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Rozhovor s místostarostou Turisté hodnotili Městský ples se vrací

Po tři dny se konala tradiční setkání ve-
dení města s občany staršími 70 let. První 
akce se uskutečnila 20. listopadu v Kultur-
ním domě v Horních Datyních, další dva 
dny se dříve narození scházeli ve Spole-
čenském domě ve Vratimově. Celkem se 
schůzek zúčastnilo na čtyři sta seniorů. 

K příjemné atmosféře všech akcí přispěl 
kulturní program, v němž se představi-
li nadaní žáci Základní umělecké školy. 
V Horních Datyních vystoupily také děti 
z místní základní školy a mateřinky. Sta-
rosta města Martin Čech a místostarosta 
David Böhm poté informovali přítomné 
seniory o záměrech a novinkách v progra-
mu rozvoje obce. 

V Horních Datyních se mluvilo napří-
klad o záměru obnovit Datyňský krmáš, 

o výstavbě chodníku podél Vratimovské 
ulice od točny po ulici Na Hranici, která 
by se měla dočkat realizace v roce 2019, či 

o II. etapě výstavby kanaliza-
ce v této části města, jež začne 
v únoru 2019 a měla by trvat 
dva roky. Jak slíbil starosta 
Martin Čech, všechny cesty, 
které budou v rámci této akce 
rozkopány, budou rekonstruo-
vány do asfaltu. 

Debatě ve Společenském 
domě dominovala problema-
tika dopravy v centru města, 
chystané výstavby domova 
pro seniory, a také nakládání 
s odpady a jejich likvidace.

Dopravní problémy chce 
město řešit cestou vytěsnění 
těžké tranzitní dopravy, spolu 

s krajem, Ostravou a ostravskou městskou 
částí Hrabová připravuje také vybudování 
kruhového objezdu u čerpací stanice Shell. 

Do budoucna by měl zmizet také problém 
železničního přejezdu. V rámci moderni-
zace železniční trati z Ostravy do Frýdku-
-Místku, kterou chystá společnost Správa 
železniční dopravní cesty, by ho mělo na-
hradit mimoúrovňové křížení. Realizace 
těchto staveb je ale zatím v počátcích.

V oblasti odpadového hospodářství se 
město snaží získat dotaci na kompostéry 
pro majitele zahrad a rodinných domků, 
ve spolupráci s odpadovou společností 
FCC pak chce rozšířit počet sběrných dvo-
rů a dosáhnout pravidelného přistavování 
kontejnerů na velkoobjemový odpad. 

Jedním ze záměrů cílených přímo na 
seniory a hendikepované je zřízení služby 
Senior taxi, která by jim umožňovala vyu-
žívat podle daných pravidel služeb taxiká-
ře za zvýhodněných podmínek.

 (red)

Vedení města se setkalo se seniory

Přejeme všem zdravý, hezký, spokojený a úspěšný rok 2019
Vážení občané, rok 2018 byl rokem změny ve vedení města Vratimova. Děkujeme Vám za Vaši důvěru v komunálních 

volbách. A dovolujeme si Vám popřát mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2019 a z každé Vaší cesty šťastný návrat 
domů mezi své blízké.

Vážení obchodní přátelé, představitelé organizací v naší obci, dovolte nám, abychom i Vám popřáli do nového roku 
hodně spokojenosti a úspěchů. Věříme, že nejen v roce 2019, ale i dalších budeme rozvíjet naši dobrou spolupráci. 

Bc. Martin Čech, starosta
Bc. David Böhm,  místostarosta

(red)
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Účastníci setkání ve Společenském domě ve Vratimově.

V Horních Datyních potěšily babičky a dědečky děti z místní 
školy a školky. Foto: KS 
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Mladých lidí, kteří by se hrnuli do komu-
nální politiky, není mnoho. Proč jste se do 
toho rozhodl jít vy?

Do komunální politiky jsem nakoukl 
v komunálních volbách 2010, kdy jsem byl 
osloven TOP 09, abych za ně kandidoval. 
Od té doby jsem komunální politiku začal 
více sledovat a v dubnu 2013 založil s ko-
legy občanské sdružení PRO Vratimov. 
Nelíbily se nám některé kroky radnice 
a malá informovanost směrem k občanům, 
takže jsme se to snažili napravit. V komu-
nálních volbách 2014 jsme již kandidovali 
a získali tři mandáty. V zastupitelstvu jsme 
pokračovali ve snahách o lepší informo-
vanost občanů a ve spolupráci s tehdejším 
místostarostou Martinem Čechem se nám 
podařilo prosadit například přímé přenosy 
ze zasedání zastupitelstva.

Jak hodnotíte výsledky komunálních vo-
leb a náladu ve vedení města? Připomeň-
me, že vaše volební uskupení Nezávislí 
získalo v říjnových volbách nejvíc hlasů 
a spolu s dalšími dvěma nejúspěšnějšími 
subjekty utvořilo silnou koalici.

Moc děkuji všem občanům, kteří přišli 
volit, a to nejen nás. Jsem rád, že se od 
minulých voleb zvedla volební účast. Můj 
názor je, že komunální volby jsou mimo-
řádně důležité, protože se nejvíce dotýkají 
samotných občanů, a účast pod 50 procent 
je pro mě malá. A k výsledkům voleb… 
Doufal jsem v navýšení mandátů aspoň 
o jeden, ale že vyhrajeme volby, jsem ne-
věřil. Myslím, že jsme měli skvělou kam-
paň, za kterou bych chtěl poděkovat Radku 
Nitkovi a Michalu Kocurkovi. Uznání ale 
patří všem kandidátům našeho sdružení 
– bez nich bychom těchto výsledků nedo-
sáhli.

A pokud jde o koalici?
Již na konci minulého volebního ob-

dobí jsme deklarovali, že bychom rádi 
spolupracovali s Martinem Čechem. Vi-
děli jsme ho jako jediného kandidáta na 
funkci starosty, který by zajistil kontinuitu 
z minulého období a pokračování již roz-
pracovaných věcí. Po volbách jsme proto 
chtěli vytvořit dvoukoalici s Nezávislými 
– STAN, po širším jednání i se zástupci 
ANO a po zvážení všech pro a proti jsme 
ale rádi za současnou trojkoalici, která dis-

ponuje v 17členném zastupitelstvu silným 
mandátem 13 hlasů.

V minulém volebním období byla funkce 
místostarosty neuvolněná, nyní pracujete 
na radnici na plný úvazek. Proč tato změ-
na?

Nám by nevadilo pokračovat ve stavu 
dvou neuvolněných místostarostů, ovšem 
volební výsledky tyto záměry změnilo. 
Osobně jsem dlouho zvažoval, zda vůbec 
jít do uvolněné funkce. Probíral jsem to 
s rodinou, s Radkem Nitkou, s Martinem 
Čechem, který mi sděloval své hodnocení 
minulých čtyř let. Nakonec jsem se rozho-
dl otočit svůj profesní život naruby.

Čeho chcete ve své funkci dosáhnout? 
Máte nějaké konkrétní projekty, které 
chcete uskutečnit?

Rád bych samozřejmě prosadil co nejví-
ce z našeho volebního programu. Nebudu 
se tady zmiňovat o projekt ech, které již 
běží. Z těch nových a pro mě stěžejních je 
to například zavedení služby senior taxi, 
dosažení bezbariérovosti městských budov, 
uskutečnění vize městského stadionu či 
příprava výstavby sportovní haly. Chci při-
rozeně také pokračovat ve zlepšování ko-
munikace mezi městem a občany. Za první 

Bc. David Böhm (39 let)
je vratimovským rodákem. Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, 
obor rekreologie. Od roku 2003 pracoval ve vratimovské firmě KES – kabelové a elek-
trické systémy, nejdříve jako skladník, od roku 2008 na pozici normovač. Je ženatý.

Chci pokračovat ve zlepšování komunikace mezi městem a občany, říká místostarosta David Böhm

Komunální politika je i pro mladé
Mladých ambiciózních lidí s chutí udělat něco pro obec, ve které bydlí, 
není v komunální politice příliš. Vratimov jednoho takového má: je jím 
nový místostarosta města David Böhm. O tom, čeho by chtěl v této funk-
ci dosáhnout, jsme se bavili během rozhovoru pro Vratimovské noviny.

rozhovor

Místostarosta David Böhm pečetí kasičky pro Tříkrálovou sbírku, která se bude 
konat v době od 1. do 14. ledna.  Foto: KS

krok v tomto směru lze považovat spuštění 
k 1. prosinci oficiálního facebooku města. 
V první fázi bude sloužit hlavně k informo-
vání občanů, protože z kapacitních a orga-
nizačních důvodů nebude prozatím možné 
odpovídat na individuální dotazy.

