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Představujeme zastupitele Jarní koncert ZUŠ Kam ve městě

Dne 23. a 24. května 2019 se uskuteční 
volby do Evropského parlamentu.

Voličům budou doručeny obálky s hla-
sovacími lístky na adresu trvalého pobytu. 
V souvislosti s roznáškou těchto obálek 
upozorňujeme občany na vznik možných 
ojedinělých nesrovnalostí se skutečným 
stavem obyvatel. Seznamy pro roznášku 
jsou zpracovány s jistým časovým předsti-
hem počítačovým programem, aby měst-

ský úřad mohl včas zorganizovat distribuci 
obálek. Proto je možné, že se v seznamu 
vyskytne osoba, která již na uvedené ad-
rese nebydlí (odstěhovaný, zemřelý). Sna-
žíme se těmto nesrovnalostem předcházet, 
ale zároveň žádáme občany, aby nás omlu-
vili ve výše uvedeném případě a případné 
nesrovnalosti nahlásili příležitostně na 
ohlašovně Městského úřadu Vratimov.

Každý volič si může v úředních hodinách 

na městském úřadě ověřit, zda je zapsán ve 
stálém seznamu, může požadovat doplně-
ní údajů nebo provedení oprav. Zároveň 
bychom chtěli požádat občany Vratimova 
a Horních Datyň, aby si své domy řádně 
označili čísly popisnými, popř. orientač-
ními, čímž by velmi usnadnili doručování 
hlasovacích lístků i ostatní pošty.

Marie Obstová
odbor sociálně-správní

Volby do Evropského parlamentu

Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku. 
 Foto: Pixabay

Hlasování do Evropského parlamentu
se uskuteční dne:  23. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin,
 24. května 2019 od 08:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve Vratimově jsou tyto okrsky:
Volební okrsek č. 1 – Dům dětí a mládeže, Frýdecká 377, Vratimov
Volební okrsek č. 2 – Mateřská škola, Na Vyhlídce 25, Vratimov
Volební okrsek č. 3 – Společenský dům, Frýdecká 1000, Vratimov
Volební okrsek č. 4 – Základní škola, Datyňská 690, Vratimov
Volební okrsek č. 5 – Kulturní dům, Vratimovská 224, Horní Datyně

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství 
(platným občanským průkazem nebo pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti do-
klady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

POZVÁNKA
Vedení města Vratimova si vás dovoluje pozvat na

HOVORY S OBČANY,
které se uskuteční

☛  ve čtvrtek 16. května v 17 hodin v malém sále Kulturního domu  v Horních Datyních,
☛  ve čtvrtek 23. května v 17 hodin v salóncích Společenského domu ve Vratimově.

V programu:
 •  akce a investice, které se podařilo realizovat,
 •  akce a investice plánované na nejbližší dobu,
 •  diskuze nad tím, co je možné v obci zlepšit.

Srdečně zvou starosta města Bc. Martin Čech a místostarosta Bc. David Böhm.
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Dnes na otázky VN odpovídá 
zastupitel
Kamil Hrabec (Nezávislí).
Kamil Hrabec (49) žije po celý život ve 
Vratimově.  Vystudoval střední odbornou 
školu s maturitou, od roku 1995 se zabý-
vá jako živnostník hostinskou činností. 
Dvaadvacet let provozoval vratimovský 
Music Club Café, dvacet let vede pivnici 
Meteor v areálu fotbalového hřiště. Je že-
natý, má dvě děti, syna a dceru, mezi své 
záliby řadí hlavně sport, konkrétně hokej, 
fotbal, lyžování, cyklistiku a plavání.

Proč jste vstoupil do komunální politiky? 
Kandidoval jsem, protože jsem už ne-

mohl poslouchat a sledovat, jak se vyvíjí 
komunální politika v našem městě. Navíc 
dělám v pohostinství a v hospodě se člo-
věk dozví všechno. Už mě nebavilo slyšet 
pořád kritiku na město a řekl jsem si, že 
do toho půjdu a budu se snažit prosadit 
změnu. 

Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet 
na jednání zastupitelstva?

Mým cílem je především pozvednout 
úroveň sportu a kultury. Chci se podílet 
na tom, aby se tu už konečně postavila ví-
ceúčelová sportovní hala a aby ze strany 
města šlo do sportu a na kulturu víc peněz. 

Znáte své zastupitele? Celkem jich je ve Vratimově sedmnáct. Pět z nich, kteří jsou členy rady města, jsme 
představili v rámci rozhovorů Vratimovských novin. Nyní bychom vám rádi přiblížili názory dalších členů 
zastupitelského sboru. 

80 procent z nich je v dezolátním stavu. 
A ještě jedna věc. Žijeme ve stínu hutě 
ArcelorMittal. Chtělo by to získat nějaké 
benefity, ať už od kraje nebo přímo od 
hutního podniku, aby naše děti mohly jez-
dit na ozdravné pobyty do hor a do příro-
dy. V Ostravě je to běžné, mělo by to být 
možné také u nás. 

Jak se vám líbí současná tvář Vratimo-
va? Co hodnotíte kladně a co byste chtěl 
změnit?

Věcí, které mi vadí, je více. Nelíbí se 
mi areál odpadové společnosti FCC En-
vironment, obchodní dům Penny a dětské 
hřiště s fontánou u parkoviště. Změnit by 
se měla městská pouť, která se tady koná 
dvacet let stále stejným stylem. A co hod-
notím kladně? Na to je ještě brzy, v za-
stupitelstvu jsem nováčkem a teprve se 
rozkoukávám.

Jaké je vaše politické motto a čeho byste 
chtěl v politice dosáhnout?

Nejdůležitějšími faktory v politice jsou 
pro mne lidskost, ohleduplnost a pokora. 
Jako zastupitel chci být jedním z těch, 
kteří jsou slyšet a snaží se posunovat věci 
kupředu. Lidé mi dali důvěru s tím, že 
podniknu nějaké kroky. Udělám vše pro 
to, abych jim tuto důvěru splatil. 

Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 10. května 2019.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen). 
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Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511, 
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Jedním z konkrétních témat, které chci 
na jednání zastupitelstva nastolit, je úro-
veň vratimovského koupaliště. Chci pro-
sadit, aby tam vzniklo nějaké sportovní 
zázemí, protože se tam lidé nudí. Mělo by 
tam být alespoň beach volejbalové hřiště, 
stůl na stolní tenis a hřiště na petang. Při 
tropických teplotách, které jsou v posled-
ních letech stále častější, bych prodloužil 
otevírací dobu koupaliště. 

Dalším problémem, který je nutno řešit, 
je kvalita chodníků a vedlejších komuni-
kací. Co jsem si projížděl, tak minimálně 

Představujeme

Ze schůze rady města
Dne 21. března Rada města Vratimova mimo jiné:
 schválila Smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na službu Zajištění 

havarijní služby pro objekty ve vlastnictví města Vratimov na období od 1. 4. 
2019 do 31. 12. 2020,

 schválila udělení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy Vra-
timov,

 vzala na vědomí zprávu o fungování oficiálního facebookového profilu města 
a schválila pokračování provozu facebookových stránek,

 schválila uzavření objednávky na kamerový monitoring splaškové kanalizace Od-
kanalizování Vratimova – Horních Datyň, I. etapa,

 rozhodla o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební prá-
ce s názvem Oprava fasády a střechy  III. etapa, přístavba šaten ZŠ Masarykovo 
náměstí 192, Vratimov.

Bc. Martin Čech, starosta

Vratimovský 
kalendář 2020
Upozornění pro 

spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace, aby za-

slaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz 
termíny akcí pro zveřejnění ve Vrati-
movském kalendáři na rok 2020 nejpoz-
ději do 31. července 2019. Děkujeme. 

Kulturní středisko Vratimov
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Tělovýchovná jednota Horní Datyně 
oslavila své 100leté výročí založení slav-
nostní valnou hromadou, která se konala 
v sobotu 6. dubna 2019 ve velkém sále 
místního kulturního domu. Přítomno bylo 
téměř 90 členů a příznivců tělovýchovné 
jednoty. Účastníci mohli zhlédnout 
výstavu historických fotografií, 
kronik, zápisů ze schůzí a také 
snímky z akcí konaných v po-
sledních deseti letech. 

Výstava, kterou uspořádal Vla-
dimír Kuchař, byla následně umís-
těna v místní knihovně, kde si ji mohou 
zájemci prohlédnout do konce prázdnin. 
Podařilo se nám od občanů získat fotogra-
fie už z prvopočátku založení tělovýchov-
né jednoty a Pavel Hrbáček z nich poté 
vytvořil prezentaci, která byla zpestřením 
a během valné hromady se těšila velkému 
zájmu.

Karel Baran přednesl hlavní zprávu tý-
kající se historie tělovýchovy v Horních 
Datyních od roku 1919 až po současnost. 
Předsedkyně Zdeňka Zemanová předala 
ocenění Ostravské tělovýchovné unie „za 
dlouholetou obětavou práci pro rozvoj 
sportu a tělesné výchovy“ těm členům, kte-
ří se významně podíleli na dobrovolnické 
práci pro TJ. Poděkování patřilo bývalým 
předsedům TJ, dlouholetým cvičitelům 
a správcům chaty na Morávce.

Závěrečnou a příjemnou tečkou bylo 
vystoupení ženského pěveckého sboru Os-
travská klika.

Mgr. Zdeňka Zemanová
předsedkyně TJ Horní Datyně

Slavnostní valná hromada TJ Horní Datyně 

Přírůstek do kroniky. Účastníci slavnostní valné hromady Tělovýchovné jednoty Horní Datyně na 
památečním snímku.  Foto: TJ Horní Datyně

out 
, 

Vyznamenání Ostravské tělovýchovné unie za dlouholetou obětavou 
práci pro rozvoj sportu a tělesné výchovy převzali: bývalí předsedové TJ 
Adam Kuchař, Aleš Šklář a Oldřich Tomis, dlouholetý předseda KČT Jan 
Sládek, dlouholetí cvičitelé Drahoslav Bayer, Jaromír Dalmady, Dana Fajku-
sová Miková, Dana Kolářová, Aleš Mika, Alice Pomiklová Sněhotová, Jiří 
Slíva, Iva Slívová, Bořivoj Tomis, Milan Závada a Eva Závadová, propa-
gátoři dětské turistiky Pavel Hrbáček, Adam Kuchař, Libor Tomis, Světlana 
Zdařilová a správci chaty na Morávce  Josef Řeha a Libor Slíva.

Základní umělecká škola Vratimov a spolek POSPOLU při ZUŠ
vás srdečně zvou na

JARNÍ KONCERT
úterý 14. května v 18 hodin – kinosál Hvězda ve Vratimově

V pestrém programu vystoupí nejmenší děti přípravného 
studia hudební výchovy a hudební nauky, smyčcový or-
chestr, soubor Malina, cimbálová muzika Vrzuška, soubor 
bicích nástrojů Blemcadla, vokální skupina Ozvěny, 
Dechový orchestr a další komorní soubory i sólisté z řad 
žáků a učitelů. Součástí programu koncertu letos bude pře-
kvapení v podobě vystoupení špičkového profesionálního 
souboru, jehož členové s naší ZUŠ úzce spolupracují.
Na vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ.
Pro žáky základních škol Vratimova, Horních Datyň 
a Řepišť se uskuteční dva samostatné jarní koncerty 
v dopoledních hodinách. 
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Máme tady květen a s ním spojenou 
úspěšnou akci z minulých let – Den spor-
tu. V pátek 17. 5. odpoledne budete mít 
opět jedinečnou příležitost si zasoutěžit se 
svými dětmi v atletice na hřišti TJ Horní 
Datyně. Povzbudíte své děti u vybíjené, 
florbalu a basketbalu.

