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Rozsvícení vánočního stromu Větrný mlýnek otevřen Ze schůze rady

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 5.870
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 2.454
Celková účast v % 41,84 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRATIMOVA

číslo volební strana počet hlasů %

1. NEZÁVISLÍ 10470 28,32

2. Nezávislí – STAN 9566 25,87

3. ANO 2011 8741 23,64

4. Komunistická strana Čech 
a Moravy 4191 11,33

5. Česká strana sociálně 
demokratická 4007 10,84

Pořadí Jméno a příjmení volební strana počet 
hlasů

1. Mgr. Radek Nitka NEZÁVISLÍ 974
2. Bc. Martin Čech Nezávislí – STAN 858
3. Mgr. Daniel Kašička Nezávislí – STAN 778
4. Libor Svoboda Nezávislí – STAN 736
5. Bc. David Böhm NEZÁVISLÍ 717
6. Ing. Christos Kirkopulos ANO 2011 710
7. Kamil Hrabec NEZÁVISLÍ 695
8. Ing. Ivo Kiška ANO 2011 691
9. Ing. Lenka Kašičková ANO 2011 644

10. MUDr. Dušan Kučera, 
Ph.Dr., MBA ANO 2011 637

11. Bc. Hynek Daňa Nezávislí – STAN 585
12. Michal Kocurek NEZÁVISLÍ 573
13. Karel Smuž NEZÁVISLÍ 566
14. JUDr. Dagmar Hrudová ČSSD 415
15. Ivo Kičmer KSČM 409
16. Mgr. Kateřina Čechová KSČM 398
17. Aleš Šklář ČSSD 362

okrsek odevzdané obálky účast v %

1 – DDM Vratimov 568 46,71

2 – ZUŠ Vratimov 371 41,13

3 – KS Vratimov 395 31,01

4 – ZŠ Datyňská Vratimov 542 44,72

5 – KD Horní Datyně 578 45,84

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 
V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH 

POŘADÍ PODLE VOLEBNÍCH STRAN

POŘADÍ KANDIDÁTŮ 
PODLE POČTU ZÍSKANÝCH HLASŮ

NEZÁVISLÍ – STAN

Í Ř Í
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Zasedání zastupitelstva města  – celkem 22
Přijato usnesení  – celkem 615

Účast zastupitelů města přítomen/nepřítomen:

JUDr. Dagmar Hrudová 21/1

Bc. Martin Čech 21/1

Mgr. Iveta Zechová 17/5

Bc. David Böhm 22

Mgr. Kateřina Čechová 21/1

MUDr. Alice Dudová 19/3

Zdeněk Gürtler 12/10

Mgr. Daniel Kašička 17/5

Ivo Kičmer         19/3

Ing. Ivo Kiška 17/5

Ing. Tomáš Kupka 10/5

Bc. Hana Nevrlá 20/3

Mgr. Radek Nitka 21/1

Libor Svoboda 19/3

Aleš Šklář 22

Mgr. Vladimír Švidrnoch,  DiS. 11/11

Ing. Petr Urbanec 17/5

Zastupitelstvo města Vratimova: 
vyhodnocení volebního období 

2014–2018
Volby do obecních zastupitelstev odstartovaly čtyřletý mandát 

nového vedení města. Chtěla bych při této příležitost poděkovat 
všem, kteří mi vyslovili ve volbách důvěru a dali svůj hlas, a zá-
roveň poblahopřát vítězům. Jak jsem již avizovala před volbami, 
moje práce starostky končí, ale jako občanovi a člence zastupitel-
stva mi budoucnost města není lhostejná.

V uplynulých dvou volebních obdobích se nám podařilo ráz 
města zásadně proměnit. Centrum shodilo šedivý, zaprášený a ne-
vzhledný háv skanzenu se dmdesátých let minulého století. Nové 
chodníky, osvětlené přechody a květinová výzdoba mu daly pří-
větivější a bezpečnější ráz. K tomu přispěly i nové fasády měst-
ských domů od těch s pečovatelskou službou po budovu městské-
ho úřadu.

K veřejným prostorám, které nelze zanedbávat, patří také hřbi-
tovy. Protože kapacita toho vratimovského byla „na hraně“, na 
ten starý nyní navazuje hřbitov nový, architektonicky velmi hez-
ký, připomínající parčík, který bude ještě na podzim, popřípadě 
na jaře osázen zelení.

Základní umělecká škola opustila po dlouhých letech naprosto 
nevyhovující prostory bývalého zařízení staveniště, zásadní re-
konstrukcí prošly základních školy a opraveny a zatepleny byly 
obě školky. Zcela nové jsou zahrady u mateřských školek, otevře-
né i pro veřejnost. Ta ve Vratimově byla rekonstrukcí proměněna 
v jedinečnou a originální environmentální školní zahradu. 

Nově zrekonstruované budovy včetně nové přístavby se dočka-
jí také vratimovští hasiči. Stará, nevyhovující prochází zásadní 
proměnou a stavba by měla být ukončena do letošních Vánoc. 

Pro město velmi významný sportovní areál před osmi léty ne-
představoval, s výjimkou koupaliště a části TC Biocel, něco, na 
co bychom měli být příliš hrdí. Škvárové hřiště místo sportov-
ců lákalo bezdomovce a narkomany. Plocha vedle něj zase byla 
skládkou všeho nepotřebného a nahromaděného za předchozí de-
setiletí. Nyní zde máme, i díky dobré spolupráci s FC Vratimov, 
nejmodernější víceúčelové hřiště s umělým trávníkem a dětmi 
a mládeží hojně využívané skateboardové a workoutové hřiště. 
V obci naší velikosti nemají konkurenci. Pro ty nejmenší jsme 

postavili nová dětská hřiště, která jsme v našem městě do té doby 
zcela postrádali.

Kilometry nových nebo opravených chodníků, kdy ten v Hor-
ních Datyních podél ulice Vratimovské se právě staví, zlepšily 
dopravní bezpečnost v našem městě.

Velkou péči jsme věnovali ekologii. Byly vysázeny stovky 

Ze schůze rady města
Dne 3. října 2018 rada města mimo jiné:
 schválila zápis do kroniky města Vratimova za rok 2017,
 souhlasila s podáním projektu v rámci výzvy nositele ITI 

ostravské aglomerace, výzva č. 24 – Základní školy II: 
Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstná-
ní v technických, řemeslných a přírodovědných oborech 
a rozvoj klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce 
s názvem Odborné učebny ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – 
2. etapa,

 vzala na vědomí výsledky kontroly kanalizačních přípojek 
z hlediska odvádění srážkových a balastních vod do kanali-
 zace,

 schválila Smlouvu o dílo na stavební práce k veřejné za-
kázce malého rozsahu Oprava MK ul. Souběžná a část MK 
před hasičárnou na ul. Na Příčnici,

 schválila realizaci opravy napojení účelové komunikace na 
místní komunikaci (MK) II. třídy (22b) na ulici Okrajová.

Bc. Martin Čech

Nové volební období začalo

Otevření nové oddychové zóny na Radničním náměstí v létě 2017. 
 Foto: Archiv KS
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pokračování ze str. 2

stromů a keřů, ale především vybudovány dvě nové kanalizace 
v ulici Na Podlesí a I. etapa odkanalizování Vratimova a Horních 
Datyň. Přípravě II. etapy odkanalizování Vratimova a Horních 
Datyň jsme věnovali dlouhých osm let. Její součástí je celková 
rekonstrukce ulic K Hájence a Rakovecké. Se zhotovitelem již 
byla podepsána smlouva o dílo. Výběrové řízení ještě podléhá 
kontrole Státního fondu životního prostředí a ihned poté můžeme 
se stavbou za zhruba 170 mil. Kč začít. 

