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Třídíme odpad Datyňský krmáš je zpět Úspěšné mažoretky

V sobotu 1. června 2019 proběhlo ve 
Vratimově slavnostní otevření hasičské 
zbrojnice, která prošla rozsáhlou rekon-
strukcí a přístavbou. Slavnostního pře-
střižení pásky se zúčastnili místostarosta 
města Bc. David Böhm a bývalá starost-
ka JUDr. Dagmar Hrudová. Za Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
pozdravil přítomné ředitel odboru služeb 
HZS MSK plk. Ing. Jan Bojko, nechyběl 
místní římskokatolický kněz Mgr. Adri-
an Janusz Wykręt. Pozvání přijali rovněž 
kolegové a kamarádi dobrovolní hasiči ze 
sousedních obcí. O prohlídku zrekonstru-
ované hasičské zbrojnice byl velký zájem 
i mezi širokou veřejností. 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a čás-
tečná přístavba byla vynucena špatným so-
ciálním zázemím, potřebou většího množ-
ství skladových prostor a nutností rozšířit 
garážová stání pro současnou techniku jed-
notky SDH. Technika jako motorový člun 
a hospodářské vozidlo Škoda Fabia par-
kovala pod provizorním nezabezpečeným 
dřevěným přístřeškem a její provoz v zim-
ních měsících byl z dlouhodobého hledis-
ka neudržitelný. Chyběly rovněž prostory 
pro očistu a sušení technických prostředků 
nebo oděvů. Nevyhovující a nedostatečné 
bylo sociální zázemí a prostory pro výkon 
služby jednotky neodpovídaly dnešním 
potřebám.

Rekonstrukce a přístavba začala v břez-
nu 2018 a byla ukončena v březnu 2019. 
Zhotovitelem stavby byla společnost Sta-

viastav. Celkové náklady na stavbu činily 
19,7 mil. Kč a z 90 % je pokryla dotace 
z Integrovaného regionálního operační-
ho programu (IROP). Zbylou část včetně 
neuznatelných nákladů a víceprací hradilo 
město Vratimov. Město a Sbor dobrovol-
ných hasičů Vratimov se pak společně fi-
nančně podíleli na novém vybavení interi-
éru zrekonstruované zbrojnice.

Přístavba zahrnuje samostatně sto-
jící nevytápěný sklad materiálu, dále 
sklad sorbentu a společné garážové stá-

ní pro člun s osobním vozidlem. Hasič-
ská zbrojnice je nově vybavena záložním 
zdrojem elektrické energie, který v pří-
padě výpadku proudu zálohuje vybrané 
elektrické okruhy nutné pro zabezpečení 
rychlého a bezpečného výjezdu jednotky. 
V objektu původní hasičské zbrojnice byl 
vyměněn systém vytápění, rekonstruovány 
podlahy, rozvody vody, odpadů a elektric-
ké energie. 

Hasičská zbrojnice je opět v plném provozu

Vážení spoluobčané, zaslechli jsme do-
tazy na téma Kam s bioodpadem? Město 
nabízí dvě možnosti:

-  za úhradu do individuálních nádob se 
svozem co 14 dnů, nebo

-  zdarma dovoz do Vratimovských slu-
žeb (po–pá 6:00–11:00, 12:00–15:00).

Začínaly se množit stížnosti, že doba do 
15 hodin je velmi krátká. Uvědomujeme 
si to, a proto jsme přichystali zkušební 
provoz kontejnerů na větve a trávu s lis-

tím. Kontejnery budou přistaveny vždy 
v pondělky od 15 hodin do večera před 
Vratimovskými službami v ulici J. Žemly. 
Zkušební provoz bude probíhat v období 
letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 

Kontejnery budou označeny podle dru-
hu bioodpadu – jeden na větve, druhý na 
listí a trávu. Věříme, že tímto malým kro-
kem přispějeme ke zlepšení služeb v na-
šem městě.

Bc. David Böhm, místostarosta

 Kam s bioodpadem?

