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Rozhovor s členem rady
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Kotlíkové dotace

Zástupci spolků se setkali s obnovenou zájmovou a sportovní komisí rady města

Na podporu spolkové činnosti
1,3 milionu korun
Zástupci osmnácti spolků a příspěvkové
organizace města Dům dětí a mládeže se
zúčastnili 28. ledna setkání s obnovenou
Zájmovou a sportovní komisí Rady města
Vratimova. Jednání v zasedací síni městského úřadu byli přítomni starosta města
Martin Čech a místostarosta David Böhm.
Zájmová a sportovní komise rady města
pracuje ve složení: Hana Nevrlá – předseda, Kamil Hrabec, Lenka Kašičková, Marian Lastovica, David Valenčin – členové.
Jako poradní orgán rady města se zabývá
především posuzováním žádostí jednotlivých spolků o městské dotace a jejím
hlavním úkolem je připravit doporučení
pro radu a zastupitelstvo, které finanční
podporu schvaluje.
Prostředky, o něž se mohou sportovní,
společenské a další organizace ucházet,
nejsou zanedbatelné. „Na podporu spolkové činnosti vyčlenilo letos město ze svého
rozpočtu 1280 tisíc korun,“ informoval
starosta Martin Čech s tím, že je to více
než čtyřnásobek toho, co bylo určeno pro
spolky v minulosti. Například v roce 2014
bylo pamatováno na podporu spolkové
činnosti částkou 300 tisíc korun.
„Už jen z toho je vidět, že spolková činnost je pro nás velikou prioritou. Budu rád,
když tyto prostředky spolky využijí na
akce pro širokou veřejnost, na práci s dětmi, na sportovní činnost, podporu seniorů

Zástupci vratimovských spolků při setkání se zájmovou komisí.
a další veřejně prospěšnou práci,“ dodal
starosta.
Jak vyplynulo z diskuse, zástupci společenských iniciativ obnovení zájmové
a sportovní komise vítají. Stejně jako
představitelé města pak počítají s tím, že
se ujme také role koordinátora spolkové
činnosti. Cílem je, aby se akce jednotlivých organizací nezdvojovaly, aby se nekryly jejich termíny a nedocházelo tak ke
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zbytečnému mrhání iniciativy a prostředků. Právě tímto směrem bude zaměřena
také pomoc města. „Podpoříme především
velké celoměstské akce pro občany, na
nichž se bude podílet třeba i více pořadatelů,“ nastínil představy vedení Vratimova
starosta Martin Čech.
Názory některých představitelů spolků
najdete v anketě Vratimovských novin.
(red)

Žádosti o obecní byty
Odbor investic a údržby obecního majetku MěÚ Vratimova sděluje všem žadatelům o pronájem obecního bytu, že
Pravidla pro přidělování obecních bytů,
které jsou v majetku Města Vratimova,
schválená Radou města Vratimova dne
4. 9. 2001, č. j. 52.5.9., byla doplněna
(RM dne 27. 5. 2003, č. j. 11.5.14) o vyřazování neaktualizovaných žádostí po
dvou letech od jejich první aktualizace.

Žadatel je povinen osobně nebo písemně potvrdit trvání své žádosti každoročně
na počátku kalendářního roku, nejpozději
však do 31. 3. příslušného roku.
V případě, že se tak nestane, bude po
dvou letech, po předchozím projednání
v sociální a bytové komisi, vyřazen.
O vyřazení bude žadatel informován.
Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby obecního majetku
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Hovoříme s členem Rady města Vratimova Danielem Kašičkou

Na naše školy můžeme být opravdu hrdí
Znalosti a zkušenosti. To jsou atributy radního Daniela Kašičky, který
je členem Rady města Vratimova druhé funkční období v řadě a jako
ředitel gymnázia má navíc dostatek poznatků z oblasti vedoucí a manažerské práce. Jako uznávaný pedagog se v radě ujal oblasti školství.
Dovolte osobní otázku. Školství je považováno za doménu žen. Proč jste se rozhodl pro učitelské povolání vy?
Za doménu žen je školství považováno
hlavně u nás. V 70. a 80. letech se platové podmínky v této oblasti vyvíjely tak,
že muži hledali uplatnění jinde. Výsledkem je malé zastoupení mužů především
na základních školách. Situace se naštěstí
mění. A k vaší otázce... Já jsem se v mládí hodně věnoval sportu, v létě tenisu,
v zimě lyžování. Pracoval jsem také jako
trenér a instruktor s dětmi a ta práce mne
bavila. To je důvod, proč jsem se rozhodl
studovat obor tělesná výchova.
Pojďme k Vratimovu. Kolik tady máme
mateřských a základních škol a kolik je
navštěvuje dětí?
Město je zřizovatelem dvou základních
a jedné mateřské školy. ZŠ v Horních Datyních dnes spadá pod ZŠ Datyňská, MŠ
v Horních Datyních pod MŠ Vratimov.
Základní školy navštěvuje okolo 730
žáků, což je poměrně hodně. Důvodem
jsou silné populační ročníky v letech 2005
až 2010. Od té doby počet dětí bohužel
klesá. Průměrný počet žáků na třídu se pohybuje na 1. i 2. stupni kolem 22–23, což
je pro kvalitu vzdělávání ideální. Na 1.
stupni máme 17 tříd, na 2. stupni 13 tříd.
V jakých podmínkách se děti učí?
Naše město se o podmínky dětí ve školách snažilo vždy starat co nejlépe, záleželo jen na finančních možnostech. Obrovský kus práce se udělal v posledních
deseti letech. Když se dnes podíváme na
jednotlivá školská zařízení, můžeme na ně
být opravdu hrdí. Poděkování si zaslouží
jak zastupitelé, tak ředitelé škol.

ální a provozní podmínky pro jejich chod.
Má také své zástupce ve školských radách
a jeho významnou pravomocí je jmenování ředitelů. Byl bych rád, kdybychom
našli ještě větší prostor pro komunikaci
s řediteli škol a hledali společně cesty pro
motivaci a inspiraci učitelů tak, aby školy
fungovaly v co nejlepší atmosféře a nabízely žákům příjemné prostředí. Je důležité, aby děti vzdělávání bavilo.
Povídá se, že vzhledem k nárůstu počtu
obyvatel města budou současné kapacity
školských zařízení brzy vyčerpány…
Je příjemné sledovat, jak se v našem
městě rozrůstá výstavba nových domů
a přibývá mladých rodin. Tím se mírně
zvyšuje i počet dětí. Přesto si myslím, že

Mgr. Daniel Kašička
(50 let)
žije ve Vratimově od narození. Vystudoval ostravskou Pedagogickou
fakultu a v současné době je ředitelem
Gymnázia Hladnov a Jazykové školy
v Ostravě. V zastupitelstvu města pracuje s jednou přestávkou už páté volební období, členem rady je podruhé.
Je ženatý, má dceru a syna. K jeho koníčkům patří sport – tenis a lyžování.

ten největší nápor byl způsoben již zmiňovanými silnými populačními ročníky. Pokud by současný trend byl zachován, školy by měly v rámci svých kapacit počty
žáků zvládnout. Určitá rezerva je ukrytá
v průměrných počtech žáků ve třídách,
které by mohly být vyšší. Přesto, kdyby se
situace jevila jako tíživá, jsou zastupitelé
připraveni tuto záležitost řešit.
Mezi vzdělávací zařízení, která jsou příspěvkovými organizacemi města, se řadí
také Dům dětí a mládeže a Základní
umělecká škola. Jak hodnotíte jejich činnost?
DDM i ZUŠ se svými aktivitami úžasně
starají o volný čas i kulturní rozvoj dětí
z Vratimova a Horních Datyň i dalekého
okolí. Nabídka aktivit, kroužků, táborů,
víkendových setkání a dalších akcí DDM
je až neuvěřitelně široká. Je patrné, že
v DDM pracuje dobrá parta lidí, která dokáže děti zaujmout i zabavit. Bez dobrého
vedení a zázemí by se to nedařilo.
A Základní umělecká škola?
ZUŠ má za sebou dlouhou a bohatou
historii. Ve Vratimově působí od roku
1960 a za tuto dobu si vybudovala velkou
tradici i jméno. I proto má hned několik
orchestrů. Mně nejznámější je dechový
orchestr, který vystupuje i v zahraničí
a dělá nám skvělou reklamu. ZUŠ navíc
nestojí město nijak velké peníze. Na svou
činnost si vydělává z příspěvku žáků,
grantů, dotací a sponzorských darů.
Musím říci, že zastupitelé si uvědomují
práci a aktivity DDM a ZUŠ, které dávají
dětem možnost smysluplně trávit volný
čas.
Ještě jedna osobní otázka. Dojíždíte za
prací do Slezské Ostravy. Nenapadlo vás
někdy se tam přestěhovat?
Já jsem se ve Vratimově narodil, bydlím
tady, mám tady spoustu přátel a vnímám
ho jako jednu velkou rodinu. O změně
bydliště jsem nikdy neuvažoval. Tady
se cítím doma, navíc vnímám, že město
má potenciál se dál rozvíjet. Toho, že se
mohu na jeho rozvoji osobně podílet, si
velmi vážím.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Město je ve vztahu ke školám zřizovatelem. Jaké z toho pro něj plynou práva
a povinnosti a co by se podle vás mohlo
zlepšit?
Město coby zřizovatel školských zařízení má především povinnost zajistit materi-
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Informace z matriky
a ohlašovny

Zástupci osmnácti spolků plus Domu dětí a mládeže se
zúčastnili 28. ledna prvního setkání s obnovenou Zájmovou a sportovní komisí rady města. Několika z nich jsme
se namátkou zeptali:
Jaký je váš názor na tuto nově zřízenou komisi a co
od ní očekáváte?

