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Rozhovor se starostou Kaly nás trápit nebudou Z jednání orgánů města

V návaznosti na výsledky voleb do obecních zastupitelstev, které proběhly ve dnech 5. a 6. října 2018, se ve Vratimově dne 30. října 
2018 uskutečnilo 1. ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Vratimova.

Hlavním programem byla volba starosty, místostarosty a členů rady města. Nově zvolení zastupitelé města, kteří na začátku zasedá-
ní složili slib a stvrdili ho svým podpisem, zvolili nadpoloviční většinou hlasů všech zastupitelů Bc. Martina Čecha starostou města, 
Bc. Davida Böhma místostarostou města, Mgr. Daniela Kašičku, Ing. Ivo Kišku a Mgr. Radka Nitku členy rady města.

Další zasedání Zastupitelstva města Vratimova se uskuteční 12. prosince 2018 od 9:00 hodin v Kulturním domě v Horních Datyních, 
na které jsou srdečně zváni všichni občané města. 

Ing. Renáta Mičulková
tajemnice MěÚ

Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova

Zvolena rada města a starosta

Zastupitelstvo města Vratimova. Zleva nahoře: Karel Smuž, Michal Kocurek, Aleš Šklář, Libor Svoboda, Kamil Hrabec, Bc. Hynek Daňa, MUDr. 
Dušan Kučera, Ph.D., MBA, Ing. Christos Kirkopulos. Zleva dole: Mgr. Radek Nitka, Bc. David Böhm, Mgr. Kateřina Čechová, Bc. Martin Čech, 
Ing. Lenka Kašičková, Ing. Ivo Kiška, Mgr. Daniel Kašička. (Nepřítomni JUDr. Dagmar Hrudová, Ivo Kičmer).  Foto: Šlachta
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Nyní jste byl zvolen starostou. Co to pro 
vás znamená?

Popravdě je to pro mě obrovská změ-
na. Už od dětství jsem chtěl být hasičem 
z povolání a to se mi splnilo. Nyní jsem 
musel toto povolání opustit, takže to bylo 
pro mne těžké rozhodnutí. Pravdou ale je, 
že mám rád výzvy a není mi lhostejné, jak 
se v tomto městě žije. Myslím si, že mám 
jasnou představu, kam by mělo toto měs-
to směřovat, a je správné se na tom přímo 
podílet.

Jak hodnotíte výsledky voleb a jak jste 
spokojen s dojednanou koalicí?

V první řadě bych chtěl poděkovat ob-
čanům, kteří šli volit a dali tak najevo zá-
jem o dění ve městě. Co se týče výsledků 
voleb… Nepovažuji se za profesionálního 
politika, kandidoval jsem jako nezávislý, 
a plně respektuji vůli voličů. Vznik koali-
ce, kterou utvořily tři nejúspěšnější voleb-
ní uskupení v mandátu 13 zastupitelů, je 
výsledkem jejich vůle. Nejsem příznivcem 
politikaření a nechtěli jsme nikoho obchá-
zet. Při jednání o konkrétních věcných té-
matech jsme našli shodu. 

Přejděme k problematice města. Jaké 
jsou jeho nejnaléhavější problémy?

Opět musím poděkovat, a to mé před-
chůdkyni doktorce Dagmar Hrudové, kte-
rá odvedla pro město opravdu obrovský 

kus práce a my tak máme na co navazovat. 
Myslím si, že Vratimov je dobré místo pro 
život. Jsme příměstskou oblastí Ostravy, 
která si zachovává částečně venkovský ráz, 
je klidnější, zároveň má ale vyspělé záze-
mí jak z hlediska kulturního či sportovního 
vyžití, možností oddechu a odpočinku, tak 
pokud jde o práci spolků a zájmových or-
ganizací. To, co nás na druhou stranu trápí, 
je poměrně hustá doprava, nedořešená ka-
nalizace, odpadové hospodářství, nedosta-
tek sběrných dvorů a další. Víme také, že 
nemáme nejlepší životní prostředí, pokud 
jde o čistotu ovzduší, ale to je problém celé 
ostravsko-karvinské aglomerace a jeho ře-
šení je během na dlouhou trať.

Máte před sebou čtyři roky v čele města. 
Na které projekty se chcete soustředit?

Úkolů, které před námi stojí, je opravdu 
hodně. V tomto volebním období nás čeká 
například zahájení II. etapy výstavby ka-
nalizace v Horních Datyních, rekonstruk-
ce, popřípadě výstavba nových objektů na 
koupališti, musíme vyřešit otázku zázemí 
hřiště s umělým povrchem, podívat se na 
oba kulturní domy, které stárnou. Myslíme 
také na naše seniory a zabýváme se otáz-
kou výstavby domova pro seniory, který 
ve městě citelně chybí. V dlouhodobějším 
horizontu je mým velkým cílem vytěsnit 
z celého města těžkou nákladní dopra-
vu. Nejde samozřejmě o zásobování, ale 

o tranzitní dopravu, která může využívat 
komunikací první třídy nebo dálničních, 
které vedou podél města. Podařilo se to už 
na úseku mezi Datyněmi a Vratimovem 
a věřím, že se to povede i ve Vratimově. 
Ve výhledu je stavba nové sportovní haly, 
která by rozšířila možnosti sportovního 
vyžití zejména v zimním období.

Tyto plány už ale vykročují za aktuální 
volební období. Řekněte, jaká je vaše vize 
rozvoje města do budoucna?

Myslím si, že je důležité zachovat takový 
ten příměstský ráz Vratimova. To zname-
ná, aby to pořád bylo místo, kde lidé rádi 
bydlí, žijí, baví se. Abychom se dokázali 
postarat o své seniory, aby se tady pořád 
rozvíjela kultura a sport, aby lidé nemuseli 
dojíždět za těmito věcmi do Ostravy nebo 
jinam. Při řešení praktických problémů 
musíme prosazovat také věci, které život 
ve městě zkrášlují a zpříjemňují. Velký vý-
znam má spolková činnost, bez které si ne-
umím město ani představit. Spolky, ať už 
jsou to hasiči, sportovci, zahrádkáři, senio-
ři a další, jsou spojením občana s městem, 
proto je jejich podpora ve velkém zájmu 
města.

Dovolte mi závěrem jednu osobní otázku. 
Jaký je váš vztah k Vratimovu a jak se 
vám tady žije?

Nejsem sice rodilý Vratimovák, ale od 
doby, co tady žiji, to znamená od 90. let 
minulého století, jsem si Vratimov zami-
loval a cítím se být jeho velkým patriotem. 
Jsem tu opravdu hodně spokojen.

Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. prosince 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

BBBc. MMarrtinn ČČeechh (449 leeet) 
se narodil v Ostravě, do Vratimova – Horních Datyň se přestěhoval 
v roce 1996 za manželkou. Vystudoval Fakultu bezpečnostního inže-
nýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor hava-
rijní plánování a krizové řízení. Dosud pracoval jako profesionální hasič 
na operačním středisku. Na komunální politiku se dal jako aktivní člen 
Sboru dobrovolných hasičů. „Hodně času proto trávím ve spolkové čin-
nosti a jako každému občanovi mi není lhostejné, co se děje ve městě, ve 
kterém žiji. A když jsem chtěl některé věci ovlivnit, nešlo to jinak, než se 
zapojit do komunální politiky,“ vysvětlil starosta.  Foto: KS 

Při řešení praktických problémů je třeba myslet i na věci, které život zkrášlují a zpříjemňují, říká Martin Čech

Vratimov má po osmi letech nového starostu
Po osmi letech má Vratimov nového starostu. Jeho osobu není třeba 
nijak zvlášť představovat. Devětačtyřicetiletý Martin Čech působí ve 
vratimovském zastupitelstvu od roku 2010, poslední čtyři roky zastával 
funkci místostarosty. 

rozhovor
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Ze schůze rady města
Dne 26. října 2018 rada města mimo jiné schválila:
 ceník za úhradu a likvidaci komunálního odpadu na rok 

2019,
 smlouvu o dílo na služby k veřejné zakázce malého rozsahu 

Projektová dokumentace interiéru – Nová budova koupaliště 
ve Vratimově,

 smlouvu o bezúplatné opravě místní komunikace ulice Mou-
rové.