Místo, kde budou stát kontejnery.  Foto: MěÚ

Slavnostní okamžik stříhání symbolické pásky. Foto: MěÚ

pokračování na str. 3
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Dne 26. dubna 2019 rada města mimo 
jiné
•  schválila Smlouvu o údržbě a zajištění 

provozu městského koupaliště ve Vra-
timově,

•  schválila Povolební prohlášení Rady 
města Vratimova pro volební období 
2018–2022,

•  schválila změnu projektové doku-
mentace Návrh úpravy dvou oblastí 
dopravního značení ve Vratimově Na 
Příčnici – Odboje a Výletní – U Hráze 
na základě požadavku PČR.

Dne 23. května 2019 rada města pak 
také
•  schválila přepracování projektové 

dokumentace pro odvodnění místní 
komunikace ulice Za Kolibou včetně 
kompletní rekonstrukce této místní 
komunikace,

•  schválila přepracování dokumentace 
pro územní rozhodnutí Rekonstruk-
ce chodníků a MK ul. Na Vyhlídce, 
Okružní, a to až po vypracování Stu-
die návrhu parkovacích míst v lokalitě 
Mateřské školy na ul. Na Vyhlídce ve 
Vratimově,

•  schválila Smlouvu o dílo k podlimit-
ní veřejné zakázce na stavební práce 
s názvem Oprava fasády a střechy III. 
etapa, přístavba šaten ZŠ Masarykovo 
náměstí 192, Vratimov ,

•  rozhodla o zahájení zadávacího řízení 
podlimitní veřejné zakázky na staveb-
ní práce s názvem Nová budova kou-
paliště ve Vratimově.

Ze zasedání 
zastupitelstva města

Dne 5. června 2019 Zastupitelstvo 
města mimo jiné
•  schválilo účetní závěrku města Vrati-

mova k rozvahovému dni 31. 12. 2018,
•  schválilo Závěrečný účet města Vra-

timova za rok 2018 s výhradou chyb 
identifikovaných přezkumem hospo-
daření,

•  rozhodlo poskytovat finanční vý-
pomoc na výměnu nevyhovujících 
kotlů na pevná paliva za tepelné čer-
padlo nebo kotel na biomasu v částce 
200 000 Kč a na plynový kondenzační 
kotel v částce 150 000 Kč s maximální 
dobou splácení 10 let.

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

Bc. Martin Čech, starosta

Ze schůze 
rady města Město Vratimov má opět o 13 novo-

rozených občánků víc. Sedm z nich, dva 
chlapečky a pět děvčátek, oficiálně přiví-
tali v sobotu 8. června v hornodatyňském 
kulturním domě zástupci města v čele se 
starostou Bc. Martinem Čechem. Šest 
miminek, dvě děvčátka a čtyři chlapečci, 
zamířilo ve stejný den se svými rodiči na 
Městský úřad ve Vratimově, kde jim bla-

hopřála mj. členka vratimovského zastupi-
telstva Ing. Lenka Kašičková. 

K hezkému a důstojnému průběhu vítání 
občánků, které město pořádá ve Vratimově 
vždy čtyřikrát, v Horních Datyních dvakrát 
do roka, přispěl krátký kulturní program, 
v němž se představily děti z místních škol. 
Šťastné maminky potěšily kytičky a drob-
né dárečky. (red)

Město přivítalo občánky

Starosta Martin Čech se šťastnými maminkami a jejich miminky.

Ve Vratimově přivítala nové občánky zastupitelka Lenka Kašičková.
Foto: Fotocentrum Šlachta 

 UPOZORNĚNÍ
Odbor výstavby a životního prostředí a odbor finanční Městského 

úřadu Vratimov bude z technických důvodů 
1. a 3. července 2019 uzavřen.
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Došlo k výměně všech interiérových 
dveří a osvětlovacích těles. Garážová stání 
pro cisternové automobilové stříkačky byla 
doplněna o systém odsávání výfukových 
plynů. Objekt je nyní také lépe zabezpečen 
proti případnému neoprávněnému vniknutí 
cizích osob – původní zabezpečovací sys-
tém byl modernizován a doplněn o bezpeč-
nostní kamery.

Součástí slavnostního otevření rekon-
struované hasičské zbrojnice byla malá vý-
stavka historie vratimovských hasičů.