Jste rodilý Vratimovák. Jaký máte vztah 
k tomuto městu a v čem vidíte perspektivu 
jeho rozvoje?

Mě se tady žije dobře. V podstatě zde 
trávím veškerý svůj čas, protože jsem ani 
nedojížděl za prací. Jako jednu z výhod 
Vratimova vidím dobrou dopravní dostup-
nost, ať už autobusy ostravské městské 
hromadné dopravy, na kole či po železni-
ci. Vysoce hodnotím také úroveň spolkové 
činnosti, které se ostatně se starostou Mar-
tinem Čechem oba účastníme. On u hasičů, 
já od roku 1999 u vratimovského Domu 
dětí a mládeže. Na druhou stranu si některé 
spolky takzvaně hrají na vlastním písečku 
a mnoho akcí se proto dubluje. Takže bych 
byl rád takovým stmelovacím a koordinač-
ním prvkem a podporoval větší městské 
akce.

Začíná nový rok 2019. Co přát občanům 
města na těch dalších 365 dní?

Spokojenost, rodinné zázemí, pohodu, 
dobrou práci, ale především zdraví, což je 
pro občany bydlící v jednom z nejvíce zne-
čištěných regionů Evropy to nejdůležitější.

Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko
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Ze schůze rady města
Dne 29. 11. 2018 rada města mimo jiné:
 schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.670 Kč 

z rozpočtu města Spolku seniorů města Vratimova,
 schválila provedení oprav v obecních bytech v domech č. p. 

206, č. p. 831 a č. p. 832 v ulici Frýdecké ve Vratimově, ve 
kterých končí pronájem ke dni 30.11.2018,

 rozhodla, že Stavební a dopravní komise bude ve volebním 
období 2018–2022 pracovat ve složení: Ing. Christos Kir-
kopulos, Michal Kocurek, MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., 
MBA, Ing. Jiří Pardubický a Bc. Hynek Daňa,

 rozhodla, že Bytová a sociální komise bude ve volebním 
období 2018–2022 pracovat ve složení: Mgr. Kateřina 
 Čechová, Ing. Lenka Kičmerová, Mgr. Radek Nitka, Jaro-
slava Machová a Ing. Kateřina Žvaková,

 rozhodla, že Zájmová a sportovní komise bude ve volebním 
období 2018–2022 pracovat ve složení: Bc. Hana Nevrlá, 
Kamil Hrabec, Ing. Lenka Kašičková, Marian Lastovica 
a Ing. David Valenčin,

 schválila zahájení zkušebního provozu oficiálního faceboo-
kového  profilu města po dobu 3 měsíců.

Dne 13. 12. 2018 pak také:
 rozhodla, že nájem informačních vývěsních skříněk na za-

stávce MHD na pozemku parc. č. 141/1, k. ú. Vratimov, 
bude uzavřen s těmito nájemci: Ano 2011 Vratimov, DDM 
Vratimov, FC Vratimov, TTC MG Odra Gas Vratimov, OV 
KSČM, Péče srdcem, z. ú., PRO Vratimov, SDH Vratimov, 
Spolek seniorů, STaN Vratimov, Svaz tělesně postižených 
a TJ Sokol Vratimov.

Z jednání zastupitelstva města
Dne 12. 12. 2018 zastupitelstvo města mimo jiné:
 rozhodlo, že Finanční výbor bude ve volebním období 

2018–2022 pracovat ve složení: Ing. Lenka Kašičková, 
Ing. Lucie Krausová, Aleš Šklář, Dorika Valasová a Patrik 
Wehowský,

 rozhodlo, že Kontrolní výbor bude ve volebním období 
2018–2022 pracovat ve složení: Ivo Kičmer, Libor Svoboda 
a JUDr. Dagmar Hrudová,

 schválilo Rozpočet města Vratimova na rok 2019 dle před-
loženého návrhu,

 schválilo Operační plán zimní údržby místních komunikací 
ve Vratimově a Horních Datyních na sezónu 2018/2019.

Celý zápis je k dispozici na stránkách města – www.vratimov.
cz. 

Bc. Martin Čech,  starosta města

Se senátorem 
o dopravních problémech

Do Vratimova zavítal v pondělí 19. listopadu senátor plk. Ing. 
Zdeněk Nytra, který byl zvolen za náš volební obvod č. 70 na 
období let 2016–2022. Stali jsme se tak prvním městem, které 
senátor navštívil po letošních komunálních volbách.

Při setkání jsme debatovali o problémech města, hlavně s do-
pravou. Projednávali jsme zejména složitou situaci na křižo-
vatce u čerpací stanice Shell ve Vratimově, ve Vratimovské 
ulici v Horních Datyních či na železničním přejezdu Buničitá. 
Senátor se zajímal také o problematiku likvidace kalů z areálu 
bývalých papíren a o stav ovzduší.

Protože senátor Zdeněk Nytra je současně členem Rady měs-
ta Ostravy, věříme v podporu při řešení především dopravních 
problémů našeho města.

Bc. David Böhm
místostarosta

Starosta Martin Čech (uprostřed) a místostarosta David Böhm (vpra-
vo) se senátorem Zdeňkem Nytrou.  Foto: MěÚ

Představenstvo Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVAK, a. s.) schválilo koncem listopadu nové ceny vodného 
a stočného, které budou platné od 1. ledna 2019. Za pitnou vodu (vodné) zaplatí odběratelé 39,18 Kč/m3 bez DPH, tj. 45,06 Kč 
včetně 15% DPH. Cena odvedené vody (stočné) činí 34,80 Kč/m3 bez DPH, tj. 40,02 Kč včetně 15% DPH. Jedná se o cenu vody 
odvedené systémem SmVAK. 

Pokud uzavřené smlouvy nestanoví jinak, budou nové ceny uplatněny vůči odběratelům SmVAK po prvním odečtu měřidel 
v roce 2019. 

(red)

 Chraňte vodoměry před mrazem
Chraňte své vodoměry, varují zaměstnanci Severomorav-

ských vodovodů a kanalizací, kteří museli během minulé zimy 
řešit na území kraje více než 400 vodoměrů poškozených mra-
zem. Stejně tak může být vodoměr poškozen při snaze o jeho 
rozmražení vysokou teplotou, například horkovzdušnou pis-
tolí nebo otevřeným ohněm. Výměna poškozeného vodoměru 
stojí v průměru zhruba dva tisíce korun. 

(red)

 Nové ceny vodného a stočného
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Vzhledem k tomu, že na některých mís-
tech našeho města se opět hromadí odpad 
mimo místa k tomu určená, opakovaně 
upozorňujeme, že takovéto počínání je 
nezákonné! Nakládání s odpady se řídí 
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016 o 
stanovení systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území měs-
ta Vratimova, ve které je stanoveno, že 
odpad je nutno odkládat pouze na místa 
k tomu určená. 

Určenými místy se rozumí:
✓  sběrné nádoby pro sběr směsného ko-

munálního odpadu, sběrné nádoby 
pro sběr tříděného komunální odpa-
du,

✓  logistické centrum odpadů svozové 
firmy FCC Česká republika, s.r.o., na 
adrese Frýdecká 740, Ostrava-Hrabo-
vá (za čerpací stanicí Shell), provozní 
doba středa, čtvrtek, pátek od 7 h do 
18 h pro sběr objemného a nebezpeč-
ného odpadu a tříděného komunální-
ho odpadu,

✓  Vratimovské služby, spol. s r. o., na ad-
rese J. Žemly 1083, Vratimov, provoz-
ní doba od 7 h do 15 h pro sběr biolo-
gických odpadů rostlinného původu,

✓  přechodná předem vyhlášená stanoviš-
tě v jarním a podzimním termínu na 
území města Vratimova pro sběr ob-
jemného a nebezpečného odpadu.
Odkládáním odpadu mimo místa 

k tomu určená dle § 4 odst. 2 zákona 
251/2016 Sb., o některých přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů „fyzická, 
právnická nebo podnikající osoba se do-
pustí přestupku tím, že poruší povinnost 
stanovenou v obecně závazné vyhlášce 
obce“. Za tento přestupek je možno dle 
zmiňovaného zákona uložit pokutu do 
výše 100 000 Kč. Doložené fotografie do-
kumentují porušení této obecně závazné 
vyhlášky v listopadu tohoto roku na ulici 
U Společenského domu ve Vratimově.

RNDr. Ivana Hranická
Odbor VaŽP

Černé skládky vznikají i v samotném centru města.  Foto: KS

Nezákonně odložené odpady

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že od ledna 

2019 mohou využívat nový typ svozu 
komunálního odpadu, a sice výsyp 1 x 
za 4 týdny i u menší nádoby o obsahu 
80 l. Tato služba stojí na rok 912  Kč.