To vše bychom nedokázali bez dotací. Dosáhnout na dotace 
a financovat opravy a investice za pomoci dotačních prostředků 
je složité a pracné. Díky zaměstnancům městského úřadu jsme 
v tom byli velmi úspěšní a částka, kterou jsme pro město a jeho 
občany navíc z dotací získali, se blíží 200 mil. Kč. 

Vždy jsme si uvědomovali, že rozvoj města musí pokračovat 
i po volebním období a není možno se pohybovat jen v jeho man-
tinelech. Proto jsme vedle práce na projektech a stavbách, které 
jsme chtěli realizovat v daném volebním období, připravovali 
také projekty pro budoucnost. 

Městu chybí knihovna odpovídající 21. století. Naše knihovny 
bohužel patří k těm nejhorším z okolních i menších obcí. Byli 
jsme si toho vědomi a máme připraveny krásné projekty kniho-
ven ve Vratimově i v Horních Datyních včetně všech povolova-
cích řízení. Stačí jen začít stavět. Naši občané a především naše 

děti si to určitě zaslouží. Bylo jednoznačně prokázáno, že mladí 
čtenáři bývají ve studiu mnohem úspěšnější. 

Připraven je rovněž projekt nové budovy na koupališti. Ta stará 
je naprosto „vybydlená“, statik ji vyhodnotil jako nebezpečnou 
a drží se „na nohách“ jen za pomoci podpěr. 

Hotovy jsou také projekty oprav místních komunikací a chod-
níků, a to ulice Družstevní, Popinecké, Okružní, Na Vyhlídce 
a U Mateřské školy, a oprava chodníku podél ulice Vratimovské 
v Horních Datyních. 

Připravena je projektová dokumentace Kanalizace Zaryjská, 
kde se nám po dlouhých a obtížných jednáních podařilo vyřešit 
i majetkové vztahy s vlastníky nemovitostí pod stavbou. 

Před dokončením jsou také práce na projektu Domu pro seni-
ory. Jedná se o domov pro ty, kteří pro svůj věk a zdravotní stav 
vyžadují stálou zdravotní péči. Zařízení tohoto druhu je v ČR 
obrovský nedostatek a lze předpokládat, že budou podpořeny ze 
strany státu výhodnými dotacemi. Byla by škoda této šance ne-
využít.

Minulých osm let jsme opravdu nezaháleli a dokázali téměř 
nemožné. Věřím, že nejméně ve stejném tempu budou pokračo-
vat i naši nástupci a připravené projekty neskončí na dně skříní 
pokryté prachem. 

JUDr. Dagmar Hrudová
členka zastupitelstva města

V sobotu 15. září byl v Horních Datyních 
slavnostně otevřen větrný mlýnek. Při této 
příležitosti byla v rámci výročí 100 let od 
vzniku Československé republiky zasaze-
na i lípa svobody. Na jejím symbolickém 
sázení se podílela nejen starostka města 
a představitelé místních spolků, ale i široká 
veřejnost. 

Přestřižení pásky provedla starostka měs-
ta JUDr. Dagmar Hrudová, spolu s bývalým 
místostarostou Ivo Kičmerem a předsedou 
Klubu českých turistů Janem Sládkem. Zá-
roveň byla i pokřtěna, stylově hrubou mou-
kou, publikace Vladimíra Kuchaře Mlýnky 
z Horních Datyň.

V rámci celé akce si pak všichni moh-
li prohlédnout samotný interiér mlýnku, 
vyzkoušet si mletí šrotu, proběhla ukázka 
kovářské techniky kovářského mistra Bun-
dila, ukázka historických vozidel, a také 
ochutnávka připravených koláčů. Spolky 
z Horních Datyň pak nachystaly bohatý do-

provodný program. Zahrádkáři připravili ve 
velkém sále kulturního domu výstavu letoš-
ní úrody a předmětů využívaných kdysi při 
mlynářské činnosti. Turisté zorganizovali 
cyklo okruh po okolních mlýncích, tělo-
výchovná jednota pro mladší generaci při-
pravila cross country a hasiči otevřeli pro 
veřejnost prostory hasičské zbrojnice, kde 
pak bylo na večer nachystáno tradiční lou-
čení s létem s country skupinou Caballero.

Dovolte mi v závěru vyslovit poděkování 
vedení města Vratimova za pomoc při vy-
budování tohoto oddechového místa. Dále 
děkuji všem datyňským spolkům a patrio-
tům za přípravu a organizaci celého slav-
nostního otevření. Vladimíru Kuchařovi 
pak za přípravu publikace, která mapuje 
celou historii daného místa. Věřím, že tento 
prostor bude sloužit jak oddechu a odpočin-
ku, tak i k připomenutí naší historie, která 
by určitě neměla být zapomenuta.

Martin Čech

Slavnostní otevření větrného mlýnku u příležitosti 100 let 
od vzniku Československé republiky

Nově otevřený větrný mlýnek.  Foto: MěÚ 

Stříhání symbolické pásky. Křest publikace o mlýncích z Horních Datyň.
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[Poznámka autora: Tento článek byl 
zaslán do redakce Vratimovských novin 
14. 8. 2018. Redakční rada odmítla vydá-
ní článku v zářijovém, resp. říjnovém čísle 
Vratimovských novin s odůvodněním, že 
obsah článku lze považovat za součást vo-
lební kampaně. Proto se rozhodla, že člá-
nek bude vydán až po volbách do obecního 
zastupitelstva v listopadovém čísle.]

Funkční období stávajícího zastupitel-
stva se pomalu chýlí ke konci. V říjnu, 
v komunálních volbách, budeme volit nové 
zastupitele pro období 2018–2022. 

Konec jedné etapy vybízí ke krátkému 
zamyšlení. Cesta do zastupitelstva byla pro 
mě trochu nečekaná a neplánovaná. V roce 
2014 jsem chtěl aktivně podpořit vznikající 
nezávislé hnutí PRO Vratimov. Proto jsem 
souhlasil, že budu kandidovat v komunál-
ních volbách. K mému překvapení občané 
města rozhodli, že jsem byl zvolen. Přijal 
jsem tedy novou výzvu a jako nejmladší ze 
zvolených zastupitelů jsem usedl v zastupi-
telstvu.

Vítěznou koalici vytvořily strany ČSSD, 
Nezávislí – STAN a TOP 09. V sedmnác-
tičlenném zastupitelstvu získala tato ko-
alice většinu (celkem deset zastupitelů). 
Ze svých řad poté zvolili pětičlennou radu 
města, včetně starostky a dvou místostaros-
tů.

V opozici zůstala KSČM, Nezávislí – 
PRO Vratimov a Strana zelených.

Jak přesně vypadá práce a chod zastupi-
telstva jsem do té doby příliš neměl před-
stavu, vše bylo pro mě nové. Překvapilo 
mě, kolik procedurálních, nicméně nezbyt-
ných věcí se musí řešit a odhlasovat, aby 
byl zajištěn běžný chod a hospodaření měs-
ta. 

Až v zastupitelstvu jsem si uvědomil 
a docenil práci úředníků v jednotlivých od-
borech, bez jejichž práce by městský úřad 
nebyl schopen efektivně fungovat. 

Především odbor investic a údržby obec-
ního majetku považuji za klíčový pro to, 
aby se město mohlo i nadále rozvíjet.

Zastupitelé jsou volení zástupci. Pozice 
starosty/starostky města je vykonávána na 
plný úvazek. Ostatní zastupitelé jsou tzv. 
neuvolnění. To znamená, že vykonáva-
jí své stávající zaměstnání (příp. jsou již 
v důchodu), a navíc se věnují práci v za-
stupitelstvu. 

Svých kolegů zastupitelů si vážím, pro-
tože i z vlastní zkušenosti vím, jak je těžké 
skloubit pracovní povinnosti s rodinou, ko-
níčky a dalšími aktivitami. 