Vítězslav Bujok
starosta SDH Vratimov

pokračování ze str. 1

Hasičská zbrojnice je opět v plném provozu

Vratimovští hasiči nastoupení před zbrojnicí.

Sbor dobrovolných hasičů Vratimov
  Sbor dobrovolných hasičů byl založen 25. 5. 1911. V nynější budově 

sídlí od roku 1976.
  Dnes je jednotka SDH Vratimov zařazena do kategorie JPO II/1 a je 

určena pro zásahy při dopravních nehodách s vyproštěním osob a pro 
zásahy při záchraně osob na vodní hladině.

  Jednotka čítá 27 členů. Ročně zasahuje v průměru u 140 událostí 
akutního i neakutního charakteru. 

  JSDH disponuje dvěma cisternovými automobilovými stříkačkami 
CAS 15 Renault Midlum a CAS 32 Tatra 815, dopravním automobilem 
Renault Master, hospodářským vozidlem Škoda Fabia a motorovým 
člunem Zodiac Futura Mark III na přívěsu.

  Členská základna Sboru dobrovolných hasičů Vratimov činí celkem 83 
členů, z toho je 27 dětí.

Zmodernizovaný objekt poskytne hasičům kvalitní pod-
mínky pro jejich záslužnou činnost.
 Foto: MěÚ,  FREE Graphic Studio

V závěrečné diskuzi na čtvrtém jednání zastupitelstva města 
byl zmíněn podnět ke zvážení možnosti vydání vyhlášky o zá-
kazu sekání trávy v neděli. 

Vydání vyhlášky jako takové není problém, ale složitější je 
spíše následná kontrola jejího dodržování. Jelikož nemáme 
městskou policii, kontrolu by vykonávali samotní občané. Pří-
padné porušování zákazu by měli oznámit Policii ČR, což by 
v podstatě znamenalo, že „soused udává souseda“.

Jsem rád, že se zastupitelé v diskuzi nepřiklonili k vydání vy-
hlášky. Nechceme jít cestou zákazů a nařízení. Již dnes v ně-
kterých ulicích a oblastech Vratimova a Horních Datyň platí 
nepsané pravidlo, že se v neděli dodržuje klid a tráva se neseká. 

Samozřejmě mohou nastat situace, kdy je obtížné nedělní 
zákaz dodržet. Pokud prší celý týden, tráva roste a v neděli je je-
diný hezký den, kdy je možné trávu posekat. Problémem může 
být i pracovní režim na směny. Vždy ale záleží na toleranci, 
ohleduplnosti a dohodě se sousedy. 

Byl bych rád, kdyby se ve Vratimově a v Horních Datyních 
dodržování nedělního klidu bez zvuku sekaček, strunovek a cir-
kulárek podařilo i bez vyhlášky a případných sankcí. Záleží to 
na nás všech, občanech.

Mgr. Radek Nitka
radní města Vratimova 

V neděli se nesekáV neděli se neseká
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Třídíme odpad
Společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Městským úřadem Vratimov rozšířila sběr děleného od-
padu o odběr jedlých olejů a tuků. K tomuto účelu slouží zelené sběrné nádoby, označené popisem, na stanoviš-
tích separací ve Vratimově za Společenským domem a v Horních Datyních u kulturního domu. 
Pro přehled uveřejňujeme tabulku se všemi separačními komoditami a informacemi k jejich k jejich odběru. 

DRUH ODPADU KAM PATŘÍ UMÍSTĚNÍ

PLAST:  

PET láhve, plastové obaly, folie, plastové kelímky (prázdné 
a vymyté!).

ŽLUTÝ kontejner

Žluté pytle

separační síť na území Vratimova 
a Horních Datyň, u jednotlivých 
nemovitostí – rodinné domy

KOVY (SPOLEČNÝ SBĚR S PLASTY):

nápojové plechovky, konzervy od potravin, uzávěry 
a víčka od nápojů apod. (čisté).