Vážení občané,
rádi bychom se s vámi podělili o údaje, které by vás jakožto
občany města Vratimova mohly zajímat. Jedním z nich je
počet obyvatel. Pokud se podíváme na jeho vývoj za období
posledních tří let, zjistíme, že počet obyvatel města Vratimova
stále roste.
Pozitivním ukazatelem je rovněž fakt, že v loňském roce
se ve Vratimově přihlásilo k trvalému pobytu 60 nově
narozených dětí, z toho 33 chlapců a 27 dívek. Mezi oblíbená
dívčí jména patřila v loňském roce Ema, Eliška a Nina. Z těch
méně obvyklých byla volena dívčí jména Isabell, Zoe, Adel.
Z chlapeckých byla nejčastěji volena jména Dominik, Tomáš
a Adam, mezi ty méně obvyklá pak patřila jména Tobiáš, Teodor, Kristián.
Stoupá rovněž počet manželství uzavřených u našeho
městského úřadu. V roce 2018 uzavřelo manželství 28 párů,
což je o 13 více než v roce 2017.
Marie Obstová
evidence obyvatel a matrika

Danuše Slívová, předsedkyně Místní organizace Svazu tělesně postižených Vratimov:
Já si myslím, že nějaká taková instituce, která má
všechny ty zájmové organizace pod sebou, by měla
existovat. Takže jsem pro, ať je. Očekávám od ní
hlavně zlepšení spolupráce mezi jednotlivými společenskými organizacemi, protože teď jsme neměli vlastně žádnou. Uvidíme také, co nám komise připraví, a buď to přijmeme,
nebo k tomu budeme mít připomínky.
Vladimíra Červová, předsedkyně Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu
Horní Datyně:
Obnovení komise bude spolkům určitě ku prospěchu, protože její činnost by měla přispět k navázání spolupráce mezi jednotlivými organizacemi.
Bude dobré, že zas bude nad námi někdo držet ochrannou ruku
a snažit se naši činnost nějak koordinovat.

Vratimov Celkem Přistěho- Narození Odstěhovaní Úmrtí
obyvatel
vaní
2016

7260

255

69

200

86

2017

7315

218

72

156

85

2018

7364

181

60

157

70

Mladší
15 let

Starší
15 let

cizinci

Vratimov Celkem
obyvatel
2016

7260

1042

6176

42

2017

7315

1088

6181

46

2018

7364

1104

6204

56

Karel Baran, hospodář Tělovýchovné jednoty
Horní Datyně:
Je určitě dobře, že se komise znovu schází. Z našeho hlediska je dobře, že se jednotlivé spolky mezi
sebou navzájem více poznají a budou koordinovat
svoje činnosti. A co to přinese? Určitě zkvalitnění
akcí, lepší domluvy a podobně.
Oldřich Vrtal, předseda oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov:
Jestli to k něčemu bude, jestli dostaneme nějakou dotaci jako nejúspěšnější sport ve Vratimově,
budeme spokojeni. O to tady jde. Ať nám neodejdou hráči. Jinak ustanovení komise samozřejmě
vítám.

Ocenění za dárcovství krve
Hrdinové všedních dnů. Tak lze mluvit o dárcích krve, kteří
nezištně darují část sebe pro záchranu života a zdraví druhých.
Jako poděkování za obětavost jim Český červený kříž uděluje
pravidelně medaile prof. MUDr. Jana Janského a čestné Zlaté kříže. Mezi osobami oceněnými v loňském roce Oblastním
spolkem ČČK v Ostravě nechybí také občané Vratimova a Horních Datyň.
Zlatou medaili za 40 bezpříspěvkových odběrů krve převzali:
Pavla Daňová z Horních Datyň, Martina Kostrzewová a Pavla
Svačinová z Vratimova.
Zlatý kříž 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve převzali: Břetislav Folta a Martin Janalík z Vratimova.
Zlatý kříž 2. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve převzal: Jiří Běloch z Horních Datyň.
Zlatý kříž 1. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů krve převzali: Dušan Košec a Jan Mikšovič z Vratimova.
Děkujeme.
O ocenění pro vratimovské dárce krve informovala dopisem
ze dne 29. ledna ředitelka Úřadu Oblastního spolku ČČK v Ostravě Lydie Poledníková.
(red)

Rostislav Kempný, náměstek starosty Sboru
dobrovolných hasičů Horní Datyně:
Je to určitě dobrá věc jak pro město, tak pro zájmové spolky. Město bude vědět, co se v regionech
Horní Datyně a Vratimov děje, a veřejnost bude
prostřednictvím informačních kanálů města informována o dění a činnosti jednotlivých spolků.
René Zeman, předseda občanského sdružení VSD (věnujeme se dětem) Vratimov:
Určitě je dobře, že se tato komise obnovila. Samozřejmě v tomto složení je poprvé, takže nevím,
jak bude postupovat při hodnocení jednotlivých
projektů, jaké budou její priority. Doufám, že přínosem bude objektivní rozdělování dotací a samozřejmě budeme všichni rádi, jestli spolky začnou spolupracovat. Takovou alespoň mám představu – že by ta komise mohla
koordinovat spolupráci spolků ve Vratimově a Horních Datyních.
(red)
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Změna provozní
doby Logistického
centra odpadů

Upozorňujeme, že na základě dohody mezi Městem Vratimov a svozovou
společností FCC Česká republika, s.r.o.,
dochází k rozšíření provozní doby Logistického centra odpadů (LCO) na adrese Frýdecká 740, Vratimov (po směru
z Vratimova na Ostravu před benzinovou pumpou Shell doprava).
Nově je LCO pro občany otevřeno
od pondělí do pátku, a to od 7 do 17
hodin. V této době zde mohou občané
Vratimova a Horních Datyň odevzdávat
následující odpad:
• objemný odpad (nábytek, zařízení
domácností, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.),
• elektroodpad (ledničky, mrazničky,
pračky, rádia, televizory, počítače,
ohřívače, bojlery, vysavače, žehličky,
mobily apod.),
• zářivky, výbojky, úsporné žárovky,
• olověné baterie, akumulátory všeho
druhu,
• odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla),
• zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic,
lepidel včetně nádob,
• chemikálie (rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy, fotochemikálie),
• detergenty, odmašťovací přípravky,
• průmyslová hnojiva, zbytky postřiků
proti škůdcům,
• pneumatiky z osobních automobilů,
• jedlé oleje a tuky.
Tyto odpady jsou od občanů přebírány v provozní době zdarma, občan
je povinen se prokázat platným občanským průkazem (z důvodu ověření trvalého bydliště na území Vratimova).
LCO přebírá také stavební odpad, ale
pouze za úplatu (300Kč/t odpadu), přičemž vykládku tohoto odpadu si občan
musí zajistit sám.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Senioři hýřili aktivitou a činorodostí

Vratimovští senioři při výroční členské schůzi.

Vratimovský Spolek seniorů disponuje
nejenom stočlennou členskou základnou,
ale také záviděníhodnou činorodostí a aktivitou. Potvrdilo se to i při jednání jeho
výroční členské schůze, která se uskutečnila 7. února ve velkém sále Společenského domu a na níž předsedkyně organizace Anna Huppertová přivítala mezi hosty
místostarostu Davida Böhma.
Jenom výčet loňských akcí, společenských setkání, posezení či návštěv u sousedů, které senioři připravili nebo absolvovali, zabírá několik stran. K těm stěžejním
patřilo březnové Vítání jara, jehož se zúčastnilo 60 členů, dubnová připomínka
osvobození města, květnový Den matek
(50 členů plus 16 hostů z Řepišť), červnová Vaječina na zahradě restaurace Radoš
či říjnové Loučení s létem, opět s hosty z Řepišť, při němž senioři vzpomněli
100. výročí vzniku samostatného Československa. Stejné události bylo věnováno
pozdější setkání u pomníku obětem první
světové války. Konec roku přinesl večírek
s názvem Mikuláš, při němž se v sále Společenského domu objevilo na třicet andělů
a čertů, a závěrečné posezení s pohoštěním

Foto: KS

v restauraci Radoš, které bylo míněno jako
poděkování za celoroční práci.
Zvláštní a zajímavou kapitolu tvořila
loni spolupráce Spolku seniorů s Domem
dětí a mládeže. Ta se točila okolo dvou
projektů. První nesl název Tancem kolem
světa a senioři si v jeho rámci procvičili standardní tance a vyzkoušeli si tance
břišní a dokonce i africké. Druhý projekt
s názvem Sdílím svůj život byl spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci
Programu na podporu zdravého stárnutí.
Podstatou projektu byla tři listopadová
setkání s partnery z obcí regionu Slezská
brána. První připravil Spolek seniorů města Vratimova, další dvě senioři z Paskova
a Řepišť. Všech se zúčastnili starostové
hostitelských obcí, ve Vratimově a Řepištích byly připraveny výstavky ručních prací, v Paskově si účastníci prohlédli krásně
opravený zámek. Poslední setkání ukončilo promítání natočeného videomateriálu ze
všech navštívených obcí. Jako návdavek
uspořádal DDM v prosinci pro seniory,
kteří se zapojili do projektu Zdravé stárnutí, zájezd na chatu Prašivá, kde je přivítali
senioři z Vyšních Lhot.
(red)