Pro naše nejmenší bude připravena 
řada zábavných sportovišť, uvidíte také 

ukázku sportovní kynologie a hasičského 
útoku a v neposlední řadě můžete fandit 
volejbalistům, kteří budou soupeřit o pu-
tovní pohár ZŠ Datyňská, která je hlavním 
pořadatelem této akce konané za každého 
počasí. V letošním roce opět čekáme naše 
hosty z partnerské základní školy v pol-
ské Drogomyśli.

Proto sledujte plakáty a webovky naší 

školy, kde se dozvíte víc. Na vaši účast se 
těší  ZŠ Vratimov, Datyňská + KRPŠ při 
ZŠ a SDH Horní Datyně.

Za pořadatelskou ZŠ 
Mgr. Pavlína Koudelková

Den sportu v Horních Datyních

V rámci akce na podporu čtenářství s ná-
zvem Noc s Andersenem se v pátek 5. dub-
na sešlo 35 žáků 2. stupně a jejich učitelky 
k nocování v ZŠ Vratimov na Masarykově 
náměstí. Na programu byly aktivity připo-
mínající výročí roku 2019.

Letos celá škola žije přípravami na osla-
vu 110. výročí začátku vyučování, proto si 
ho žáci připomněli hned v úvodu svého no-
cování. Děti měly možnost nahlédnout do 
školních kronik a prohlédnout si fotografie 
z historie školy.

Pak přišla na řadu výtvarná dílna, ve kte-
ré si děti vyrobily kostýmy a kulisy pro svá 
improvizovaná vystoupení na motivy Ro-
binsona Crusoa. Od prvního vydání tohoto 
světově proslulého románu letos uplynulo 
neuvěřitelných 400 let! Jejich vystoupení 
byla nápaditá, což ostatní ocenili bouřli-
vým potleskem.

Ve třetí části večera si žáci připomněli 
Františka Ladislava Čelakovského, od je-
hož narození uplynulo 220 let. Po krátkém 
připomenutí jeho tvorby si žáci s chutí za-
zpívali zhudebněnou verzi jeho básně Po-
cestný. A když už byli hezky rozezpívaní, 
pokračovali ve zpěvu hitů Mistra Karla 
Gotta, který letos v červenci oslaví 80 let. 
Učitelky se nestačily divit, s jakou chutí 

si žáci zazpívali Trezor, Lady Karneval, 
Kávu si osladím nebo Včelku Máju.

Protože následující aktivity vyžadovaly 
dostatek prostoru, přemístili se žáci do tě-
locvičny. Nejprve soutěžili v co nejrych-
lejším sestavení na proužky rozstříhané 
bajky Ivana Andrejeviče Krylova, od je-
hož narození uplynulo 2. února 250 let. 
Pak si zaběhali v soutěži družstev na mo-

tivy Broučků Jana Karafiáta, který umřel 
právě před 90 lety. Fyzicky náročnou část 
vystřídalo luštění detektivních záhad Sher-
locka Holmese, jehož autor Arthur Conan 
Doyle se narodil před 160 lety. Aktivitu 
doprovázela hra Bomba! a pexeso on line.

Celý večer děti soutěžily o ceny, které 
poskytl Pavel Kursa a ZŠ Vratimov, Ma-
sarykovo náměstí. Za mimořádný herec-
ký výkon byli oceněni: Anička Jurčová, 
Katka Polková, Klára Babejová, Kristýna 
Macková, Karolína Krmášková, Tereza 
Sedláčková a Antonín Hynčica. Bajku nej-
rychleji poskládalo dívčí družstvo z 8. B 
a jako Broučci nejrychleji běhaly holky 
ze 7. B. V on line pexesu zvítězila Denisa 
Kadurová. Po slavnostním vyhlášení vítě-
zů si děti roztáhly spacáky a o dalších vý-
ročí roku 2019 si mohly nechat již jen zdát. 
Protože ne všichni nocležníci byli zvyklí 
spát na zemi na karimatce a ve spacáku, 
někteří prožili noc jako princezna z pohád-
ky Hanse Christiana Andersena Princezna 
na hrášku a toužebně očekávali ráno, kdy 
se vrátili domů do svých postýlek.

za nocležníky Mgr. Lenka Parmová 
a Mgr. Pavlína Kožušníková

ZŠ Masarykovo náměstí

Tajemství Noci s Andersenem 2019

Účastníci Noci s Andersenem při jedné ze soutěží.

Karimatky, spacáky, deky… Připraveni na Noc s Andersenem. Foto: ZŠ Masarykovo náměstí 

ze života škol
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Odhalit tajemství zákulisí Národního di-
vadla moravskoslezského (NDM) se vyda-
li v úterý 26. března žáci 8. tříd ZŠ Vrati-
mov, Masarykovo náměstí. Měli možnost 
zjistit vše nejen o historii samotného diva-
dla, ale také jít po stopách herců, dozvědět 
se zajímavosti a vidět zákulisí divadla na 
vlastní oči. Taková nabídka se neodmítá!

„Dobrý den, tak vás srdečně vítám u nás, 
v Národním divadle moravskoslezském, 
které vzniklo v roce 1907. V současné 
době se divadlo dělí na tři části. V diva-
dle Antonína Dvořáka, v němž se právě 
nacházíme, se soustřeďujeme převážně na 
opery a činohry, v divadle Jiřího Myrona 
hrajeme spíše muzikály, operety a činohry, 
rovněž máme divadlo Dvanáctku, kde se 
vejde pouze 60 diváků. Teď se přesuneme 
na jeviště. Následujte mne,“ přivítal žáky 
Stanislav Muntág, technický šéf divadla.

 „Nyní jsme na jevišti. Jsou tady nachys-
tané kulisy na večerní představení.“

„Prosím,“ hlásí se Tereza Sedláčková 
z 8. B. „Mohu mít dotaz? Jak dlouho trvá, 
než se vytvoří jedna taková kulisa?“ „Vý-
roba kulisy trvá asi dva týdny,“ odpovídá 
náš průvodce a popisuje okolí. „Když se 
podíváte před sebe, spatříte hlediště, kde 
sedí diváci. Po stranách jeviště si všimněte 
kvalitních reflektorů a ozvučení,“ ukazuje. 

„Můžu se zeptat, jak hluboké je propad-
liště, jestli zde někdo spadl a k čemu to 
slouží?“ zajímá se Václav Mojžíšek. „Pro-
padliště je hluboké 2,5 metru a spadlo tam 
samozřejmě už plno lidí. A hraje v něm 
orchestr,“ odpovídá s úsměvem Stanislav 

Muntág a vede nás na nejnižší podlaží di-
vadla, kde se ocitáme pod obrovským otá-
čivým kolem. „Točna je zařízení sloužící 
k otáčení jeviště a také k různým přesunům 
herců. Stačí, když vejdou do téhle ‚kabin-
ky‘, a ta je buď vysune nahoru, nebo pře-
místí dolů. Mimo jiné se pod námi nachází 
hluboká štola. Podlaha, na níž stojíme, je 
široká v průměru šest metrů,“ popisuje 

Stanislav Muntág.
Dále si žáci prohlédli pro-

vaziště a provazové sys-
témy, které zvedají kulisy 
a různé předměty. „Jak se 
v těch provazech může ně-
kdo vyznat?“ diví se Filip 
Ďurán.

Různá zvedací zařízení 
nás čekají i v další místnos-
ti plné zrcadel a stolů. „Zde 
se nacházíte ve zkušebně. 
V této místnosti herci zkou-
ší, rozdělují si role a orga-
nizují představení. Právě 
u stolu, který můžete vidět 
za mnou, si všichni ko-
lem dokola sednou a zahájí 
první čtené zkoušky nové-
ho představení,“ vysvětlu-
je technický ředitel NDM 
a čeká na otázky. Tentokrát 
se do rozhovoru zapojí tříd-
ní učitelka 8. A Mgr. Dana 
Dalihodová: „Tato místnost 
by se nám hodila. My máme 
totiž letos školní akademii 
a k nacvičování našeho čísla 

by byla ideální.“ „Donedávna se zde hrá-
la i některá představení, která se teď hrají 
v novém prostoru v divadle Jiřího Myrona, 
jemuž říkáme Dvanáctka,“ upřesňuje Sta-
nislav Muntág.

Žáky a učitelky potom vede do místnos-
ti plné oblečení, masek a bot. Ano, je to 
kostymérna. „Takovou šatnu bych chtěla 
mít doma,“ vzdychá s údivem Veronika 
Majerníková. „Můžu se zeptat? Je jeden 
kostým i pro více herců?“ ptá se žákyně 
8. B Vanesa Korduljaková. „Ne, to roz-
hodně ne! Z hygienických důvodů musí 
mít každý herec svůj kostým,“ odpoví Sta-
nislav Muntág a vede nás zpět.

 „Tady se rozloučíme,“ rozhlíží se náš 
hostitel po obou třídách, jež jsou roze-
stoupeny po místnosti. Adam Roleček má 
však ještě poslední otázku: „Jaká povolání 
tady pracují a s jakým stupněm vzdělání?“ 
„V divadle pracují kostyméři, maskérky, 
protože líčení musí být profesionální, dále 
krejčí, švadleny, výtvarníci, technici, me-
chanici, zkrátka šikovní a hodně zruční 
lidé. A měli by mít aspoň maturitu. Máme 
přes 550 zaměstnanců,“ říká Stanislav 
Muntág a teď se už s dětmi a učitelkami 
opravdu loučí. Žáci mu děkují potleskem. 

„Bylo to zajímavé dopoledne, protože 
jsme se dozvěděli spoustu informací jak 
o provoze divadla, tak i o jeho historii.  
Také mě tato exkurze navnadila na ná-
vštěvu nějakého divadelního představení. 
A kdo ví, jestli v něm nebudu jednou i pra-
covat,“ zhodnotil exkurzi Bohouš Kursa.

Napsala Kateřina Golcová, 
fotografoval Denis Willert, žáci 8. A

Exkluzivní reportáž z divadelního zákulisí

Takto to vypadá v kostymérně.

V divadelní zkuše bně.

ze života škol
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V Mateřské škole Vratimov každo-
ročně dodržujeme lidovou tradici topení 
Moreny. Vyprovodit ji z našeho města, 
rozloučit se se zimou a přivítat jaro jsme 
se vydali také letos 21. března. 

Topení Moreny je starý lidový zvyk, 
jehož hlavním prvkem je figura ze slámy, 
sena a větviček, oblečená v ženských ša-
tech. Je známá pod různými jmény – Mo-
rena, Morana, Marzana, Mařena, Smrtka 
a dalšími. Vždy ale symbolizuje zimu.

Naše děti se na výrobě Moreny se zá-
jmem podílely. Starší děti jí ozdobily 
obličej, mladší děti pomáhaly při výrobě 
korálků barvením a navlékáním vyfouk-
nutých vajíček.