Do zastupitelstva přicházejí lidé s různý-
mi představami, jakým způsobem nejlépe 
rozvíjet a spravovat obec. Až na základě 
výsledku voleb a při sestavení povolební 
koalice je možné začít jednotlivé body rea-
lizovat. Je nutné říct, že z opozice se to ne-
provádí snadno. Přesto oceňuji, že při jed-
nání na zastupitelstvu byla vždy možnost 

svobodně vyslovit svůj názor a vyjádřit se 
k čemukoli. Některá témata a diskuze byly 
emotivnější, střetávaly se odlišné názory 
a úhly pohledu, ale vždy byla diskuze ve-
dena věcně a v mezích slušnosti. 

Hodnocení, co všechno se podařilo nebo 
nepodařilo, není předmětem tohoto článku. 
To ať každý posoudí podle sebe. 

Chci zůstat pozitivní. Myslím si, že mů-
žeme být hrdí na město, kde žijeme. 

Vratimov se rozvíjí a má co nabídnout. 
Je to atraktivní místo k bydlení. Má velmi 
dobrou, strategickou polohu s dojezdovou 
vzdáleností do dvaceti minut autem do Os-
travy, Frýdku-Místku a Havířova. Do Vra-
timova je zavedena přímá linka ostravské 
městské hromadné dopravy. Je zde mno-
ho sportovišť a volnočasových zón (např. 
koupaliště, workoutové hřiště, les Důlňák, 
cyklostezka a okolí řeky Ostravice). 

Atraktivitu a zájem žít ve Vratimově 
dokazuje pokračující zvýšená výstavba no-
vých rodinných domů a stěhování mladých 
rodin s dětmi. 

Město by mělo na tento vývoj reagovat. 
Proto bych si přál, aby byla v zastupitel-
stvu nebo ve vedení města zastoupena také 
mladá generace, která má energii a chuť 
měnit věci k lepšímu, přináší nové úhly po-
hledu a nové vize. Věřím, že by to bylo pro 
město přínosem. 

Mgr. Radek Nitka
 zastupitel (Nezávislí – PRO Vratimov)

Čtyři roky v zastupitelstvu pohledem nejmladšího zastupitele

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. listopadu 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, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz. 
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: Tisk Agency, s.r.o., Gajdošova 3280/29A, 702 00 
Moravská Ostrava a Přívoz. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek. Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367

UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského úřadu Vratimov koncem roku 2018: 
Pondělí   17.12.2018  08:00–11:30 12:30–16:30
Středa  19.12.2018 08:00–11:30 12:30–15:00
Středa 19.12.2018 bude poslední den, kdy bude pokladna pro občany v roce 2018 otevřena. 
Od čtvrtku 20.12.2018 do úterý 01.01.2019 bude pokladna uzavřena.
Začátek provozu pokladny v lednu 2019:
Středa 02.01.2019 10:00–11:30 12:30–16:30
Pondělí a středa  08:00–11:30 12:30–16:30
Úterý a čtvrtek  08:00–11:30 12:30–14:00

Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku za psa bude pokladna od 02.01.2019 
do 17.01.2019 otevřena denně kromě pátku.
Od pondělí 21.01.2019 bude běžná provozní doba.

Dne 16.01.2019 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2019 
v Horních Datyních v Kulturním domě – v malém sále, a to:
Středa  16.01.2019 08:00–11:30 12:30–16:30

Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor
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ROZSVÍCENÍ

STROMU
30. listopadu od 10 hodin

  

PROGRAM

16.05  O 
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Projekt Edison spojuje mladé lidi odlišných kultur 
a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi 
a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která 
prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Dvě zahraniční studentky, Liubov Isakovovou z Ruska a Lile 
Meshveliani z Gruzie, přivítali v neděli 8. října zástupci ZŠ Vra-
timov, Masarykovo náměstí. Jejich první odpoledne mělo jasný 
program – ubytovat se ve svých hostitelských rodinách: Liubov 
u rodiny Tichopádových, Lile u učitelky Mrnuštíkové.

V pondělí vzácné hosty již nadšeně očekávali žáci naší školy 
a těšili se, co zajímavého se o Rusku a Gruzii dozví. A bylo toho 
opravdu hodně. Žáci shlédli poutavé prezentace a vstřebali spous-
tu zajímavostí. Naprosto největším překvapením pro ně ale byly 
ukázky národních tanců – kazačka i islameje. Ve středu studentky 
připravily pro žáky ve školní kuchyňce praktické představení svých 
zemí formou prezentace národních jídel. Děti se ale také naučily 
pozdravit rusky a gruzínsky, Gruzínka Lile se žáky zpívala i tanči-
la, Ruska Liubov jim ukázala ruské mince – rubly i kopějky, naučila 
je skládat matrjošku a dívkám umožnila vyzkoušet si „kokošnik“, 
ozdobu do vlasů, kterou známe z u nás velmi populární pohádky 
Mrazík. Žáci byli překvapeni, že tato pohádka není v Rusku zdale-
ka tak oblíbená jako u nás.

Ve čtvrtek se naše nové kamarádky vydaly v doprovodu vybra-
ných žáků na výlet do ostravského planetária, kde společně zhlédli 
pořad Spanilá jízda sluneční soustavou. Jelikož Liubov studuje ge-
odezii, zaujala ji i expozice v prostorách planetária.

V průběhu týdne se naši žáci postupně osmělovali a brzy se stu-
dentkami bez zábran konverzovali, takže máme informace, že Lile 
si oblíbila český guláš a vegetariánka Liubov si ráda pochutná na 
špenátu. V době svého šestitýdenního pobytu v České republice 
obě dívky navštívily Prahu, Olomouc, Brno a další místa. Nejvíce 
je zaujala Praha. Stáž na vratimovské škole byla pro ně poslední 
zkušeností s projektem Edison v naší zemi.  V sobotu je jejich hos-
titelské rodiny odvezly na letiště a ony se šťastně vydaly ke svým 
rodinám, do míst, která nám v průběhu celého týdne představovaly. 
Naši žáci měli v tomto projektu možnost nejen poznat dvě zajímavé 
země, ale vyzkoušet si i své schopnosti porozumět, položit otázku, 
nebo si prostě jen tak povídat v anglickém jazyce. A proto se už teď 
těší, do kterých zemí se s projektem Edison podívají příště.

Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Tichopádové a Mrnuš-
tíkové, které studentkám poskytly nejen střechu nad hlavou, ale 
postaraly se také o jejich stravování. Jsme si vědomi, že pobyt stu-
dentek u nich doma byl velkým zásahem do rodinného života, tím 
spíš, že komunikace musela probíhat v cizím jazyce. 

 Lenka Parmová, ZŠ Vratimov
Masarykovo náměstí

Ve středu 26. září se vybra-
ní žáci naší školy zúčastnili 
okresního kola v přespolním 
běhu, které se konalo na sta-
dionu MK Seitl v Ostravě-
-Martinově. Přihlásilo se šest 
škol, které závodily ve čtyřech 
kategoriích. Do soutěže se za-
počítávaly výsledky čtyř nej-
lépe umístěných závodníků 
družstva, družstvo s nejnižším 
součtem umístění se stalo ví-
tězem v dané kategorii. Naše 
škola se zapojila do kategorií 
mladší žákyně, mladší žáci, 
starší žáci a dosáhla výbor-
ných výsledků. Mladší žákyně 
a starší žáci svou kategorii vy-
hráli a postoupili do krajského 
kola, které se bude konat v Kr-
nově. Mladší žáci skončili na 
třetím místě. Všem žákům dě-
kuji za vzornou reprezentaci 
naši školy.

Umístění našich 
žáků:
Mladší žákyně (21 běžkyň): 
2. A. Valenčinová (7. B), 
5. T. Tribulová (7. A), 7. K. 
Veselá (6. A), 8. E. Grünber-
gerová (6. B), 12. C. Lapčá-
ková (6. B), 15. E. Sikorová 
(6. A).

Mladší žáci (27 běžců): 5. V. 
Valenčin (7. B), 7. A. Matu-
šek (7. B), 9. J. Rohel (6. B), 
20. D. Garel (7. B), 23. 
J. Pončík (6. A).