RNDr. Ivana Hranická
Odbor VaŽP

Oprávněná hrdost na výsledky činnosti 
v roce 2018 a velký dík pro předsedu Mgr. 
Jana Sládka, který se po 53 letech rozhodl 
z věkových a zdravotních důvodů odstoupit 
z funkce. Tak by se dal charakterizovat prů-
běh výroční valné hromady odboru Klubu 
českých turistů Horní Datyně, která se kona-
la 23. listopadu v restauraci U Brbloně.

Odbor KČT Slezská brána Horní Datyně 
je jedním z velkých spolků v místě svého pů-
sobení i ve sdružení obcí Slezská brána. Vý-
znamné místo zaujímá také v rámci oblastní 
a krajské organizace KČT. Celkem sdružuje 
119 členů, a to nejen z Horních Datyň a Vra-
timova, ale také z Václavovic, Šenova, Ost-
ravy a dalších obcí. 

Seznam akcí, který odbor uspořádal v roce 
2018, probíhajícím ve znamení oslav 100. 
výročí vzniku Československa a 130 let Klu-
bu českých turistů, je opravdu dlouhý. Oteví-
rá ho Novoroční čtyřlístek, na který navazuje 
seriál zimních autobusových zájezdů, mi-
niškola zimního táboření, zahájení cyklistic-
ké sezóny, 32. ročník Pochodu okolo Václa-

vovic a cyklojízdy Slezská brána, 31. ročník 
Pochodu k pramenům Luciny na Prašivou, 
prázdninové pobyty na chatě Morávka, 
Anenský pochod po Beskydech, seriál turis-
tických akcí k 100. výročí republiky a 130 
letům KČT, jubilejní 60. ročník Bezručova 
výplazu na Lysou horu, Cyklojízda Radegast 
2018, 52. ročník Zimního táboření Klondyke 
a řada dalších. Šest iniciativ odboru se ocit-
lo v oblastním či celostátním kalendáři akcí 
KČT. Vedle turistických předsevzetí a vlast-
ní klubové činnosti se odbor podílel také na 

veřejném dění v obci. Stavění májky, táborák 
a setkání s občany v předvečer 1. května pat-
ří každoročně k největším společenským ak-
cím v Horních Datyních. Ocenění si zaslouží 
výstavka KČT v místní knihovně či podíl 
členů odboru na vybudování a otevření par-
číku a větrného mlýnku, který se stal jednou 
z atrakcí Vratimova.

A na vavřínech hornodatyňský odbor KČT 
rozhodně usínat nemíní. Svědčí o tom schvá-
lený plán hlavních akcí na rok 2019. „Plán 
obsahuje všechny druhy turistiky – pěší, 
cyklo, lyže, zimní táboření, vodácké akce, 
jeskyně, zájezdy i prázdninové tábory. Dů-
ležité je směrování akcí. Výběr je umožněn 
dospělým, juniorům, rodinám s dětmi, dětem 
i seniorům. Podstatné je, že akce jsou určené 
nejenom pro členy, ale také pro neorganizo-
vané občany a veřejnost,“ zdůraznil odstupu-
jící předseda Jan Sládek, který byl jmenován 
čestným členem odboru KČT.

Novým předsedou odboru KČT Slezská 
brána Horní Datyně byl zvolen dosavadní 
člen výboru Ing. Jan Tlolka. (red)

 Turisté hodnotili svoji činnost

Snímek z miniškoly zimního táboření ve Slez-
ských Beskydech.  Foto: KČT Horní Datyně
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Prodej vstupenek: sekretariát MěÚ Vratimov
tel.: 595 705 953

  Welcome drink

  Program 

  Tombola

Hraje kapela Tyrkys

Cena 250 Kč | slosovatelná vstupenka

VRATIMOV

1. března 2019 ve 20 hodin
Společenský dům Vratimov

Městský ples se vrací
 Vratimov se vrací k tradici pořádání Městských plesů. Ten 

první obnovený se uskuteční 1. března od 20 hodin ve Spole-
čenském domě. Vstupenky, které slouží současně i jako losy 
do tomboly, lze zakoupit na sekretariátu Městského úřadu Vra-
timov. Večeře lze objednat od poloviny ledna. Více informací 
na tel. 595 705 953. Hrát bude kapela Tyrkys, nebude chybět 
welcome drink, program. Je hezké být u něčeho, co se vrací. 

(red)
Marie Slivová (85 let), Horní Datyně:

Líbí se mi to, ale jednou za rok je málo. Měli by-
chom mít i nějaká další setkání seniorů nebo něco 
takového. U nás v Datyních nemáme organizaci dů-
chodců a všichni si určitě přejí, abychom se alespoň 
občas setkali.

Miroslav Slíva (72), Horní Datyně:
Já už jsem byl na tomto setkání hodněkrát, pro-

tože když jsem byl mladší, dovážel jsem tu koláče 
a pomáhal ženským, které se o to staraly. Teď jako 
senior jsem tu podruhé. Je to dobrá akce, alespoň 
se potkáme, můžeme si povykládat. Jinak vždycky 
je i nějaké vystoupení, je se na co chvilku dívat, takže jsem 
spokojený.

Jan Číž (73), Horní Datyně:
Mě osobně se tato akce líbí. Letos jsem tu podru-

hé a nevidím, co by se dalo vylepšit. Důležité je, 
že umožňuje styk občanů s obcí, kdy mají občané 
možnost osobně a podrobně se vyjádřit k věcem, 
které by asi běžně nesdělovali. 

Ludmila Babišová (86), Vratimov:
Na setkání s vedením města chodím každý rok. 

Líbí se mi to, ty proslovy, jak nás starostové infor-
mují o všem, co tu udělali. Pak je tu hudba, jenom 
tanečníky by měli pozvat, protože jich je málo 
a nemáme s kým tancovat.

Miroslava Javorková (79), Vratimov:
Já jsem tady asi počtvrté. Vždy to bylo příjem-

né a nezměnilo se to ani za nového starosty, pana 
Čecha. Sejdu se tady se svými spolužačkami, spo-
lubydlícími, posedíme, povykládáme, poslechneme 
si hudbu, strávíme dvě hodinky mezi lidmi. 

Bronislav Dudzik (80), Vratimov:
Se ženou jsme tu asi popáté. Vždycky to je pěk-

né. Hezký kulturní program, fundovaný výklad sta-
rosty o Vratimově, o hospodaření a perspektivách 
města, není si na co stěžovat. Já jsem se vždycky 
řídil příslovím, že ber, Michale, co Pánbůh dává, 
ne, co by si chtěl. Takže jsem spokojený, naprosto.

Petr Kočvara (72), Vratimov:
Jsem na této akci poprvé, takže nemám s čím 

srovnávat. Nejvíc mne překvapilo, že se lidé hod-
ně ptali, mluvili, že se rozvinula bohatá debata. Je 
vidět, že lidé mají o dění ve městě, ve kterém žijí, 
opravdu zájem. 

(red)

ANKETA VN
V poslední dekádě listopadu se konala tradiční 
setkání vedení města se seniory staršími 70 let. 
Jak tuto akci města hodnotí, jsme zjišťovali v rámci 
ankety Vratimovských novin.

Akce Klubu českých turistů Slezská brána 
Horní Datyně v lednu 2019:
 1. 1. – Novoroční čtyřlístek Slezská brána (vy-

cházka, setkání s přáteli). Start v 14.30 hod. u Kul-
turního domu v Horních Datyních (nebo po vlastní trase z do-
mova), sraz od 15 hod. v hospůdce U Brbloně poblíž konečné 
zastávky autobusu č. 21. Hlavní trasa: Kulturní dům, větrný 
mlýnek, urnový háj, restaurace U Brbloně. Při setkání bude 
možné získat plán akcí KČT Horní Datyně na rok 2019.
 18.–20. 1. – Mini škola zimního táboření. Hrádek u Jablun-

kova, chata Hrádek, Izidorova zvonička.
 19. 1. – Autobusový zájezd Slezské Beskydy, Hrádek 

u Jablunkova. Odjezd v 8.30 hod. od Kulturního domu v Hor-
ních Datyních. Přihláška předem. Cena 80 Kč pro členy, 120 
Kč pro nečleny.

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

KČT SB Horní Datyně 

Turistické pozvánky
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Pro prvňáčky ze Základní školy Masa-
rykovo náměstí, jejich rodiče a blízké to 
byl velký den. Ve čtvrtek 29. listopadu 
se všichni sešli v koncertním sále z áklad-
ní umělecké školy na besídce, kterou pro 
ně připravila třídní učitelka 1. třídy Nelly 
Kavalová a jejímž vyvrcholením bylo his-
toricky první pasování dětí na žáky první 
třídy. 