ŽLUTÝ kontejner
separační síť na území Vratimova 
a Horních Datyň

SKLO:   

bílé i barevné (prázdné a vymyté!).
ZELENÝ kontejner separační síť na území Vratimova 

a Horních Datyň

PAPÍR:  

suchý, neznečištěný. MODRÝ kontejner
separační síť na území Vratimova 
a Horních Datyň

NÁPOJOVÝ KARTON 
(společný sběr s papírem):

 

obaly od nápojů (prázdné a vymyté!). MODRÝ kontejner
separační síť na území Vratimova 
a Horních Datyň

TEXTIL:  

použité oblečení a textil – např. kabáty, kusy spodního 
a vrchního oblečení, páry bot (svázané k sobě), deky, závěsy, 
povlečení. Vše čisté, suché, v dobrém stavu, složené a ulože-
né v igelitových pytlích. 
NESMÍ SE VHAZOVAT – krejčovský odpad, koberce nebo 
matrace!

MODRÝ VYSOKÝ 
kontejner

Vratimov – u Sokolovny, za Spole-
čenským domem, Na Vyhlídce, 
Na Příčnici u paneláků, Rakovecká, 
K Hájence,
Horní Datyně – u kulturního domu

DROBNÁ ELEKTROTECHNIKA:  

vysloužilá drobná elektrozařízení – např. telefony, fotoa-
paráty, počítačové myši, fény, kulmy, elektronické hračky 
a baterie.

NESMÍ SE VHAZOVAT – zářivky, výbojky, žárovky!

ČERVENÝ 
kontejner

Vratimov - u městského úřadu,
Horní Datyně - u kulturního domu

DROBNÁ A VĚTŠÍ ELEKTROTECHNIKA:   

-  vysloužilá elektrozařízení drobná i velká (tzv. černá 
technika), např. televizory, počítačové monitory, počíta-
čové myši, tiskárny, PC klávesnice, scannery, kopírky, 
videa, DVD přehrávače, telefony, el. hračky,

-  zářivky a tzv. bílá technika (ledničky, pračky, myčky, 
mikrovlnné trouby atd.).

FCC (.A.S.A.) – 
Logistické centrum 

odpadu (LCO)

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, 
pošta Vratimov, 
za čerpací stanicí SHELL,
provozní doba:
pondělí až pátek 7:00–17:00
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VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:  

-  objemný odpad (starý nábytek, zařízení domácnosti, 
koberce, krytiny, umyvadla, WC mísy, apod.),

-  elektroodpad (ledničky, mrazničky, pračky, rádia, tele-
vizory, počítače, ohřívače, bojlery, vysavače, žehličky, 
mobily apod.),

-  zářivky, výbojky, úsporné žárovky,
-  olověné baterie a akumulátory všeho druhu,
-  odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, 

tuky, mazadla),
-  zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně 

nádob,
-  chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotoche-

mikálie), 
-  detergenty a odmašťovací přípravky,
-  průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům,
-  pneumatiky (z osobních aut).

NEODEBÍRÁ SE:
-  stavební odpad (možno řešit individuálně za úplatu 

300 Kč/t, přičemž vykládku odpadu si občan zajistí 
sám),

-  komunální odpad a bioodpad.

FCC (.A.S.A.) – 
Logistické centrum 

odpadu (LCO)

Mobilní sběry
 2x ročně 

na 10 stanovištích

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, 
pošta Vratimov,
za čerpací stanicí SHELL,
provozní doba:
pondělí až pátek 7:00–17:00

JEDLÉ OLEJE A TUKY ZELENÁ sběrná 
nádoba

Vratimov – za Společenským domem,
Horní Datyně – u kulturního domu

BIOODPAD – za úhradu Individuální 
bionádoby

u jednotlivých nemovitostí, svoz 
duben až listopad co 14 dnů

BIOODPAD – zdarma VRATIMOVSKÉ 
SLUŽBY

Jana Žemly 1083, Vratimov,
provozní doba:
pondělí až pátek
6:00–11:00, 12:00–15:00

KOMUNÁLNÍ ODPAD – za úhradu Individuální nádoby u jednotlivých nemovitostí, 
svoz dle požadavků

STAVEBNÍ ODPAD – za úhradu
FCC (.A.S.A.) – 

Logistické centrum 
odpadu (LCO)

Frýdecká 740, Ostrava-Hrabová, 
pošta Vratimov,
za čerpací stanicí SHELL,
provozní doba:
pondělí až pátek 7:00–17:00, 
za úhradu a zajištění vykládky

Řízená skládka např. skládka Řepiště

Odpady jsou od občanů přebírány v provozní době zdarma, pokud není uvedeno jinak, občan je povinen prokázat se 
platným občanským průkazem a mít trvalé bydliště na území města Vratimova. 