Dne 13. listopadu 2018 rada města pak také:
 pověřila, mimo starosty města, také místostarostu města Bc. 

Davida Böhma a člena zastupitelstva města Ing. Lenku Ka-
šičkovou k přijetí prohlášení o uzavření manželství,

 zřídila s účinností od 01.12.2018 komise rady města: Komisi 
pro občanské záležitosti, Komisi stavební a dopravní, Komi-
si bytovou a sociální a Komisi zájmovou a sportovní,

 schválila Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní 
období 2019,

 schválila složení Redakční rady Vratimovských novin pro 
volební období 2018–2022,

 vyhlásila záměr pronajmout 12 ks informačních vývěsních 
skříněk v zastávce MHD – Vratimov náměstí.

Ze zasedání zastupitelstva města
Dne 30. října zastupitelstvo města mimo jiné
 vzalo na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva 

města,
 určilo, že pro funkci starosty a místostarosty města bude člen 

zastupitelstva města uvolněný,
 zvolilo do funkce starosty města pro volební období 2018–

2022 Bc. Martina Čecha,
 zvolilo do funkce místostarosty města pro volební období 

2018–2022 Bc. Davida Böhma,
 zvolilo do funkce člena rady města pro volební období 2018–

2022 Mgr. Radka Nitku, Mgr. Daniela Kašičku a Ing. Ivo 
Kišku.

Celý zápis je na stránkách města – www.vratimov.cz
Bc. Martin Čech,  starosta

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

Vratimov uctil výročí republiky
100. výročí samostatného československého státu uctili oby-

vatelé Vratimova ve středu 24. října. Kytice květů u pomní-
ku obětem první světové války položili představitelé města, 
zástupci společenských organizací, škol, občané. S projevem 
vystoupila Dagmar Hrudová, bývalá starostka města. Zahrál 
dechový orchestr ZUŠ, slavnostní program připravili žáci obou 
škol. Ti také vytvořili výtvarná díla inspirovaná výročím re-
publiky, která byla k vidění na výstavce v Husově sboru. Oblo-
ha, která ráno hrozila deštěm, se během pietního aktu vyjasnila 
a vysvitlo sluníčko.  (red)

Účastníci pietního aktu.  Foto: KS 

Dne 31. prosince 2018 bude Městský úřad Vratimov uzavřen.
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Město Vratimov se zbavilo své nej-
větší ekologické zátěže. Ke konci října 
zmizelo z areálu bývalých papíren všech 
sedm tisíc tun tzv. alternativního paliva, 

které vzniklo z kalů po bývalé ostravské 
chemičce Ostramo smícháním s vápnem 
a černouhelným prachem. Část paliva 
byla odvezena do tlakové plynárny Vře-

sová na Sokolovsku, část do spalovny 
průmyslových odpadů v Ostravě. Likvi-
dace skládky, která začala v srpnu toho-
to roku, stála 40 milionů korun. Celkem 
32 milionů uhradí Státní fond životního 
prostředí, zbylých osm milionů Morav-
skoslezský kraj. Odborníci nyní zjišťují, 
zda a nakolik je kontaminována zemina, 
na které bylo palivo uloženo. Výsledky 
odběrů, které se uskutečnily při kontrol-
ním dni 1. listopadu, měly být známy po 
uzávěrce tohoto vydání Vratimovských 
novin.

Zhruba 70 tisíc tun alternativního pa-
liva navozila do areálu bývalých papíren 
v letech 2010 a 2011 společnost Baltom, 
která se zabývala likvidací ostravských la-
gun. Většinu ho prodala do Polska k ener-
getickému využití. Poté ale ukončila čin-
nost a asi 7 tisíc tun materiálu zůstalo na 
skládce. Ten vzhledem k nevyjasněnému 
vlastnictví prohlásil kraj před dvěma lety 
za odpad a zahájil kroky k jeho odstraně-
ní.  (red)

Likvidace tzv. alternativního paliva ze skládky v areálu bývalých papíren trvala tři měsíce a stála 
40 milionů korun.  Foto: MS kraj 

Akce Klubu českých 
turistů Slezská brána 
Horní Datyně v prosin-
ci 2018:

 7.–9. 12. – 52. ročník zimního tá-
boření Klondyke, Beskydy, Morávka, 
vrch Lipí. Pro účastníky bude přistaven 
v pátek 7. 12. v 9 hod a v sobotu 8. 12. 
v 8 hod. autobus u Kulturního domu 
Horní Datyně, návrat v 16 hod. od ob-
chodu Morávka. Bez přihlašování, plat-
ba u autobusu (50/60 Kč za jednu jízdu).
 27. 12. – Vánoční autobusový zá-
jezd, Beskydy, Bílá, Mezivodí. Sjezda-
ři: areál Bílá, běžkaři: stopy Mezivodí 
– Bílá, pěší dle vlastní volby. Odjezd 
v 8:30 hod. od KD Horní Datyně. Při-
hlášky předem v restauraci Kulturní 
dům Hor. Datyně, cena 100/150 Kč.
 1. 1. 2019 – Novoroční čtyřlístek, 
první kroky nového roku. Start ve 14 
hod. od Kulturního domu v Horních Da-
tyních nebo po vlastní trase z domova, 
sraz od 15 hod. v hornodatyňské hos-
půdce U Brbloně

Informace: kct.sladek@quick.cz.
Mgr. Jan Sládek

KČT SB Horní Datyně 

Turistické pozvánky Úhrada za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu na rok 2019

Typ odpadové nádoby
Cena na rok 2019

občané organizace
Igelitové pytle
Svoz 12x ročně 552,-
Popelnice 70 l
Svoz 1x za 2 týdny 1 452,- 1 524,-
Popelnice 110 l
Svoz 1x za 4 týdny 1 188,- 1 236,-
Svoz 1x za 2 týdny 1 824,- 1 896,-
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto 2 364,- 2 472,- 
Svoz 1x týdně 2 904,- 3 036,-
Biopopelnice svoz 1x za 2 týdny (18 svozů) 984,-
Kontejnery 1100 l
Svoz 1x za 2 týdny 6 864,- 7 200,-
Svoz 1x týdně 10 968,- 11 508,-
Svoz 2x týdně 19 440,- 20 400,-
Svoz 3x týdně 27 840,- 29 304,-

Označení svozu barevnými známkami:
Svoz 1x za 4 týdny  zelená
Svoz 1x za 2 týdny modrá
Svoz  1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto žlutá
Svoz 1x týdně červená

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

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Kaly nás už trápit nebudouKaly nás už trápit nebudou
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Senioři z regionu Senioři z regionu 
se setkali ve Vratimověse setkali ve Vratimově

Skvěle připravená akce, dobré občerstvení a úžasná výstavka 
ručních prací a vyšívání. Tak vypadalo setkání seniorů z Regio-
nu Slezská brána, které se uskutečnilo 7. listopadu v Kulturním 
středisku ve Vratimově. Setkání připravily vratimovské senior-
ky v čele s Annou Huppertovou. Akce, při níž se účastníci do-
zvěděli hodně o našem městě a na kterou si udělali čas i starosta 
Vratimova Martin Čech a místostarosta David Böhm, se konala 
v rámci projektu Sdílím svůj život, spolufinancovaného z Pro-
gramu pro podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kra-
ji.  (kp)

Skupina hostů z Paskova na setkání seniorů z Regionu Slezská brána 
v Kulturním středisku ve Vratimově.  Foto: KS 

ZŠ Horní Datyně měla opět výročí ve své činnosti. Letos 
jsme slavili 145 let od založení základní školy a také 10 let 
v dlabání dýní. Tato tradice, doufáme, baví jak děti, tak i dospě-
lé. Spočívá v tom, že si děti společně s rodiči doma vydlabají 
svou dýni, či třeba jen dýněčku, a přinesou ji do školy, kde jsou 
pod odbornou porotou vybrány ty nejzajímavější, nejvtipnější, 
nejkrásnější... Pro porotu je to každoročně nelehký úkol. Rok 
od roku jsou dýně vtipnější a originálnější, o tom se můžete pře-
svědčit sami.  Veškeré ručně vydlabané dýně zdobí každoročně 
Halloween party v Horních Datyních. Tímto chci poděkovat 
vám, rodičům, že si najdete čas a dýně s „vašimi – našimi“ dět-
mi krášlíte. Díky vám je to tradice, na kterou se nezapomíná. 