Ještě než k tomu došlo, museli žáčci před-
vést, co se za tři měsíce ve škole naučili. 
Nejprve zazpívali za klavírního doprovodu 
učitelky Kavalové písničky, které zvládli 
v hodinách hudební výchovy. Potom násle-
dovala abeceda, která někomu možná přijde 
jednoduchá, ale zapamatovat si všechna ta 
písmena, naučit se nazpaměť celou abe-
cedu a ještě ji zakomponovat do společné 
písničky, to je pro prvňáčky velký výkon. 
Aby toho nebylo málo, předstupovaly děti 
před rodiče ve dvojicích s krátkými básnič-
kami na jednotlivá písmena. Zvládly vše na 
jedničku – nikdo na nic nezapomněl, nikdo 
nic nepopletl, takže potlesk jejich nejbliž-
ších byl zasloužený. Potom už přišel vrchol 
besídky: každé dítě bylo slavnostní šerpou 
pasováno na žáka 1. třídy ZŠ Vratimov, 
Masarykovo náměstí a obdrželo Slabikář, 

který ho bude provázet po celý zbytek prv-
ního školního roku. Hezkou tečkou pak 
bylo společné posezení dětí, rodičů, třídní 
učitelky a ředitelky školy Martiny Peliká-
nové s pohoštěním v podobě dortu. To nej-
důležitější je, že byla založena nová tradice, 
ve které budeme pokračovat.

Za školu bych chtěla poděkovat řediteli 
ZUŠ Davidu Schreiberovi za propůjčení 
koncertního sálu, rodičům za hojnou účast 
a zájem a učitelce Kavalové za její snahu, 
obětavost a lásku k dětem.

Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Nová tradice: Pasování na prvňáčky

Teď už pasovaní prvňáčci na společném snímku s učitelkou Nelly Kavalovou a ředitelkou Martinou 
Pelikánovou.  Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

Co všechno se dá dělat s „obyčejnou“ 
vodou si vyzkoušely děti loni v listopadu 
při dalším setkání malých ekologů z eko-
logického kroužku při Mateřské škole 
Vratimov a žáků z ekologického kroužku 

při Základní škole Datyňská. Jak mateř-
ská, tak základní škola plní ve školním 
roce 2018/2019 mezinárodní program 
Ekoškola, jehož koordinátorem je sdruže-
ní Tereza.

Děti se tentokrát sešly v environmentál-
ní učebně ZŠ Datyňská, která je vybavena 
novými výukovými pomůckami a experi-
mentálními sadami. Při setkání si vyzkou-
šely několik pokusů s vodou. Společně 
s žáky se rozdělily do smíšených skupin. 
První skupina měla za úkol zjistit, kolik 
asi děti vypijí vody za jedno dopoledne. 
Vodu přelévaly z nádob do odměrných 
válců, které posléze žáci vyhodnotili a na-
měřené hodnoty zapsali. Další skupina 
prováděla barevné experimenty s vodou, 
při kterých děti zjišťovaly, jak voda mění 
svůj vzhled vlivem barviv. Třetí skupina 
manipulovala s vodou pomocí pipet, in-
jekčních stříkaček a kádinek. Děti rovněž 
pozorovaly drobné předměty vodními lu-
pami.

 Jak už to u dětí bývá, vodní aktivity 
je velmi zaujaly. Pedagogy pak potěšil je-
jich zájem a nadšení. Nejvíce jsme však 
měli radost ze skutečnosti, že děti, které 
se ekologickým aktivitám začaly věno-
vat v předškolním věku, pokračují v této 
činnosti i jako školáci. Základna malých 
ekologů ve Vratimově se tak systematic-
ky rozrůstá.

Mgr. Monika Chylinská, MŠ Vratimov
Ing. Lenka Kičmerová, ZŠ Datyňská

 Základna malých ekologů se rozrůstá Základna malých ekologů se rozrůstá

Vratimovské děti se učí pracovat s vodou.  Foto: Monika Chylinská
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Na poznávací zájezd do Polska se vyda-
lo v pátek 7. prosince 47 žáků 8. a 9. tříd 
ZŠ Masarykovo náměstí. Prvním cílem 
jejich cesty byla Osvětim. Z hodin děje-
pisu věděli, že je čeká prohlídka jednoho 
z největších koncentračních táborů na 
světě. Avšak příběhy, které se dozvěděli 
od průvodce, je naprosto šokovaly. Byly 
to totiž příběhy plné neuvěřitelné krutosti, 
ponížení a nelidského zacházení. Sezná-
mili se s životy lidí z fotografií, z dopisů, 
z nekonečných seznamů. Viděli oblečení 
i věci denní potřeby, které dodnes vydá-
vají svědectví o jejich majitelích, kteří 
našli smrt v prostorách tábora. Je vůbec 

možné, že 100 tisíc lidí žilo ve stájích pro 
dobytek? Jak se podařilo některým pře-
žít? Mohl někdo se zkušeností s životem 
v koncentračním táboře ještě vůbec někdy 
žít normální život?

Takové a další otázky bylo slyšet v au-
tobuse při cestě žáků do Krakova, dalšího 
místa jejich putování. V Krakově nejprve 
zhlédli budovu Schindlerovy továrny, kte-
rou mnozí z nich znají z filmu Schindle-
rův seznam. Následovala procházka Kazi-
mierzí, původně samostatným židovským 
městem, které je dnes součástí Krakova. 
Potom děti vystoupaly na krakovský hrad 
Wawel, kde nadšeně vyfotily draka pliva-
jícího oheň a areál hradu, který sloužil do 
roku 1734 jako sídlo polských králů. 

A potom nastal vrchol exkurze, které-

ho se žáci už nemohli dočkat – návštěva 
Hlavního náměstí a krakovských vánoč-
ních trhů. Při procházení krakovských 
uliček obdivovali překrásnou vánoční vý-
zdobu, na náměstí je pak čekala spousta 
stánků nabízejících vánoční ozdoby, hez-
ké, voňavé i chutné výrobky. Po krátkém 
představení Hlavního náměstí se účastníci 
zájezdu nechali pohltit nákupní horečkou. 
Někteří nakupovali nejrůznější dobroty, 
většina dětí si však domů odvážela i vá-
noční dárky pro své blízké, protože právě 
v pátek 7. prosince 2018 si mnoho z nich 
uvědomilo, jak krásné je mít možnost vrá-
tit se ke svým rodinám a o hrůzách války 
jim moci jen vyprávět.

 Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Masarykovo náměstí

 Putování za děsivou i pohádkově krásnou historií Polska

Akce Domu dětí a mládeže
Karneval pro nejmenší 

V sobotu 12. ledna od 
15:30 hodin v sále DDM 
Vratimov začíná Karne-
val pro nejmenší děti ve 
věku 2–6 let. Akce plná 

soutěží, tance a „řádění“ v maskách. 
Předprodej vstupenek od 3. do 10. ledna 
2019 nebo do zaplnění sálu na recepci 
DDM Vratimov. S sebou: masku, pře-
zůvky. 
Bližší informace: Věra Pacíková, 
tel.: 734 443 694, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz. 

Chemical laboratory
V sobotu 19 ledna si vytvoříme chemic-
kou laboratoř! Přihlášení „chemici“ se 
seznámí s pravidly laboratoře a pláno-
vanými pokusy. Děti si vyzkouší expe-
rimenty samy a domů se vrátí s poznám-
kami k jednotlivým pokusům. Zkoumat 

budeme vodu, která je všude kolem nás 
a je samozřejmostí každodenního života.
Bližší informace: Renáta Míčková, 
tel.: 739 201 078, 
r.mickova@ddmvratimov.cz.              

Výprava na TITANIC výstavu 
V pátek 25. a sobotu 26. ledna vyrazí-
me s výpravou za poznáním do Brna na 
 TITANIC výstavu, kde vstoupíme na 
palubu legendárního Titaniku. Prožijeme 
příběhy cestujících a odhalíme příčiny 
dávné tragédie. Pro děti je připravena 
Dobrodružná cesta za pokladem oceánu, 
včetně hrací karty a sladkého pokladu. 
Den před odjezdem se naučíme postavit 
loď ve světě Minecraftu. 
Bližší informace: Renáta Míčková, 
tel.: 739 201 078, 
r.mickova@ddmvratimov.cz.