Životní podmínky 2019
– výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje
v roce 2019 v souladu se zákonem č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, každoroční
výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2019.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální
a ekonomické situaci obyvatel v celkem
34 evropských zemích. Dalším cílem je
získat data pro výpočet ukazatelů peněžní
a materiální chudoby.
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Šetření se uskuteční na území celé České republiky. Všechny domácnosti byly
do šetření zahrnuty na základě náhodného
výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od
2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení šetření.
Krajská správa Českého statistického
úřadu v Ostravě

informace občanům

Zahrádkáři jsou proti pěstování řepky
Postavit se proti velkoplošnému pěstování řepky olejné v Horních Datyních se
rozhodli hornodatyňští zahrádkáři. Usnesení v této věci přijali na své výroční členské schůzi, která se konala 2. února v hornodatyňském Kulturním domě a které se
zúčastnil i starosta města Martin Čech. Na
pěstování řepky zahrádkářům vadí hlavně
intenzívní postřiky, které zamořují životní prostřední, zejména pak vzduch, který
všichni dýcháme.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Horních Datyních
sdružovala loni 48 členů, z toho 28 žen
a 20 mužů. Přestože patří k nejmenším
vratimovským spolkům, má co bilancovat. Uspořádala například výstavu, akce,
zájezd, podílela se na oslavách 100. výročí vzniku republiky a otevření nejnovější
chlouby Horních Datyň – větrného mlýnku s turbínou.
„Uspořádali jsme jedenáct výborových
a dvě členské schůze,“ vypočítávala ve
výroční zprávě předsedkyně organizace
Vladimíra Červová. Členové výboru navštěvovali jubilanty s blahopřáním a dárkovými balíčky. V březnu se členky Jiřina Radová, Vladimíra Červová a Simona
Grünbergerová zúčastnily s ukázkou českých velikonočních zvyků tradiční akce
Velikonoční stůl v polském Zbytkově.
Koncem měsíce zahrádkáři připravili akci
pro děti Velikonoční zdobení. Květen
patřil zájezdu do podniku Slezská tvorba
v Opavě, kde si členové organizace pro-

Účastníci výroční členské schůze hornodatyňských zahrádkářů.

hlédli provoz ručního zdobení vánočních
ozdob a sami si vyzkoušeli, jak je tato
práce náročná.
Trasa zájezdu vedla dále do Polska na
zámek Moszna s bohatými zahradami. V
červnu se zahrádkáři podíleli na organizaci Dětského dne na místním hřišti a pro
sebe připravili posezení se smažením vaječiny.
„K oslavám 100 let republiky a otevření
větrného mlýnku přispěla naše ZO výstavou, která se uskutečnila ve dnech 15. až

Foto: KS

17. září ve velkém sále Kulturního domu.
Veřejnost si mohla prohlédnout zahrádkářské výpěstky a nechat si určit staré
odrůdy ovoce odbornicí. K vidění byly
dobové dokumenty spolků i exponáty ze
soukromých sbírek. Ukázkou krásných
rukodělných prací se na výstavě prezentoval Svaz tělesně postižených,“ připomněla Vladimíra Červová s tím, že výstavu
podpořilo dotací 5 tisíc korun město.
Poslední podzimní akcí bylo říjnové
Zdobení dýní, určené hlavně dětem. (red)

Prodej domu byla nutnost, přesto mrzí
Trauma z prohraného boje
o Dům zahrádkářů poznamenalo atmosféru výroční členské
schůze Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu ve Vratimově. Ta se konala
3. února v restauraci U Šodka
a předseda spolku Jozef Blahút
na ní přivítal i starostu města Martina Čecha. Prodej sídla vratimovských zahrádkářů
v prosinci 2017 byl logickým
vyústěním mnohaletého vleklého problému a jediným schůdným řešením. Část členstva to
přesto stále vnímá jako velikou
ztrátu.
Kladně naproti tomu zahrádkáři hodnotí skutečnost, že se
loni povedlo předat zahrádkové
dílce osady Mír do soukromých
rukou jejich uživatelů.

Jak zaznělo ve výroční zprávě, kterou přednesla tajemnice
organizace Olga Mladenová,
celkem se ke konci loňského
roku podílelo na činnosti vratimovské zahrádkářské organiza-

ce 50 členů. Po prodeji Domu
zahrádkářů se setkávali na
schůzích v restauraci U Šodka.
Členové výboru předali jubilantům spolu s blahopřáním 29
dárkových balíčků. Zahrádkáři

Vratimovští zahrádkáři si odhlasovali program další činnosti. Foto: KS
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také vyrazili na dva zájezdy.
V červnu se podívali na tři dny
na Šumavu, v srpnu navštívili
Slovensko. Oba zájezdy byly
úspěšné a jejich účastníci si
odnesli krásné vzpomínky. Program členských schůzí obohatily odborné přednášky na téma
pěstování rajčat a paprik.
Obdobnou činnost jako loni
plánují vratimovští zahrádkáři
také pro tento rok. Navíc připraví výstavu, na níž budou moci
členové spolku prezentovat své
pěstitelské úspěchy kolegům
zahrádkářům a veřejnosti. „Informace o letošních akcích budou zveřejněny na webových
stránkách, případně ve Vratimovských novinách,“ upřesnila
tajemnice Olga Mladenová.
(red)

informace občanům

100 let TJ Horní Datyně 1919 – 2019
Tělovýchovná jednota Horní
Datyně byla založena 6. dubna
1919. Tehdy nesla název Dělnická tělovýchovná jednota.
V průběhu dalších let to byla
Federace DTJ, Jednotaa
proletářské tělovýchovy, TJ Sokol až po
dnešní Tělovýchovnou jednotu Horní Datyně, z. s.
Snahy o založení tělovýchovy byly u nás již před
1. světovou válkou, ale teprve
se vznikem naší republiky získaly v obci podporu. Koncem
roku 1918 z iniciativy hlavně
Emila Rašky je vytvořen při
místní Straně sociálně demokratické přípravný výbor k založení DTJ – Dělnické tělocvičné jednoty. Činnost se velmi
dobře rozbíhá a již v tomto roce
se koná v jednotářských krojích
hromadné vystoupení. Mimo
tělovýchovnou náplň a ško-

pro hraní divadel. Obě jednoty
pořádají a účastní se hromadných vystoupení a v činnostech
si vzájemně konkurují. V roce
1926 FDTJ mění název na
JPT – Jednota proletářské tělovýchovy. V třicátých létech činnost
této tělovýchovy začíná upadat a v roce 1938
je organizace úředně zakázána.
Po roce 1921 početně menší DTJ postupně zlepšuje svoji
činnost a stává se znovu přitažlivou. V roce 1923 začínají
ochotníci hrát pro veřejnost
i loutková divadla. V družstevním domě zřizují tělocvičnu
a roku 1926 se podílejí na jejím
rozšíření o jeviště pro konání
divadel. Kupují pozemek na
hřiště a postupně na něm budují další vybavení. Činnost se
soustředí na přípravu divadel,
společně s bývalými členy JPT.

Hornodatyňští cvičenci Spartakiády 1952.

začíná zlepšovat po zvolení
předsedy Františka Urbance
v roce 1954. Již v příštím roce
získává tělovýchova celorepublikové ocenění za přípravu spartakiády. Mimo cvičení
s nářadím a lehkou atletiku se
činnost zaměřuje na míčové
hry, tělovýchovu žen a hromadná vystoupení. Méně se již hraje
divadlo, ale pořádají se zájezdy
do divadla v Ostravě. Oblibu
si získává cyklistika a výlety
do přírody. Neutěšený stav tělocvičny v Družstevním domě
vedl koncem 50. let k rozhodnutí vybudovat novou tělocvičnu. Jako součást kulturního
domu je postavena v roce 1961.
V roce 1965 je v obci Morávka postavena chata. V roce
1967 je k ní přistavena hospodářská budova a chata se pronajímá veřejnosti. U kulturního
domu je dokončeno také nové
hřiště. Všechny tyto stavby se
realizují svépomocně členy,
z příjmů z kulturních akcí a dotací ČSTV.
Poválečný zájem o turistiku
vyvrcholil v roce 1965 založením odboru turistiky. Jeho nejznámější akcí je od roku 1967
zimní táboření Klondyke. Své
zkušenosti z akce předávají turisté na podobných tábořeních
v republice i v cizině. V roce
1966 je založen kroužek stolního tenisu.
Koncem šedesátých let se
tým pracovníků v tělovýchově
postupně rozpadá a roku 1970
umírá předseda František Urbanec. Na jeho počest jednota

Členové TJ Horní Datyně na snímku z 22. dubna 1923.
Snímky z archivu TJ Horní Datyně

lení cvičitelů žila organizace
i bohatým kulturním životem:
pořádala přednášky, zájezdy,
kulturní akce, oblibu měla četba knih a časopisů. Ochotníci
z DTJ zhotovují přenosné divadelní jeviště a přebírají přípravu divadel od místní Strany
sociálně demokratické.
Po roce 1921 zakládá mládež svoji FDTJ – Federovanou
dělnickou tělocvičnou jednotu.
Zpočátku se úspěšně rozvíjí ve
všech složkách. Své akce koná
v restauraci U Rojka, v Družstevním domě. Zřizuje si hřiště
a upravuje plochu v „Podguři“