Simona Konvičná
vychovatelka ZŠ Horní Datyně

Základní umělecká škola Vratimov a Spolek POSPOLU při ZUŠ Vratimov

Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT

10. ročník Dýňování se povedl

Výrobky hornodatyňských dětí a jejich rodičů.  Foto: ZŠ 

Vánoční náladu Vám navodí nejmenší děti přípravného studia 
a žáci hudební nauky, Smyčcový orchestr, cimbálová muzika 
VRZUŠKA, Flétnový soubor, Soubor lesních rohů, Dívčí vokální 
skupina Ozvěny, Big Band a další komorní seskupení a sólisté 
z řad žáků i učitelů. Nenechte si ujít předvánoční koncertní 
atmosféru!
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé.
Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň a Řepišť 
se uskuteční dva samostatné Vánoční koncerty v dopoledních 
hodinách. 

v úterý 18. prosince v 18 hodin
kinosál Společenského domu Vratimov
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V posledních letech naše 
škola prodělala několik změn 
především v oblasti staveb-
ních úprav. Velkým úspěchem 
bylo přistavení dalšího patra, 
které umožnilo získat škole 
nové odborné učebny. Samot-
né místnosti však pro zajiš-
tění výchovně vzdělávacího 
procesu nestačí. Proto město 
Vratimov za účelem zvýšení 
kvality vzdělávání ve vazbě na 
budoucí uplatnění žáků na trhu 
práce zažádalo o získání dota-
ce z projektu Odborné učebny 
Základní školy Vratimov, Da-
tyňská 690.

Předmětem projektu je po-
řízení vybavení do odborných 
učeben, dílen, šaten k dílnám, 
nových kabinetů a školního 
poradenského pracoviště spolu 
s ostatními potřebnými pomůc-

kami, které žákům pomohou 
rozvíjet nezbytné kompetence 
a zvýšit kvalitu a dostupnost 
infrastruktury pro vzdělávání. 
V rámci projektu je také řešena 
vnitřní konektivita školy a její 
připojení k internetu.

Z projektu je vybavena počí-
tačová učebna pro práci s digi-
tálními technologiemi, pro výu-
ku informatiky a mnoho dalších 
předmětů, ve kterých žáci zís-
kávají kompetence v oblasti 
technických a řemeslných obo-
rů. S pomůckami v laboratorní 
a environmentální učebně se 
žáci seznamují s různorodými 
procesy probíhající v přírodě, 
v dílnách si osvojují základní 
pracovní dovednosti s nástroji 
a nářadím.

Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří jsou spjati s životem naší 

krásné školy. Děkuji za pomoc 
při vytváření kvalitního pro-
vozního zázemí, za aktivní pří-
stup při řešení dalších prostor 
pro stále narůstající počet žáků 
a za vstřícnou spolupráci. Dě-

kuji bývalému vedení města, 
zastupitelům a Městskému úřa-
du Vratimov za vedení projektu 
a organizaci výběrových řízení.

Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ Datyňská

 Odborné učebny zkvalitňují vzdělávání

 Zvládat příliv 
žáků pomáhá 
rekonstrukce
Aktuální školní rok je pro Základní 

školu, Datyňská 690 výjimečný. Od 
jejího otevření v roce 1957 má škola 
největší počet žáků i tříd. K tomuto roz-
šíření a zvýšení počtu žáků by nemohlo 
dojít bez spolupráce s městem Vrati-
mov.

K možnosti přijímat nové žáky při-
spěla rekonstrukce školy a realizace 
nového patra. Aby však škola mohla 
zajistit svým žákům vhodné prostory, 
bylo potřeba dalších modernizací a sta-
vebních úprav. V letošním školním roce 
se těšíme z dalších nově opravených 
a rekonstruovaných prostor rozšířených 
o zázemí pro školní družinu. Obložená 
a renovovaná tělocvična i její přilehlé 
prostory jsou k dispozici také pro ostat-
ní zájemce a organizace města.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
jsou spjati s životem naší školy. Děkuji 
za pomoc při vytváření kvalitního pro-
vozního zázemí, aktivní přístup a spo-
lupráci. Děkuji bývalému vedení města 
a zastupitelstvu. Kladný přístup města 
přispívá k  nezbytnému rozvoji vzdělá-
vání a modernizaci školy.

Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ Datyňská

Inspirující setkání s výtvarným umě-
ním i netradiční zábavu zažili žáci 6. roč-
níků ZŠ Masarykovo náměstí ve dnech 
24. a 25. října v Galerii výtvarného umění 
v Ostravě, kde se v rámci hodin výtvarné 
výchovy zúčastnili edukačního programu 
Rozsviťme si. Nejdříve se seznámili s re-
gionálním uměním v letech 1918 
až 1938 a poté si připomněli 100. 
výročí založení Československa. 
Bylo zajímavé dotknout se pro-
měn, kterými region v tomto ob-
dobí prošel, a zjistit, co již zcela 
vymizelo a co zde naopak zůstá-
vá. Podnětný byl okamžik, kdy se 
děti společně pokusily „rozsvítit 
tvář černé země“, jak se tomuto 
regionu dříve říkávalo. 

V první výstavní síni zazně-
la jména umělců, která byla pro 
většinu žáků zcela neznámá: 
Kubišta, Huf, Polášek, Salicho-
vá, Kremlička. Kromě pláten vý-
znamných autorů si děti prohlédly 
rozmanité plastiky nebo sochu prezidenta 
T. G. Masaryka. Mohly se také dozvědět, 
kde se nachází originál sochy pohanské-
ho boha Radegasta, kterou mnozí z nás 
viděli během svých výletů do Beskyd. 
Její originál lze najít na radnici Frenštátu 
pod Radhoštěm.

Ve druhé výstavní síni mohli žáci 
zhlédnout propagační plakáty a reklamy 
z let minulých. Patrný byl zejména rozdíl 

mezi jejich grafikou a estetikou dnešních 
bilboardů. Poslední zastavení patřilo sa-
mostatné tvorbě žáků. Pod jejich rukama 
se začaly proměňovat fotografie všed-
ních staveb, parků, budov a ploch Ostra-
vy. Jinak fádní zákoutí krajského města 
se za pomoci barevného překreslování, 

dokreslování na průklepový papír a vrst-
veného prosvícení lampou měnily v 3D 
obrázky, které působily jako zajímavý 
shluk originálních nápadů pro oživení 
vzhledu moravskoslezské metropole.

Na závěr bylo milé slyšet pochvalu ur-
čenou třídě VI. A z a příkladné chování 
žáků a za samostatnou tvůrčí práci.