A Morena je hotová – může se jít k řece 
Ostravici.

Průvod od MŠ v čele s Morenou se 
uskutečnil za velké účasti rodičů. U řeky 
se děti s „paní zimou“ rozloučily recitací 
říkanky „Zimo, zimo, táhni pryč...”, po-

tom jsme ji vhodili do vody a sledovali, 
jak ji silný proud unáší pryč. Zároveň 
jsme si u řeky připomněli Mezinárodní 
den vody, který se slaví 22. března, aby-
chom si uvědomili, jak je voda důležitá 
nejen pro nás, pro lidi, ale také pro zví-
řátka, která jsou pro své přežití na vodě 
naprosto závislá. 

Zpět do MŠ jsme odcházeli za znění 
řehtaček, jejichž zvuk symbolizuje nastá-
vající jaro.

Pavlína Dohnalová
učitelka MŠ Vratimov

Jednou z neziskových 
organizací, které fi-
nančně podporuje měs-
to Vratimov, je služba 
osobní asistence Péče 
srdcem. Ta poskytuje 
seniorům a handicapo-
vaným péči, která jim 
umožňuje zůstat i ve 
stáří nebo nemoci v pro-
středí vlastního domova. Péče srdcem pů-
sobí na území okresu Ostrava, tedy i ve 
Vratimově. O podrobnostech jsme mluvili 
s její ředitelkou Janou Vávrovou.

Představte v pár slovech vaši organizaci. 
Jaké je její hlavní poslání?

Péče srdcem poskytuje domácí péči pře-
vážně seniorům na základě písemné smlou-
vy, a to až 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 
Služba je uskutečňována podle aktuálních 
požadavků klientů a kapacitních možností 
organizace. Péči zajišťujeme v přirozeném 
prostředí uživatelů, to znamená v jejich 
domácnostech. Z domácí péče mají užitek 
i rodinní příslušníci klientů, kteří se mohou 
v době přítomnosti asistentky nebo asisten-
ta vrátit do pracovního života a vykonávat 
své zaměstnání, popřípadě si odpočinout či 
zařídit osobní záležitosti. Nad rámec služ-
by poskytujeme zdarma základní sociální 
poradenství a spolu s rodinami se snažíme 
řešit jejich potřeby.

Jaký rozsah má vaše služba na území 
Vratimova? Jak dlouho tady působíte 
a kolik tu máte klientů?

Naše organizace vznikla v roce 2015, ve 
Vratimově poskytuje službu osobní asis-
tence od ledna 2016. Loni jsme v Ostravě 
a přilehlých obcích poskytli péči 56 klien-
tům v celkovém rozsahu 22 338 hodin.

Jaké konkrétní služby poskytujete a jak si 
o ně mohou lidé zažádat?

Klientům jsme nejčastěji pomáhali s péčí 
o jejich vlastní osobu, při osobní hygieně, 
se zajištěním a podáním stravy, se zajiště-
ním chodu domácnosti a podobně. V pří-
padě potřeby jsme je také doprovázeli k lé-
kaři, na úřady, na nákup či na procházky. 
Pomáháme rovněž udržet zdravotní stav 
klientů, případně ho zlepšit pomocí aktivi-
zace a rozvíje ní jemné motoriky. Přispívá 
k tomu například nácvik běžných samoob-
služných dovedností. A jak požádat o naše 
služby? Stačí kdykoliv zavolat.

Vaše služby nejsou zdarma. Dosáhnou na 
ně i lidé s nízkými příjmy?

Ceny za službu účtujeme v souladu se 
zákonem o sociálních službách. Základní 
sazba činí 110 korun za hodinu, u péče po-
skytované o víkendech, svátcích, ve večer-
ních a nočních hodinách se sazba navyšuje 
na 120 korun. Maximálních cen stanove-
ných vyhláškou tedy zdaleka nedosahuje-

me. Šetříme, protože víme, že většina na-
šich uživatelů obrací každý halíř. Nemáme 
například ani auta na rozvoz pečovatelek, 
vše řešíme prostřednictvím MHD.  Přesto 
bychom bez dotací obcí, ministerstva a dal-
ších subjektů naši činnost neufinancovali. 
Druhá věc je, že většina klientů pobírá ke 
krytí nákladů na službu příspěvek na péči. 
Pokud ne, pomůžeme mu o něj zažádat.

Jaký je zájem o práci pečovatele? Máte 
dost lidí pro Vratimov?

Zaměstnanců je stále nedostatek, pro-
tože populace stárne a klientů, kteří se na 
nás obracejí je stále víc. Práci pečovatelky 
v terénu navíc nemůže dělat každý, proto-
že je to práce se seniory a práce flexibilní. 
Řídíme se potřebami klienta, nikoliv úřed-
ními hodinami. Z Vratimova bychom rádi 
přijali do našeho pracovního kolektivu dal-
ší zaměstnance, neboť poptávka po službě 
osobní asistence je velká. 

Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Kontakt:
Péče srdcem, z. ú.

Mírová 98/18
703 00 Ostrava-Vítkovice

+420 777 147 587
reditelka@pecesrdcem.cz

www.pecesrdcem.cz

Nezisková organizace Péče srdcem poskytuje domácí péči seniorům a handicapovaným

Pomoc pro potřebné i jejich rodiny

Topení Moreny a vítání jara

Děti z MŠ Vratimov s figurou Moreny.

Morena odplouvá Ostravicí, jaro může přijít.
 Foto : Sylva Vilčková, DiS
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Asi nejhezčí akcí minulé-
ho roku byl pro mnoho členů 
vratimovské organizace Svazu 
tělesně postižených (STP) zá-
řijový výlet na královnu Bes-
kyd, Lysou horu. Protože vět-
šina účastníků by vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu pěší 
výstup nezvládla, nechali se 
tam vyvézt autobusem. „I tak 
to byl pro všechny nezapome-
nutelný zážitek a pro mnohé 
splněné přání. Škoda jen, že 
jsme byli omezeni přesným 
počtem účastníků a na všech-
ny zájemce se nedostalo,“ po-
steskla si v hodnotící zprávě 
o činnosti svazu za rok 2018 
předsedkyně organizace Da-
nuše Slívová. 

Jednání členské schůze STP, 
která se konala 20. února ve 
Společenském domě za účasti 
62 členů čili 68 procent člen-
ské základny, přišli pozdravit 
starosta města Martin Čech 
a místostarosta David Böhm.

Celkem vratimovská organi-
zace Svazu tělesně postižených 
čítala na sklonku loňského 
roku 92 členů. Přestože věkový 
průměr 79 žen a 13 mužů do-
sahoval 71 let, uspořádala řadu 
akcí a podpořila některé akti-
vity jiných spolků a organiza-

cí. „V dubnu jsme se zúčastnili 
pietní akce města u pomníku 
padlých před kinem Hvězda,“ 
vypočítávala Slívová. V květ-
nu si členové připomněli při 
setkání v restauraci Myslivna 
Den matek, v červnu se vydali 
do Valašského Meziříčí, kde si 
prohlédli unikátní Moravskou 
gobelínovou manufakturu 
a muzeum. Zúčastnili se také 
setkání na téma Polsko, jak ho 
neznáte, které připravil Dům 
dětí a mládeže. Na přelomu 
července a srpna absolvovali 
týdenní ozdravný pobyt v Pro-

střední Bečvě, v září se podí-
leli na výstavě Českého za-
hrádkářského svazu v Horních 
Datyních k 100. výročí vzniku 
Československa. 20. září ab-
solvovali zmíněný výlet na 
Lysou Horu, v říjnu se rozjeli 
k našim severním sousedům 
na prohlídku zámku Pszczy-
na, který patří k nejcennějším 
památkám v Polsku. Koncem 
října se zúčastnili oslav 100. 
výročí vzniku Československa 
u pomníku obětem 1. světové 
války. Listopad přinesl setká-
ní s fyzioterapeutem Radkem 

Nitkou, konec roku patřil před-
nášce o bylinkách a mastích na 
potlačení bolesti pohybového 
ústrojí. Milovníci divadla měli 
zajištěny lístky do Těšínského 
divadla a divadel v Ostravě. 
Šestnáct jubilantů, kteří osla-
vili v roce 2018 kulaté nebo 
půlkulaté narozeniny, potěšil 
věcný dárek a hudební přání. 
Úsekoví důvěrníci navštívili 
imobilní členky u příležitosti 
Dne matek a s malým dárkem 
na Vánoce.

„Chtěla bych poděkovat za 
finanční pomoc Městskému 
úřadu ve Vratimově a náhod-
ným sponzorům. Bez jejich po-
moci bychom toto vše nemoh-
li uskutečnit,“ konstatovala 
předsedkyně Danuše Slívová.

Jak ujistil starosta Martin 
Čech, na pomoc města může 
STP spoléhat také letos. Vy-
zdvihl skutečnost, že pro zpes-
tření činnosti a propojení jed-
notlivých částí města uzavřela 
vratimovská organizace STP 
dohodu o spolupráci se Zá-
kladní organizací Českého za-
hrádkářského svazu v Horních 
Datyních. „Velmi oceňuji, že 
STP umí spolupracovat s ji-
nými spolky a moc tomu fan-
dím,“ zdůraznil starosta.  (red)

Tělesně postižení umí spolupracovat 

Z výroční členské schůze vratimovské organizace Svazu tělesně postiže-
ných.  Foto KS

Akce Klubu českých turistů Slez-
ská brána Horní Datyně v květnu

• Středa 1. května: Po-
chod kolem Václavovic 
a cyklojízda Slezská 
brána. Již 33. ročník tu-
ristické akce se startem 
a cílem v areálu ve Vác-

lavovicích. Trasy vedou blízkým i šir-
ším okolím. Jedna z tras má kontrolní 
stanoviště i u nově otevřeného větrného 
mlýnku v Horních Datyních. 
Zveme všechny věkové kategorie, ze-
jména rodiče s dětmi. Leták a případné 
další informace získáte u Aleše Toma-
na: tel. 602 135 092, ales.toman@se-
znam.cz.
• Zkušení turisté se zaměřením na spe-
leoturistiku (jeskyňářství) vyrazí do 
jeskyní na Slovensku. V okolí Liptov-
ského Mikuláše a Liptovského Hrádku 
prolezou místní jeskyně a navštíví vý-

znamná místa v kraji. Provázet je bu-
dou místní jeskyňáři. Jedná se o nároč-
ný druh turistiky, a tak zájemce zveme 
na vyhodnocení s promítáním po akci, 
během kterého mohou nahlédnout do 
zákulisí této akce.

• Sobota 25. května: Nenáročná vy-
cházka z Morávky na místo zimního 
táboření na Lipí u chaty Na Kotaři. 
Cílem akce je kontrola stavu a pořád-
ku v místě táboření tak, aby Lesy ČR 
byly spokojené a povolily další roč-
ník zimního táboření Klondyke. Sraz 
v 8 hodin u Kulturního domu v Horních 
Datyních, odjezd na Morávku vlastními 
auty.

• Pátek 31. května: Kácení májky spoje-
né se smažením vaječiny. Hřiště v Hor-
ních Datyních, začátek v 16 hodin.