Výlet na Kubánkov
V neděli 27. ledna od 8:50 hodin plánuje-

me výlet na horu Kubánkov. Určeno pro 
všechny děti od 6 do 12 let. Pro zpestření 
budeme opékat párky. S sebou vhodné 
oblečení a obuv na hory, batoh, láhev na 
pití, svačinku, případně kapesné, kartičku 
zdravotní pojišťovny.  
Bližší informace: Klára Pastorková, 
tel.: 607 516 187, 
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Pololetky
Během pátečních pololetních prázdnin 
1. února připravujeme pro děti návštěvu 
UM parkour parku. Přihlášení do 21. led-
na 2019.    
Bližší informace: Věra Pacíková, 
tel.: 734 443 694, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz.   

Více na webových stránkách 
www.ddmvratimov.cz. 

(ddm)

Vratimovští školáci v polské Osvětimi.  Foto: ZŠ Masarykovo náměstí
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Mladý vědec je projekt pro kluky a holky, kteří se chtějí 
něco dozvědět o fyzice a chemii. Kdo jiný by ho měl v České 
republice zaštiťovat, když ne Debrujáři. Ti, kteří celý rok za 
pomoci svých vedoucích bádají, zkoumají, přemýšlejí. 

Aby si mohli osobně popovídat a předvést, co umí a co je 
baví, uskutečnilo se o víkendu 23.–25. listopadu 2018 v Uher-
ském Brodě celorepublikové setkání Mladých vědců. Co na 
nás čekalo? Cesta plná dobrodružství, skvělá večeře, ve kte-
rou jsme už ani nedoufali. Tu jsme snědli poměrně spěšně, 
protože na nás čekalo 50 dychtivých párů dětských očí, a tak 
jsme se později večer i my dostali k tomu, abychom předved-
li, co jsme si nachystali. Hasicí přístroj Lukášovi spolehlivě 
zadusil plamen, sáček od čaje se Davidovi ukázkově vznesl, 
sopka Filipovi vzorně soptila, jen ta podložka zůstala ve Vra-
timově, ale nevadí, Debrujár si ví rady. Domčovi hořel cukr, 
vlastně ne, nehořel, musel mu k tomu pomoct. A Matěje, jako 
obvykle, zlobila samozápalka, ale o tom i na domečku víme 
své.

Protože i Archimedes přišel na svůj objev ve vaně, bylo na 
čase si do jedné větší v sobotu skočit. Šli jsme do Aquaparku. 
Debrujárům se tady moc líbilo. Divoká řeka, chrliče s vodou, 
tobogán a vůbec všechny atrakce byly v jejich obležení. Od-
poledne jsme absolvovali workshop, ale téma vám záměrně 
neprozradíme, no a v pozdějším odpoledni jsme se vydali na 
hvězdárnu. Po večeři byla diskotéka, ale ta nás moc nebrala. 
Raději jsme hráli hry, které jsme za naši účast obdrželi.

Děkujeme všem organizátorům za skvělou akci, všem dět-
ským Debrujárům za inspiraci a těšíme se někdy příště.

Rado Kaduk a Václav Dušek 
vedoucí zájmového kroužku Debrujáři při DDM Vratimov

 Mladý vědec 2018Na procházku za bobry

Ve Vratimově máme bobry! S touto zprávou přišel do re-
dakce vášnivý rybář, milovník pstruhové vody a někdejší 
místostarosta Ivo Kičmer. „Byli jsme se synem 25. listopa-
du rozloučit se s pstruhovou sezonou na rybářském revíru 
se zvláštním určením Ostravice 2 a asi 150 metrů po proudu 
od splavu u čerpací stanice Shell jsme zahlédli spadlý strom 
ohlodaný v místě zlomu jako tužka, s haluzemi oloupanými 
z kůry. Dost mne to překvapilo, udělat to mohli jen bobři,“ 
vyprávěl Kičmer. „Je to sice už na katastru Hrabové, ale hod-
ně lidí  tady chodí venčit psy, takže by se tam mohli podívat,“ 
dodal. A možná by se tam mohli vydat i bez pejsků. Po vánoč-
ním přejídání a novoročních oslavách je to totiž zajímavý tip 
na procházku.  (red)

Toto mohli udělat jenom bobři, říká Ivo Kičmer.  Foto: KS

Dům dětí a mládeže ve Vratimově realizoval projekt Sdí-
lím svůj život, který byl spolufinancován Moravskoslezským 
krajem v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí na rok 
2018. Jeho součástí byla setkání spolků seniorů. První připravil 
7. listopadu Spolek seniorů města Vratimova, který ve Spole-
čenském domě ukázal, co vše umí kroužek vyšívání a háčková-
ní. Pozvání přijali starosta Vratimova Martin Čech a místosta-
rosta David Böhm. Přišli senioři z Řepišť, Paskova a Sedlišť. 
Po zhlédnutí výstavky ručních prací všichni společně poseděli 
a podebatovali nad malým pohoštěním.

Druhé setkání se konalo 14. listopadu v Paskově. Seniory ze 
zúčastněných obcí přivítal starosta Petr Baďura, který je prove-
dl krásně opraveným zámkem a pozval na společné posezení. 
Třetí setkání proběhlo v řepišťské restauraci U Máně 28. listo-
padu. Po přivítání starostou Rostislavem Kožušníkem si účast-
níci prohlédli výstavku ručních prací a výrobu ručně dělaných 
pohlednic. 

Na závěr projektu se 
uskutečnila v restau-
raci U Máně projekce 
natočeného materiálu 
ze všech obcí. Výbor 

Spolku seniorů města Vratimova děkuje DDM za tento projekt 
a Petru Macurovi za obětavost při kompletaci video materiálů. 
Vratimovští senioři se tak nejen pochlubili svými výtvory, ale 
díky videu i ukázali naše město.

Anna Huppertová 
Spolek seniorů

Sdílím svůj život

Senioři při závěrečném setkání v řepišťské restauraci U Máně. 
 Foto: DDM

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je  je 16. ledna 2019.
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
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Ligová soutěž stolních tenistů

DružstvO TTC MG Odra GAS Vratimov A.  Foto: OST

1Oddíl 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).

Aktuální ligová tabulka po 11 odehraných kolech 
vypadá následovně:

1. KST Vsetín 11 8 3 0 107:54 30

2. TTC Frýdlant 11 8 1 2 94:64 28

3. TJ Ostrava KST D 11 8 1 2 103:61 28

4. TTC Ostrava-Poruba 11 7 1 3 95:68 26

5. TJ Sokol Šarovy 11 6 2 3  95:67 25

6. TJ Chropyně 11 4 3 4  88:87 22

7. SK Přerov A 11 5 1 5  78:78 22

8. TJ Sokol Olomouc 11 4 0 7  67:90 19

9. TTC MG Odra GAS 
Vratimov 11 3 1 7 75:89 18

10. TTC Bolatice 11 3 1 7 72:92 18

11. Orel Zlín 11 3 0 8 54:92 17

12. SK Přerov B 11 0 0 11 24:110 11

Dlouhodobé soutěže stolních tenistů se ocitly před sváteční pře-
stávkou ve své polovině. Zápasy druhé poloviny soutěže se rozbí-
hají 12. ledna 2019. Naši muži pojedou tento den hrát odvetu na 
horkou půdu do Bolatic, které doma porazili po více než tří a půl 
hodinovém boji v posledním prosincovém zápase těsně 10:7. Vítěz-
ství vybojovali především hráči David Štůsek a Jiří Skalický, kteří 
oba vyhráli své tři dvouhry a navíc společně přidali bod ve čtyřhře.

Poslední tři výsledky našich stolních tenistů od posledního čísla 
Vratimovských novin: TTC MG Odra GAS Vratimov – TTC 
Frýdlant 4:10; – KST Vsetín 5:10; – TTC Bolatice 10:7.

V prosinci uspořádal oddíl stolního tenisu tradiční Vánoční tur-
naj pro děti a mládež (rok narození 2004 a mladší), muži se pak 
utkali jako každoročně v prestižním Vánočním turnaji o putovní 
pohár. 

Oldřich Vrtal
předseda oddílu stolního tenisu

V lednu a únoru se uskuteční na umělé trávě další 
ročník fotbalového Zimního turnaje mužů O pohár 
starosty města Vratimova. Rozpis utkání:

Skupina A. 1. kolo (26. 1.): 10:00 Čeladná – Sn Ostrava, 
12:00 Vratimov A – Vřesina, 14:00 Ostrava-Jih – Vratimov 
B. 2. kolo (2. 2.): 10:00 Sn Ostrava – Vratimov A, 12:00 OV 
Jih – Čeladná, 14:00 Vřesina – Sn Havířov. 3. kolo (9. 2.): 
10:00. Vratimov A – OV Jih, 12:00 Vřesina – Sn Ostrava, 
14:00 Čeladná – Darkovice. 4. kolo (16. 2.): 10:00 OV Jih 
– Vřesina, 12:00 Čeladná – Vratimov A, 14:00 Sn Ostrava – 
Janovice. 5. kolo (23. 2.): 10:00 Vřesina – Čeladná, 12:00 Sn 
Ostrava – OV Jih, 14:00 Vratimov A – Koblov.