Mgr. Nelly Kavalová
ZŠ Masarykovo náměstí

Vratimovští žáci kreslí novou Ostravu. 
 Foto: Nelly Kavalová

Inspirující setkání s uměním

ze života škol
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 Hned několik ocenění získala v letoš-
ním roce Mateřská škola Vratimov. V prvé 
řadě si velmi vážíme obhájeného mezi-
národního titulu Ekoškola, který nám byl 
předán 20. června v Praze. Mezinárodní 
titul Ekoškola nám byl udělen na základě 
ekologického auditu konaného 26. března. 
Byla tak oceněna kvalitní práce ekotýmu, 
zejména Mgr. Moniky Chylinské, Bc. 
Simony Gajdové a Kateřiny Božoňové. 
Nenechaly se zahanbit ani děti z ekologic-
kých kroužků, které zodpovídaly všetečné 
otázky komise z auditu. 

Mateřská škola Vratimov za školní 
rok 2017/18 získala opakovaně certifikát 
v rámci celokrajské soutěže Ekologická 
škola v Moravskoslezském kraji. 

Tento certifikát nám byl udělen za pod-
poru aktivit na školních zahradách v rámci 
projektu Malí zahradníci. Děti tak získá-
valy ucelenou představu o ekologickém 
pěstitelství a likvidaci biologického odpa-
du. Bylinky, o které se staraly, využily ku-
chařky k dochucení pokrmů. Na zahradu 
jsme pořídili další tři kompostéry a nově 
tři vermikompostéry.

Slavnostní předávání cen se uskutečni-
lo 24. října na Krajském úřadě v Ostravě. 
V kategorii mateřských škol jsme získali 
1. místo. Za finanční poukázku v hodnotě 
35 000 korun si můžeme zakoupit knihy, 
didaktické pomůcky a materiál k přírodo-
vědným činnostem.

Dalším oceněním je certifikát Skutečně 
zdravá škola. Získali jsme ho za splnění 
bronzových kritérií programu, což zname-

ná, že více než 95 % zeleniny a ovoce je 
u nás čerstvých a zpracováváme si je sami; 
přibližně 70% masa odebíráme pouze 
chlazeného; používáme ryby jako je afric-
ký sumeček, losos, pstruh lososovitý nebo 
tilapie. 

Děti dostávají ve školce ke svačinám 
čerstvé mléko, které má vyšší výživovou 
hodnotu. Pečivo objednáváme bez konzer-
vantů. Ocenění převzala za MŠ 10. listo-

padu v Praze Bc. Simona Gajdová. Aby-
chom zjistili stav ovzduší v blízkosti MŠ, 
zúčastnili jsme se také projektu Čistá škol-
ka. Dozvěděli jsme se, že ovzduší v bez-
prostřední blízkosti budovy zhoršují i auta 
rodičů, kteří přivážejí děti. Získali jsme tak 
č ističku vzduchu, která nám byla předána 
20. listopadu.

 Lenka Siváková
ředitelka MŠ Vratimov

Mateřská škola si hledí ekologie

Ředitelka Lenka Siváková a Kateřina Božoňová přebírají certifikát Ekologická škola v Moravsko-
slezském kraji.  Foto: MŠ Vratimov

Dva stříbrné úspěchy vy-
bojovaly v anglicko-výtvar-
né soutěži Oxford Illustrator 
žákyně Základní školy Vra-
timov, Masarykovo náměstí. 
Sedmý ročník akce, nad nímž 
převzalo záštitu nakladatel-
ství Oxford University Press, 
se konal 18. října již tradičně 
v ZŠ Karla Pokorného v Os-
travě-Porubě. Celkem se ho 
zúčastnilo 48 žáků z 16 škol 
z Ostravy a okolí. Každý ze 
soutěžících měl za úkol přečíst 
anglický text z knižní řady Ox-
ford Graded Readers, porozu-
mět mu a následně jej výtvarně 
ztvárnit. Soutěžící měli k dis-
pozici slovníky a výtvarné po-
třeby dle své volby.

Zástupce naší školy, kteří 

ji reprezentovali celkem ve 
třech kategoriích, vybrala na 
základě školního kola učitelka 
Jana Kotásková. Její důvěru 
získaly Sofie Nguyenová z V. 
A, Zuzana Faranová z VI. 
A a Vendula Kochová z IX. 
třídy. Sofie ztvárnila během 
soutěže indickou dívku a její 
milovaný strom. Zuzka vystih-
la krále Jindřicha VIII. a Ven-
dula se se ctí popasovala s ná-
ročnou kresbou z knihy Bílý 
tesák. Bylo vidět, že učitelka 
Kotásková své žákyně zná. Jak 
Sofie Nguyenová, tak Zuzana 
Faranová získaly ve svých ka-
tegoriích druhá místa! Uznání 
patří i Vendule Kochové. 

 Mgr. Lenka Parmová
ZŠ Masarykovo náměstí

Dvě stříbra v soutěži Oxford Illustrator

Sofie Nguyenová a Zuzana Faranová se soutěžními pracemi a diplomy.  
 Foto: Lenka Parmová

ze života škol
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Akce Domu dětí a mládeže
Deskofest III. 
V sobotu 1. prosin-
ce 2018 připravuje-
me od 15 hodin akci 
pro celou rodinu. 
V domě dětí a mláde-
že budou probíhat turnaje v deskovkách, 
ukázky a prodej nových deskových her 
a střelba v laserové střelnici.
Více informací: Renáta Böhmová, 
r.bohmova@ddmvratimov.cz
tel.: 734 312 763.

Mikuláš pro nejmenší
V neděli 2. prosince 2018 zavítá za vše-
mi hodnými dětmi Mikuláš se svou dru-
žinou. Od 16 hodin pro děti připravíme 
tvoření, tanečky, hry a soutěže. Rodiče 
můžou při příchodu na recepci odevzdat 
balíček s řádně označeným jménem dítě-
te, který jim od 17 hodin předá Mikuláš. 
Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz,
tel.: 734 443 694. 

Zentangle
Začínáme vyrábět dárky pro své nejbližší 
a nabízíme workshop s výtvarnicí Pavlou 
Hečkovou, který jsme připravili na pátek 
7. prosince 2018, kdy si můžete vyrobit 
obrázek zajímavou technikou Zentangle. 
Jednoduché a efektní kreslení s názvem 
„zentangle“ vypadá jako „čmárání bez 
nějakého ladu a skladu“, je to úžasná re-
laxační technika. Jednoduchá a geniální, 
která vede k vytvoření krásných a pouta-
vých děl, a navíc k relaxačnímu odpočin-
ku. Vhodné pro děti od 12 let a dospělé.
Více informací: Bc. Marcela Grácová, 
m.gracova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 739 201 077.

Netradiční soboty
Nabízíme další akce z projektu Soboty 
s netradičními pohybovými aktivitami, 
které můžeme uskutečnit díky finanč-
ní podpoře Moravskoslezského kraje. 
V sobotu 8. prosince 2018 máme v plánu 
parkour a drumben. V sobotu 15. prosin-
ce 2018 pojedeme na trampolíny a laser 
game. 
Bližší informace: Věra Pacíková,  
v.pacikova@ddmvratimov.cz
tel.: 734 443 694.

Sportovní den
Sportovní den pro děti od 8 do 18 let se 
koná v sobotu 8. prosince 2018 v tělo-
cvičně v Řepištích. Od 9 hodin budeme 
hodnotit mladé fotbalisty při jejich výko-
nech v družstvech s rodiči – kop na bran-
ku, hlavičky apod. Poté následuje turnaj 
v badmintonu. Prezence začíná v 10:30 
hodin a hraje se čtyřhry mírně pokroči-
lých a pokročilých hráčů.
Více informací: Bc. Marcela Grácová, 
m.gracova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 739 201 077.

Výlet na haldu Emu
V neděli 9. prosince 2018 chystáme vý-
let pro děti z turistického kroužku a je-
jich kamarády a další dětské turisty. Na 
programu je výšlap na ostravskou haldu 
Emu a návštěva vánočních trhů. 
Více informací: Klára Pastorková, 
k.pastorkova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 607 516 187.