Hry jsou hojně navštěvované
a uváděné i v okolních vesnicích. Znamenají pro občany té
doby i jistou morální podporou.
Útlum ovlivnilo po roce 1942
zatýkání členů DTJ pro odbojovou činnost.
V únoru 1947 zakládají
převážně členové bývalé JPT
vlastenecky zaměřenou tělovýchovu Sokol, ještě jako pobočku organizace ve Vratimově.
K vlastnímu sloučení tělovýchovy pod pozdější název TJ
Sokol Horní Datyně dochází
11. 4. 1948.
Činnost nové organizace se
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pořádá v dalších letech lehkoatletické přebory. Funkci předsedy přebírá Zdeněk Lajčok,
který je ale při montáži tělovýchovného zařízení v roce 1972
smrtelně zraněn. Také na jeho
počest je pořádán deset let memoriál Zdeňka Lajčoka.
V dalších létech je činnost
stabilizovaná. Mimo základní
tělesnou přípravu a hromadná
vystoupení jsou v oblibě míčové hry, cvičení matek s dětmi
a v cvičení s hudbou.
Společenské změny po roce
1989 vedly k obnovení Klubu
českých turistů, ke kterému se
přihlásil i náš odbor turistiky,
i když nadále zůstává součástí
TJ. Také tělovýchovná jednota
upouští v roce 1992 od názvu
Sokol a od roku 2016 je zapsaným spolkem s oficiálním názvem TJ Horní Datyně, z.s.
Tělovýchovná jednota vybudovala tenisové kurty. Ve
spolupráci s městem Vratimovem bylo postaveno asfaltové
víceúčelové hřiště a provedeno
zateplení budovy tělocvičny.
Také chata na Morávce se stále modernizuje. Všechny práce
provádějí členové TJ v rámci
brigád. Chatu využívají členové tělovýchovné jednoty, ale
také ostatní veřejnost. V současné době působí v rámci
tělovýchovné jednoty oddíly
volejbalu, jógy, minikopané,
cvičení žen v různých formách
a cvičení rodičů s dětmi.
Připravila
Mgr. Zdeňka Zemanová
předsedkyně TJ Horní Datyně

informace občanům

Skutečně zdravá školka
Mateřská škola Vratimov, která je držitelem bronzového certifikátu Skutečně
zdravá škola, se snaží i v tomto školním
roce posunout výše kvalitu stravování dětí
a vytvářet tak správné stravovací návyky
již od jejich útlého věku. Aktuálně jsme
se proto zaměřili na postupné snižování
spotřeby cukru. Z tohoto důvodu jsme požádali rodiče o spolupráci, a to konkrétně
v přípravě oslav svátků a narozenin dětí
v MŠ. Tyto oslavy chceme vést ve zdravějším stylu formou ozdobných ovocných
mís či sušeného ovoce.
Žádnou změnu však nejde uskutečnit bez
aktivního zapojení zúčastněných, v tomto
případě i zaměstnanců MŠ. Velký dík patří
kuchařkám ze školní jídelny, které se podílí na přípravě zeleninových talířů v rámci
dopoledních svačinek. Mísy upravují do
líbivých tvarů různých zvířátek a obličejů,
aby se staly pro děti lákavé a stravování se
tak stalo požitkem nejen pro ústa, ale také
pro oči.
Rovněž příprava mikulášských a vánočních balíčků proběhla na sklonku loňské-

I sladká nadílka může být zdravá.

Zelenina láká děti i díky hezké úpravě.
Foto: MŠ Vratimov

ho roku v jiném duchu. Místo klasických
„dobrot“, jako jsou bonbóny, čokolády
a vánočních kolekce, si děti mohly pochutnat na nadílce plné cizokrajného ovoce,
smoothie tyčinek, na ovocném pyré, vitaminátoru i na marlence sneku, která neobsahuje konzervanty a je slazená medem.
Největší dík však patří rodičům, kteří
nám aktivně pomáhají realizovat změny
ve stravování. I v dnešní uspěchané době
si najdou čas na přípravu ovocných špízů,
ovocných mís či jinak nazdobených talířů.
Však posuďte sami. Kdo by z vás nechtěl
ochutnat…
Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimov

Turisté zvou na
společné jednání
Zasněžené hory a parta kamarádů, kteří se nebojí vytáhnout paty z přetopených domů
a panelákových obydlí. Tak vypadala
Miniškola zimního táboření, kterou
uspořádal v druhé polovině ledna Klub
českých turistů Slezská brána Horní
Datyně u Izidorovy zvoničky v Hrádku
ve Slezských Beskydech. Poděkování
za přípravu a průběh, ukázky táboření
a vaření v zimní přírodě patří hlavním
organizátorům Miniškoly Janě Stachové
a Romanu a Karlu Stachovým.
Nyní se hornodatyňští turisté připravují na ostrý start do jarního období.
K upřesnění turistických akcí v dubnu
až červnu svolávají na úterý 12. března
rozšířené zasedání výboru KČT v klubovně na hřišti, na které jsou zváni
všichni cvičitelé, vedoucí, organizátoři
a další zájemci. Začátek je v 18 hodin.
Za výbor KČT Horní Datyně
Jan Tlolka, Jan Sládek

Hlavní instruktorka Miniškoly zimního táboření Jana Stachová při vaření v přírodě.
Foto: KČT Horní Datyně

Rovnovážka pomáhá rodičům s návratem do zaměstnání
Město Vratimov se v posledních letech
stává oblíbeným místem pro život. Přibývá zde rodin s malými dětmi, což dokládá
i rok od roku se zvyšující počet narozených vratimovských občánků. Rodičovství
a především období „rodičovské dovolené“ je nádherné, nicméně lidé vracející
se na trh práce musí řešit problém – jak
skloubit pracovní, osobní a rodinný život.
To s sebou nezřídka nese i nutnost změny
zaměstnání. Rodiče si v tomto období potřebují rozšířit a obnovit jak sociální, tak
odborné znalosti a dovednosti. Právě to
nabízí projekt Otvíráme bránu k zaměstnání, financovaný z ESF, Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím Místní
akční skupiny Slezská brána.
Díky neziskové organizaci Rovnovážka,
která stojí za myšlenkou a realizací projektu, se podařilo získat finanční prostředky

na pomoc jedenácti rodičům z Vratimova
a okolí (z toho deseti maminkám a jednomu tatínkovi) při restartu a přípravě k návratu na trh práce.
Od října 2018 probíhají ve vratimovském Domě dětí a mládeže jednotlivé
aktivity projektu, kterými jsou jednak tematické workshopy zvyšující sebevědomí
při návratu na trh práce (např. Sebeprezentace, Příprava na výběrové řízení, Pracovněprávní minimum a další), dále odborné
počítačové kurzy a kurz obchodní angličtiny. Zájemci, kteří se z důvodu péče o děti
rozhodli změnit profesi, mohou absolvovat
rekvalifikace.
Při vyhledávání práce a podpoře podnikání může každý účastník využít individuální poradenství. Sedmi účastníkům
projektu bude zprostředkováno zaměstnání, z toho čtyřem s využitím flexibilních
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forem práce (např. zkrácené úvazky, částečná práce z domova aj.).
„Jsme zatím v první třetině projektu
a máme velkou radost. Jak z kladné zpětné
vazby účastníků, tak ze skupiny samotné.
Jsou to velmi příjemní, inspirativní, po
informacích a osobním rozvoji dychtiví
lidé, se kterými se nám výborně spolupracuje. Jsme přesvědčeni, že stejně tak
dobře se bude s nimi spolupracovat jejich
budoucím zaměstnavatelům. Věříme, že
aktivity našeho projektu, které jsou pro
účastníky zdarma, je podpoří v úspěšném
návratu na trh práce. Všichni si přejeme,
aby jejich další pracovní cesta byla smysluplná a plně na ni využili svůj potenciál,”
uvedla předsedkyně Rovnovážky Klára
Tidrichová.
Za Rovnovážku, z.s
Iveta Kišová, koordinátorka projektu

informace občanům

Úspěšná Tříkrálová sbírka
Od 1. do 14. ledna proběhla tradiční celorepubliková Tříkrálová sbírka,
kterou na území Ostravy a okolí pořádají Charita Ostrava a Charita sv.
Alexandra. Také v našem městě koledníci v kostýmech tří králů navštěvovali obydlí, zpěvem koled přinášeli
lidem zvěst o narození Krista a žádali o příspěvek na pomoc sociálně
potřebným. Setkali se zpravidla s radostným přijetím a ochotou pomoci
lidem v nouzi. Převážnou měrou na
sbírku přispěli farníci římskokatolické církve při nedělní bohoslužbě dne
6. ledna.
Obsah zapečetěných kasiček spočítali a převzali v úterý 22. ledna na
městském úřadě za účasti místostarosty Davida Böhma koordinátoři pořádajících charit Veronika Curylová
a Zdeněk Staněk. Celkem se ve Vratimově a Horních Datyních vybralo
37 194 Kč, což je zhruba o 4 tisíce
více než loni.
Tříkrálová sbírka se konala letos
po devatenácté. Na území Ostravy
a okolí bylo v akci 405 pokladniček,
do nichž lidé vložili 2 230 753 korun.
65 procent výtěžku (1 449 989 Kč)
bude podle pravidel sbírky použito Tříkráloví koledníci v ulicích Vratimova.
na schválené místní projekty:
Foto: Mgr. Radmila Sládková

Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa (250 tis. Kč),
Podpora lidí bez domova v rámci
terénních programů Charitního domu
sv. Benedikta Labre (400 tis. Kč),
Podpora žen, mužů a dětí bez domova v Charitním středisku sv. Lucie
– sociální rehabilitace (300 tis. Kč),
Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše – rozvoj a obnova
materiálního zázemí služby (147 250
Kč),
Úprava kotelen a otopné soustavy
chráněných dílen Charity sv. Alexandra (143 749 Kč),
Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen
Charity sv. Alexandra (110 tis. Kč).
Částku 98 990 Kč získanou nad
rámec schválených záměrů využije
Charita Ostrava na předpokládaný
projekt Podpora matek s dětmi v tísni
v Charitním domě sv. Zdislavy – rozvoj služby azylového domu.
Všem dárcům náleží ocenění a poděkování.
JUDr. Šárka Vrchlabská
dobrovolná spolupracovnice
Charity Ostrava

Vynášení Moreny přivolává jaro
Vynášení Moreny či Morany je zvyk,
který se líbí a který si našel po celé republice spousty fanoušků. Zabydlel se
také v našich předškolních zařízeních.
„My vynášíme Morenu s různými obměnami každoročně,“ potvrdila nám zástupkyně ředitelky Mateřské školy Vratimov
Monika Chylinská. „Pokud je pěkné počasí, jdeme s dětmi k Ostravici společně
s rodiči, za nepříznivého počasí ji pochováváme v jezírku na školní zahradě.
Akce navazuje na didakticky zaměřené
činnosti v MŠ, kdy si celý týden povídáme s dětmi na dané téma,“ popsala.
Kdo, nebo co je Morena, ví dnes snad
každý. Ve věcné rovině je to ženská figurína ze slámy, roští a staré trávy, kterou
je třeba s příchodem jara zapálit a vhodit
do vody. V symbolické rovině jde o ztělesnění démona či královny zimy, kterou
očistné živly oheň a voda zničí a odnesou, aby mohlo vypuknout kýžené jaro.
Pro naše předky měl tento akt samozřejmě úplně jiný význam než pro nás.

Vynášení Moreny v MŠ Vratimov v roce 2018.
Foto: MŠ Vratimov
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V dobách před nástupem ústředního topení a vznikem luxusních ski resortů
byla zima obdobím chladu, hladu, nemocí a smrti. Pro staré Slovany bylo proto
vynášení Moreny významným rituálem
a projevem mocné magie, který měl zajistit, že zima konečně ztratí nad světem
vládu a umožní vyrašit novému životu.
Pro nás jde hlavně o zábavu. Je to ale
zábava hodnotná a poučná, protože nám
připomíná naše kořeny. A to je vždy povznášející a obohacující.
A kdy přichází čas vhodit Morenu do
vody? Po příchodu křesťanství byla přirozeně snaha tento pohanský obyčej potlačit. Pak ale církev podlehla síle této
tradice a určila pro ni jako termín Smrtnou neděli. To je neděle dva týdny před
Velikonocemi, která letos připadá na
7. dubna. Staří Slované vynášeli Morenu
v den jarní rovnodennosti, to znamená
20. nebo 21. března. Letos nastane astronomické jaro 20. března v 22.58 hodin.
(red)

informace občanům

Ligová soutěž stolních tenistů
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 pokračují ve své druhé
polovině a naši muži jeli na klíčová utkání do Olomouce
a Chropyně, potom doma přivítali obě družstva z Přerova.
Aktuální ligová tabulka po 16 odehraných kolech
vypadá takto:
1. KST Vsetín

16

11

4

1

153:84

42

2. TJ Ostrava KST D

16

12

2

2

152:86

42

3. TJ Sokol Šarovy

16

10

3

3

144:91

39

4. TTC Frýdlant

16

10

2

4

132:101

38

5. TTC Ostrava Poruba

16

9

1

6

125:108

35

6. SK Přerov A

6

9

1

6

122:109

35

7. TTC Bolatice

16

7

1

8

119:125

31

8. TJ Chropyně

16

6

3

7

127:125

31

9. TTC MG Odra GAS
Vratimov

16

4

2

10

111:130

26

10. TJ Sokol Olomouc

16

4

1

11

90:139

25

11. Orel Zlín

16

4

0

12

79:134

24

12. SK Přerov B

16

0

0

16

38:160

16

Velký úspěch zaznamenali vratimovští hráči na loňském mistrovství
v mini ping-pongu v Ostravě. Vítězem se stal Jiří Skalický z Vratimova,
finále čtyřhry bylo pouze záležitostí vratimovských hráčů (na snímku).

Poslední čtyři výsledky našich stolních tenistů od posledního
čísla Vratimovských novin:
TTC MG Odra GAS Vratimov – TJ Sokol Olomouc 9:9; –
TJ Chropyně 5:10; – Přerov A 4:10; – Přerov B 10:2.
Na příští utkání zajíždí TTC MG Odra GAS Vratimov na
klíčové zápasy do Zlína a Šarov, které pravděpodobně rozhodnou
o konečné podobě tabulky. Rovněž čelo tabulky se rozmotává,
ale zdá se, že o mistra ligy si to rozdají oddíly Vsetína a Ostravy,
i když Šarovy a Frýdlant také ještě nejsou úplně bez šancí, vždyť
do konce základní části zbývá ještě šest zápasů. Náš oddíl však
zajímá především konec tabulky…
Jinak ve dnech 1. až 3. března proběhne v Teplicích Mistrovství ČR jednotlivců mužů a žen ve stolním tenisu, kam se poprvé

Jiří Skalický (uprostřed) s trofejemi pro vítěze.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

v historii našeho oddílu probojovali hned tři hráči z TTC MG
Odra GAS Vratimov!
Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

Kdy na fotbal
Přehled mistrovských utkání mužů FC Vratimov hraných doma:
Muži B
Městský přebor
Ne 31. 3. 10:30
Ne 14. 4. 10:30
Ne 28. 4. 10:30
Ne 12. 5. 10:30
Ne 2. 6. 10:30
Ne 16. 6. 10:30

Muži A
1. A třída skupina B
So 30. 3. 15:30 Baník Albrechtice
So 13. 4. 16:00 Dobrá
So 27. 4. 16:30 Staré Město
So 11. 5. 16:30 Libhošť
So 25. 5. 17:00 Jablunkov
So 1. 6. 17:00 Jistebník
So 15. 6. 17:00 Bystřice
9

Polanka B
Hrušov
Dolní Lhota
Koblov
Rychvald
Lhotka

informace občanům

Kluziště sloužilo
šest dní
Je to tak trochu Sisyfovská práce,
přesto se skupinka nadšenců z uskupení
Ice hockey Jambes Time out také letos
odhodlala připravit pro občany Vratimova na bezplatně zapůjčené ploše
u stadionu zimní kluziště. Bruslit se na
něm začalo 22. ledna a pak podle toho,
jak bylo možné připravit led. „Je pravda,
že počasí nám zatím moc nepřálo, ale i
tak šest dní provozu za tu radost pro děti
i dospělé stojí,“ sdělil nám v polovině
února jménem Ice hockey Jambes Time
out Kamil Hrabec. Jen pro zajímavost,
příprava kvalitní ledové plochy trvá tři
dny a tři noci nonstop. „Pak už je radost
si užívat bruslení a hokeje. Po každém
dni je ale třeba ledovou plochu opět
upravit a zalít vodou,“ dodal Hrabec.
(red)

Akce Domu dětí a mládeže
Chemical laboratory
V sobotu 2. března s přihlášenými dětmi proměníme DDM Vratimov v chemickou laboratoř. Co budeme zkoumat?
Vodu, která je všude kolem nás a je samozřejmostí každodenního života. Akce je
určena pro děti ve věku 8–12 let.
Bližší informace: Renáta Míčková, tel.
739 201 078, r.mickova@ddmvratimov.cz.
Výprava za koňmi
V neděli 17. března se vydáme na výpravu,
během níž se děti dozvědí, kolik toho kůň
sní na večeři, kolik potřebuje pohybu a co
dělá, když se zamiluje. Součástí prohlídky
jízdárny bude projížďka na koni pro začátečníky. Po tomto zážitku se vydáme na
malý oběd a procházku. Výlet je ideální
příležitostí na seznámení s tak krásným
zvířetem, jako je kůň. Akce je určena pro
širokou veřejnost ve věku od 6-15 let.
Bližší informace: Klára Pastorková, tel.
607 516 187, k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
Cesta za pitnou vodou
Dvoudenní výprava za poznáním Pitná
voda začíná v pátek 22. března a končí
v sobotu 23. března. Má jeden velký cíl.
Přiblížit a ukázat dětem proces, jehož výsledkem je pitná voda v kohoutku každé
domácnosti, podniku, zařízení... Akce je
určena pro děti ve věku 8–12 let.
Voda je základní podmínkou života. Bohužel i my dospělí většinou neznáme koloběh přeměny odpadní vody na pitnou

Lukáš Kaim, Kamil Hrabec a Martin Kupka
při přípravě kluziště.
Foto: Ice hockey Jambes Time out

Městská knihovna informuje

Městská

knihovna
VRATIMOV

Březen – měsíc čtenářů

Knihovna v březnu nabízí:

Oblíbená akce Noc s Andersenem se
uskuteční v noci z pátku 29. na sobotu
30. března. Nazvali jsme ji Kam létal Albatros. Upozorňujeme rodiče, že akce se
může zúčastnit pouze 20 dětí a přednost
mají registrovaní čtenáři knihovny. Sraz
je v pátek v 16.45 hodin. Děti by měly
mít na sobě kostým pohádkových postav.
Budeme soutěžit, vyrábět ve výtvarné
dílně a také si číst těsně před spaním. V
sobotu 30. března bude akce ukončena
v 8.30 hodin. Těšíme se na všechny zúčastněné děti.
Upozorňujeme čtenáře, že v pátek 30.
března bude knihovna z důvodu příprav
na tuto akci uzavřena.