Za KČT Slezská  brána Horní Datyně
Jan Sládek a Jan Tlolka

Turistické pozvánky

Stavění a poté kácení májky patří v Horních Datyních 
každoročně k největším společenským akcím. 
 Foto: KČT Horní Datyně
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Akce Domu dětí a mládeže
Brno – Vida centrum
Už vás nebaví navštěvovat výstavy v mu-
zeu, kde si nesmíte na exponáty sáhnout? 
Tak pojeďte s námi ve čtvrtek 2. května 
do Vida centra v Brně. Navštívíme inter-
aktivní expozici, díky které můžete obje-
vovat svět kolem sebe.
Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz, 
tel. 734 443 694.

Voda je život 
Víte, kde a jak si shání zvířata vodu ke 
svému životu? Chcete se o tom dozvědět 
více? Pojeďte s námi v pátek 3. května 
do ZOO Lešná na akci Voda je náš život. 
Odborníci vám o životě vybraných zvířat 
řeknou spoustu zajímavého. Akce je sou-
částí projektu Šablony II. pro Dům dětí 
a mládeže Vratimov a je spolufinancován 
Evropskou unií.
Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz, 
tel. 734 443 694.

Slizárna
Nová akce pro děti do 12 let. V neděli 12. 
května od 9 hodin si řekneme možnosti 
receptur výroby slizu. Začneme výrobou 
nejjednoduššího slizu z lepidla. Pokra-
čovat budeme slizem se třpytkami, mag-
netickým slizem a podle šikovnosti dětí 
máme připravenou i složitější výrobu. 
Všechny vyrobené slizy si děti odnesou 
domů.
Bližší informace: Renáta Míčková, 
r.mickova@ddmvratimov.cz, 
tel. 739 201 078. 

Badminton pro děti
V neděli 5. května v řepišťské tělocvič-
ně pořádáme pro děti od 8 do 17 let bad-
mintonový turnaj v kategoriích A, B a C. 
Disciplíny: čtyřhry dětí a mládeže do 17 
let neregistrovaných hráčů. Systém turna-
je: utkání hraná na dva vítězné sety do 15 
bodů (při menším počtu hráčů 21 bodů). 
Zaregistrovat se můžete do 3. 5. do 18 
hodin. Přihlášením do turnaje zároveň 
potvrzujete souhlas se zněním propozic.
Bližší informace: Marcela Grácová, 
m.gracova@ddmvratimov.cz, 
tel. 739 201 077.

Pohádkový les
V sobotu 11. května bude obecní les Důl-
ňák patřit pohádkovým bytostem. Kaž-
dý, kdo má odvahu, ať přijde k Hájence 

a porazí všechny pohádkové postavy, aby 
si na konci mohl z kola štěstí vylosovat 
nejlepší odměnu. Ovšem pozor, naše po-
hádkové bytosti nejsou hloupé a přelstít 
je a úspěšně splnit jejich úkoly nebude 
snadné, proto budete k tomu potřebovat 
své rodiče. Start akce je od 15 do 16 ho-
din u Hájenky v Horních Datyních. V cíli 
bude možnost opékat vlastní buřty. Za 
deště se akce nekoná. 
Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz, 
tel. 734 443 694.

3IQ
Přijďte s námi ve středu 15. května 
v době od 9 do 17 hodin překonat loň-
ský rekord osob hrajících stolní hru 3IQ. 
V sále DDM Vratimov budou připraveny 
stoly s těmito netradičními piškvorkami, 
tak neváhejte a svou účastí přispějte k vy-
tvoření nového rekordu.
Bližší informace: Klára Pastorková, 
k.pastorkova@ddmvratimov.cz, 
tel. 607 516 187.

Pevnost Barák
V sobotu 18. května připravují členové 
Dětského zastupitelstva města Vratimova 
sportovně-adrenalinovo-zábavnou akci 
s názvem Pevnost Barák. Utvořte dvou-
členný tým ve věku 10-17 let a odemkně-
te pevnost Barák tím, že získáte co nejvíc 
klíčů při plnění úkolů. Prezentace a start 
týmů bude probíhat v době od 15 do 16 
hodin. Vyhlášení vítězů předpokládáme 
v 18 hodin. Srdečně zvou a na viděnou se 
těší členové DěZMV.
Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz, 
tel. 734 443 694.

Galapřehlídka DDM
V neděli 19. května si udělejte čas na 
děti, které navštěvují zájmové kroužky 
v Domu dětí a mládeže. V odpoledních 
hodinách proběhne Galapřehlídka naší 
činnosti v Kulturním středisku Vratimov 
a představí se nám zájmové útvary se 
svým vystoupením. Podrobnější program 
i rozpis jednotlivých vystoupení bude 
zveřejněn na stránkách www.ddmvrati-
mov.cz nejpozději 10. května. Uvidíte 
taneční vystoupení, představí se mažoret-
ky, taekwon-do, gymnastika či minispor-
tovky. V předsálí KS můžete obdivovat 
práci šikovných dětí z kroužků fotogra-
fických, výtvarných a rukodělných.
Bližší informace: Marcela Grácová, 
m.gracova@ddmvratimov.cz, 
tel. 739 201 077

Den dětí
Pozvánka pro všechny děti! Přijďte v pá-
tek 31. května oslavit spolu s námi Me-
zinárodní den dětí. Dům dětí a mládeže 
Vratimov a TJ Sokol Vratimov pro vás 
připravují hry, soutěže, malování na tvář 
a prostě skvělou zábava. Start 15:00–
16:30 hodin před KS Vratimov, cíl na za-
hradě Sokolovny. Na všechny děti čeká 
dárek k jejich svátku. V případě nepříz-
nivého počasí budou úkoly připraveny 
v prostorách KS a tělocvičny TJ Sokol.
Bližší informace: Věra Pacíková, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz, 
tel. 734 443 694.

LDT Badatel, výtvarník
O letních prázdninách vyráží děti v neděli 
28. července na tábor Badatel, výtvarník 
do srdce Moravskoslezských Beskyd, ne-
daleko města Rožnova pod Radhoštěm, 
rekreačního střediska Zákopčí, kde strá-
víme krásných sedm dní. Ubytováni bu-
deme v pokojích max. po čtyřech dětech. 
K dispozici máme celý areál s budovou. 
Pro děti připravujeme pestrý program, 
celotáborovou hru Indiáni a půlden s čin-
ností výtvarnou nebo badatelskou, podle 
výběru dětí. Domů se budeme vracet 
v sobotu 3. srpna s výrobky nebo skvělý-
mi nápady na pokusy. Tábor Badatel, vý-
tvarník je určen pro děti ve věku 7–12 let. 
Pro rodiče přihlášených dětí připravujeme 
informační schůzku ve středu 12. června 
od 16:30 hodin v DDM Vratimov. Pro 
vážné zájemce máme posledních 10 míst.
Bližší informace: Renáta Míčková, 
r.mickova@ddmvratimov.cz, 
tel. 739 201 078.

Úspěch STEP4U při DDM
V neděli 7. dubna 2019 se taneční krou-
žek STEP4U zúčastnil semifinále MIA 
festivalu Ostrava. Pod vedením trenérky 
Lucie Kretové si děti připravily taneční 
číslo Money, se kterým získaly 1. místo 
a postup do finále v Praze. 
Přejeme dětem a trenérce úspěchy v dal-
ších soutěžích.

Renáta Böhmová
Dům dětí a mládeže
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Městská knihovna informuje

Místní knihovna Horní Datyně informuje

Noc s Andersenem
V noci z 29. na 30. března 

nocovalo v knihovně 18 dětí 
a tři knihovnice. Letošní no-
cování jsme nazvali Kam létal 
Albatros a věnovali jsme je 70. 
výročí nakladatelství Albatros. 
Jako každoročně se v knihov-
ně sešly děti v pohádkových 
kostýmech a potěšilo nás, že 
některé z nich byly inspirova-
né právě postavami z knih, kte-
ré vyšly v nakladatelství Alba-
tros (Kocour Mikeš nebo Víla 
Amálka). Krátké seznámení 
s oslavujícím nakladatelstvím 
rychle vystřídaly připravené 
hry. První z těch, které byly 
inspirované knihou Antoina de 
Saint Exupéryho Malý princ, 
bylo malování beránka posle-
pu. V tajemných černých kra-
bicích se skrývaly předměty, 
které odhalil pouze ten, kdo 
má dobrý hmat. 

O tom, jestli znají dobře 
souhvězdí na obloze, se po-
mocí dalekohledů přesvědči-
li hvězdopravci a o rychlou 
záchranu růží před záhubou 
kořeny baobabů se pokusili 

nocležníci v další ze soutěží. 
Po večeři následovala vý-

tvarná dílna. Děti si vyráběly 
klikovku s Malým princem 
a liškou a jednoduché letadél-
ko. A soutěžení mohlo vypuk-
nout naplno. Nakoukli jsme na 
planetu pijana, byznysmena 
a zeměpisce. Máme také zku-
šenost, jak daleko doletí dobře 
vyrobená vlaštovka (tedy leta-
dlo) a jak důležitý je postřeh 
a hmat při hře „slepá bába“.

Před ulehnutím ve spacácích 
jsme ještě inspirováni knihou 
Kláry Smolíkové Králík má-
lem králem zkusili postavit 
hrad z karet. Četbou z této 
knihy se podařilo několik 
z nocležníků uspat, ale ti zví-
davější vydrželi až do konce. 
Ráno po snídani mohlo pro-
běhnout vyhodnocení. 

První vždy vyhodnocujeme 
kostýmy (hlasují děti). Letos 
to bylo velmi těžké, ale zvítě-

zil kostým Krásky z pohádky 
Kráska a zvíře. Nesm ělo chy-
bět vyhlášení nejlepšího spáče, 
jehož diplom a drobná odměna 
určitě potěšila. 

Vítězným družstvem se sta-
lo družstvo žlutých, druhým 
družstvo červených a v těsném 
závěsu pak družstvo zelených. 
Děti si převzaly sladké me-
daile a drobné dárečky a ještě 
před odchodem domů si mohly 
zahrát twister. 

Doufáme, že se všem v naší 
malé knihovně líbilo a těšíme 
se na shledanou zase příště.

Knihovna v květnu 
nabízí:

• Setkání s knížkou – akce 
konaná v rámci projektu 
S knížkou do života se usku-
teční 24. května od 10 hodin 
pro maminky s dětmi do 3 let, 
budeme si číst, hrát a povídat.

• 9. ročník výstavy výtvar-
ných prací dětí z Mateřské 
školy Vratimov k příležitosti 
Dne Země s názvem Příroda 
kolem nás – můžete zhlédnout 
do 23. května.

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Zveme vás na výstavu s názvem 100 let tělovýchovy v Horních 
Datyních, kterou připravil Vladimír Kuchař. Můžete ji zhlédnout 
do 24. června v půjčovní době knihovny – vždy v pondělí od 14 
do 17 hodin. 

Upozorňujeme, že kromě nových knih nabízíme tematické 

kufříky, audioknihy a společenské hry. Jejich přehled najdete na 
webové stránce https://www.knihovna-datyne.cz/katalogy/mk-
-horni-datyne.