Starší žáci (28 běžců): 1. T. 
Dámek (9. B), 2. O. Nojzer 
(8. B), 5. M. Nojzer (8. B), 
7. J. Kordek (8. A).

Mgr. Jana Biolková
ZŠ Vratimov, Datyňská

Ze setkání studentek s žáky.  Foto: ZŠ Masarykovo nám.

Edison ve Vratimově 
ovládl kazačok a islamej

Tým mladších žákyň.

Tým mladších chlapců.

Členové datyňských týmů na společném snímku.  Foto: ZŠ Datyňská

Tým starších chlapců.

Okresní kolo 
v přespolním běhu
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Ve středu 3. října se žáci 9. ročníku ZŠ 
Vratimov, Masarykovo náměstí 192 zú-
častnili akce Evropský den jazyků, která 
se konala na Obchodní akademii Ostrava 
– Mariánské Hory. Tato akce byla vítanou 
příležitostí pro žáky ověřit si své znalosti, 
poznat prostředí Obchodní akademie, ale 
také seznámit se s novými lidmi a nabýt 
nové zkušenosti.

Víte, jaká řeka protéká Volgogradem? 
Jak se jmenuje pohádkový hrad v Bavor-
sku? Kde žije tasmánský čert? Jaké jídlo 
z francouzského jídelního lístku označuje 
slovo „crêpe“? A kolika jazyky se mluví 
ve Španělsku? Žákyně 9. třídy Anna Mo-
ravcová na všechny tyto, a dvacet dalších 
otázek, znala správnou odpověď a umístila 
se tak na prvním místě ve vědomostním 
kvízu o pěti evropských zemích. Kvíz pro 
nás připravili studenti Obchodní akademie 
se svými učiteli v rámci Evropského dne 
jazyků. A že tam zvídavých mladých lidí 
nebylo málo! Na tuto akci přijelo celkem 
devět ostravských škol a každou z nich za-
stupoval jeden tým složený z deseti žáků. 

Nejprve se družstva jednotlivých škol 
sešla v aule školy, kde je přivítala ředitelka 
Obchodní akademie spolu s jejími učiteli. 
Přivítání nebylo jen tak obyčejné, proběh-
lo totiž v pěti evropských jazycích. Po vě-
domostním kvízu si jednotlivé týmy pře-
vzali studenti školy, kteří je provázeli po 
jednotlivých stanovištích. Připojila jsem se 
ke skupince našich děvčat, což se ukázalo 

jako dobrá volba, neboť na prvním stano-
višti čekala děvčata ochutnávka specialit 
z jednotlivých zemí – francouzské palačin-
ky, španělské nachos s rajčatovou salsou, 
německý apfelstrudel, anglické brownies 
a ruské pirožky. Vše bylo vynikající, a tak 
jsem se děvčatům ani nedivila, že se jim 
nechtělo odejít na jiná stanoviště za další-
mi úkoly.

Na dalším stanovišti podle pozdravu 
„Hola!“ většina poznala, že zde bude řeč 
o španělštině. Na interaktivní tabuli děv-
čata poznávala známé osobnosti mluvící 
španělsky, seznámila se s některými špa-
nělskými slovíčky a zkusila si také krátký 
rozhovor. Jak jinak než ve španělštině. 

Naše další kroky vedly do německy mlu-
vících zemí. Němčina není našim žákům 
úplně cizí, avšak německé jazykolamy 

jim daly pěkně zabrat. Jen si jeden zkuste: 
„Hühner haben müde Flügel sitzen lieber 
auf dem Hügel bei dem übrigen Geflügel“.

Poté nás čekala angličtina. Jelikož se 
žáci naší školy učí anglicky již od první 
třídy, všichni čekali, že to bude „a piece 
of cake“ – tedy úplná hračka. Ale chyba 
lávky! Žáky čekala slovíčka z oblasti fi-
nančnictví, což byl tak trochu oříšek, ale 
díky názornému videu nakonec vše zvládli 
a i z této lekce si pár nových poznatků od-
nesli. 

Po celou dobu akce dělala příjemnou 
společnost všem učitelům základních škol 
ředitelka Ing. Eva Kazdová. Jednak měla 
pro všechny připravené pohoštění, jednak 
nás seznámila s jednotlivými aktivitami 
školy. Překvapením pro všechny bylo, že 
samozřejmostí na škole je praxe studentů 
v zahraničí, zájezdy po Evropě, různé ta-
neční a divadelní počiny. Škola má rovněž 
vlastní botanickou zahradu, fitness posi-
lovnu a také vydává svůj školní časopis. 
Při přátelském povídání čas rychle ubíhal 
a bylo třeba se vrátit do auly na závěreč-
né vyhodnocení. Zde všichni žáci obdrželi 
účastnické listy a ti nejlepší získali na jed-
notlivých stanovištích hezké ceny. Jsme 
rádi, že jsme Obchodní akademii mohli 
navštívit a možná právě tato návštěva ně-
kterému z našich žáků napomohla v rozho-
dování o jeho budoucím studiu. 

Mgr. Lenka Parmo vá
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Evropský den jazyků na Obchodní akademii Ostrava

Vratimovské družstvo při Evropském dni jazyků 
na Obchodní akademii v Ostravě – Marián-
ských Horách.  Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

Již po 26. se sešli vytrvalci na startovní čáře běhu Zlatý pod-
zim, jednoho z nejoblíbenějších běžeckých závodů kraje, pořá-
daného Běžeckým klubem Vratimov. Nejmladší běžec ještě ne 
čtrnáctiletý, nejstarší třiasedmdesátiletý, a mezi 125 účastní-
ky byly i dvě ženy a patnáct mužů z Vratimova. Všechna čest 
všem, kteří se s pestrou, ale těžkou tratí s mnoha kopci úspěšně 
popasovali, každý podle svých možností a trénovanosti. Běželi 
mnozí výborní vytrvalci, ale hlavně běžci a běžkyně jen kondiční 
či rekreační. Skvěle vyšlo počasí a sluníčko dokonce pálilo víc, 
než běžci pro závod mají rádi. V cíli byla ale zjevná spokojenost 
a úsměvy všech. I absolutní vítěz Aleš Miko z SSK Vítkovice, 

jeden z nejlepších vytrvalců regionu, v cíli prohlásil: „No, mákl 
jsem si pořádně!“ 

Vítězná žena Petra Pastorová z MK Seitl Ostrava je loňskou 
i letošní mistryní republiky v maratonu a vítězkou Kilpi Run Fest 
maratonu v Ostravě z konce září, je také veteránskou mistryní 
Evropy na 10 km (v kategorii nad 40 let). Do Vratimova jezdí 
často a ráda – vyhrávat. Loni i letos úspěšně startovala v mnoha 
významných vytrvalostních závodech ve světě, zdobí ji vítězství 
v Itálii, Rakousku, Francii, v Dubaji, Izraeli, Emirátech i Číně. 
Tam všude už je pořadateli zvána jako běžecká celebrita. 

Tak s takovými borci se vratimovští Janalík, Družba, Kaplan, 
Hlíva, Nitka, Batfalský, Janota, Vandrol, Halčarz, Mikeska, Kro-
viář a Kroviářová, Wirth a Wirthová, Kolpaková a Grunon měli 
možnost utkat. A všichni obstáli se ctí, ostudu sobě ani Vratimo-
vu rozhodně neudělali! Ohlas tradičně měla zelňačka po závodu 
i výborné zázemí zajištěné pracovnicemi Kulturního střediska.

Další závod pořádáme v úterý 16. dubna v Důlňáku. Jde o již 
36. ročník tradičního a oblíbeného Jakubáku – lesního běhu Důl-
ňákem – na který zveme všechny sportující ženy i muže, i ty, 
kteří ještě odvahu běžet na našich závodech nenašli.