Vánoční setkání
V úterý 12. prosince 2018 od 17 hodin 
pořádáme Vánoční setkání pro širokou 
veřejnost. Na setkání chceme využít 
toho, že se sejdou různé generace a bu-

dou si povídat o vánočních tradicích, je-
jich vývoji v čase, trendech, slavení Vá-
noc v naší obci v minulosti a nyní. Sdílení 
zkušeností mezi lidmi různého věku bude 
obohacením celé akce. Aby nám povídá-
ní lépe ubíhalo, zabalíme si pod vedením 
odborníka na výtvarné techniky vánoční 
dárky.
Více informací: Renáta Böhmová, 
r.bohmova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 734 312 763.

Výpravy za poznáním
Víkendový pobyt 14.–16. 12. je určený 
pro holky a kluky ve věku 6–12 let. Če-
kají nás hry, workshopy (výroba přírod-
ního mýdla), v sobotu pak výlet do Olo-
mouce na akci Pevnost poznání. 
Více informací: Bc. Renáta Míčková, 
r.mickova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 739 201 078.

Galashow mažoretek 
V pátek 14. prosince 2018 od 17 hodin 
vás srdečně zveme na prezentaci všech 
mažoretek ZIK-ZAK při DDM Vrati-
mov. Akce se koná v areálu TJ Ostrava 
na Varenské ulici v Ostravě Fifejdách.

Nedělní setkání
V neděli 16. prosince 2018 od 17 hodin 
pořádáme nedělní setkání pro širokou 
veřejnost. Poklidná adventní neděle bude 
ve znamení řemesel a ručních prací. Sou-
částí setkání je workshop háčkování pro 
začátečníky.
Více informací: Klára Pastorková, 
k.pastorkova@ddmvratimov.cz, 
tel.: 607 516 187.

Bližší informace na webových stránkách 
www.ddmvratimov.cz. 

Podařilo se nám získat skvělého trené-
ra bojových umění na kurzy sebeobrany 
pro děti. Je jím Jan Paldus – trenér 1. tří-
dy sambo, combat sambo, akreditovaný 
instruktor sebeobrany MŠMT, 23 let tré-
ninku bojových umění, 7 let trenér sebe-
obrany na Bezpečnostně právní akademii 
v Ostravě.  Na otázku „Proč se věnovat 
sebeobraně?“ odpovídá: 

„Protože většina lidí zcivilizovala, bo-
hužel, ne všichni. Co znamená zcivilizo-
vat? Lidé přestali vnímat nebezpečí, být 
pozorní a začali být lhostejní k ostatním. 
I když to v obchodních domech a cen-
trech měst vypadá, že je kolem všude 

plno lidí, takže se nic nemůže stát, opak 
je pravdou. Ne nadarmo se říká, že pod 
svícnem je tma. Této situace využívá ta 
menší skupina lidí, kteří nezcivilizovali. 
Přepadají ve skupinách, vybírají si nepo-
zorné oběti, lidi, kteří nabyli dojmu, že 
se jim nemůže nic stát. Pak stačí málo, 
aby přišel nějaký „milý“ člověk s nabíd-
kou parfému a opovažte se ho nekoupit. 
A přesně to je ten důvod, proč se zajímat 
o sebeobranu. Sebeobrana není jen fyzic-
ké zvládnutí konfliktu. Začíná vnímáním 
situace, předvídáním, snahou nedostat se 
do konfliktu. Až když vše zklame, přichá-
zí na řadu fyzická obrana. Spousta lidí má 

s pojmem sebeobrana spojené věci jako: 
budou mě tam bít a já to stejně nikdy ne-
zvládnu. To je mýtus. Instruktor nebude 
učit 50 kg ženu, jak házet 100 kg protivní-
kem, vítěz je předem jasný. Proto je třeba 
se naučit, jak protivníka překvapit, jak se 
vyhýbat konfliktům, jak reagovat.“

Kurzy sebeobrany proběhnou v DDM 
Vratimov v těchto termínech: 2. prosince 
2018, 8. prosince 2018 a 12. ledna 2019 
vždy v době od 9 hod. do 12 hod. Jsou ur-
čené pro děti ve věku 7–14 let. Rezervuj-
te si místo včas, na kurzech je omezený 
počet míst. Bližší informace na webových 
stránkách www.ddmvratimov.cz.  (ddm)

Kurzy sebeobrany pro děti

ze života škol
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Již poněkolikáté se žáci ze ZŠ Vratimov, 
Masarykovo náměstí, zapojili do česko-
-slovenského projektu pro základní školy 
a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spo-

juje školy. Letošní 9. ročník projektu měl 
téma Pohádky, bajky, pověsti a příběhy 
neznají hranice a jeho cílem bylo navázá-
ní kontaktů mezi českými a slovenskými 

základními školami a podpora čtenářství 
prostřednictvím výměny záložek do knih.

Celý měsíc říjen všichni žáci ze ZŠ Vra-
timov, Masarykovo náměstí, kreslili, stří-
hali, lepili a laminovali a vyráběli záložky 
do knih, z nichž vznikla krásná výstavka 
ve školní knihovně, kterou zhlédly všech-
ny děti ze školy.  Na konci října si pak 
žáci záložky vyměnili se žáky ze Základ-
ní školy M. R. Štefánika v Grösslingové 
ulici v Bratislavě.  Kromě záložek poslali 
na Slovensko i dopisy pro žáky partnerské 
školy, ve kterých se představili a napsali 
do nich své kontakty. 

Kromě vyrábění záložek a psaní dopisů 
měli vratimovští žáci v hodinách literatury 
možnost seznámit se i se slovenským jazy-
kem. V mnoha třídách se ukázalo, že děti 
umí daleko více než jen přečíst slovenský 
text, protože mají Slováky mezi svými ro-
dinnými příslušníky. Nakonec se hodiny 
literatury změnily v zábavné žákovské be-
sedy. 

Letos v říjnu jsme slavili 100. výročí 
Československa. Projekt Záložka do knihy 
spojuje školy se stal součástí těchto oslav, 
protože dokázal, že Češi a Slováci sice už 
nežijí ve společném státě, ale stále umí 
zorganizovat  pěkné společné projekty.

Mgr. Pavlína Kožušníková
vedoucí školní knihovny 
ZŠ Masarykovo náměstí

Vratimovští prvňáčci s učitelkou Nelly Kavalovou ukazují záložky pro slovenské děti. 
 Foto: Pavlína Kožušníková

Budou se záložky do knih líbit v Bratislavě?

Úctyhodnou částku 16 658 
korun se podařilo shromáždit 
při XI. ročníku Běhu nadě-
je, který uspořádala v pátek 
21. září Tělovýchovná jed-
nota Sokol Vratimov. Běh 
naděje je humanitární akce, 
jejíž finanční výtěžek putuje 
na konto pro výzkum a léčbu 
rakoviny. V našem městě ho 
podpořilo 942 účastníků. Po-
časí přálo a tak trasu prošli 
nebo proběhli žáci a peda-
gogický doprovod místních 
základních škol Masarykovo 
náměstí a Horní Datyně, ma-
teřské školy, a také ZŠ Ře-
piště. Děkujeme všem, kteří 
přispěli, stejně jako zástup-
cům Městského úřadu, Kul-
turního střediska a Sboru dobrovolných 
hasičů Vratimov za spolupráci. Poděko-
vání patří také studentům SZŠ a VOŠ 
z Ostravy – Mariánských Hor, kteří zde 
každoročně zabezpečují zdravotnický 
a organizační dozor na trati. 

Ve stejný den jako Běh naděje se usku-

tečnila celorepubliková akce Noc soko-
loven, v jejímž průběhu bylo možné za-
žít vratimovskou sokolovnu jinak. Děti 
i dospělí se prošli temnou budovou od 
suterénu až po půdu za svitu svíček a na 
pěti stanovištích plnili různé úkoly. Jed-
no ze stanovišť připomnělo také 100 let 

od založení Československa. 
Sokolovnu navštívila během 
akce i strašidla, venku se pak 
opékaly párky a do noci se 
sedělo u ohně. 