Mgr. Hana Pščolková a Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Účastníci vratimovského nocování v knihovně.  Foto: MK Vratimov

PILATES 
úterý 2. července – 6. srpna
6 lekcí, 18–19 hodin, 330 Kč
lektorka: Monika Čížová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posí-
lení břišních svalů a svalů spodní části zad.

BODYSTYLING
úterý 2. července – 6. srpna
6 lekcí, 19–20 hodin, 330 Kč
lektorka: Monika Čížová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování 
tuků fo rmou nenáročného aerobního cvičení.

Prázdninové cvičební kurzy 
Společenský dům, cvičební sál

JÓGA S LUCKOU 
středa 3. července – 28. srpna
9 lekcí, 17:30–19:00 hodin, 495 Kč
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také 
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek 
www.ksvratimov.cz/kurzy/ 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.

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



10

informace občanům

Spolek seniorů děkuje
Za Spolek seniorů města Vratimova bych 

ráda poděkovala Městskému úřadu a Za-
stupitelstvu města Vratimova za finanční 
dar, který jsme dostali v plné výši. Velmi 
si toho vážíme. Všechno, co připravujeme, 
bychom bez této finanční pomoci nemohli 
uskutečnit.

Dne 7. února se členové Spolku seniorů 
sešli v počtu 78 členů na členské schůzi, 
na níž zhodnotili svoji činnost za rok 2018 
a hovořili o tom, co mohou očekávat le-
tos. Na jednání přivítali místostarostu Bc. 
Davida Böhma a předsedu Seniorklubu 
Biocel Jiřího Šikulu. V roce 2018 senioři 
uspořádali pět společenských akcí s pohoš-
těním a hudbou. V červnu smažili vaječinu. 
Zúčastnili se soutěže s názvem Křížem krá-
žem Slezskou bránou, která byla zakonče-
na ve Společenském domě U Máně v Ře-
pištích. Akce s pohoštěním a hudbou máme 
připravené také na rok 2019. Na všechny 
budou zaslány pozvánky, zaznamenány 
jsou ve vratimovském kalendáři. 

Za celý spolek chci poděkovat všem, kte-
ří nám pomáhají. Přeji všem hodně zdra-
ví. Vstupte k nám do spolku, pobavte se 
a  nechte své starosti doma. Těší se na vás 
výbor Spolku seniorů.

Anna Huppertová
předsedkyně Spolku seniorů 

Tenisový klub TC Biocel Vratimov 
uspořádá letos o letních prázdninách ve 
vratimovském tenisovém areálu čtyři 
turnusy tenisových kempů. Ty se bu-
dou konat ve dnech 15. až 19. července, 
22. až 26. července, 5. až 9. srpna a 19. až 
23. srpna. Výuka tenisu bude probíhat 
vždy od pondělí do pátku od 7:30 do 
16:30 hodin. Cena jednoho kempu pro 
jedno dítě je díky dotacím z Evropského 
sociálního fondu poskytnutým na projekt 
Příměstské tenisové tábory Vratimov 
pouze 1600 korun a zahrnuje pronájem 

kurtů, odborné vedení, dopolední svačin-
ku, oběd, odpolední svačinku a pitný ce-
lodenní režim. Rodiče mohou využít cel-
kem dvou dotovaných turnusů pro jedno 
dítě nebo jednoho turnusu pro dvě děti. 

Více informací poskytne Roman Kup-
ka, tel. 603 550 580, e-mail: tenisvrati-
mov@seznam.cz.

Markéta Rájecká, TC Biocel Vratimov

Koncem března hodnotili loňský rok 
členové tenisového klubu TC Biocel Vra-
timov. Valná hromada spolku vzala pře-
devším na vědomí zprávu o hospodaření, 
podle níž se klubu díky dotacím a spon-
zorským darům i nadále daří udržovat 
vyrovnaný rozpočet. Nemalou měrou 
k tomu přispěla dotace města Vratimova 
poskytnutá klubu pro loňský i letošní rok.

Průběh valné hromady byl prodchnut 
vzpomínkou na loňské úmrtí dlouhole-
tého budovatele tenisového klubu a jeho 
předsedu Ing. Václava Kupku. Ten stál 
v čele spolku 28 let a za tuto dobu se mu 
z něj podařilo vybudovat organizaci s ši-
rokou členskou základnou zejména dětí 
a mládeže.

Na uvolněné místo ve výboru tenisové-
ho klubu byl po Václavu Kupkovi zvolen 
Libor Botur. 

Valná hromada byla informována 
o tom, že i v letošním roce bude vrati-
movský tenisový klub reprezentovat šest 
družstev dětí a mládeže (tři družstva ba-
bytenisu a po jednom družstvu mladších 

žáků, starších žáků a dorostu) a jedno 
družstvo dospělých. Mistrovská utkání 
jednotlivých družstev začínají poslední 
víkend v dubnu a potrvají do 16. června. 

Dalším směřováním klubu a snahou 
TC Biocel Vratimov je poskytnout dětem 
a mládeži maximální možnost sportování 
a pohybu, což by mělo přispět k formo-
vání jejich sportovního ducha a charak-
teru. Za tímto účelem se klubu podařilo 
získat z Evropského sociálního fondu 
EU v rámci projektu Příměstské tenisové 
tábory Vratimov dotaci na pořádání pří-
městských tenisových kempů o letních 
prázdninách, a to ve čtyřech pětidenních 
turnusech. Věříme, že tyto kempy zapojí 
do sportování i děti, které nemají s teni-
sem zkušenost, a rodičům vyřeší problém 
s umístěním svých ratolestí během prázd-
nin. 

Více informací na www.tenisovekurty-
vratimov.cz nebo na tel. 603 550 580.

Markéta Rájecká
člen výboru TC Biocel Vratimov

Přehled domácích 
zápasů TC Biocel 

Vrati mov
Dospělí A – Severomoravský ob-

lastní přebor A: 1. 5. (2. kolo) – TK 
Havířov A; 11. 5. (4.) – TK Arbex Ost-
rava; 8. 6. (6.) – TK Sokol Stará Bělá A; 
15. 6. (7.) – TK Hlučín. Zápasy začínají 
v 9 hodin.

Starší žáci – oblastní soutěž A: 4. 5. 
(3. kolo) – Vitality Slezsko A; 8. 6. (6.) 
– TK Slavia Orlová B. Dorost – oblast-
ní přebor sk. A: 5. 5. (2. kolo) – TK 
Tenispoint FM A; 12. 5. (4.) – Sokol 
Stará Bělá; 26. 5. (5.) – TK Havířov B; 
16. 6. (7.) – Beskydský TK. Mladší žáci 
– oblastní soutěž sk. A: 12. 5. (4. kolo) 
– Rožnovský TK; 9. 6. (6.) – TJ Sokol 
Dolní Lhota. Zápasy začínají v 9 hodin.

Babytenis A – Oblastní přebor A: 
8. 5. (3. kolo) – Milo Olomouc A; 9. 6. 
(6.) – TK Slavia Orlová A. Babytenis 
B – Oblastní přebor 1. tř. C: 8. 5. (3. 
kolo) – Pašťa Tenis. Babytenis C – Ob-
lastní přebor 2. tř. A: 8. 5. (3. kolo) – 
TK Vítkovice Ridera; 26. 5. (5.) – Nový 
Jičín; 16. 6. (7.) – Baník Ostrava. Baby-
tenisté hrají vždy od 14 hodin.

Tenisté připraví o letních prázdninách 
příměstské tenisové tábory pro děti

ZZZ valnnéé hrommmmadyyy TTC BBBiocccel VVrrratiimoovv

Účastníci klubového turnaje TC Biocel Vratimov.  Foto: TC Biocel Vratimov

Příměstské tenisové kempy 

sport
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Ligová soutěž stolních tenistů

Vratimovští hráči Oldřich Vrtal (v modrém) a Daniel Unzeitig (v červe-
ném) na březnovém Mistrovství ČR ve stolním tenisu v Teplicích. 
 Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

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 sou-
těže stolních tenistů dospěly do své závěrečné fáze. Naši muži 
přivítali doma družstva z Frýdlantu a Vsetína. 
Konečná ligová tabulka po základní části vypadá takto:

Poslední výsledky našich stolních tenistů od minulého čís-
la Vratimovských novin: TTC MG Odra GAS Vratimov – TTC 
Frýdlant 6:10; – ST Vsetín 10:8.

První dvě mužstva tabulky budou hrát o vítěze ligy systémem 
play off, přičemž vítěz postoupí do 2. ligy.

Jinak ve dnech 18. a 19. dubna 2019 se ve Vratimově konal 
Velikonoční turnaj dětí a mládeže a posléze Velikonoční turnaj 
mužů, který je rovněž turnajem o přeborníka oddílu stolního teni-
su TTC MG Odra GAS Vratimov. Výsledky a fota z tohoto tur-
naje budou zveřejněny z důvodu uzávěrky až v červnovém čísle 
Vratimovských novin.

Bohuslav Kaloč
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

1. TJ Ostrava KST D 22 18 2 2 212:98 60

2. KST Vsetín 22 13 7 2 208:128 55

3. TTC Frýdlant 22 15 3 4 191:134 55

4. TTC Ostrava-Poruba 22 14 2 6 184:134 52

5. TJ Sokol Šarovy 22 12 4 6 182:139 50

6. SK Přerov A 22 10 4 8 167:160 46

7. TJ Chropyně 22 8 4 10 175:169 42

8. TTC Bolatice 22 7 3 12 146:183 39

9. TJ Sokol Olomouc 22 7 3 12 142:173 39

10. TTC MG Odra GAS 
Vratimov 22  5 4 13 149:186 36

11. Orel Zlín 22  4 2 16 108:192 32

12. SK Přerov B 22  0 0 22    52:220 22

Kdy na fotbal
Přehled domácích utkání FC Vratimov v květnu:

 
PÁ    3. 5. 16:30 st. přípravka: Třebovice, Mě soutěž U11
SO 11. 5. 10:00 ml. žáci: Polanka, Mě přebor ml. žáci
SO 11. 5. 16:30 muži A: Libhošť, 1. A tř. sk. B
NE 12. 5. 10:30 muži B: Koblov, Mě přebor
PÁ 17. 5. 16:30 ml. přípravka: Hrabová, Mě soutěž U9
PÁ 17. 5. 16:30 st. přípravka: Petřkovice, Mě soutěž U11
PÁ 24. 5. 16:30 ml. přípravka: Petřkovice, Mě soutěž U9

PÁ 24. 5. 16:30 st. přípravka: Vřesina, Mě soutěž U11
SO 25. 5. 10:00 ml. žáci: Klimkovice, Mě přebor ml. žáci
SO 25. 5. 17:00 muži A: Jablunkov, 1. A tř. sk. B
NE 26. 5. 10:30 muži B: Hlubina B, Mě přebor
ST 29. 5. 17:00 ml. žáci: Michálkovice, Mě přebor ml. žáci

David Huser
FC Vratimov

sport
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Vratimova podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

O Z N A M U J E
Hlasování do Evropského parlamentu se uskuteční dne:

23. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin  /  24. května 2019 od  8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb do Evropského parlamentu jsou ve Vratimově tyto okrsky:

Volební okrsek č. 1 – Dům dětí 
a mládeže, Frýdecká 377, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Adámkova
283 347   348 373 849 1106 
1212 1233 1259 1261 1292 1299 
1302 1315 1325   1343 1354 1379 
1390 
Vratimov Břízková
423 649 659 665 786 794 
801 827 833 856 888 896 
916 952 968 1160 1178 1190 
1236 1384 
Vratimov Frýdecká
1 3 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 26 
27 28 29 30 31   32 34 
37 39 56 77 88 98 100 
124 132 134 142 150 170 171 
181 204 214 231 262 267 299 
321 337 345 346 360 390 391 
402 403 405 411 412 416 424 
570 587 636 701 779 861 892 
934 940 941 965 984 988 991 
1007 1009 1018 1019 1028 1072 1093 
1115 1124 1142 1155 1165 1175 1187
1188 1193 1197 1208 1209 1225 1230 
1237 1246 1247 1249 1252 1295
1311 1312 1331 1355 1396
Vratimov, Horní
1129 1139 1234 1319 1339
Vratimov Krátká
115 696 939 950 
Vratimov Křivá
647 651 671 677 689 691 767 
777 795 796 814 817 884 897 
907 914 927 946 947 948 
Vratimov Mojžíškova
110 615 663 776 854 863 883 
953 954 958 990  
Vratimov Na Slezance
330 341 355 401 417 717 718 
719 1081 1240 1321 1366
Vratimov Na Spojce
692 798 848 959 963 970 981 
1005 1022 
Vratimov Na Stezce
131 225 226 272 312 920 921 
1107 1266 1322 1380
Vratimov Na Vyhlídce
25 333 343 635 645 646 654 

655 656 680 684 685 686 693 
694 695 729 770 771 772 773 
792 793 836 860 
Vratimov Na Zadkách
16 74 84 128 202 227 230 
232 269 270 332 335 590 826 
967 1113 1121 1126 1128 1140 1147 
1192 1214 1314 1342 1349 1383 1401 
1403 
Vratimov Nádražní
152 392 432 705 706 707 708 
709 710 1098 1158 1179 1222  1375
Vratimov Odboje
41 58 90 268 285 286 
293 311 323 327 329 340 
361 372 376 385 388 393 
425 565 648 676 688 697 
764 766 774 775 799 864 
938 949 966 980 986 1006 
1026 1056 1063 1164 1300 
Vratimov Okrajová
105 106 107 138 161 353 362 
564 567 1095 1116 1144 1148 1167 
1173 1174 1180 1194 1202 1213 1216 
1223 1231 1245 1250 1254 1255 1257 
1270 1276 1289 1304 1305 1333 1356 
1360 1364 1367   1388 1395 1399 1404
Vratimov Ovocná
316 317 318 319 320 352 407 
408 673 675 768 855 
Vratimov Polní
146 309 365 366 378 383 384 
386 395 687 811 850 891 895 
911 913 915 924 925 935 942 
943 944 945 951 955 956 960 
962 982 994 1111
Vratimov Říční
711 712 837 857 858  889
Vratimov U Hráze
406 413 797 867  975
Vratimov U Nového lesa
108 148 168 172 865 898 992
Vratimov U Padolu
153 308 614 1037 1084 1112 1244 
1253 
Vratimov U Potůčk
15 80 81 86 97 434  1075 
1228 
Vratimov U Rybníka
130 1267
Vratimov Vodárenská
75 93 141 328 334 336 344 
439 964 1105 1226

Vratimov Výletní
304 313 314 351 426 713 714 
715 716 815 816 866
Vratimov Zaryjská
122 129 163 169 350 702 703 
1004 1073

Volební okrsek č. 2 – Mateřská 
škola, Na Vyhlídce 25, Vratimov 
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Družstevní
63 277 279 287 291 305 306 
429 842 901 902 903  904 905 
906 1133
Vratimov Husova
218 252 265 280 281 521 522 
527 528 529 530 531 532 533 
534 802 803 804 1099 1100 1101
Vratimov Okružní
151 560 561 562 563 575 576 
577 578 579 580 581 582 583 
584 585 586 617 618 619 620 
621 622 623 624 625 626 627 
628 629 630 631 632 633 640 
641 642 644 1204
Vratimov Pod Kovárnou
33 193 278 292 296 298 324 
338 387 404 437 568 859 987
Vratimov Radniční náměstí
821 822 823 824
Vratimov Strmá
535 536 537 591 592 593 594 
595 596 597 598 599 600 601 
602 900 928 929 930 
Vratimov U Mateřské školy
681 682 683 780 781 782 783 
784 785 787 788 790 791 1260
Vratimov Úzká
820 825 931 932 933

Volební okrsek č. 3 – Kulturní 
dům, Frýdecká 1000, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Buničitá
201 440 755 756  761  762   1132
Vratimov Frýdecká
59  73 103 137 147 165 166 
179 199 205 206 263 315 357 
358 430 431 435 606 607 608 
609 610 611 637 638 639 757 
819 829 830 831 832 853 1002 
1145 42
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Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství (platným občanským 
průkazem nebo pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vratimov Hřbitovní
264 325 394 1171 1268
Vratimov J. Žemly
342 356 573 1205 1361
Vratimov K Sokolovně
183 189 420 893 1327 
Vratimov K Závorám
738 739
Vratimov Mourová
723 724 725 727 728 732 733 
734  735 1131
Vratimov Na Hermaně
136 188 208 209 216 219 220 
223 256 266 301 302 418 588 
603 604 605 612 613 698 699 
700 843 1103 1119 1200 
Vratimov Na Podlesí
101 1181 1182 1195 1211 1220 1278 
1279 1288 1290 1296 1313 1318 1336 
1346 1352 1358 1362 1365 1369 1393 
1402 1406
Vratimov Na Popinci
1328
Vratimov Popinecká
174 200 238 239 246 247 248 
249 250 251 253 261 274 275 
326 375 444 445 446 447 448 
449 566 569 789 808 809 810 
812 1087 1282  
Vratimov Rodinná
143 210 213 215 273 310 322 
 839
Vratimov Sokolská
156 157 160 195 197 222 290 
805 806 807 899 1038 1102 
Vratimov Sumínova
731 918 919
Vratimov Školní
194 217 224 374 456 457 459 
652 653 1229
Vratimov Tovární
68 175 186 1274
Vratimov, U Hráze
1157
Vratimov U Jeslí
433 441 1025
Vratimov U Lesíka
1163 1185 1191 1242 1243 1377 
Vratimov U Společenského domu
1024 1041 1042
Vratimov U Staré školy
60
Vratimov U Strouhy
144 176 177 211 212  1136

Vratimov U Trati
736 737 740 741 742 743 744 
745 746 747 748 750 751 752 
758 763 1217 1286 1298 1308 1391
Vratimov Výletní
125 400 427 995  1045 

Volební okrsek č. 4 – Základní 
škola, Datyňská 690, Vratimov 
pro občany přihlášené k trvalému 
pobytu:
Vratimov Borová
72 1035
Vratimov Datyňská
45 65 139 297 300 363 460 
463 464 465 538 539 540 541 
542 543 544 545 546 547 548 
549 551 1201 1227 1303 1372 1389
Vratimov Horní 
1149  1166 1184 1189 1196 1339
Vratimov Jižní
1251 1291 1316 1335 1378 1392 1397
Vratimov K Hájence
49 79 116 118 155 389 436 
769 845 1104 1117 1198 1301 1386
Vratimov Karla Velčovského
53 78 303 414 885 1151 1248 
1256 1263 1280 1281 1293 1307 1323 
1324 1340 1347 1368 1370 1373 
Vratimov Na Podlesí
47 48 51 52 54 57 61 
92 117 120 159 191 196 198 
228 243 282 307 331 800 840 
862 887 890 1071 1076 1082 1097 
1150 1152 1153 1275
Vratimov Na Příčnici
71 85 89 96 187 234 235 
236 237 254 259 260 398 552 
553 554 555 556 557 558 559 
616 657 720 760 868 869 870 
871 872 873 874 875 876 877 
878 879 880 881 882 894 908 
909 957 961 985 989 1021 1034 
1077 1078 1079 1080 1086 1091 1110 
1118 1125 1159 1183 1238 1320 1334 
1345 1400 
Vratimov Na Zadkách
76 221 284 294 295 658 828 
917 923 993 999 1114 1176
Vratimov Nová
486 487 488 489 490 491 492 
493 494 495 496 497 498 499 
500 501 502 503 504 505 506 
507 508 513 514 515 516 726 
1381
Vratimov Obvodová
998 1011 1013 1015 1016 1017 1030 
1032 1039 1040 1043 1053 1054 1055 

1057 1058 1059 1064 1065 1066 1067 
1068 1069 1398
Vratimov Osadnická
38 450 451 452 453 454 455 
517 518 519 520
Vratimov Rakovecká
82 95 111 112 113 442 730 
778 847 851 852 926 996 1096 
1109 1137 1154 1210 1137 1221 1235 
1241 1265 1271 1283 1284
Vratimov Řadová
1044 1046 1047 1048 1049 1050 1051 
1052 1337
Vratimov Severní
1177 1258 1273 1287 1294 1306 1310 
1344 1350 1353 1357 1385
Vratimov Sezonní
421 643
Vratimov Střední
976 997 1001 1003 1008 1010 1012 
1023 1027 1062 
Vratimov U Březinek
119 233 369 379 419 664 846 
1070 1134 1141 1146 1156 1168 1218 
1263 1277 1363 1367 1376 1414
Vratimov U Lesíka
245 258 574 589 672 1014 1020 
1029 1031 1033 1036 1060
1394
Vratimov U Lípy
64 72 173 271 276 288 
422 979 1035 1130 1135 1169 
1199 1269 1297 1326 1329 1330 
1348 1374
Vratimov U Rozvodny
240 364 368 380 381 396 415 
571 650 1317 1332 1351
Vratimov U Stadionu
466 467 468 470 471 474 475 
476 477 478 479 480 481 482 
483 484 1090 1285
Vratimov Višňová
43 94 121 140 158 162 182 
371 410 438 443 572 670 816 
818 886 922 971 1120 1127 1138 
1143 1161 1162 1186 1206 1207 1215 
1219 1262 1272 1359
Vratimov Zahradní
472 473 509 510 511 512 523 
524 525 526  1172 1224 1232

Volební okrsek č. 5 – Kulturní 
dům, Vratimovská 224, Horní 
Datyně
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
území městské části Horní Datyně
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Májka vzývá lásku 
a nový život

V podstatě se jedná o obyčejný kmen 
nevelkého stromu se zelenou chochol-
kou, trošku vyzdobený. Přesto se májka 
staví od nepaměti a vztyčujeme ji i dnes, 
v době digitálních technologií a čtvrté 
průmyslové revoluce. Pozadu není ani 
naše město. V Horních Datyních patří 
stavění a kácení májky k největším spo-
lečenským událostem roku, ve Vrati-
mově se této tradice ujali Sokoli a kom-
binují ji se sportovním turnajem. Co je 
tedy na stavění májky tak zvláštního, že 
ho praktikují po staletí lidé napříč Ev-
ropou? O životě starých Slovanů, Keltů 
a dalších pohanských národů, od nichž 
tento zvyk zřejmě pochází, toho bohu-
žel víme málo. Májka by ale měla být 
podle všeho symbolem lásky, plodnosti, 
hojnosti a nového života. Zdá se, že prá-
vě tyto hodnoty jsou nepomíjivé a oslo-
vují stále nové a nové generace. Život 
se mění, ale slova básníka „Byl pozdní 
večer, první máj, večerní máj, byl lásky 
čas,“ jsou platné napořád. 