Fotografie Mirka Kravčíka jsou k vidění na webu BK SAK 
Karviná, tři krátká videa na www.uloz.to pod názvem Zlatý pod-
zim. 

Zdeněk Fejgl
BK Vratimov

Skvělý Zlatý podzim

Start závodu Zlatý podzim.  Foto: BK Vratimov
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Vznik a existence samostatného československého státu byly 
v meziválečném období oslavovány nejrůznějšími formami, mezi 
které patřila také výstavba pomníků československé státnosti. I ta 
nejmenší města a obce budovaly na náměstích, v parcích či před 
školami kamenné památníky na počest osob, které se zaslouži-
ly o vznik nové republiky, z nichž můžeme jmenovat především 
„prezidenta Osvoboditele“ Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda 
Beneše či legionáře a padlé v první světové válce, nebo význam-
ných postav našich dějin odkazujících na národní tradice. 

Ani Vratimov nezůstal v tomto směru pozadu. Při příležitosti 
oslav 10. výročí vzniku Československa v roce 1928 byl odha-
len pomník legionářům a padlým v první světové válce. Obec se 
připojila rovněž k zástupům gratulantů, které vzdávaly hold k 80. 
narozeninám Tomáše Garrigua Masaryka. Na počest našeho prv-

ního prezidenta nechala od okresní silnice kolem školy k Husovu 
sboru vysázet Masarykovo stromořadí, místní školní děti dostaly 
vkladní knížky se základním kapitálem 10 Kč, obdarováni byli 
taktéž nezaměstnaní a chudí a v neposlední řadě zakoupila obec 
pro školy spisy pojednávající o „velikém našem muži“.

Obec se rozhodla důstojně oslavit také 85. narozeniny prvního 
československého prezidenta. Dne 7. března 1935, tedy přesně na 
Masarykovo půlkulaté výročí, pořádala místní osvětová komise 
oslavu, na které se občané jednomyslně usnesli na vystavění po-
mníku, jenž by projevil úctu, oddanost a věrnost Masarykovi. Na 
schůzi pořádané opět místní osvětovou komisí 28. března 1935 
za účasti zástupců veškerých místních spolků, politických stran 
a korporací byl ustanoven Výbor pro postavení pomníku prezi-
dentu Masarykovi ve Vratimově, do jehož čela stanul řídící učitel 
a starosta obce Jan Šimík. Výbor si dal za cíl nashromáždit finanč-
ní prostředky potřebné na výstavbu, a proto oslovil nejen místní 
občany, ale i okolní obce a všechny, jež měli k Vratimovu nějaký 
vztah. Během roku se nashromáždily od dárců menší či větší pe-
něžní částky, které dovolily započít realizaci pomníku. 

Návrh pomníku prezidenta Masaryka vytvořil akademický so-
chař Augustin Handzel, absolvent pražské AMPRUM a student 
profesorů Stanislava Suchardy a Josefa Drahoňovského. Bronzo-
vou bustu dle jeho plánů odlila továrna Vulkania v Prostějově za 
17 000 Kč. Betonový podstavec pod sochu nechala zhotovit na svůj 
náklad obec a zdejší továrna na celulózu. Celkové výdaje na poří-
zení pomníku, včetně okolních úprav, se vyšplhaly na 20 000 Kč.

Slavnostní odhalení Masarykova pomníku se uskutečnilo 
28. října 1936. V tento den byl ještě jeden důvod k oslavám, neboť 
v první polovině října se usnesením vlády stal Vratimov městy-

sem. Na zasedání obecního zastupitelstva bylo uděleno čestné ob-
čanství několika osobám, které se zasloužily o rozvoj obce, a to 
jmenovitě prezidentům Tomáši Garriguu Masarykovi a Edvardu 
Benešovi, dlouholetým starostům Josefu Klegovi a Ludvíku Te-
leckému, řídícímu učiteli Josefu Vašíčkovi, řediteli školy Karlu 
Vavříkovi, dále také Janu Šimíkovi a historiku a archiváři Aloisi 
Adamusovi. V odpoledních hodinách se konalo vlastní odhalení 
pomníku za přítomnosti žactva a obecenstva z řad široké veřej-
nosti. Čestnou stráž drželi členové Orla, Sokola, místní hasiči 
a místecká posádka. Po úvodní písni v provedení mužského sboru 
následoval proslov státního zástupce z Moravské Ostravy, proslo-
vy zástupců úřadů a recitace básní žáky místních škol. Nezbytnou 
součástí bylo vztyčení státní vlajky a poslech státní hymny. Ne-
zvyklou podívanou poskytlo letadlo vyslané ostravským aeroklu-
bem, které při odhalení pomníku zakroužilo nad hlavami obecen-
stva a shodilo kytici se stuhami v barvách republiky. Slavnostní 
nálada vyvrcholila osvícením pomníku po setmění a závěrečným 
ohňostrojem. 

Na čestném místě před školní budovou stál Masarykův pomník 
pouze čtyři roky. Nejen pro Vratimov, ale pro celý českosloven-
ský stát nastaly po mnichovské dohodě krušná léta, provázená 
strachem, nejistotou a jinými válečnými útrapami. Symboly od-
kazující na historii a národní vědomí se staly nežádoucími a byly 
postupně z nařízení okupačních úřadů, případně kolaborantskými 
skupinami ničeny. Tento osud potkal i Masarykův pomník ve Vra-
timově. Jeho kamenný podstavec byl rozbit, bronzová busta byla 
14. listopadu 1940 odeslána do Prahy, aby mohla být roztavena 
a kov využit pro válečné potřeby Říše. Zachoval se pouze pamětní 
spis vložený do základu pomníku.

Krátce po ukončení druhé světové války se místní národní vý-
bor a osvětová rada rozhodli vybudovat nový pomník T. G. Ma-
saryka a zároveň připomínku všem vratimovským obětem války. 
Pomník byl zhotoven podle původního návrhu akademického so-
chaře Augustina Handzla, bronzovou bustu opět odlila firma Vul-
kania z Prostějova. Pouze podstavec byl vytesán ze slezské žuly 

ve Frýdberku (dnes Žulová). Celkové náklady za znovupostavení 
pomníku se vyšplhaly do výše 95 000 Kčs. Slavnostní odhalení 
proběhlo 28. října 1946, tedy přesně deset let od představení pů-
vodního pomníku veřejnosti. Krátce nato, již za dva roky, ovšem 
nastal další přelomový okamžik v dějinách Československa…

Mgr. et Bc. Lenka Nováková, Ph.D.
Muzeum Těšínska

Pomník T. G. Masaryka ve Vratimově

Výbor pro postavení pomníku ve Vratimově na fotografii z 28. října 
1936. Snímky: Archiv Muzeum Těšínska

Znovuodhalení Masarykova pomníku 28. října 1946.
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Manuál na záchranu volně žijících živočichů
… závěrečná  část Manuálu na záchranu volně žijících živočichů

Výbor organizace děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu výstavy, která 
proběhla ve dnech 15. a 16. září v Kulturním domě v Horních Datyních u příležitos-
ti výročí 100 let republiky a otevření větrného mlýnku. Svou ochotou pomoci spolu 
všichni, kdo se zapojili, vytvořili krásný kulturní zážitek pro širokou veřejnost.

Vladimíra Červová
předsedkyně ČZS

Výstava zahrádkářů v Horních DatyníchVýstava zahrádkářů v Horních Datyních Kulturní středisko Vratimov 
hledá veselého a srdečného 
člověka se vztahem k dětem 

pro roli Pana Květinky. 
Bližší informace 

na tel. č. 595 700 750. 

Práce pro děti přináší radost. 
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Akce Domu dětí a mládeže
Výpravy za poznáním 
Výpravy za poznáním plánujeme na 2.–4. 
listopadu a jsou určeny pro holky a kluky 
ve věku 7–12 let. Čekají nás hry, pokusy 
a soutěže. V sobotu navštívíme kopřiv-
nické Technické muzeum Tatra.
Více informací: Bc. Renáta Míčková, 
r.mickova@ddmvratimov.cz,
tel.: 739 201 078.