• Setkání s knížkou. Akce konaná
v rámci projektu S knížkou do života se uskuteční 6. března od 10 hodin
pro maminky s dětmi do 3 let. Budeme
číst, hrát si a povídat.
• Pro školní družiny besedu Vodníci
a vodníčata,
• Soutěž pro dětské čtenáře Malý princ
a jeho planety,
• Výstavu Nakladatelství Albatros
oslavuje v chodbičce knihovny,
• Knihobudku – knihy z projektu Druhý život knih – dejte knihám druhou
šanci,
• vyhlášení NEJ čtenáře roku 2018.
Více na www.knihovna-vratimov.cz,
facebook: www.1url.cz/mt9zk.
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vodu. V pátek se setkáme s pracovníkem
krajské hygienické stanice Ostrava, který
nám ukáže, co vše obnáší pojem „pitná
voda“. Přespíme v DDM Vratimov a v sobotu vyrazíme do sviadnovské čistírny odpadních vod, kde uvidíme na vlastní oči,
jak se čistí odpadní vody na pitnou vodu.
Akce je součástí projektu Šablony II. pro
Dům dětí a mládeže Vratimov a je spolufinancován Evropskou unií.
Bližší informace: Renáta Míčková, tel.
739 201 078, r.mickova@ddmvratimov.cz.
Předtáborová víkendovka
O víkendu 29.–31. března se na základně Myšinec koná Předtáborové setkání LDT Avengers. Zde se mladí agenti
S.H.I.E.L.D.u potkají se všemi Avengers
a pomocí her a soutěží se dozví, jaká bude
připravená celotáborová hra. Pouze pro
děti přihlášené na LDT Avengers: Záchrana světa před Ultronem.
Bližší informace: Věra Pacíková, tel.
734 443 694, v.pacikova@ddmvratimov.cz.
Infoschůzka k dětskému táboru
V úterý 5. března od 18 hodin se koná
v Domě dětí a mládeže Vratimov infoschůzka pro rodiče a děti, kteří se chtějí
dozvědět více o pořádání letního dětského tábora s názvem Škola čar a kouzel
v Krásné. Na schůzce se mohou seznámit
s vedoucími, kteří budou tábor personálně zajišťovat. Zodpovíme všechny dotazy týkající se táboru. Schůzky se mohou
zúčastnit i děti, které jsou přihlášené nebo
mají zájem a zatím se rozmýšlejí. S sebou
přezůvky.
Bližší informace: Věra Pacíková, tel.
734 443 694, v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Místní knihovna
Horní Datyně informuje
Nabídka knihovny v březnu
– měsíci čtenářů:
• nově přihlášení čtenáři mají
registraci zdarma,
• do 25. března trvá v chodbičce
knihovny výstava Beskydy,
• pro dětské čtenáře soutěž Malý
princ a jeho planety,
• akce Čtenáři čtenářům – čtenáři si
mohou vyměnit starší a přečtené
knihy.
Více na www.hornidatyne.knihovna.info, facebook: www.1url.cz/zt54U.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

informace občanům

Obrazy, které hladí duši

Půvabné obrázky plné poezie, létání,
úsměvů, fantazie a pohádkových představ.
Tak lze charakterizovat tvorbu herečky
a výtvarnice Emmy Srncové a její dcery,
herečky Barbory Srncové. Vratimovská
galerie ve Společenském domě představí díla obou autorek na výstavě nazvané
Obrazy – Emma a Barbora Srncovy, jejíž
vernisáž se uskuteční v úterý 12. března.
Přijedou Barbora Srncová a její životní
partner – herec, moderátor, zpěvák a spisovatel Petr Rajchrt.
Samotná výstava potěší zejména zájemce o kvalitní naivní umění. To prezentuje

zejména Emma Srncová, která dokáže svými snovými malůvkami rozdávat pohodu
a probouzet fantazii. I proto se líbí stejně
tak dospělým, jako i dětem. Je zajímavé,
že malovat začala až v dospělém věku a živit se jím až kolem čtyřicítky. Přesto stihla
uspořádat více než 170 výstav doma i v zahraničí – v Německu, Itálii, Velké Británii,
Belgii, Španělsku, Monaku, Švýcarsku,
Portugalsku, Rakousku či na Slovensku.
Její dcera Barbora se odmalička pohybovala v uměleckém prostředí. Ve své
výtvarné práci kráčí ve šlépějích svojí
maminky. Nakolik je její tvorba podobná
a nakolik jiná, zhodnotíte při prohlídce
společné expozice.
Motto výstavy zní: Nechte se zavést do
světa fantazie Emmy a Barbory Srncových
na výstavě obrazů, o nichž lidé říkají, že
hladí duši! Nakolik je pravdivé, se přesvědčíte při návštěvě Vratimovské galerie.
Ta je otevřena vždy ve středu a čtvrtek od
16 do 19 hodin a během pořadů. Individuálně lze prohlídku dohodnout na telefonu
595 700 751. Výstavu pořádá Kulturní
středisko Vratimov, přístupná bude do
16. května.
(red)

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

Kino praskalo ve švech
Poslední dva lednové dny praskalo vratimovské kino Hvězda ve švech. U příležitosti pololetního vysvědčení zaplnili hlediště žáci z Vratimova a okolí, pro něž
pracovníci kulturního střediska promítli pohádkové filmy Čertoviny, Malá čarodějka
a Jumanji: Vítejte v džungli! Doufejme, že stejně příjemné dny strávily děti doma
o pololetních prázdninách.
(red)

Kino Hvězda zpříjemnilo dětem poslední dny prvního pololetí.

Foto: KS
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Březnový trhák:

Bohemian
Rhapsody

Vratimovské kino Hvězda připravilo pro milovníky filmového umění
opravdovou lahůdku: poslední březnovou středu od 19 hodin promítne nejúspěšnější film české historie Bohemian
Rhapsody. Snímek pojednávající o skupině Queen a jejím zpěvákovi Freddiem
Mercurym, který jeho tvůrcům vynesl
Zlatý glóbus za nejlepší drama a zlatou sošku glóbu pro nejlepšího herce
(Rami Malek), překonal v návštěvnosti
i první trojrozměrnou podívanou Avatar (2009) a stal se nejvyhledávanějším
filmem v českých kinech. Začátkem
února, za pouhých 14 týdnů od zahájení
promítání v České republice, ho vidělo
podle Unie filmových distributorů více
než 1,43 milionu diváků! A zájem o něj
stále neklesá. Nyní ho uvidíme v pohodlí vratimovské Hvězdy.
(red)

informace občanům

Dotazník zájmu občanů o výměnu kotlů v III. výz
Město Vratimov zvažuje zapojení do výzvy 1/2019: Program
bezúročných půjček na výměnu kotlů v rámci Národního programu Životní prostředí. Příspěvek je určen na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva (emisní třída I. a II.,
případně neznámá) formou bezúročné půjčky fyzickým osobám
poskytované obcí. Cílem dotazníku je získat informace o tom, kolik občanů města Vratimova by mělo zájem o výměnu kotle v III.
výzvě kotlíkových dotací a případně v jakém počtu by chtěli využít bezúročnou půjčku.
III. výzva kotlíkových dotací by měla proběhnout od poloviny
května 2019 až do vyčerpání 10 tisíc žádostí pro Moravskoslezský
kraj. Lze vyměnit pouze kotle na pevná paliva I., II. nebo neznáme
emisní třídy za kotle na biomasu (automatické nebo manuální),

tepelné čerpadlo a kondenzační kotel. Půjčky lze dosáhnout jen
v případě, že se občan zapojí do III. výzvy kotlíkových dotací.
Rádi bychom od vás občanů získali nezávaznou zpětnou vazbu,
abychom zjistili, jak velký by byl zájem především o bezúročné
půjčky na výměnu nevyhovujících kotlů. Vyplněný dotazník můžete v termínu do 1. dubna 2019 odevzdat v kanceláři č. 10 Městského úřadu Vratimov, zaslat na adresu Městský úřad Vratimov,
odbor VaŽP, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov, anebo vložit do
schránky označené nápisem „Náměty a připomínky občanů“, která se nachází v přízemí budovy městského úřadu, případně naskenované mailem zaslat na adresu: baran.meu@vratimov.cz.
Mgr. Roman Baran
odbor VaŽP

DOTAZNÍK
Já, níže podepsaný, bych měl zájem o bezúročnou půjčku na výměnu nevyhovujícího kotle
1. Jméno příjmení:
2. Adresa:

3. Tel.:
4. E-mail:
5. Stáří domu
 

Novostavba do 5 let



10 a více let



20 let



Více než 30 let

6. Jaké energetické úspory jste na vašem domě provedli?
 

Zateplení fasády

 

Výměna starých oken za energeticky úspornější

 

Žádná z výše uvedených možností

7. Jaké typy kotle máte?
 

Kotel na plyn

 

Kotel na uhlí

 

Kotel na pelety

 

Topím dřevem

 

Tepelné čerpadlo

 

Elektrické topení

 

Jiné:
12

informace občanům

zvě kotlíkových dotací pomocí bezúročné půjčky
8. Který kotel více využíváte a kdy?
……………………………………………………………………………………………………………………………
9. Víte o tom, že od roku 2022 budete moct provozovat pouze kotel na tuhá paliva, který splňuje minimálně 3.
emisní třídu?
 