Prosinec nabídne pro děti 
hned první sobotu 1. pro-
since od 16 hodin tradiční 
Čertikiádu. Nezapomeňte, 
že v Sokole se odpolední če-
kání na Mikuláše s Čertem 
a Andělem neobejde bez cvi-
čení, a tak nezapomeňte pře-
zutí a cvičební úbor. V ne-
děli na tuto akci navazuje 
Čertovský volejbal. Těšíme 
se na Vás, přijďte si s dětmi 
udělat radost.

Tyto informace o dění 
v Sokole jsou již posled-
ní v tomto roce, děkujeme 
vám proto za přízeň a pře-
jeme všem klidné Vánoce 
a do nového roku 2019 ra-
dostný vstup.

Mgr. Irena Heinichová
TJ Sokol Vratimov

Prosinec zahájí Čertikiáda a Čertovský volejbal

Běh naděje si užily i děti z místních škol, školek a ZŠ Řepiště. Foto: TJ Sokol 

j
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1. TJ Ostrava KST D 8 6 1 1 77:44 21

2. TTC Frýdlant 8 6 1 1 73:43 21

3. KST Vsetín 8 5 3 0 77:46 21

4. TJ Sokol Šarovy 8 5 2 1 75:41 20

5. TTC Ostrava-Poruba 8 5 1 2 70:49 19

6. TTC Bolatice 8 3 1 4 55:62 15

7. TJ Chropyně 8 2 2 4 59:68 14

8. SK Přerov A 8 3 0 5 49:63 14

9. TT Sokol Olomouc 8 3 0 5 48:69 14

10.  TTC MG Odra GAS 
Vratimov 8 2 1 5 56:62 13

11. Orel Zlín 8 2 0 6 40:69 12

12. SK Přerov B 8 0 0 8 17 :80  8

Ligová soutěž stolních tenistů

Družstva „A“ a „B“ Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vrati-
mov.  Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Městská knihovna informuje
 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

První setkání s knížkou do života.  Foto: MěK

Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto 
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize 
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).

Dlouhodobé soutěže stolních tenistů začaly v říjnu a skončí 
v dubnu 2019. Aktuální ligová tabulka po osmi odehraných kolech 
je nyní nahoře i dole velice vyrovnaná a vypadá takto:

Vzhledem k tomu, že Vratimovské noviny vychází jednou za 
měsíc, proběhnou mezi jednotlivými čísly 2 až 4 ligová kola a ta-
bulka se může změnit. Výsledky stolních tenistů uvádíme samo-
zřejmě v každém novém čísle, takže zde jsou poslední čtyři ode-
hraná ligová kola: TTC MG Odra GAS Vratimov – Orel Zlín 

10:2; TJ Sokol Šarovy 9:9; TTC Ostrava-Poruba 4:10; TJ Ostrava 
KST D 7:10.

Vedle „Áčka“ mají vratimovští silné i družstvo „B“, které hraje 
Moravskoslezskou divizi a nachází se momentálně uprostřed ta-
bulky. Družstva „C“ a „D“ jsou ve svých ostravských městských 
soutěžích první, respektive druhé, a mládežnické TTC MG Odra 
GAS Vratimov „E“ je stejně jako naše „Béčko“ uprostřed tabulky.

Tréninky, mistrovské zápasy a jejich výsledky, ale i rekreační 
stolní tenis je možno sledovat či přímo provozovat v herně stol-
ního tenisu v ulici U Stadionu 838, která se nachází hned vedle 
městského koupaliště. Pro veřejnost je hracím dnem pondělí, děti 
a mládež mají tréninky každé úterý a čtvrtek od 15 do 17 hod. 
Máte-li dítě narozené v roce 2006 a mladší, přihlaste jej do toho-
to krásného sportu (tel.: 603 283 558). Vždyť stolní tenis má ve 
Vratimově dlouholetou tradici a v současné době je, jak již bylo 
zmíněno, jediným ligovým sportem v našem městě.

V prosinci pořádá oddíl tradiční Vánoční turnaj pro děti a mlá-
dež (rok narození 2004 a mladší), poté se utkají jako každoročně 
muži v prestižním Vánočním turnaji o putovní pohár.

Oldřich Vrtal
předseda oddílu stolního tenisu

V prosinci se můžete těšit na:
Advent s knihou (Den pro dětskou 

knihu). V sobotu 1. prosince od 8:30 do 
11 hodin zveme všechny hravé děti. Bu-
deme si číst a povídat o předvánočním 
čase, hledat ducha Vánoc, soutěžit a hrát 
si. Součástí bude malá předvánoční díl-
nička. S sebou si vezměte přezůvky a po-
hodlné domácí oblečení.

S knížkou do života (Bookstart). 
2. Setkání s knížkou. Srdečně zveme do 
knihovny ve středu 5. prosince od 10 ho-
din maminky s dětmi do 3 let. Budeme 
si číst, hrát, povídat a s Krtkem čekat na 
zimu.

Výstavu novoročních knihovnických 
přání PF, která potrvá od 30. listopadu 
do 11. ledna. Zhlédnout ji budete moci 
v půjčovní době v pondělí a čtvrtek od 9 
do 12 a od 13 do 18 hodin, v úterý od 9 do 
12 a v pátek od 13 do 16 hodin. 

Upozorňujeme všechny soutěžící čte-
náře (Lovce perel) na bazárek, který bude 
probíhat od 10. do 21. prosince v půjčov-

ní době. Za naspořené soutěžní peníze 
moriony si můžete nakoupit v našem ba-
zárku. Od ledna 2019 budeme v této sou-
těži pokračovat. 
Vánoční půjčovní doba

Knihovna bude zavřena od pondělí 24. 
do pondělí 31. prosince, otevřeno bude ve 
čtvrtek 3. ledna 2019.

Všem, kteří nám darovali knihy, 
děkujeme.

Místní knihovna 
Horní Datyně 

informuje
Výstavu v chodbičce knihovny s ná-

zvem O mlýncích a kovářství budete 
moci zhlédnout do 17. prosince v půjčov-
ní době v pondělí od 14 do 17 hodin. 
Vánoční půjčovní doba

Knihovna bude zavřena od pondělí 24. 
do pondělí 31. prosince. Na viděnou se 
těšíme 7. ledna 2019.

Všem vratimovským a datyňským čte-
nářům přejeme příjemné prožití vánoč-
ních svátků a šťastný nový rok.

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov
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Manželé Pecuchovi 
oslavili zlatou svatbu

Radost a dojetí. V takové atmosféře probíhala 27. října na 
Městském úřadě ve Vratimově zlatá svatba manželů Lubomí-
ry a Antonína Pecuchových, kteří se rozhodli oslavit své výji-
mečné životní jubileum a obnovit svůj svatební slib na stejném 
místě, na kterém si řekli své „ano“ před 50 lety. K hezké oslavě 
přispěl důstojný obřad, jehož se ujal starosta Martin Čech, milé 
dárky i nádherná kytice růží.

Manželé Pecuchovi měli svůj svatební obřad 26. října 1968 
v kostele sv. Jana Křtitele a na Národním výboru ve Vratimově. 
Po svatbě bydleli asi půl roku u rodičů nevěsty ve Vratimově, 
pak si našli byt v Orlové, přestěhovali se do rodinného domku 
v Ostravě-Kunčicích, aby se jako senioři vrátili v roce 2009 
opět do Vratimova. Společně vychovali dceru Dagmar a syna 
Jiřího, dnes se těší z vnoučat Kryštofa, Tadeáše a Matyáše No-
silových a Martínka a Nely Pecuchových.  (red)

Vánoční a novoroční přání 
spolku seniorů

Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad jak se praví, 
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok
a pak šťastný nový rok.