(red)

Divadlo si užily
Pochvalný dopis vždy potěší a právě 

takový k nám doplachtil po ochotnic-
kém divadelním představení Dívčí vál-
ka, které se uskutečnilo 5. dubna v Kul-
turním domě v Horních Datyních. 

„Ráda bych poděkovala za úžasné di-
vadelní představení LORDů. Navštívily 
jsme představení Dívčí válka v Daty-
ních a výborně jsme si jej užily,“ na-
psala divačka Renáta Vališová jménem 
svým a svých kolegyň. 

„Herci byli opravdoví, poctiví  a hráli 
s nasazením a velkou chutí. Také pan 
režisér výborně vyplňoval potřebné 
pauzy vtipnými komentáři. Chtěly by-
chom jim popřát, ať se jim další práce 
daří, ať se jich dále drží vtip a humor. 
Děkujeme ještě jednou za příjemný di-
vadelní večer a už nyní se těšíme na dal-
ší představení.“ 

(red)

Z redakční pošty

OCHOTNICKÉ PŘEDSTAVENÍ  

divadelního spolku LORDI Orlová

Na jeho obrazech jako by ležela patina 
času. Není to náhoda. Vratimovský rodák, 
malíř, výtvarník a umělecký restaurátor 
Vladimír Švidrnoch si budoval vztah k vý-
tvarnému umění už od dětství. Malovala 
jeho prababička, dědeček z otcovy strany 
vystudoval malbu na porcelán a sklo u brat-
ří Jaroňků. Jeho předkové z matčiny strany 
se věnovali litografii a ve Vídni tiskli touto 
technikou dodnes vyhledávané a sběrateli 
ceněné pohlednice. Firma Karl Schwider-
noch pokrývala svoji produkcí celé tehdejší 
Rakousko-Uhersko. 

Sám Vladimír Švidrnoch ukončil v roce 
2006 Vyšší odbornou školu restaurátorskou 

v Brně, kde studoval malbu pod vedením 
akademického sochaře Petra Jedličky. Plát-
na starých mistrů mu při tom učarovala na-
tolik, že si jako inspiraci pro vlastní tvorbu 
vybral barokní malíře z 18. století. K ma-
lování technikami, které se používá při ob-
nově starých uměleckých děl, se pak vrátil 
v roce 2014 v ateliéru sviadnovského uměl-
ce Štěpána Mleczka. Ve stejné době objevil 
v dílnách uměleckého smaltu ve Frýdlantu 
nad Ostravicí také kouzlo smaltů.

„Byl jsem od mládí veden k umění a hud-
bě a už jako malé dítě mě oslovil obraz 
mého předka, fojta Swidrnocha ze Wrzesi-
ny, velkého milovníka myslivosti a přírody, 
který byl na rodinném portrétu z poloviny 
18. století vymalovaný technikou šerosvi-
tu, která je pro barokní malbu charakteris-
tická. To byl zřejmě první impulz pro mou 
tvorbu, protože jsem k obrazu vždy shlížel 
s úctou a obdivem. Velmi obdivuji prá-
ce Rembrandta Harmenszoona van Rijna 
a Petra Paula Rubense, ve kterých se snoubí 
dynamika a bohatost tvarů s velkolepostí 

a až citovou emotivností,“ vysvětluje svoji 
fascinaci uměním starých mistrů vratimov-
ský výtvarník.

V současné době pracuje Vladimír Švidr-
noch jako manažer a učitel uměleckých 
předmětů na Střední škole řemesel ve Frýd-
ku-Místku. Mezi své úspěšné realizace řadí 
například obnovu dvou soch Emila Adamce 
na Bezručově vyhlídce v Sedlištích nebo ol-
táře ve Valašském muzeu v přírodě v Rož-
nově. Restauroval také různá umělecká díla 
pro soukromé vlastníky a sběratele.

Veřejnost se může s tvorbou Vladimíra 
Švidrnocha seznámit na výstavě ve Vra-
timovské galerii, která nabídne ke zhléd-
nutí zhruba dvě desítky jeho oblíbených 
pláten a smaltů. Vernisáž expozice s ná-
zvem S úctou a láskou se uskuteční v úterý 
21. května v 17 hodin, výstava potrvá do 
27. června.  (red)

Vystavovat bude vratimovský 
rodák Vladimír Švidrnoch

 Vladimír Švidrnoch jako svatý Václav při sva-
továclavských slavnostech v kostele Neposkvr-
něného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze. 
 Foto: VŠ

V. Švidrnoch: Mnichovo potěšení.

V. Švidrnoch: Tajemství starého domu.

kultura
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Všestranný umělec a pedagog
Eduard Ovčáček se narodil 5. 3. 1933 

v Třinci. V letech 1957 až 1963 studo-
val na Vysoké škole výtvarných umění 
v Bratislavě u profesora Petra Matejky 
a rok jako host u profesora Antonína Ky-
bala na Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové v Praze.  

Již během bratislavských studií stál spo-
lu s grafikem Milošem Urbáskem u zrodu 
Bratislavských konfrontací a prosazoval 
informel na Slovensku. V šedesátých le-
tech rozvíjel v grafice, malbě i ve tvorbě 
objektů strukturální abstrakci. Do jeho 
výtvarného arzenálu přibyla pak techni-
ka serigrafie, již programově rozvíjel až 
k přechodu k digitálním technikám a vel-
koplošnému tisku. Jako pedagog fakulty 
umění Ostravské univerzity zde organizo-
val řadu serigrafických workshopů. Pou-
žíval ovšem i vlastní, neobvyklé postupy, 
jako například propalovanou koláž, reliéf-
ní obrazy z papírmaše a různě inovované 
kombinované techniky. Část tvorby v de-
vadesátých letech a na počátku nového ti-
síciletí věnoval také instalacím a akčnímu 
umění, mimo jiné performancím s hořící-
mi lany, kdy akcentoval mytičnost znaků. 
Podstatnou část Ovčáčkovy tvorby tvoří 
geometrické umění a konkrétní a vizuál-
ní poezie. S touto tvůrčí orientací souvisí 
pak práce letristické, kdy se písmo a znak 
ocitají v rolích subjektu i objektu zároveň. 
Již během studií se zajímal o piktogramy 
v archaickém umění a zkoumal možnosti 
jejich interpretace jako výtvarného znaku. 
I když figuraci zcela neopustil ani ve své 
strukturální grafice a materiálovém tis-
ku, lettrismus jako umělecký směr bořící 
dosud zažitá pravidla charakterizuje in-
dividuální Ovčáčkovy invenční výtvarné 
přístupy snad nejvýrazněji. Eduard Ovčá-
ček se zabývá rovněž typografií. K tisku 
připravil desítky publikací. Až do sovět-
ské okupace vyučoval po pět let grafické 

techniky na Olomoucké univerzitě. Jako 
signatář Charty 77 byl šikanován a ofici-
ální výstavní síně se pro něj na dvacet let 
prakticky uzavřely. K veřejné prezentaci 
své umělecké činnosti, k práci pedago-
gické a organizátorské se vrátil naplno po 
listopadu 1989. Stal se spoluzakladatelem 
nové Fakulty umění na Ostravské univer-
zitě, kde jako profesor působí dodnes. Za 
svou bohatou veřejnou činnost získal řadu 
domácích i zahraničních ocenění. Nejvíce 
si váží Grand Prix hlavního města Prahy 
(1995), či 1. ceny Feliciena Ropse města 
Namur v Belgii (1998) a prestižní ceny 
Vladimíra Boudníka za významný přínos 
tradici českého grafického umění, výji-
mečné dílo a experimentátorství. V roce 
2008 získal Cenu města Ostravy.

Při přípravě svých pečlivě koncipo-
vaných výstav spolupracoval s řadou 
vynikajících kurátorů a uměleckých te-
oretiků. Poprvé dokonce s jednou z nej-
významnějších teoretiček evropského 
formátu Ludmilou Vachtovou. Éra Klubu 
konkrétistů propojila Ovčáčka s dalšími 

význačnými teoretiky – Arsénem Pohrib-
ným a Jiřím Valochem. V současné době 
se autorovým dílem intenzivně zabývají 
Jan Kříž a Jiří Machalický. Sbírkově je 
zastoupen ve vídeňské Albertině, v Ná-
rodní galerii v Praze, Moravské galerii 
v Brně, Slovenské národní galerii v Brati-
slavě, Nationalgalerie Berlin, v Muzeum 
narodowym ve Varšavě a Krakově, v Le 
Musée du Petit Format v Nimes, v The 
Sackner Archive of Visual and Concrete 
Poetry – Miami Beach v USA, v Musée 
Felicien Rops Namur, Stadtgalerie v Bo-
chumi, v Hamburger Kunstsammlungen, 
v Kassákově muzeu v Budapešti a rov-
něž v soukromých sbírkách doma i v ci-
zině. Ovčáčkovy práce najdeme také ve 
sbírkách Ministerstva kultury a všech 
významných galeriích České republiky. 
Galerii výtvarného umění v Ostravě au-
tor věnoval kompletní konvolut originál-
ních tisků svého grafického díla. Eduard 
Ovčáček byl členem několika význam-
ných uměleckých spolků (SČUG Hollar 
– od 2001, SVU Mánes – 1992 až 2004, 
Umělecké besedy – od 2008) a tvůrčích 
skupin: Kroky, Bratislavské konfronta-
ce, Parabola, Jiná geometrie, patří k za-
kládajícím členům výtvarného uskupení 
Klub konkrétistů. Uspořádal nepočítaně 
samostatných a více než 200 kolektivních 
výstav v ČR, opakovaně v Polsku, na Slo-
vensku, v Německu, Rakousku, Lucem-
bursku, Švýcarsku, Belgii.  Jeho tvorbu 
mapují téměř dvě desítky monografic-
kých katalogů a rozsáhlých publikací. 
Devatenácti ilustracemi vypravil knihu 
markýze de Sada 120 dní Sodomy (1993). 
Ovčáčkovi je věnováno samostatné heslo 
na Wikipedii, je uveden v encyklopedii 
grafiky, Nové encyklopedii českého vý-
tvarného umění a ve Slovníku českých 
a slovenských výtvarných umělců. 

 -ptb-

Z bohaté výtvarné tvorby Eduarda Ovčáčka 
zveřejňujeme obraz s evidenčně znějícím ná-
zvem AMBO 3A z roku 2006. 