Parkourový trénink
A máme zde další akci z projektu Soboty 
s netradičními pohybovými aktivitami, 
kterou můžeme uskutečnit díky finanční 
podpoře Moravskoslezského kraje. V so-
botu 3. listopadu máme v plánu parkour 
s instruktory v UM Parkour parku. Další 
aktivita, které dnešní mladí říkají „cool“. 
Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 734 443 694.

Hra světel aneb kde je 
svatý Martin
Akci s názvem Hra světel aneb kde je 

svatý Martin? připravuje Dům dětí a mlá-
deže na sobotu 10. listopadu. Od 16.30 
do 17 hodin obdrží účastníci na startu po-
kyny k trase a dáreček, který budou po-
třebovat k plnění úkolů. Následně budou 
na zahradě DDM připravené doprovodné 
disciplíny, pokusy se světlem a zábavné 
focení účastníků. 
Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 734 443 694.

Badmintonový turnaj
Badmintonový turnaj pro děti ve věku od 
8 do 17 let se koná v sobotu 17. listopa-
du v tělocvičně Řepiště. Budeme soutěžit 
v kategoriích B a C.
Více informací: Bc. Marcela Grácová, 
m.gracova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 739 201 077.

Tajemství přírody
Chemickou laboratoř vytvoříme od pát-
ku 23. do soboty 24. listopadu. Přihlášení 
„chemici“ se seznámí s pravidly labora-
toře a plánovanými pokusy. Děti si vy-

zkouší experimenty 
samy a domů se vrátí 
s poznámkami k jed-
notlivým pokusům. 
A co budeme zkou-
mat? Vodu, která je všude kolem nás a je 
samozřejmostí každodenního života. 
Informace: Bc. Renáta Míčková, 
r.mickova@ddmvratimov.cz,
tel.: 739 201 078.

Výlet na Ostravici
Na neděli 25. listopadu chystáme pro děti 
z turistického kroužku a jejich kamarády 
výlet na Ostravici. Na programu je ex-
kurze do Ráje dřevěných soch, procházka 
lesem a návštěva bazénu na Sepetné. 
Více informací: Klára Pastorková, 
k.pastorkova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 607 516 187.
 Bližší informace k akcím DDM naleznete 
na webových stránkách: www.ddmvrati-
mov.cz nebo https://www.facebook.com/
DDMVratimov/ 

Městská knihovna informuje
 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

V září jsme připravovali 5. ročník Kni-
hOlympiády, která se uskutečnila v are-
álu paskovského zámeckého parku. V 
loňském roce ji vyhrálo družstvo Místní 
knihovny Paskov, proto se ta letošní ode-
hrála právě tam. Na deseti stanovištích se 
sešlo 19. září celkem třináct pětičlenných 
družstev z přihlášených knihoven Morav-
skoslezského a Olomouckého kraje, včet-
ně družstev z Žabně a Paskova. Vyhrálo 
družstvo z Klimkovic. 

Týden knihoven byl v naší knihovně 
jako každoročně opět pestrý. Přihlásilo 
se celkem 20 nových čtenářů, z toho 15 
dětí. Úterní odpoledne 2. října od 16:30 
hodin patřilo rodičům, dětem a společné 
akci Čteme s nečtenáři (pro děti od 4 let), 
kterou jsme nazvaly Za zvířátky do ZOO.

Při středečním dopoledni jsme se se-
šly s maminkami a jejich malými dětmi 
a představily jim projekt S knížkou do 
života. 

Ve čtvrtek 4. října jsme četly před spa-
ním předškoláčkům v Mateřské škole 
Vratimov z knih Lenky Rožnovské Tatín-
ku, nezlob! Tato akce se jmenuje Poled-
níček.

V dalším týdnu byli slavnostně pasová-
ni na čtenáře druháci. Pasoval je sám král 
Knihomil I.

Žáci 3. tříd základních škol ve Vratimo-

vě se dozvěděli ve dnech 10. a 11. října 
mnoho zajímavého při besedách s filma-
řem, režisérem a animátorem Cyrilem Po-
dolským. Cyril Podolský se jako animátor 
podílel na seriálech Králíci z klobouku, 
Pat a Mat a Tlučhořovi. Jeho nejširší au-
torskou prací je seriál večerníčků Krysáci.

Výstavy a výstavky v listopadu
•  Výstava v chodbičce knihovny k 95. vý-

ročí narození ilustrátorky Heleny Zmat-
líkové; potrvá od 1. do 27. listopadu,

•  podzimní výstavka knih.

Akce pro děti
•  Den pro dětskou knihu na téma Advent 

s knihou se uskuteční v sobotu 1. pro-
since od 8:30 do 11:00 hodin. Zveme 
všechny hravé děti! Budeme si povídat 
a číst o předvánočním čase, vyrobíme si 
drobnost v adventní dílničce a budeme 
i soutěžit. S sebou si vezměte přezůvky 
a pohodlné domácí oblečení.

V knihovně si můžete půjčit společen-
ské deskové hry. Mezi nové patří např. 
Moje 1. kvízy. Svět kolem nás nebo Úni-
kovka – Zkáza Londýna.

Novinka: stali jsme se kontaktním mís-
tem soutěže České televize Skautská poš-
ta. 

Místní knihovna 
Horní Datyně 

informuje
Ve spolupráci s Vladimírem Kuchařem 

jsme připravili novou výstavu O mlýn-
cích a kovářství, která potrvá do 17. pro-
since v půjčovní době v pondělí od 14 do 
17 hodin.

Marika Zajíčková
Městská knih ovna Vratimov

Cyril Podolský při setkání v Městské knihovně 
Vratimov.  Foto: MěK
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Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov se po le-
tech zase podařilo získat ligovou soutěž a postupem z Divize tak 
bude reprezentovat naše město ve 3. lize stolního tenisu v rámci 
České asociace stolního tenisu (ČAST). Stolní tenis se tak stává 
jediným ligovým sportem v našem městě.

Dlouhodobé soutěže stolních tenistů začaly v říjnu a skončí 
v dubnu 2019. Aktuální rozehraná ligová tabulka po čtyřech říjno-
vých odehraných kolech vypadá takto:

1. SK Přerov A 4 3 0 1 33:23 10

2. TTC Frýdlant 4 3 0 1 34:26 10

3. TJ Sokol Šarovy 4 2 1 1 36:23 9

4. TTC Bolatice 4 2 1 1 35:25 9

5. KST Vsetín 4 1 3 0 37:28 9

6. TJ Ostrava KST 4 2 1 1 37:31 9

7. TJ Chropyně 4 2 1 1 34:29 9

8. TJ Sokol Olomouc 4 2 0 2 32:34 8

9. TTC Ostrava-Poruba 4 1 1 2 30:33 7

10. TTC MG Odra GAS 
Vratimov 4 1 0 3  26:31 6

11. Orel Zlín 4 1 0 3 16:34 6

12. SK Přerov B 4 0 0 4 7:40 4

Město Vratimov má ligu

Turnaj stolních tenistů v Ostravě. Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Pro stolní tenisty TTC MG Odra GAS Vratimov je to samo-
zřejmě velká výzva, hrát prestižní ligovou soutěž, a tak už od léta 
pilně trénovali a zúčastnili se řady turnajů u nás i v zahraničí. 