Skupina B. 1. kolo (27. 1): 10:00 Darkovice – Janovice, 
12:00 Koblov – Sn Havířov. 2. kolo (3. 2.): 10:00 Janovice 
– Koblov, 12:00 Vratimov B – Darkovice. 3. kolo (10. 2.): 
10:00 Koblov – Vratimov B, 12:00 Sn Havířov – Janovice. 
4. kolo (17. 2.): 10:00 Vratimov B – Sn Havířov, 12:00 Dar-
kovice – Koblov. 5. kolo (24. 2.): 10:00 Sn Havířov – Darko-
vice, 12:00 Janovice – Vratimov B.

David Huser
sekretář FC Vratimov 

Fotbalisté 
o pohár starosty

 Pytel blech 
s mikulášskou nadílkou

Jako pytel těch nejroztomilejších blech skákali, dováděli 
a bavili se účastníci nedělní (2. prosince) Mikulášské nadílky 
s Hopsalínem ve vratimovském Společenském domě. Řeč je 
samozřejmě o těch nejmenších, i když zaplesat si na parketu 
s čertem a dvěma čerticemi se odvážily i maminky a dokonce 
i někteří tatínci, babičky a dědečkové. Nemohl samozřejmě 
chybět Mikuláš, anděl a spousta dárečků. V úterý 4. prosince 
vystupoval Hopsalín se svou čertovskou show ve Společen-
ském domě znovu – tentokrát pro předškoláky a nejmladší 
školáky z Vratimova a okolí. Převzít mikulášskou nadílku 
a užít si zábavy jich přišlo na tři sta.  (red)

Hopsalín v moři vratimovské drobotiny.  Foto: KS
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Městská knihovna informuje
Pátý ročník hry s názvem Lovci perel je opět 

úspěšně za námi. Hry se zúčastnilo celkem 35 
dětských čtenářů. Tři nejlepší čtenářky s nej-
větším počtem přečtených knih a získaných 
perel přečetly 56, 40 a 36 knih a nasbíraly 
6650, 3300 a 2450 morionů. Moriony jsou 
herní peníze. Za naspořené moriony si mohli 
účastníci hry v době od 10. do 21. prosince 
koupit něco pěkného v našem bazárku. Děku-
jeme všem zúčastněným a budeme rádi, když 
budete pokračovat v 6. ročníku hry, který začí-
ná 3. ledna 2019.
Výstavy
✓  V chodbičce knihovny můžete do 10. ledna 

zhlédnout výstavu novoročních přání, kte-
ré jsme v posledních letech obdrželi z růz-
ných organizací a knihoven.

✓  Fotografie Luďka Krulikovského Barevně 
i černobíle můžete zhlédnout od 11. ledna 
do 1. března.

Nejbližší akce
✓  S knížkou do života – 6. března v 10 hod.
✓  Noc s Andersenem – 29.–30. března od 17 

do 8.30 hod.
✓  Čteme s nečtenáři – 2. dubna v 16:30 hod.
Půjčovní doba: pondělí a čtvrtek 9–12, 
13–18 hodin, úterý 9–12, středa zavřeno, 
pátek 13–16 hodin.

Místní knihovna Horní 
Datyně informuje

Výstavu v chodbičce knihovny s názvem 
Beskydy budete moci zhlédnout od 7. ledna do 
25. února, vždy v pondělí od 14 do 17 hodin.

Přejeme vám úspěšný a radostný rok 2019.

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov 

V galerii 
se ukáže 
Trojice

Vratimovská galerie při-
pravuje další výstavu . Ke-
ramické andílky nahradí 
expozice výtvarné skupiny 
Trojice s názvem Na začát-
ku roku. Vernisáž se koná 
22. ledna v 17 hodin, výstava 
potrvá do 7. března. Galerie 
je otevřena vždy ve středu 
a čtvrtek od 16 do 19 hodin 
a během pořadů. Na základě 
domluvy na tel. 595 700 751 
lze otevřít i individuálně.

Výtvarná skupina Trojice 
vystavuje společně šest let 
a za tu dobu uskutečnila de-
set výstav. Základ skupiny 
tvoří Jana Dědochová, která 
se věnuje vedle olejomalby 
také tisku a malbě na hed-
vábí. Druhou osobností sku-
piny je Jana Vítová, která se 
specializuje na keramické 
plastiky. Mužský pohled na 
svět zastupuje malíř Milan 
Kaplan, který se prezentuje 
roztíraným pastelem a akry-
lovými malbami s příjemnou 
barevnou kompozicí.  (red)

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Milan Kaplan: Topoly.

Milan Kaplan: Na pláži.

5. května vzdal se úřadu 
zasloužilý starosta Jan Šimík 
a odevzdal obecní úřad Národ-
nímu výboru, ihned po osvobo-
zení ustanovenému. Sestával 
z těchto občanů:
Hrdý Miloslav č. 342
Fluksa František č. 45
Mojžíšek Albrecht č. 340
Kahánek Robert č. 408
Žemlová Anna č. 356
Borovec Rudolf ml. č. 70
Kubíček Alois č. 357
Glac Antonín č. 277
Adamus Antonín č. 77
Vašíček Teofil č. 19
Kaloč Jaroslav č. 9
Pokluda Josef č. 401
Pěčonka Jan č. 60
Matuška Josef č. 380
Laskavský František č. 305
Šodek Leopold č. 347
Kogut Stanislav č. 382
Pavlická Růžena č. 39
Hammer František č. 183
Slíva Josef č. 262
Adamus František č. 296
Klíma Matěj č. 189
Sládeček Heřman č. 58
Nytra Rudolf č. 335
Vavřík Josef č. 333
Hrdý Viktor č. 402.

Předsedou národního výboru 
byl Miloš Hrdý, místopředse-
dou Antonín Glac. Po takovém 
rozrušení a rozvratech nebylo 
úřadování snadné. Veliká sta-
rost nastala národnímu výboru 
se zásobováním obce. Odnikud 
se nic nedováželo, trati byly 
rozbity, telefonní a telegrafní 
spojení zničenmo, mosty roz-
trhány a tak se muselo občan-
stvo zásobovati svépomocně. 
Všecko šlo dobře, hladu neby-
lo a občanstvo si vzájemně vy-
pomáhalo. Veliká pomoc byla 
zakrátko poskytnuta z akce 
UNRRA (americká pomocná 
akce) dodáváním masových 
konzerv, tuků, mouky, cukru 
apod. Tím byly zásobovací sví-
zele zmenšeny.
Začátek vyučování

Po opravě a vyčištění školy 
bylo v ní zahájeno vyučování 
– svobodné české vyučování 
– oproštěné od nacistických 
lží a zkroucenin dne 22. květ-
na. Škola, oproštěna a zbavena 
rmutu německého nacismu, 
zbavena hanlivých německých 
nápisů začala plniti své krás-
né národní poslání. Ve škole 
bylo celkem 213 žáků a to: 104 
chlapci a 109 děvčat.

Návrat presidenta dr. Beneše
Dne 16. května vrátil se do 

Prahy po 6. letém exilu náš 
milovaný president Dr. Ed. 
Beneš. Je to pro náš národ 
den velmi významný, protože 
národu je zachován jeho ge-
nius, člověk, který celý život 
zasvětil práci pro osvobození 
a šťastnou budoucnost svého 
národa. Jeho život je usilová-
ním pro pravdu a spravedlnost, 
pro právo a svobodu každého 
jednotlivce a pro štěstí národa 
a proto ho národ tak miluje. Do 
srdcí lidu zapsal se svými ne-
změrnými zásluhami o národ, 
stát a republiku.

Žel, že bilance německého 
řádění byla velmi smutná.:

Z Vratimova bylo gestapem 
odvlečeno 38 občanů, z nichž 
se 15 nevrátilo. Z vratimov-
ských občanů byli tři zatčeni 
jinde a z vězení se nevrátili. 
Byli to František Křiva, Anto-
nín Pěčonka a Bohumil Slíva. 
Pěčonka a Křiva byli zatčeni 
v Ostravě, Slíva v Pardubicích.

Pro činnost ve vojenském 
odboji žalářováni byli: Rudolf 
Slíva, Vladislav Mojžíšek, Ja-
roslav Studnička, Jan Žemla, 
František Hrbáč.