Zamilovaný čertík, zamilovaný vodník a zamilovaný Jindřich, 
který nakonec získá Elišku za ženu a vše končí šťastně, jak to 
má ve správné pohádce být. Přesně tak vypadala divadelní mu-
zikálová pohádka Princezna ze mlejna, kterou uvedlo 30. března 
na scéně Společenského domu Vratimov Divadlo Pegas. Zná-
mý děj, hezké písničky, vše jako v oblíbeném příběhu režiséra 
Zdeňka Trošky. S jednou, za to obrovskou přidanou hodnotou. 
Děti viděly vše na živo, a pokud chtěly, mohly na závěr předsta-
vení vběhnout na scénu, vidět pohádkové postavy pěkně zblízka, 
 dotknout se jich a třeba si s nimi udělat i foto. Zážitek, který nic 
nemůže nahradit! Film ani televize tohle neumí…  (red)

 Divadelní Princezna ze mlejna překonala fi lmovou

Vratimovské děti s herci muzikálové pohádky Princezna ze mlejna.  
 Foto: KS
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informace občanůmspolečenská rubrika

VZPOMÍNÁME

Dne 2. května 2019 si připomínáme 
30. smutné výročí úmrtí 

našeno milovaného tatínka 
a dědečka, 

pana

Mjr. Viléma Švidrnocha

a 15. května 2019 si připomínáme 

15. smutné výročí úmrtí 
naší milované maminky a babičky, 

paní

Marie Švidrnochové.
S láskou vzpomínáme.

Dne 25. května vzpomeneme 
11. smutné výročí, kdy nás opustil 

pan

Jaroslav Plachta.
S láskou vzpomínají manželka Jiřina, 
synové Rostislav a Radim s rodinami.

S bolestí v srdci vzpomínáme 
na našeho milovaného 

Bc. Aleše Brodu,
který by se 31. května dožil 55 let. 

V červenci tomu bude 9 let, kdy tragicky 
zahynul. Syn Aleš a celá rodina.

Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich 
srdcích však zůstáváš dál.

Dne 31. května si připomeneme druhé 
smutné výročí úmrtí našeho milovaného 

manžela, tatínka a dědečka pana

Emila Polocha.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Ceny potravin a všech potřeb byly do 30. listopadu jako za vál-
ky. Od 1. prosince byly upraveny mzdy a platy a ceny všech po-
třeb zvýšeny o 200 až 300 %. Nastal těžký boj o život a každý 
musel usilovně pracovati, aby ho uhájil. Je pravda, že jen práce, 
svědomitost a šetrnost nás může vyvésti z poválečných hospodář-
ských zmatků a proto občanstvo s pochopením a láskou chopilo se 
práce na výstavbě nového domova a naší krásné vlasti. 
Poválečné ceny
Ceny potřeb před válkou a během okupace: po 1. prosinci
1 kg chleba  Kč 2.20 Kč 4.80
1 “ mouky chlebové  “ 1.80 “ 5.20
1 “ mouky pšen.  “ 4.- “ 8.20
1 kg hovězí maso Kč 6.- “ Kč 42.-
1 “    “ jiné “ 9.- “ 52
1 “ salám obyč. “ 8.- “ 46.-
1 “    “ lepší “ 14.- “ 46.-
1 pár bot Kč 39.- až 89.- Kč 150.- až 400.-
1 pánský oblek “ 400.- 600.- “ 1.100.- až 2.800.-
ušití obleku Kč 400.- Kč 1.100.-
1 m dámská šatovka 3.- až 10.- “ 50.- až 150.-
1 pánská košile 12.- 30.- Kč “ 80.- “ 300.-

Mzdy a platy obnášely v průměru před válkou a za okupace 
Kč 800.- až 1.500.- měsíčně, od 1. 12. 1945 činí Kč 2.500.- až 
4.000.- Srážky na sociální zaopatření a daně činily: před válkou 

a za okupace u dělníka nebo zaměstnance s platem Kč 800.- až 
1.500.- Kč 21.- 45.- a daň buď žádnou, nebo 5 – 10 Kč měsíčně. 
Nyní po 1. 12. 1945 činí sociální srážky (nemocenská a penzijní) 
Kč 279.- až 381.-, daně 95.- až 277.- Kč měsíčně. 

Za okupace bylo zákonem zakázáno zvyšovati mzdy a ceny. Ku 
mzdám byl jen 50 hal. příplatek na hodinu a ceny masa byly zvý-
šeny na Kč 16.- za 1 kg. Jinak zůstalo vše nezměněno až do 1. 12. 
1945. Také došlo ku sjednocení peněžních ústavů a tak byla nuce-
ně sloučena zdejší Raiffeisenka s občanskou záložnou pod novým 
názvem „Hospodářská záložna“. 

13. května byl ve Vratimově velký tábor lidu, jehož se zúčastni-
lo téměř všecko občanstvo. Byl to obrovský průvod, doprovázený 
střelbou zde ještě přítomných ruských vojínů. Lid oslavil mani-
festačně své osvobození z německého jařma a pád tyranie.

Diktátoři a dobyvatelé přešli. Jejich bouře zanikly jako bzukot 
muší. Všecko jejich běsnění překonalo porozumění občana k ob-
čanu. Práce a láska občanstva postaví opět to, co zbourali. Násilí 
a bezpráví zašlo vlastními chybami a vlastní slepotou.

Uprchlíci a vystěhovalci z Těšínska se vraceli do svých domovů 
a tak naši obec opustily všecky rodiny, které se tu v r. 1938, 1939 
a později ze zabraného území přistěhovaly až na ojedinělé případy 
oženění a provdání u nás a též přednosta pošty tu přidělený slu-
žebně Emil Gellnar v obci zůstal.

Kronika města Vratimova, část 88, 1945

(pokračování příště)
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informace občanům

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

Divadélko Ententýky

Myška Klárka, veverka TerkaMyškMyMyyššk





OBRAZY

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

12. BŘEZNA – 16. KVĚTNA 2019 

Divadlo——verze

Yasmina Reza

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
F 1000/48 | 

Vladimír 
Švidrnoch

S úctou 
a láskou

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

Vratimovská  galerie je 

a 

akce kulturního střediska
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informace občanům
DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

kam ve městě

1.
Stavění máje s turnajem v odbíjené 8:30 Areál Sokolovny, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov
Tenis: TC Biocel Vratimov A – TK Havířov A 9:00 Tenisový areál, dospělí, Severomoravský oblastní přebor

2. Obrazy – Emma a Barbora Srncovy 16:00 Vratimovská galerie, výstava
3. Fotbal: FC Vratimov – Třebovice 16:30 Stadion FC Vratimov, starší přípravka, městská soutěž U11
4. Tenis: TC Biocel Vratimov – Vitality Slezsko 9:00 Tenisový areál, starší žáci, oblastní soutěž A
5. Tenis: TC Biocel Vratimov – TK Tenispoint FM A 9:00 Tenisový areál, dorost, oblastní přebor, sk. A

8.
Tenis: TC Biocel Vratimov – Milo Olomouc 14:00 Tenisový areál, Babytenis A, oblastní přebor A
Tenis: TC Biocel Vratimov – Pašťa Tenis 14:00 Tenisový areál, Babytenis B, oblastní přebor 1. tř. C
Tenis: TC Biocel Vratimov – TK Vítkovice Ridera 14:00 Tenisový areál, Babytenis C, oblastní přebor 2. tř. A

9. Obrazy – Emma a Barbora Srncovy 16:00 Vratimovská galerie, výstava

11.

O Dorotce 10:00 Kino Hnězda, sobotní promítání pro nejmenší
Pohádkový les 15:00 U Hájenky v Důlňáku v Horních Datyních, DDM
Tenis: TC Biocel Vratimov A – TK Arbex Ostrava 9:00 Tenisový areál, dospělí, Severomoravský oblastní přebor
Fotbal: FC Vratimov – Polanka 10:00 Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor ml. žáků
Fotbal: FC Vratimov A – Libhošť 16:30 Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B

12.
Tenis: TC Biocel Vratimov – Sokol Stará Bělá 9:00 Tenisový areál, starší žáci, oblastní soutěž A
Tenis: TC Biocel Vratimov – Rožnovský TK 9:00 Tenisový areál, mladší žáci, oblastní soutěž, sk. A
Fotbal: FC Vratimov B – Koblov 10:30 Stadion FC Vratimov, muži, městský přebor

14. Jarní koncert ZUŠ 18:00 Společenský dům, koncert

15.
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 17:00 Kino Hvězda, rodinný film
Obrazy – Emma a Barbora Srncovy 16:00 Vratimovská galerie, výstava

16. Obrazy – Emma a Barbora Srncovy 16:00 Vratimovská galerie, výstava

17.
Fotbal: FC Vratimov – Hrabová 16:30 Stadion FC Vratimov, mladší přípravka, městská soutěž U9
Fotbal: FC Vratimov – Petřkovice 16:30 Stadion FC Vratimov, starší přípravka, městská soutěž U11

18. Pevnost Barák 15:00 Dům dětí a mládeže

19.
Myška Klárka, veverka Terka a Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký 10:00 Společenský dům, nědělní divadelní poohádka pro děti

Galapřehlídka DDM Vratimov 16:00 Společenský dům, prezentace zájmových útvarů DDM
21. S úctou a láskou 17:00 Vratimovská galerie, vernisáž výstavy Vladimíra Švidrnocha

22.

Kola a kolečka pro předškolní a školní děti 
(1.–4. třída) 15:30 Areál Sokolovny, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

S úctou a láskou 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra 
Švidrnocha

Cena za štěstí 19:00 Kino Hvězda, drama

23. S úctou a láskou 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra 
Švidrnocha

24.
Fotbal: FC Vratimov – Petřkovice 16:30 Stadion FC Vratimov, mladší přípravka, městská soutěž U9
Fotbal: FC Vratimov – Vřesina 16:30 Stadion FC Vratimov, starší přípravka, městská soutěž U11
Tři verze života 19:00 Společenský dům, divadlo pro dospělé

25.
Fotbal: FC Vratimov – Klimkovice 10:00 Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor ml. žáků
Fotbal: FC Vratimov A – Jablunkov 17:00 Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B

26.
Fotbal: FC Vratimov B – Hlubina 10:30 Stadion FC Vratimov, muži, městský přebor
Tenis: TC  Biocel Vratimov – Nový Jičín 14:00 Tenisový areál, Babytenis C, oblastní přebor 2. tř. A

29.

S úctou a láskou 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra 
Švidrnocha

Fotbal: FC Vratimov – Michálkovice 17:00 Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor ml. žáků
Grinch 17:00 Kino Hvězda, rodinný film
Slavnostní akademie ZŠ Masarykovo náměstí 18:00 Společenský dům, program u příležitosti 110 let „dolní“ školy

30. S úctou a láskou 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra 
Švidrnocha

31.
Den dětí 15:00 Před Společenským domem Vratimov, DDM
Kácení májky 16:00 Hřiště v Horních Datyních, KČT Horní Datyně

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT
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informace občanům

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

O Dorotce

Pohádky: Dorotka a papoušek, Dorotka 

akce kulturního střediska
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informace občanůmakce kulturního střediska

Stánkový prodej  

S úctou a láskou, výstava  
 

9:00

10:00

10:30

10:00

10:15
10:25
10:30  

 

10:45  
 

a veverkou Terkou           
11:30  

 
a veverkou Terkou

12:15  
 

12:30

13:30
16:30

 
 

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

ARBOR MORAVIA, s.r.o.

NOVÉ TRVALKY, TRÁVY,

VZROSTLÉ STROMY 

ŠPALKY 600, 

zahradnicentrum@arbormoravia.cz

inzerce

PEDIKÚRA KOUPÍM RODINNÝ DŮM ve Vratimově 
nebo blízkém okolí. 

Může být i v původním stavu. 
 Případné dluhy vyřeším. 

Tel. č. 606 276 978

Lucie
Obdélník

Lucie
Textový rámeček