Zároveň i družstvu TTC MG Odra GAS Vratimov B se podařilo 
postoupit, a to z Krajského přeboru do Divize, takže vratimovský 
oddíl stolního tenisu je skutečně postaven na kvalitním základě 
a dle aktuální výkonnosti může využít pro „Áčko“ i tyto stále lep-
šící se hráče „Béčka“. Úkol bude jediný, ale velice těžký: Ligu ve 
Vratimově se pokusit udržet…

Oldřich Vrtal
předseda oddílu stolního tenisu

Byli jsme na Lysé hoře
Od jara do zimy zdolávají stovky turistů královnu Beskyd – 

Lysou horu. Výbor Svazu tělesně postižených ve Vratimově ve 
spolupráci s Dagmar Hrudovou a Petrem Chvostkem umožnili 
20. září členům organizace splnit si tajné přání a na tuto magic-
kou horu vysokou 1324 metrů nad mořem se podívat. Výstup 
vzhledem k e zdravotnímu stavu účastníků bychom nezvládli, 
proto jsme se tam nechali vyvézt autobusem. Slunečné počasí 
nám poskytlo strhující podívanou na celé panorama Beskyd. 
Vychutnávali jsme si nádherné výhledy na Smrk, Travný, Bílý 
kříž, přehradu Šance a další krásy. Po malém občerstvení jsme 
se vrátili domů. Byl to nezapomenutelný výlet, který příjemně 
pohladil na duši.

Daja Slívová
předsedkyně organizace STP

Dvojnásobný mistr 
Slovenska je z Vratimova

Začátkem školního roku skončila okruhová motocyklová se-
zóna pro žáka ZŠ Datyňská Jiřího Nespěšného. Byla to sezóna 
úspěšná, neboť se mu podařilo zopakovat na motocyklu Kawa-
saki zisk titulu Mistra Slovenské republiky ve třídě Supersport 
300. Jiří Nespěšný se zúčastnil také silničních závodů na Slo-
vensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Rakousku v rámci série Alpe 
Adria a Evropského poháru 300 Supersport. V těchto sériích 
obsadil v nabité konkurenci závodníku z celého světa 9. místo.

Plánem do příští sezóny je zúčastnit se na motocyklu KTM 
RC390 ADAC junior cupu, který je vypsán jako součást vybra-
ných závodu MotoGP a WSBK.

L. Nespěšný

Jiří Nespěšný na okruhu Grobnik nedaleko chorvatské Rijeky při 
závodech série Alpe Adria 2018. 

Členky vratimovské organizace Svazu tělesně postižených na nejvyšší 
hoře Beskyd.  Foto: STP
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Příběh portrétu Armadine Babanin, 1880
Jedná se patrně o jedinou malířči-

nu práci v Čechách a na Slovensku. 
Vznikla roku 1880 ve Francii, kde se 
Maria Konstantinovna Baškircevová 
jako mladá dívka usadila po dlouhém 
putování Evropou se zbytkem své 
rusko-ukrajinské rodiny. Obraz v ho-
nosném historizujícím rámu předsta-
vuje poprsí poněkud melancholické 
tmavovlasé dívky v šátku. Na krku 
má drobný zlatý závěsek na tmavé 
stužce. Podle francouzské společnos-
ti přátel Cercle des Amis de Marie 
Baskirtseff se jedná o Dinu Babani-
novou, Mariinu sestřenici. Později, 
v roce 1883, svou příbuznou Marie 
malovala ještě jednou, tentokrát už 
jako komtesu Dine Toulouse Lautre-
ac. Vzala si o 19 let staršího Alexe 
a přivdala se tak do známé šlechtické 
rodiny. Poněkud nezdárný syn jiné 
větve tohoto rodu, Henri, byl vyni-
kajícím představitelem malířského 
postimpresionismu.

Realistickým malířským před-
nesem se Baškircevová přihlásila 
k odkazu francouzských velikánů 
Courbeta i Corota (srovnej s jeho obra-
zem Dívka s perlou). Současně je silně 
ovlivněna vrcholícím obdobím impresi-
onismu, o čemž svědčí bravurní lehký 
štětcový rukopis i autorčino pochopení 
malířské úlohy světla. 

Malířka, sochařka, pěvkyně, spiso-
vatelka a feministka se narodila 24. 11. 
1858 v Gavronzi poblíž známé Děkanky 
na ukrajinské Poltavě, v ruské šlechtic-

ké rodině. Od jejího narození tedy letos 
v listopadu uplyne 160 let. Pocházela 
ze zámožné, umělecky založené rodiny. 
Rodiště opustila již jako dítě a svůj krát-
ký život prožila od roku 1870 v Paříži. 
Zemřela v ulici Apére na tuberkulózu 
31. 10. 1884, jen několik týdnů před sko-
nem svého pětatřicetiletého přítele, ma-
líře Julese Bastiena-Lepage. Je pohřbena 
na pařížském hřbitově Passy, v okázalé 

monumentální hrobce. Pařížané ji 
milovali. Je až neskutečné, jak je 
dílo této šestadvacetileté, všestranně 
nadané autorky rozsáhlé a vyzrálé. 
K všeobecné lítosti jeho velkou část 
posléze zničili nacisté. Francouzi 
je nicméně obdivovali a poměrně 
vysoce cenili. Slavná jsou její plát-
na Setkání, 1884 (Musée d’Orsay 
v Paříži), zobrazující pařížské děti 
bez domova, a Ateliér Julian, 1881 
(Muzeum v Dněpropetrovsku), kde 
vedle dalších adeptek malířství zob-
razila i sama sebe. Dochovalo se 
i několik autoportrétů. Rok po její 
smrti vyšel francouzsky katalog díla 
Baškircevové a roku 1891 byla pub-
likována její korespondence se slav-
ným francouzským spisovatelem 
Guy de Maupassantem. Dvoudílný 
deník Marie Baškircevové (v čes-
kém překladu vyšel v nakladatelství 
J. Otto, Praha, v roce 1908) obdivo-
val i G. B. Shaw. Jako spisovatelka 
používala pseudonym Pauline Orrel. 

Její umělecké školení je sice vý-
lučně francouzské, její původ i ná-

rodní uvědomění ji ovšem dovoluje zmi-
ňovat mezi umělci ukrajinskými, resp. 
ruskými. Náš obraz byl od výstavy v Ná-
rodní galerii v Praze roku 1953 nesčet-
někrát publikován doma i v zahraničí zá-
sluhou znalců Vladimíra Fialy a Viléma 
Jůzy. Pro ostravskou galerii jej posledně 
jmenovaný získal v roce 1967 ze soukro-
mé sbírky z Prahy.

-ptb-

kulturní okénko

Tento německý důstojník měl u sebe 
vyplněný leták svým jménem (které sha-
zovali Rusové z letadel), že chce přejíti 
na ruskou stranu a ten odevzdal ruskému 
důstojníkovi. Byl pak odveden do zajetí. 
Celou noc z 1. května na středu 2. května 
se v obci střílelo a bojovalo. Hřměla děla 
a domy se otřásaly. Četné domy byly znač-
ně střelbami poškozeny, okna rozbita, stře-
chy proděravělé, zdi probourány. Ráno, 
ještě za střelby (2. května) kdy byl nepřítel 
vyháněn z polí a lesů z obce okolo šesté 
hodiny stála skupina občanů před hostin-
cem Paskovského č. 36. Egon Paskovský, 
vykloněn z okna světnice a pod oknem u 
domu na cestě stáli mezi jinými Karel Bar-
doň a František Sabela a rozmlouvali. Na-
jednou přiletěl granát, narazil do země pod 
oknem a zabil všecky tři jmenované.

2. května ráno opustili Němci domky 
podél cesty a ze vzdálenosti asi 100 m 
ostřelovali Rusy, pochodující po silnici, 
bez bočního zajištění směrem ku Frýdku. 
Zde se naskytla příležitost bojové skupině 
četaře Josefa Adamuse účinně pomoci. Za 
hasičským skladištěm za pomocí rolníků 
Viléma Cholevy, Emila Bezruče a Šodka 
zajali dva Němce. Nejsilněji pálili Němci 
z Kuchařovy chalupy na „Příčnici“. Ru-
sové proto obrátili dělo a třemi zásahy 
rozbili štít domku a skupina Adamusova 
převzala úkol domku dobýti a obsaditi 
jej. Němci hájili domku dobře ukrytými 
kulomety na lipkách při kříži p. Telecké-
ho. Domku bylo dobyto hlavní zásluhou 
četaře Rudolfa Šodka a Albína Kusáka, 
kteří do domku vnikli oknem. Němci 
opustili kulomet a utekli. Rusové pak za 

naší ochranné palby přemístili na dvůr 
domku lehké polní dělo a vyřídili tak další 
německá kulometná hnízda. Jedna dlouhá 
rána šla až na křižovatku na Podlesí, kde 
způsobila mezi Němci paniku, neboť za-
sáhla německou baterii, takže se stáhli na 
„Zadky“. 