(pokračování příště)

Kronika města Vratimova, část 84, 1945
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VZPOMÍNÁME

Dne 6. ledna 2019 vzpomeneme 
smutné 5. výročí úmrtí 

pana

Zdeňka Pavlovského.
S láskou vzpomínají manželka Libuše, 

dcera Šárka, syn Tomáš s rodinami. 
V našich srdcích zůstaneš navždy.

Kdo v srdci žije, je stále s námi.
Dne 5. ledna 2019 si připomeneme 
3. smutné výročí, kdy nás opustil

pan 

Cyril Matlák.
S láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 12. ledna si připomeneme 

14. smutné výročí úmrtí 
pana

Františka Zbořiláka.
S láskou vzpomíná manželka 

s celou rodinou.

Dne 9. ledna 2019 si připomeneme 
2. smutné výročí úmrtí 

paní

Emy Pischové.
S láskou vzpomíná dcera Renata 

s rodinou.

Dne 12. března si připomínáme 
4. smutné výročí úmrtí 

pana

Štefana Dankovčíka.
S láskou vzpomíná maminka, manželka 

s dcerami a celá rodina.

Dne 10. ledna si připomeneme 
6. smutné výročí úmrtí 

pana 

Vladislava Šebesty.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinami. 

BLAHOPŘEJEME
Dne 1. ledna 2019 oslaví 

krásné životní jubileum 80 let 
můj milovaný tatínek, 

pan 

Anton Santus.
Do dalších let mu chceme popřát pevné 

zdraví a životní vitalitu. 
Dcera Jana s rodinou.

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

Děkujeme…
Dne 6. prosince proběhla první mikulášská nadílka v do-

mech s pečovatelskou službou, kterou připravily děti z Dět-
ského zastupitelstva města Vratimova. Jedná se o žáky 6. až 
9. tříd vratimovských škol a pár studentů středních škol, kteří 
tuto akci sami vymysleli. Upekli a nazdobili perníčky, sehnali 
si kostýmy a s krásnými básničkami potěšili seniory, kteří by 
jim touto cestou chtěli velmi poděkovat a popřát jim do nové-
ho roku jen samé úspěchy a šťastné dny.

Iveta Kaňáková, DiS.
 sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby

PF 2019
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Divadélko Ententýky

20. ledna | 10 hodin | Společenský dům
Vstupné: dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč | rodinné vstupné (1 dítě, 1 dospělý) 90 Kč

Vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska. Úhrada možná i převodem.
Rezervace a informace na tel. 595 700 751.

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

Myška Klárka, veverka Terka  
 

Při předložení vybarveného obrázku  
obdrží dítě malé překvapení

Koncert Lubomíra Koncert Lubomíra 
Brabce nadchlBrabce nadchl

Výjimečné hudební zážitky si odnesli účastníci nedělního 
(25. listopadu) koncertu předního českého kytarového virtuo-
sa Lubomíra Brabce. Důstojné prostory vratimovského kostela 
sv. Jana Křtitele se díky jeho umění proměnily v opravdový 
chrám hudby, která zcela pohltila a okouzlila nadšené poslu-
chače. Když se pak k ušlechtilému zvuku kytary přidaly hlasy 
dětí z vokálního souboru Ozvěny, působícího při vratimovské 
Základní umělecké škole, běhal lidem doslova mráz po zádech. 
Nádherný hudební večer lze určitě zařadit mezi mimořádné 
kulturní události.  (red)

Akce, která chytá za srdce
Jedna z každoročně největších vratimovských akcí se poved-

la také na sklonku roku 2018. Přes mrazivé počasí přišly na 
Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem, které se konalo po-
slední den listopadu ve Společenském domě a jeho okolí, stov-
ky, možná tisíce lidí. Litovat nemuseli. Bohatá nabídka stánků, 
atrakce jako živý betlém s velbloudí slečnou Šemi, vánoční díl-
ničky, které připravil Dům dětí a mládeže, lití olova, balónky 
přání zavěšované na vánoční stromky, milý kulturní program 
i závěrečný ohňostroj určitě potěšily nejenom děti. Byl to hezký 
úvod adventu.  (red)

Lubomír Brabec a děti z vokálního souboru Ozvěny při koncertu 
v kostele.  Foto: KS

Jednou z hvězd živého betléma byla velbloudí slečna Šemi.  Foto: KS 

Nedělní divadelní pohádky 
pro rok 2019

20.ledna  Myška Klárka, veverka Terka a tři vlasy 
Děda Vševěda  (Divadlo Ententýky)

24. února  Jak pejsek s kočičkou vařili dort  
(Divadélko Šamšula)

17. března O líném Honzovi  (Divadélko Smíšek)
14. dubna  O slepičce Kdákalce a zajíčcích  

(DA Křesadlo)
19. května  Myška Klárka, veverka Terka a Dlouhý, 

Široký a Bystrozraký (Div. Ententýky)
9. června   Indiánská pohádka  

(Divadélko Smíšek)
7. července  Myška Klárka, veverka Terka 

a Budulínek  (Divadlo Ententýky)
22. září  Šamšula a Bambula ve škole  

(Divadélko Šamšula)
20. října  Podzimní strašáci  (Divadélko Smíšek)
10. listopadu   Jak si Káča poradila s čertem  

(DA Křesadlo)
15. prosince  Vánoce s Taktíkem a Breptíkem  

(DA Křesadlo)

akce v kulturním středisku
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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

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

Lukáš Vaculík
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 VRATIMOV – PROGRAM V LEDNU

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

2. ledna v 19 hodin

9. ledna v 17 hodin

12. ledna v 10 hodin

16. ledna v 19 hodin

23. ledna v 17 hodin

30. ledna v 17 hodin
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 Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek nebo osobně v pokladně kulturního střediska. 
Po naplnění kurzu budete vyzvání k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést v pokladně nebo převodem na účet, 

více informací na tel. 595 700 751.

ANGLIČTINA
Pondělí 18.02.2019 – 10.06.2019, 1.400 Kč/16 lekcí
15:30–17:00 – 3. ročník, 17:00–18:30 – 4. ročník, učeb-
na č. 11
lektorka: Mgr. Hana Kolmášová

BOSU
Pondělí 04.02.2019 – 10.06.2019, 1.070 Kč/18 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění svalů 
celého těla.

AEROBIC MIX 
Pondělí 04.02.2019 – 10.06.2019, 1.040 Kč/18 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky, 
břicho a zadek.

RELAX A JÓGA
Pondělí 04.02.2019 – 10.06.2019, 1.040 Kč/18 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Protahování a posilování všech svalových skupin spo-
jeno s koordinací pohybu a správným dýcháním při 
provádění cviků.

SM SYSTÉM (ABY ZÁDA NEBOLELA)

Úterý 05.02.2019 – 11.06.2019, 1.120 Kč/19 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže 
s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto problé-
mům předejít.

JÓGA S LUCKOU
Úterý 12.02.2019 – 11.06.2019, 990 Kč/18 lekcí
17:30–19:00, salónek
lektorka: Lucie Wiejovská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale 
také prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení 
nemocí.

PILATES
Úterý 05.02.2019 – 11.06.2019, 1.020 Kč/19 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení břiš-
ních svalů a svalů spodní části zad.

POWER FITNESS
Úterý 05.02.2019 – 11.06.2019, 1.100 Kč/19 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Mgr. Alisa Tykhonova – absolventka Fitness 
akademie na Ukrajině.
Posilovací cvičení pro ženy i muže zaměřené na všechny 
partie těla a pomáhající zpevnit problémové oblasti. Lekce 
jsou vždy zakončeny strečinkem a poradenstvím lektorky 
ohledně výživy.

JÓGA S LUCKOU
Středa 13.02.2019 – 12.06.2019, 880 Kč/16 lekcí
17:00–18:30, salónek
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale 
také prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení 
nemocí.

BODYSTYLING
Čtvrtek 07.02.2019 – 13.06.2019, 1.040 Kč/19 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků for-
mou nenáročného aerobního cvičení.

PILATES
Čtvrtek 07.02.2019 – 13.06.2019, 1.020 Kč/19 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení břiš-
ních svalů a svalů spodní části zad.

SM SYSTÉM (ABY ZÁDA NEBOLELA)

Čtvrtek 07.02.2019 – 13.06.2019, 1.120 Kč/19 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže 
s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto problé-
mům předejít.

POWER FITNESS
Čtvrtek 14.02.2019 – 13.06.2019, 750 Kč/13 lekcí
19:00–20:00, salónek
lektorka: Mgr. Alisa Tykhonova – absolventka Fitness 
akademie na Ukrajině.
Posilovací cvičení pro ženy i muže zaměřené na všech-
ny partie těla a pomáhající zpevnit problémové oblasti. 
Lekce jsou vždy zakončeny strečinkem a poradenstvím 
lektorky ohledně výživy.