Ano

 

Ne

10. Víte, jakou emisní třídu kotle máte?
 

Nevím

 

1. emisní třídy

 

2. emisní třídy

 

3. emisní třídy

 

4. emisní třídy

 

5. emisní třídy

11. Věděli jste, že máte zákonnou povinnost provádět jednou za 3 kalendářní roky kontrolu technického stavu
a provozu vašeho kotle?
 

Ano

 

Ne

12. Věděli jste, že je povinnost mít pravidelně kontrolovaný odvod spalinových cest? U pevných paliv je to
2x ročně u plynných a kapalných 1x ročně.
 

Ano

 

Ne

13. Věděli jste, že je povinnost mít pravidelně kontrolovaný odvod spalinových cest? U pevných paliv je to
2x ročně u plynných a kapalných 1x ročně.
 

Ano

 

Ne

14. Máte zájem získat až 80 % dotaci na výměnu kotle? (75-80 % podle vybraného typu kotle, 15 000 Kč příspěvek Moravskoslezského kraje a 5 000 Kč město Vratimov)
 

Ano

 

Ne

15. Máte zájem o bezúročnou půjčku od obce, která vám pokryje veškeré náklady spojené s výměnou vašeho
starého kotle?
 

Ano, prosím o více informací

 

Ne

Datum:
(Vlastnoruční podpis)
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kulturní okénko
informace
občanům

Vášnivé barvy Antonína Kroči
Kulturní veřejnost se s dílem tohoto
pozoruhodného malíře mohla seznámit
díky stovce výstav: od rodných Hukvald
přes Prahu, Ostravu, Frýdek-Místek,
Opavu, Plzeň a Liberec až po Vídeň,
Varšavu či Berlín. Vystavoval několikrát
mj. i v Novém Jičíně, Frenštátě, Příboře,
Brušperku a v roce 2013 také zde ve Vratimově. Mezi prostory, které Kročovy
obrazy poctily svou přítomností, najdeme řadu významných uměleckých galerii
i muzeí. Kročovu dílu se věnovalo hned
několik význačných osobností české historie umění.
Je udivující, s jakou vizionářskou urputností a neochvějnou malířskou jistotou pracuje Kroča na odhalování lidského nitra. V písni Out Of The Blue použil
básník a rocker Neil Young verš: It's better to burn out - than to fade away (tedy:
Je lepší vyhořet, než vyhasnout). Souvislost s Kročovým silovým způsobem
života, neznajícím kompromisy, se zdá
dost zjevná. Malíř tvoří prakticky celý
život ve svém rodišti. Jeho ateliér (bývalá rychaltická škola na hranici rodného
Sklenova) je sice přístupný veřejnosti,
ale současně je Kročovou „klášterní celou“. Kroča je jako vzácný endemit, jenž
si svou jedinečnost uchovává v klauzuře
lašského venkova, stranou velkých kulturních center. Pravým smyslem jeho
života je intenzita malířské práce. Jeho
život se vlastně malbou uskutečňuje. Je
mužem s naturelem Paula Gauguina. Re-

Reprodukce autorova obrazu s názvem Milada,
1980

zolutní a přímý, rozhodně nelpí na společenských konvencích. Za úspěch považuje, když jeho obrazy diváky oslovují.
Jeho vnitřní malířská energie je živena
snahou proniknout hluboko pod povrch
tváře či těla, do spleti nervů, mezi záškuby svalových úponů, odpovědných za
mimiku obličeje, do centra nervové tkáně
mozku i k zónám živočišné sexuality. Jak
sám říká, „napojuje se na DNA“ krajiny
a člověka.
Významný český teoretik umění Jan
Kříž kdysi přirovnal charakter Kročo-

vy tvorby k německému uměleckému
proudu Die Neue Wilde (Noví divocí).
K proudu, který v mnoha ohledech navazoval na pudovost a nespoutanou živočišnost malířů legendární avantgardní
umělecké skupiny Cobra (založena 8. listopadu 1948 v Paříži umělci z Kodaně,
Bruselu a Amsterodamu, činná v letech
1948–1951).
Zajímavostí je, že jeden z členů této
skupiny, Asger Jorn, spolupracoval s brněnskou revuí BLOK Ludvíka Kundery
a Františka Kalába. Hnutí Cobry, v němž
došlo ke kombinaci abstraktního a neabstraktního expresionismu, mělo značný vliv na evropské poválečné umění
a zprostředkovaně se tak týká i kořenů,
z nichž vychází expresionismus Kročův.
Autor si zaslouží zvláštní pozornost
nejen s ohledem na své rodiště a působení v regionu, s ohledem na své postavení
v kontextu soudobého českého výtvarného umění, ale především pro výraznou
kvalitu malby, nezaměnitelný senzualismus a fascinující výraz na pomezí nové
figurace a expresivní abstrakce.
Vloni oslavil malíř sedmdesátku a letos, u příležitosti křtu jeho monografie,
převezme na Hukvaldech, vedle slavných
rodáků spjatých s kulturní historií obce malíře Jana Václava Sládka a především
Leoše Janáčka - čestné občanství. Robustní osobnost Antonína Kroči svým
rozsáhlým impozantním dílem obec viditelně reprezentuje.
-ptb-

Kronika města Vratimova, část 86, 1945
Při nástupu německých armád proti Polsku byla vojenským autem přejeta a usmrcena Anna Břenková.
K těmto obětem přistupuje pak při bombardování a postupu fronty deset zabitých
občanů a pět občanů, kteří padli při osvobozovacích bojích. Zabiti byli:
Karel Bardoň, výše již uvedená Anna
Břenková, Stanislav Kaloč, Alois Klega,
Anna Kubicová, Milan Lichnovský, Egon

Tak vypadala v roce 1945 vratimovská továrna.
Válkou nebyla vůbec poškozena.
Foto z knihy Albína Dobeše Kniha o Vratimově

Paskovský, Ludvík Pěčka, František Sabela, Jan Vašíček.
V osvobozovacích bojích padli:
Adolf Budín,
Miroslav Gajdošek (z Hrabové, padl na
půdě Vratimova)
Oldřich Mužík (padl jako příslušník zahraniční armády u Dunkerque ve Francii)
Milan Sklář,
Josef Skopal.
Kromě toho padli na půdě Vratimova
dva Rusové, seržant Georgiu Sein, druhý
neznám.
Bližší o těchto obětech je uvedeno
v knížce, kterou vydal pisatel této kroniky:
„Žalujeme!“
Památku těchto hrdinů a mučedníků zachová občanstvo ve vděčné paměti.
Druhý národní výbor
Dne 3. června byl zvolen aklamací při
voličském shromáždění v zahradě Sokolovny tento druhý národní výbor, sestavený ze čtyř politických stran: komunistické,
14

národní, sociálně demokratické a lidové:
(Jiné možnosti volby demokratické zatím
nebylo)
Adamus Antonín, rolník č. 77. lid.
Adamus Josef, horník č. 327. kom.
Adamus František, úředník č. 296. soc. d.
Mojžíšek Albrecht, řídicí učitel v. v. č.
341. nár. s.
Dubík Vilém, horník č. 51. nár. soc.
Hrbáček Adolf, sedlář č. 251. nár. soc.
Hrdý Miloš, str. zámečník č. 342. tenkrát
soc. dem.
Jureček Josef, hostinský č. 13. lid.
Kogut Stanislav, hutník č. 382. kom.
Křížek Josef, učitel č. 210. soc. d.
Kuboň Boleslav, horník č. 180. kom.
Kubíček Alois, holič č. 357. kom.
Laskavský František, horník č. 305. kom.
Lubojacký Alfred, učitel č. 60. lid.
Matušková Leopolda, č. 381. ženy
Mazáč Lukáš, dělník č. 178. kom.
Mlýnek Emil, úředník č. 194. sod. d.
(pokračování příště)

informace občanům

Klárka s Terkou hrají u nás rády
O žádné vlasy Dědeček Vševědeček
nakonec ochuzen nebyl, za to děti byly
bohatší o další hezký zážitek. Divadelní
pohádka Myška Klárka, veverka Terka
a tři vlasy Děda Vševěda, se kterou se
prezentovalo 20. ledna v kinosále vratimovského Společenského domu divadélko Ententýky, byla veselá, rozverná
a také trochu poučná, jak už má správná
pohádka pro děti být. Spontánní reakce

malých diváků více než dosvědčovaly,
že mířila přesně. Možná i proto, že dámy
z Ententýky hrají ve Vratimově rády.
„Vystupujeme tady na poutích, rozsvícení vánočního stromku a samozřejmě
v rámci nedělních divadelních pohádek.
Vždy tady hrajeme rády, jsou tu totiž fajn
děti,“ prozradila Kateřina Řeřichová alias
myška Klárka s tím, že s další pohádkou
sem přijedou 19. května.
(red)

Pro knihu
do knihobudky

Knihobudka na Radničním náměstí.
Kateřina Řeřichová (myška Klárka) a Hana Dvořáčková (veverka Terka) mají vratimovské děti
rády. Náklonnost je oboustranná.
Foto: KS

Ob
bjím
mejjme se,, do
oporučuje numeroložka
Nezávislost, emocionální síla, všestrannost, tvořivost, družnost, intenzívní
komunikace. Přesně toto budou klíčové
tendence charakteristické pro letošní rok.
Tak to alespoň vidí numeroložka Dagmar
Halotová, která vystoupila koncem ledna
ve Vratimovské galerii s přednáškou Rok
2019 z pohledu numeroempatie.
A abychom si tento rok opravdu užili,

přidala i několik zajímavých rad. K pohodě přispěje psát si deník, tvořit básně,
zpívat české mantry jako „Lásko, bože,
lásko“ a nahlas číst.
Hlavně bychom ale měli být k sobě
hodní a hodně se objímat, nejlépe 12 krát
denně. „Vždyť objetí nic nestojí a přitom
nám poskytne nenahraditelné emoce,“
doporučila Halotová.
(red)

Dagmar Halotová přednáší v prostorách Vratimovské galerie.