V Kuchařově domku zřídila bojová sku-
pina pozorovatelnu. Dne 2. května večer 
byla zřízena strážnice v domku Josefa 
Adamuse a ku službě se přihlásili: četař 
Rudolf Šodek, Albín Kusák, Jaroslav 
Bezruč, Boh. Kroček, Boh. Bednář, Boh. 
Valčák, Josef Fajkus, Karel Frydrych, Ol-
dřich Šodek, Mirek Blahut, Rudolf Lenert 
se synem, Adolf Budín, Josef Hrdý, Zde-
něk Klega a Alois Adamus.

pokračování příště

Kronika města Vratimova, část 82, 1945

Maria Konstantinovna Baškircevová: Portrét Armadine 
Babanin, 1880, olej na plátně, 58x45cm, původní rám. 
 Foto: Archiv GVUO
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Příspěvky do prosincového 
čísla Vratimovských novin 
zasílejte do 15. listopadu.

VZPOMÍNÁME

Dne 12. listopadu 2018  si připomeneme 
nedožité 100. narozeniny

pana

Oldřicha Goněce.
Dcera a syn s rodinami.

Kdo byl milován, nebude zapomenut.
Dne 11. listopadu si připomeneme 

2. smutné výročí úmrtí 
paní

Vladimíry Kotalové.
S láskou vzpomíná manžel František.

Dne 28. listopadu 2018 vzpomeneme
již 4. smutné výročí úmrtí a zároveň dne 

24. listopadu 2018 nedožitých 
83. narozenin 

pana

Františka Chuděje.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

5 let uplyne dne 25. listopadu, 
kdy nás opustila

paní

Boženka Kubáňová.
S láskou vzpomínají manžel 

a dcery s rodinami.

Dne 1. listopadu vzpomeneme 
5. smutné výročí, kdy nás opustil

pan

Arnošt Holešinský.
S láskou manželka Jarmila, 

dcery Iveta a Sylva s rodinami.

Dne 11. listopadu 2018 vzpomeneme 
na 2. výročí úmrtí 

pana

Karla Prokůpka.
S láskou vzpomínají manželka 

s rodinami.

Dne 14. listopadu 2018 si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí

pana

Dušana Procháčka.
S láskou vzpomíná 
zarmoucená rodina.

Dne 28. října 2018 si připomeneme 
nedožité 70. narozeniny pana

Miroslava Borového.
Opustil nás 26. září 2004, ale v našich 
srdcích zůstane navždy. Hodně nám 
schází. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcery a syn s rodinami. 

Daruji koňský hnůj. 
Odběr celoročně. 

Vratimov. 
Tel: 605 306 048 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Cena 60 Kč

Vratimovský kalendář 
na rok 2019

v prodeji v pokladně 
kulturního střediska

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

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

Chata na prodej
7. listopadu v 19 hodin

Pat a Mat znovu v akci
14. listopadu v 17 hodin

 

21. listopadu v 19 hodin

24. listopadu v 10 hodin

Hledá se princezna
28. listopadu v 17 hodin

30. listopadu v 18:30 hodin

Komediální drama
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Vratimovská galerie bude otevřena každou středu a čtvrtek 
od 16 do 19 hodin a během pořadů, nebo po domluvě na tel: 595 700 751.

http://www.ksvratimov.cz/ https://www.facebook.com/ksvratimov/

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

DOTEK ANDĚLŮ
13. 11. 2018 - 17. 1. 2019

Výstava obraz  a keramiky
Atelier AMi

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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2. prosince            
v 16:30 hodin

vstupné 

Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska od 1. listopadu.                                                                                                 
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a info na tel.: 595 700 751.

Společenský dům Vratimov
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kam ve městě

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1. 1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

2. Helloween party 19:00 Kulturní dům Horní Datyně, ZŠ Datyňská

3. Městská soutěž, mladší žáci 10:00 Fotbalový stadion Vratimov

4. Městský přebor, muži 10:30 Fotbalový stadion Vratimov

7.
Chata na prodej 19:00 Kino Hvězda

1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

8. 1918, 100. výročí vzniku 
Československé republiky 16:00 Vratimovská galerie, výstava k 100. výročí vzniku republiky

9.
Michal na hraní 8:30 Společenský dům Vratimov

Michal na hraní 10:00 Společenský dům Vratimov

10. Hra světel aneb kde je svatý Martin? 16:30 DDM Vratimov

11. Pekelná rohatá pohádka 10:00 Společenský dům Vratimov, divadelní poohádka pro děti

13. Trénujeme paměť 18:00 Společenský dům Vratimov

14.
Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a keramiky, Atelier Ami

Pat a Mat znovu v akci 17:00 Kino Hvězda

15. Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a keramiky, Atelier Ami

16. (Ne)prodejné ženy 19:00 Kulturní dům Horní Datyně. Divadlo Devítka

20.
Setkání představitelů města se seniory 14:00 Kulturní dům Horní Datyně

Jízdní hlídka 18:00 Společenský dům Vratimov, Těšínské divadlo

21.

Setkání představitelů města se seniory 14:00 Společenský dům Vratimov

Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a keramiky, Atelier Ami

Na Chesilské pláži 19:00 Kino Hvězda, filmový klub

22.
Setkání představitelů města se seniory 14:00 Společenský dům Vratimov

Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a keramiky, Atelier Ami

24. Malá čarodějnice 10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší

25. Lubomír Brabec 65 17:00 Kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově, koncert

27. Přednáška o bylinkách 15:00 Společenský dům Vratimov, učebna č. 11, firma Egens

28.
Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a keramiky, Atelier Ami

Hledá se princezna 17:00 Kino Hvězda

29. Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a keramiky, Atelier Ami

30.
Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem 10:00 Společenský dům Vratimov a okolí

Čertoviny 18:30 Kino Hvězda, promítání zdarma 



17

informace občanům

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

Kostel sv. Jana K titele ve VratimovKostel sv. Jana K titele ve Vratimov
Nejznám jší kytarové skladby sv tových autor  

vúprav  samotného virtuóza.
Doprovází vokální soubor Ozv ny 

ze Základní um lecké školy ve Vratimov . 

KONCERT

Vstupné 200 K

25. listopadu v17 hodin

KKOOONNCCEERRRTTTKKKOOONNCCCEERRRTTTT

LUBOMÍR 
BRABEC 5555

P edprodej vstupenek v pokladn  Kulturního st ediska Vratimov.
Rezervace a informace na tel.: 595 700 751.

Nově otevřená 

PEDIKÚRA
ve Vratimově na ulici Frýdecké 199/22 v Salonu DAISY 

Objednávky na tel. 607 933 447

Vstupenky v předprodeji v pokladně 
kulturního střediska, tel.: 595 700 751

Divadélko Smíšek

11. listopadu v 10 hodin

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





11 li topadu v 10 hodin

Divadélko Smíšekek

Pekelná rohatá
pohádkapohádka
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Společenský dům Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov               

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

TRÉNUJEME 
PAMĚŤ

Mgr. Antonín Liška

úterý 13. listopadu v 18 hodin

Předprodej vstupenek v pokladně Kulturního střediska Vratimov.

Rezervace a informace na tel: 595 700 751.

Přednáška se koná ve velkém sále Společenského domu.

vstupné 70 Kč

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