Kurzy ve Společenském domě od února 2019
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kam ve městě

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

2.
Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava

Tvář 19:00 Kino Hvězda, filmový klub

3. Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava

8. Robert Thomas: Osm žen 18:00 Společenský dům Vratimov, Těšínské divadlo, česká scéna

9.
Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava

Úžasňákovi 2 17:00 Kino Hvězda, rodinný film

10. Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava

12.
O kocouru Mikešovi 10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší

Ples SDH Horní Datyně 20:00 Kulturní dům Horní Datyně, Sbor dobrovolných hasičů

14. Karneval pro nejmenší 15:30 DDM Vratimov 

16.
Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava

Úsměvy smutných mužů 19:00 Kino Hvězda, komediální drama

17. Dotek andělů 16:00 Vratimovská galerie, výstava

19. Ples TJ Sokol Horní Datyně 20:00 Kulturní dům Horní Datyně, TJ Sokol Horní Datyně

20. Myška Klárka, veverka Terka 
a tři vlasy Děda Vševěda 10:00 Společenský dům Vratimov, nedělní divadelní 

pohádka pro děti

22. Na začátku roku 17:00 Vratimovská galerie, vernisáž výstavy

23.
Příběh koček 17:00 Kino hvězda, rodinný film

Na začátku roku 16:00 Vratimovská galerie, výstava

24. Na začátku roku 16:00 Vratimovská galerie, výstava

25. Ples SDH Vratimov (hasičský bál) 20:00 Společenský dům, Sbor dobrovolných hasičů Vratimov

26.
Karneval ZŠ Datyňská 15:00 Společenský dům Vratimov

Ples ZŠ a MŠ Václavovice 20:00 Kulturní dům Horní Datyně

26.

Zimní turnaj mužů O pohár starosty 
města Vratimova 10:00 Umělá tráva, Čeladná – Sn Ostrava, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty 
města Vratimova 12:00 Umělá tráva, Vratimov A – Vřesina, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty 
města Vratimova 14:00 Umělá tráva, Ostrava-Jih – Vratimov B, fotbal

27.

Zimní turnaj mužů O pohár starosty 
města Vratimova 10:00 Umělá tráva, Darkovice – Janovice, fotbal

Zimní turnaj mužů O pohár starosty 
města Vratimova 12:00 Umělá tráva, Koblov – Sn Havířov, fotbal

29. Rok 2019 z pohledu numeroempatie 18:00 Společenský dům, přednáška

30.
Na začátku roku 16:00 Vratimovská galerie, výstava

Příšerky z vesmíru 17:00 Kino Hvězda, Rodinný film

31. Na začátku roku 16:00 Vratimovská galerie, výstava
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Více informací k táborům můžete získat na www.ddmvratimov.cz  
nebo na tel.: 596 732 333.  

Přihlašování bude zahájeno 3. 1. 2019 v 15 hodin. 

ZAKLÍNAČ 
Místo: Louka Nadějov, Lukavec u Fulneku 
Typ ubytování: stany s podsadou 
Termín: 29. 6. – 13. 7. 2019 (15 dnů) 
Vhodné pro děti 8 - 17 let 
Cena: 4 150 Kč 
Hlavní vedoucí: Jan Kludka 
 

MÍČE, MÍČKY, KOŠÍKY IX. 
Místo: TZ Dálava, Horní Žleb 
Typ ubytování: budova, chatky 
Termín: 4. 7. – 12. 7. 2019 (9 dnů) 
Vhodné pro děti 7 - 15 let 
Cena: 3 600 Kč 
Hlavní vedoucí: Bc. Marcela Grácová 
 

VIKINGOVÉ A RAGNARÖK 
Místo: Louka Nadějov, Lukavec u Fulneku 
Typ ubytování: stany s podsadou 
Termín: 13. 7. – 26. 7. 2019 (14 dnů) 
Vhodné pro děti 8 - 15 let 
Cena: 3 700 Kč 
Hlavní vedoucí: Petr Sochací 
 

BADATEL, VÝTVARNÍK  
Místo: RS Zákopčí, Hutisko Solanec 
Typ ubytování: budova 
Termín: 28. 7. – 3. 8. 2019 (7 dnů) 
Vhodné pro děti 7 - 12 let 
Cena: 3 100 Kč 
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková 

 

AVENGERS:  
Záchrana světa před Ultronem  
Místo: Horní Bečva, chata Unigeo 
Typ ubytování: budova 
Termín: 3. 8. – 10. 8. 2019 (8 dnů) 
Vhodné pro děti 7 - 15 let 
Cena: 3 400 Kč 
Hlavní vedoucí: Radoslav Kaduk 
 

ŠKOLA ČAR A KOUZEL V KRÁSNÉ 
Místo: TZ Krásná 
Typ ubytování: budova, stany s podsadou 
Termín: 4. 8. – 11. 8. 2019 (8 dnů) 
Vhodné pro děti 6 - 14 let 
Cena: 3 300 Kč  
Hlavní vedoucí: Věra Pacíková 
 

BaSTa! 
Místo: TZ Myšinec, Budišovice 
Typ ubytování: chatky 
Termín: 10. 8. – 17. 8. 2019 (8 dnů) 
Vhodné pro děti 7 - 15 let 
Cena: 3 400 Kč 
Hlavní vedoucí: Mgr. Veronika Reiská 

Krok za krokem z Vratimova I.  
Termín: 1. 7. – 4. 7. 2019 (4 dny) 
Vhodné pro děti 7 - 10 let 
Cena: 1 200 Kč 
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková 
 

BaSTa příměstský I.  
Termín: 8. 7. – 12. 7. 2019 (5 dnů) 
Vhodné pro děti 7 - 15 let 
Cena: 1 500 Kč 
Hlavní vedoucí: Klára Pastorková 
 

BaSTa příměstský II.  
Termín: 15. 7. – 19. 7. 2019 (5 dnů) 
Vhodné pro děti 7 - 15 let 
Cena: 1 500 Kč 
Hlavní vedoucí: Klára Pastorková 
 

BaSTa příměstský MINI 
NOVINKA 
Termín: 29. 7. – 2. 8. 2019 (5 dnů) 
Vhodné pro předškolní děti 
Cena: 1 500 Kč 
Hlavní vedoucí: Klára Pastorková 
 

Krok za krokem z Vratimova II.  
Termín: 19. 8. – 23. 8. 2019 (5 dnů) 
Vhodné pro děti 7 - 10 let 
Cena: 1 500 Kč 
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková 

POBYTOVÉ TÁBORY ODBORNÁ SOUSTŘEDĚNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

Nabídka táborů DDM Vratimov na léto 2019 

SOUSTŘEDĚNÍ BOJOVÝCH  
SPORTŮ U MOŘE PRO DOSPĚLÉ 
Místo: Chorvatsko – bude upřesněno 
Typ ubytování: apartmány 
Termín: 21. 6. – 30. 6. 2019 (10 dnů) 
Vhodné pro dospělé od 18 let se základní 
průpravou 
Cena: v jednání 
Trenér: Jan Paldus  
 

SOUSTŘEDĚNÍ BOJOVÝCH  
SPORTŮ U MOŘE PRO DĚTI 
Místo: Chorvatsko – bude upřesněno 
Typ ubytování: apartmány 
Termín: 28. 6. – 7. 7. 2019 (10 dnů) 
Vhodné pro děti 8 – 16 let, začátečníci  
i pokročilí  
Cena: v jednání 
Trenér: Jan Paldus  
 

BADMINTON A MÍČOVÉ HRY   
Sportovní soustředění - příměstský 
Místo: Tělocvična Řepiště 
Termín: 15. 7. – 19. 7. 2019 (5 dnů) 
Vhodné pro děti 7 - 15 let 
Cena: 1 600 Kč 
Hlavní vedoucí: Bc. Marcela Grácová 
 

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  
MAŽORETEK a BAILARINAS 
Taneční pobytové soustředění  
Místo: v jednání 
Typ ubytování: budova 
Termín: 18. 8. – 24. 8. 2019 (7 dnů) 
Cena: v jednání 
Hlavní trenérka: Renáta Hloušová 
 

ARCHI RIBELI 
Hudební soustředění smyčce  
Místo: v jednání 
Typ ubytování: budova - hotelový typ 
Termín: 18. 8. – 23. 8. 2019 (6 dnů) 
Cena: v jednání 
Hlavní vedoucí: Bc. Hana Nevrlá 