Foto: KS

15

Chcete-li si přečíst hezkou knihu a nechce se vám zrovna jít do knihovny, máte
ve Vratimově jedinečnou šanci. Zastavte se na Radničním náměstí a vstupte do
knihobudky. Ta – jak hlásá knihobudkový slogan – dává knihám druhou šanci
a nabízí vždy poměrně širokou škálu
titulů. Až vybranou publikaci přečtete,
můžete ji vrátit, a máte-li doma knihu,
kterou už nepotřebujete nebo o kterou
se chcete rozdělit, můžete ji tam zanést
také. Je to jednoduché, ale funguje to.
„Vlastně všechno v knihobudce je od
lidí, našich knih je tam asi deset,“ prozradili nám v Městské knihovně Vratimov, která se o zařízení stará.
Vratimovská knihobudka funguje od
roku 2017 a dočkala se už i zařazení na
celostátní seznam knihobudek na webu
knihobudka.cz. Pokud to ještě neopravili, najdete ji tam jako „Radimov, Radniční náměstí“.
(red)

Knihobudka nabízí poměrně širokou škálu
titulů.
Foto: KS

informace občanům
společenská
rubrika

VZPOMÍNÁME
Vše zmizí, jen stopy Tvé práce
a lásky zůstanou.

Čím jsi pro nás byl, ví jen ten,
kdo ztratil.
Dne 29. března 2019 vzpomeneme
9. výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka, pana

Dne 31. 3. 2019 vzpomeneme
100. výročí narození
pana

Oldřicha Plevy.

Oldřicha Břenka

S láskou vzpomínáme. Manželka
a dcery s rodinami.

z Horních Datyň.
Vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 28. března si připomeneme
4. výročí úmrtí
pana

Tichou vzpomínkou jsme si 2. března
připomněli nedožité 85. narozeniny
pana

Antonína Bednáře.

Ladislava Rumánka.

S láskou vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinou.

S láskou vzpomínají manželka, synové
a dcera s rodinami.

Dne 10. března 2019 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní

Dne 19. března vzpomínáme smutné
výročí úmrtí naší maminky,
paní

Miroslavy Chudějové.

Věry Hanákové.

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 28. března si připomeneme
5. výročí úmrtí
paní

Dne 25. března vzpomeneme 14. smutné
výročí, kdy nás opustil
pan

Magdaleny Špokové

Miroslav Zajac.

a dne 1. dubna vzpomeneme nedožitých
70 let. S láskou manžel,
syn a syn s rodinou.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

BLAHOPŘEJEME

Už jen kytičku na hrob můžem ti dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 20. března se dožívá 90 let naše
dlouholetá členka Spolku seniorů
paní

Dne 7. března 2019 vzpomeneme
6. smutné výročí úmrtí
paní

Anna Vašíčková.

Marie Vlčkové.

K tak významnému životnímu výročí
hodně zdraví, radosti, štěstí a mnoho
dalších spokojených let přeje celý
Spolek seniorů.

S láskou vzpomínají dcery Radka
a Soňa s rodinami.
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Divadlo——verze
OCHOTNICKÉ PŘEDSTAVENÍ
divadelního spolku

Yasmina Reza

LORDI Orlová
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5. dubna v 18 hodin
Kulturní dům Horní Datyně
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Vstupné 70 Kč
Vstupenky v prodeji
od 4. března v pokladně
Kulturního střediska Vratimov.
Informace na tel. 595 700 751

KULTURNÍ STŘEDISKO
VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4
www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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$QLPRYDQê¿OPRIDVFLQXMtFtSRVWDYČPODGpKR
/HRQDUGDGD9LQFLNWHUêGtN\VYêPY\QiOH]ĤPD]D
SRPRFLNDPDUiGĤ]DåLMHQHXYČĜLWHOQiGREURGUXåVWYt

.UWNRYDGREURGUXçVWYt
VRERWDEĢH]QDYKRGLQ

6RERWQtSURPtWiQt
ý5SiVPRDQLPRYDQêFKSRKiGHN
SURQHMPHQãt
9VWXSQp.þSĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH=GHQČN0LOHU
3RKiGN\.UWHNDÀpWQD.UWHNDRUHO.UWHNDKRGLQ\.UWHNDSUDPHQ
.UWHNDU\END.UWHNDYODãWRYNDDGDOãtSRKiGN\

&HVWDYHGHGR7LEHWX
VWĢHGDEĢH]QDYKRGLQ

ýHVNRVORYHQVNRGRNXPHQW
)LOPRYê
9VWXSQp.þSĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
GRNXPHQW
5HåLH9ODGLPtU6tV
9\SUDYČþ.DUHO+|JHU
8QLNiWQtGRNXPHQW]DFK\FXMtFtQHOLGVNpSRGPtQN\SĜL
VWDYEČVLOQLþQtPDJLVWUiO\Y7LEHWXDåLYRWWDPQtFKOLGt
6QtPHNE\OQDNRQFLOHWFHQ]XURX]DNi]iQ

6QďKRYiNUiORYQD9]HPL]UFDGHO

5RGLQQê¿OP

VWĢHGDEĢH]QDYKRGLQ
5XVNRDQLPRYDQiSRKiGNDYþHVNpP]QČQt
5RGLQQpYVWXSQp GRVSČOêGtWČ .þ
MHGQRWOLYpYVWXSQp.þSĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH5REHUW/HQFH$OH[HM&LFLOLQ
9GDOãtPSRNUDþRYiQtSRSXOiUQtDQLPRYDQpVpULHVHVWĜHWQHVYČW
NRX]HODNRX]HOQtNĤVNUiOHP+DUDOGHPNWHUêVHUR]KRGQH]EDYLW
VYČWYHãNHUpPDJLHDþDU'RNiåHPXYWRPQČNGR]DEUiQLW"

%RKHPLDQ5KDSVRG\
VWĢHGDEĢH]QDYKRGLQ

1HM~VSČãQČMãt¿OP
9%86$åLYRWRSLVQêKXGHEQt¿OP
þHVNpKLVWRULH
9VWXSQp.þQHYKRGQpSURGČWLGROHW
9SĤYRGQtP]QČQtVþHVNêPLWLWXON\
5HåLH%U\DQ6LQJHU
)LOPMHRVODYRXURFNRYpVNXSLQ\4XHHQMHMLFKKXGE\DSĜHGHYãtP
)UHGGLHKR0HUFXU\KRNWHUêVHVYRXWYRUERXLåLYRWHPVWDOMHGQtP
]QHMYêUD]QČMãtFKXPČOFĤQDVYČWČ
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kam ve městě
informace občanům
NÁZEV AKCE

DATUM

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1.

Městský ples (vyprodáno)

20:00

Společenský dům, Město Vratimov

2.

Sokolský ples Šibřinky

19:30

Sokolovna, TJ Sokol Vratimov

3.

Maškarní bál pro děti MiniŠibřinky

16:00

Sokolovna, TJ Sokol Vratimov

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

Leo Da Vinci: Mise Mona Lisa

17:00

Kino Hvězda Vratimov, rodinný film

7.

Na začátku roku

16:00

Vratimovská galerie, výstava skupiny Trojice

9.

Krtkova dobrodružství

10:00

Kino Hvězda Vratimov, sobotní promítání pro
nejmenší

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

17:00

Vratimovská galerie, vernisáž

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Kréta – země bohů, přírodních krás
a tekutého zlata

18:00

Společenský dům, přednáška

Cesta vede do Tibetu

19:00

Kino Hvězda Vratimov, dokument

14.

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

16.

Dětský karneval SDH Horní Datyně

15:00

Kulturní dům Horní Datyně

17.

O líném Honzovi

10:00

Společenský dům, nedělní divadelní pohádka

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Sněhová královna: V zemi zrcadel

17:00

Kino Hvězda Vratimov, rodinný film

21.

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

26.

Zamilovaný sukničkář (vyprodáno)

19:00

Společenský dům, Divadelní společnost Háta

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Bohemian Rhapsody

19:00

Kino Hvězda Vratimov, nejúspěšnější film
české historie

Obrazy – Emma a Barbora Srncovy

16:00

Vratimovská galerie, výstava

Princezna ze mlejna

16:00

Společenský dům Vratimov, muzikálová
divadelní pohádka

Fotbal: FC Vratimov A – Baník Albrechtice

15:30

Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B

Fotbal: FC Vratimov B – Polanka B

10:30

Stadion FC Vratimov, muži, Městský přebor

6.

12.

13.

20.

27.

28.

30.

31.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO
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KINO

OSTATNÍ

