtina 
Pond ělí 17.09.2018 - 28.01.2019, 2.520 Kč/18 lekcí
časy budou upřesněny, učebna č. 11
lektorka: Mgr. Hana Kolmášová
V pondělí 10. září v 16 hodin – informační schůzka pro 
zájemce o kurz (není zahrnuta do počtu lekcí) v učebně 
č. 11 ve Společenském domě ve Vratimově. Na této 
schůzce budou kurzisté rozděleni do skupin dle úrovně 
znalosti anglického jazyka.

Bosu
Pondělí 10.09.2018 - 21.01.2019, 1.060 Kč/18 lekcí
17:00 – 18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Velmi oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění 
svalů celého těla.

Aerobic mix 
Pondělí 10.09.2018 - 21.01.2019, 1.025 Kč/18 lekcí
18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky, 
břicho a zadek.

Relax a jóga
Pondělí 10.09.2018 - 21.01.2019, 1.025 Kč/18 lekcí
19:00 – 20:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Protahování a posilování všech svalových skupin 
spojeno s koordinací pohybu a správným dýcháním při 
provádění cviků.

SM systém (Aby záda nebolela)  
Úterý 18.09.2018 - 15.01.2019, 940 Kč/16 lekcí 
17:00-18:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže 
s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto 
problémům předejít.

Jóga s Luckou  
Úterý 18.09.2018 - 15.01.2019, 840 Kč/16 lekcí 
17:30-19:00, salónek
lektorka: Lucie Wiejovská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, 
ale také prevenci ve smyslu upevnění imunity 
a předcházení nemocí.

Pilates 
Úterý 18.09.2018 - 15.01.2019, 860 Kč/16 lekcí 
18:00-19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová

Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení 
břišních svalů a svalů spodní části zad.

Power fitness - NOVINKA!
Úterý 18.09.2018 - 15.01.2019, 900 Kč/16 lekcí 
19:00-20:00, cvičební sál
lektorka: Mgr. Alisa Tykhonova, absolventka Fitness 
akademie ve Lvově.
Posilovací cvičení pro ženy i muže, zaměřené na 
všechny partie těla a pomáhající zpevnit problémové 
oblasti. Lekce jsou vždy zakončeny strečingem 
a poradenstvím lektorky ohledně zdravé výživy.

Jóga s Luckou 
Středa 19.09.2018 - 16.01.2019, 840 Kč/16 lekcí 
17:00-18:30, salónek
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, 
ale také prevenci ve smyslu upevnění imunity 
a předcházení nemocí.

Bodystyling 
Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 860 Kč/16 lekcí 
17:00-18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků 
formou nenáročného aerobního cvičení.

Pilates 
Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 860 Kč/16 lekcí
18:00-19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení 
břišních svalů a svalů spodní části zad.

SM Systém (Aby záda nebolela) 
Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 940 Kč/16 lekcí 
19:00-20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže 
s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto 
problémům předejít.

Power fitness - NOVINKA!
Čtvrtek 20.09.2018 - 17.01.2019, 680 Kč/12 lekcí 
19:00-20:00, salónek
lektorka: Mgr. Alisa Tykhonova, absolventka Fitness 
akademie ve Lvově.
Posilovací cvičení pro ženy i muže, zaměřené na 
všechny partie těla a pomáhající zpevnit problémové 
oblasti. Lekce jsou vždy zakončeny strečingem 
a poradenstvím lektorky ohledně zdravé výživy.



17

informace občanům

akce ve městě

Letní kino Hvězdička  –  hraje 
se na hřišti TJ Horní Datyně

Bajkeři
11. srpna v 21 hodin
ČR, 2017, 95´, letní k omedie, 
vstup zdarma
Přístupné bez omezení
Režie: Martin Kopp
Hrají: Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek, Vojtěch 
Machuta, Celeste Buckingham, Štěpánka Fingerhutová, 
Tomáš Matonoha, Vanda Hybnerová a další.
Letní komedie ve stylu Snowborďáků a Rafťáků přinese 
divákům slunce, letní pohodu a okouzlení láskou.

Prázdninové pokladní hodiny 
Kulturního střediska Vratimov

od 2. července do 3. srpna: ZAVŘENO
od 6. srpna do 31. srpna: 
pondělí, úterý a středa 8 až 14 hodin 
čtvrtek 8 až 16 hodin
pátek zavřeno

Mimo tyto prázdninové pokladní hodiny lze pokladnu otevřít 
i po předchozí domluvě na telefonním čísle 595 700 751. 

Provozní doba pokladny kina Hvězdy:
Kino Hvězda bude v běžném provozu do středy 27. června, 
v červenci a srpnu bude zavřené.
Provoz bude zahájen v pondělí 3. září - u příležitosti začátku 
školního roku v kině rádi přivítáme nové školáky (ale i před-
školáky a zkušené školáky) a zahrajeme jim pohádku zdarma.

Kostel sv. Jana Křtitele ve VratimověKostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově
Nejznámější kytarové skladby světových autorů 

v úpravě samotného virtuóza.
Doprovází vokální soubor Ozvěny 

ze Základní umělecké školy ve Vratimově. 

KONCERT

Vstupné 200 Kč

25. listopadu v 17 hodin

LUBOMÍRLUBOMÍR  
BRABECBRABEC

Předprodej vstupenek od 3. září v pokladně 
Kulturního střediska Vratimov.

Rezervace a informace na tel.: 595 700 751.

555

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

Divadelní agentura Křesadlo
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Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48
739 32 Vratimov               

1. července v 10 hodin

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

g urraaa KKKřřeeessssaaaaaaaaaaaaddddddddddllo

Dobrodružství Dobrodružství 
Ferdy MravenceFerdy Mravence

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

Diabetologická a podiatrická ambulance MUDr. Miroslav Koliba s.r.o., 
Zdravotní středisko Vratimov (vedle pošty),

      Frýdecká 936/59,739 32 Vratimov, tel.:777 87 44 67, www.diabetologieostrava.cz              

•  Hledáte specialistu - diabetologa a podiatra?
• Hledáte ambulanci, kde se nečeká?
• Hledáte ambulanci, kde pracuje nutriční specialistka?
• Hledáte ambulanci, kde Vám poradí vhodnou obuv k prevenci syndromu diabetické nohy?

1918
100. výročí vzniku 
Československé republiky

V letošním roce si připomínáme sto 
let od rozpadu Rakousko-Uherské 
monarchie a vzniku Československé 
republiky. Výstava přiblíží okolnosti 
vzniku nového státu a dobu následující, 
nahlédneme také do života, jaký v této 
době vedli lidé na Frýdecku a Místecku.

6. 9. - 8. 11. 2018

Vratimovská galerie bude otevřena 
každou středu a čtvrtek od 16 do 
19 hodin a během pořadů, nebo 
po domluvě na tel.: 595 700 751, 
www.ksvratimov.cz
facebook.com/ksvratimov

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek           
a Kulturní středisko Vratimov
Vás zvou na výstavu

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

Diabetologická a podiatrická ambulance přijímá pacienty s cukrovkou 1. a 2. typu a pacientky s těhotenskou cukrovkou.
 Ošetřujeme pojištěnce VZP(111), RBP (213), CPZP (205), ZPMV (211) a OZP (207).

Lucie
Obdélník

Lucie
Textový rámeček
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