Děkujeme za pomoc a podporu
Spolek seniorů Vratimov děkuje dětem z mateřské školy 

a učitelce Pavle Čelinské za krásné vystoupení ke Dni matek. Je-
jich dovednosti udělaly nám, seniorkám, velikou radost. Výbor 
spolku děkuje rovněž domu dětí a mládeže a kulturnímu stře-
disku za výbornou spolupráci a podporu projektu Sdílím svůj 
život. Milé a ochotné spolupracovnice máme také v knihovně.

V spolku seniorů máme kroužek vyšívání a háčkování, který 
nám zapůjčil své výrobky k realizaci programu Zdravé stárnutí. 
Na prohlídku těchto nádherných výtvorů jsme pozvali i obce, 
které patří do regionu Slezská brána. Děkujeme paní Věře 
Damkové, Libuši Matuškové a Miloslavě  Nováčkové za praco-
vitost a ochotu vždy přiložit ruku k dílu.

Anna Huppertová
předsedkyně Spolku seniorů Vratimov

Manželé Pecuchovi se starostou Martinem Čechem při „zlatém“ sva-
tebním obřadu.  Foto: Tomáš Nosil

niorů

Michal si hrál, děti se bavily
Mistr dětské zábavy Michal Nesvadba navštívil Vratimov 

také letos. Svým programem Michal na hraní bavil v pátek 
9. listopadu v kinosále kulturního střediska skoro pět stovek 
předškoláků a nejmenších školáčků z města a okolí. Zklamáni 
určitě nebyli. Populární herec a bavič opět prokázal svoji mi-
mořádnou invenci a tak nadšený pískot, jásot a bouřlivý potlesk 
nebral konce. Hezké bylo, že umělec po představení nešetřil 
podpisy do památníčků a ochotně pózoval s dětmi ke snímkům. 
Prostě jednička s hvězdičkou!  (red)

Vratimovská galerie ve Společenském domě se zaměnila na 
andělskou. Aktuální výstava Dotek andělů zde totiž nabízí ke 
zhlédnutí desítky kouzelných keramických andělíčků různých 
velikostí a stejně kouzelné obrazy s andělskými motivy na plát-
ně či historické břidlici ze severočeského Kryštofova Údolí. 
Expozici doplňují plakáty a pohlednice s dětskými motivy. Au-
torkou kolekce je Iva Michálková z keramického a výtvarného 
ateliéru AMi. Najdete-li si trochu času, můžete spolu s ní vkročit 
do světa andělského umění a nasát hezký kus vánoční nálady. 
Galerie je otevřena vždy ve středu a čtvrtek od 16 do 19 hodin 
a během pořadů. Po domluvě na tel. 595 700 751 ji lze navštívit 
i individuálně. Výstava potrvá do 17. ledna 2019.    (red)Michal Nesvadba na vratimovských prknech.  Foto: KS 

V galerii se usídlili andělé

Vratimovská galerie nabízí „andělské“ umění Ivy Michálkové. 
 Foto: KS 
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Adorace Ježíšova narození
I když svátek Tří králů 

oslavíme až začátkem led-
na, námět předváděného 
díla nám připomene pro 
vánoční čas velice charak-
teristický motiv: symboliku 
pokory, s níž křesťané při-
jímají Kristovo narození. 
Mudrcové z Východu jsou, 
díky středoevropské tradici 
a jejímu charakteristické-
mu rysu líčit některé bib-
lické texty jako pohádkové 
příběhy, zobrazeni jako 
mocní vládci bohatých říší. 
Setkání samo je projevem 
důstojného vzdávání pocty 
králi nejvyššímu. Renesanč-
ní zvyklost umělci velela 
zpodobnit celý zástup při-
hlížejících v tehdejších do-
bových oděvech, i když tu a tam vidíme 
na hlavách i orientální turbany. Místo, 
kde k adoraci božího syna dochází, také 
nemá atributy betlémského chléva a žád-
ný ze tří králů nemá typické černošské 

rysy. V měšťanské Evropě byste totiž na 
počátku 16. století „mouřenína“ hleda-
li jen obtížně. Přesto se Leyden pokusil 
ke stylizaci černocha alespoň přiblížit, 
když prostřednímu z králů vytvořil krát-

ký „afroúčes“. I když může-
me dnešníma očima shledat 
výjev poněkud naivním, 
kompoziční velkorysost, 
monumentalitu, smysl pro 
dynamický detail i vynika-
jící ryteckou úroveň umělci 
upřít nemůžeme. Jakkoli se 
jedná o biblický výjev, přijí-
mají ho dnes v rámci vánoč-
ních i novoročních tradic jak 
věřící křesťané, tak i ateisté.

Lucas van Leyden (1494-
1533), nizozemský rene-
sanční malíř a grafik, se 
narodil a celý život prožil 
v Leydenu. Te maticky se 
zaměřoval na biblické mo-
tivy a venkovský i městský 
žánr. Byl jedním z prvních 
holandských představitelů 

žánrové malby a je obecně považován 
za jednoho z nejlepších rytců v dějinách 
umění. Giorgio Vasari si jej cenil víc, než 
Dürrera. 

(ptb)

kulturní okénko

Dne 3. května žádal Josef Skopal se sku-
pinou asi pěti mužů o pomoc. Měli vyvěše-
ny na domech čsl. a ruské vlajky a pomoc 
nepřicházela. Dostali na strážnici zbraně 
a byli doprovázeni až k domku Skopalo-
vě. Připojil se k nim Eduard Sklář se svým 
synem Milanem. Na „Zadkách“ se připo-
jil Adolf Budín a M. Kula a od Podlesí se 
připojili Rusové. Pod vedením ruského 
kapitána vydala se skupina k prohledávání 
terénu. 

Na louce pod Hůrkou dostali se do prud-
ké německé kulomenté palby, při čemž 
padli Milan Sklář, Josef Skopal a Adolf 
Budín. Tak byly v naší obci osvobozovací 
boje skončeny, neboť Němci se pak stáhli 
směrem k Sedlištím.

Místní Němci ani ležící německé armá-
dy v naší obci nedopustili se při ústupu 
žádného násilí, vyjma vykradení několika 
obchodů. Zabit při tomto ústupu nebyl ni-
kdo. Několik málo Němců-civilistů, kteří 
zůstali v obci, bylo zajištěno i s německým 
lékařem.

Naše obec měla při všem ještě štěstí, že 
při průchodu fronty bylo nepříznivé po-
časí. Takové počasí znemožnilo leteckou 
činnost, kterou armády používaly před ná-
stupem do měst a osad. Bombardovaly se 
místa, která měla býti dobyta a tím se pů-
sobily veliké materiální škody a ztráty na 

životech. Nebýti nepříznivého počasí pro 
létání, mohla býti obec těžce postižena.

Dne 2. a 3. května valily se obcí po všech 
silnicích takové mohutné proudy ruských 
armád, že občanstvo nevycházelo z úžasu. 

Cesty od Bartovic, Kunčic a Hrabové 
byly po dlouhé hodiny zaplaveny mohut-
nými řadami šedých uniforem, tanků, děl, 
automobilů a vozů, tažených koňmi. Byla 
to úžasná síla armády, pochodující obcí 
dva dny, která vzbuzovala obdiv a byla 
občanstvem vřele vítána a pozdravována.

Po příchodu Rusů vrátili se někteří Něm-
ci zpět do Vratimova. Byli zajištěni a pře-
dáni pak do Ostravy bezpečnostním úřa-
dům. Při převozu spravedlivým hněvem 
rozezlené občanstvo lynchovalo Rudolfa 
Hilschera (který se vrátil z Polska), který 
byl za okupace zloduchem obce. Němec 
Rudolf Tomis (mající přezdívku pro svo-
je prudké obraty při chůzi: Kocour Felix) 
spáchal sebevraždu oběšením. Němec La-
dislav Piech byl v domě č. 238 na Popinci 
zastřelen při osvobozovacích bojích.

V tyto dva dny nebylo zákona a lidé mu-
seli se řídit vlastním svědomím. Činím tak 
velmi nerad a s velikou lítostí, musím-li 
v zájmu pravdy zaznamenati tyto řádky:

„K hanbě naší obce dlužno uvésti, že 
byty německých občanů (dosti zámož-
ných) byly nesvědomitými a špatnými lid-

mi vyloupeny a mnoho šatstva, prádla, ko-
berců, peřin, obrazů a cenných předmětů 
odcizeno. Je to národní majetek a byl těmi-
to škůdci dobrého jména občanů rozebrán. 
Škoda, že se mezi občany naší obce, kteří 
žili ve velké shodě a poctivosti, našli lidé 
nehodní a zlí, kteří znesvětili tyto krásné 
a posvátné chvíle osvobození poškozením 
národního majetku a pro svůj egoismus 
zapomněli na čest obce. Zatím co poctiví 
a obětaví občané chopili se zbraní, bojo-
vali a umírali pro svobodu obce, tito škůd-
ci kradli a obohacovali se. To zůstane žel 
skvrnou na dobré pověsti našeho občan-
stva.

Ruské frontové armády nedopustily se 
v naší obci žádného násilí, neslušnosti 
ani krádeží. Jen za nimi postupující trény 
odňali ojediněle dobytek, vozy, hospodář-
ské nářadí, seno apod. Též byly případy 
odnětí šatstva a různých domácích před-
mětů, ale v tak nepatrné míře, že to nestojí 
ani za zmínku. Občané dávali vojsku ho-
dinky, kola, lihoviny a za to s nimi leccos 
vyměňovali jako látky, rozhlasové přístro-
je, potraviny apod. 

Styk občanstva s ruskými vojáky byl 
velmi srdečný, lidé je měli rádi a přátelili 
se s nimi. Na ruské vojáky má občanstvo 
velmi milé vzpomínky.

(pokračování příště)

Kronika města Vratimova, část 83, 1945

Lucas van Leyden: Klanění tří Králů, 1513, mědiryt, 300x425 mm, signováno 
v desce: vlevo - L, vpravo – 1513. List ze sbírky GVU v Ostravě 



13

informace občanůmspolečenská rubrika

Příspěvky do lednového čísla Vratimovských novin 
zasílejte do 12. prosince.

VZPOMÍNÁME

Dne 13. listopadu 2018 jsme si 
připomněli 10. výročí, kdy nás opustila

paní

Drahomíra Veldamonová.
S láskou vzpomínají dcera a syn 

s rodinami.

Dne 18. prosince 2018 si připomeneme 
1. smutné výročí, kdy nás opustil

pan

Josef Šlachta.
S láskou vzpomíná manželka Jana, 

dcera Lenka a syn Tomáš 
s rodinami. 

Kdo ho znal, vzpomene, kdo ho měl rád, 
nezapomene.

Dne 9. prosince 2018 si připomeneme 
15. výročí úmrtí pana

Karla Němce.
S láskou vzpomínají manželka Miluše 

a děti s rodinami.

Dne 23. prosince 2018 vzpomeneme 
25. výročí, kdy nás opustil náš manžel 

a tatínek
pan

Alois Babiš.
S láskou vzpomínají manželka a děti.

Dne 31. prosince 2018 vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí 

paní

Marii Lastovicové
a 7. prosince si připomínáme její 

nedožité 70. narozeniny. 
S láskou vzpomíná rodina.

Kdo lásku, dobro a veselost rozdával,
ten nezemřel a žije v našich srdcích dál.

Dne 6. prosince si připomeneme 
nedožité 65. narozeniny naší milované 

maminky a babičky paní 

Marty Sumíkové.
S velkým smutkem v srdci vzpomíná 

manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 7. prosince 2018 vzpomeneme 
nedožitých 90 let

pana 

Josefa Mokroše.
Manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 6. prosince 2018 si připomeneme 
2. výročí úmrtí 

pana

Jana Klimoszka.
S láskou vzpomínají synové 

s rodinami.

Dne 9. prosince si připomeneme 
již 5. smutné výročí úmrtí 

paní

Jany Santusové.
S láskou vzpomínají manžel 

a dcera Jana s rodinou.

BLAHOPŘEJEME
Dne 8. prosince 2018 přichází chvíle 

nadevše hezká, 
devadesátku slaví dneska

paní

Věra Tlolková.
Proto Ti přejeme hodně sil, zdraví, 
štěstí a patří Ti od nás velký dík. 

Blahopřeje dcera Šárka s rodinou.
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Mysteriózní thriller

 VRATIMOV – PROGRAM V PROSINCI
Frýdecká 1000/48  tel. 595 700 750-4  www.ksvratimov.cz  www.facebook.com/ksvratimov

-
 

-

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

Veselé Vánoce  

2019

Prodej vstupenek od 3. ledna v pokladně Kulturního 
střediska Vratimov. Úhrada vstupenek možná i převodem.

Rezervace a informace na tel.: 595 700 751.

Přednáška Dagmar Halotové

29. ledna v 18 hodin
Vratimovská galerie

Rok 2019Rok 2019  
z pohledu z pohledu 

numeroempatienumeroempatie

Vstupné 70 Kč

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

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

v prodeji v pokladně 
kulturního střediska

Cena 60 Kč

Provoz pokladny 
Dovolujeme si upozornit občany, 

že pokladna kulturního 
střediska bude 

od 21. do 31. 12. uzavřena. 
Děkujeme za pochopení.

Kulturní středisko Vratimov  

Kulturní středisko
VRATIMOV

Vratimovský kalendář na rok 2019
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kam ve městě

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1.
Deskofest III. 15:00 DDM Vratimov 

Čertikiáda 16:00 TJ Sokol, cvičení pro předškolní děti s mikulášskou 
nadílkou

2.

Čertovská odbíjená 9:00 Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

Mikulášská nadílka s Hopsalínem 16:30 Společenský dům Vratimov

Mikuláš pro nejmenší 16:00 DDM Vratimov

5.
Důvěrný nepřítel 19:00 Kino Hvězda

Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava

6.
Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava

Mikulášská zábava 15:30 Společenský dům, Spolek seniorů

7. Zentangle 16:00 DDM Vratimov 

8. Hvězda betlémská 10:00 Kino Hvězda, promítání pro děti

12.

Vánoční setkání – workshop – balení 
dárků 17:00 DDM Vratimov 

Malá čarodějnice 17:00 Kino Hvězda

Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava

13. Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava

16.
Nedělní setkání – workshop – 
háčkování čepic 17:00 DDM Vratimov 

Vánoční pohádka z oříšku 10:00 Společenský dům, divadelní pohádka pro děti

18. Vánoční koncert 18:00 kinosál Společenského domu, ZUŠ a Spolek POSPOLU

19.

Když draka bolí hlava 13:30 Kino Hvězda

Když draka bolí hlava 17:00 Kino Hvězda

Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava

20. Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava

Tradice nedělních divadelních pohádek pro děti pokračo-
vala v neděli 11. listopadu ve Společenském domě Pekelnou 
rohatou pohádkou, kterou pro malé vratimovské diváky při-
vezlo divadélko Smíšek. A mělo s ní velký úspěch. Děti se 
pekelníkům sice vystrašit nepodařilo, zato je spolu s Káčou 
a Honzou hezky pobavili. Bonbónek pro děti z rukou hlavních 
protagonistů na závěr představení také nebyl špatný nápad. 

Na další divadélko s názvem Vánoční pohádka z oříšku se 
můžeme těšit 16. prosince od 10 hodin.  (red)

Pohádková rohatá neděle