Upozorňujeme, že tyto služby slouží pouze pro odpad produkovaný fyzickými osobami s trvalým bydlištěm na území 
našeho města, nikoliv pro odpad z podnikatelské činnosti. 

Kontakty ohledně informací ke svozu odpadů, uzavírání smluv na likvidaci odpadů či nahlášení přeplnění separačních 
nádob: tel. 595 705 941, 608 001 074, e-mail: palacka.meu@vratimov.cz, nebo 595 705 956, 776 548 389, 
e-mail: hranicka.meu@vratimov.cz.
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Prázdninové pokladní hodiny KS Vratimov 
Z důvodu každoročních oprav a čerpání dovolených jsou upraveny 
pokladní hodiny Kulturního střediska Vratimov.
1. července 8 až 16 hodin, od 2. do 4. července 8 až 14 hodin
od 8. července do 2. srpna: ZAVŘENO 
od 5. do 30. srpna: pondělí 8 až 16 hodin, úterý, středa, čtvrtek 8 až 14 hodin, 
pátek zavřeno
Mimo tyto prázdninové pokladní hodiny lze pokladnu otevřít po předchozí 
domluvě na telefonním čísle 595 700 751. 

Kino Hvězda 
Kino Hvězda bude v provozu do středy 3. července, pak bude 
do konce srpna zavřené. 
Provoz kina bude zahájen v pondělí 2. září. U příležitosti začátku školního 
roku promítneme od 17 hodin všem dětem pohádku zdarma. KS Vratimov 

Červencové 
státní svátky

Červenec přináší dva státní svátky a je-
den prodloužený víkend. V pátek 5. čer-
vence oslavíme 1156. výročí příchodu 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu, v sobotu 6. července 
si připomeneme 604. výročí upálení Mis-
tra Jana Husa. Příběhy těchto osobností 
určitě známe ze školních škamen. Rodáci 
z řecké Soluně Cyril (původně Konstantin) 
a jeho bratr Metoděj přišli v roce 863 na 
žádost moravského knížete Rastislava na 
Velkou Moravu, aby zde šířili křesťanství 
a začlenili Velkomoravskou říši do rodiny 
evropských křesťanských zemí. Svoji misi 
splnili a udělali i něco víc. Vytvořili slo-
vanské písmo hlaholici a položili tak zá-
klady slovanské vzdělanosti a písemnictví. 
Přeložili do slovanského jazyka liturgické 
knihy a zavedli slovanský jazyk do liturgie. 
Vychovali a vysvětili řadu místních kněží 
a umožnili tak vznik moravské církve.

Osoba Mistra Jana Husa je jednou z nej-
známějších osobností českých dějin. Kněz, 
myslitel, pedagog, rektor pražské univer-
zity a kazatel byl jedním z prvních refor-
mátorů římskokatolické církve. Jeho učení 
bylo ve své době prohlášeno za herezi a on 
sám za kacíře. Zemřel krutou smrtí upále-
ním 6. července 1415. Tento akt vyvolal 
mezi českými lidmi bouři nevole a zane-
chal trvalou stopu v nazírání Čechů na 
otázky víry, náboženství a římskokatolic-
ké církve.

Zmíněné výroční dny byly v minulosti 
posuzovány různě. Státními svátky se staly 
rozhodnutím Parlamentu ČR v roce 1990. 
Ať už hodnotíme tento krok jakkoliv, je to 
dobrá příležitost uvědomit si, jak dokáže 
významná osobnost, která zde působila 
před více než tisíci či šest i sty lety, ovlivnit 
náš současný způsob myšlení, pohled na 
svět a život, který žijeme. (red)

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

aby 
ati-
ění 
rok 
nce 
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Krmáš znamená 
radost

V souvislosti s obnovením tradičního 
Hornodatyňského krmáše se objevila 
otázka, co vlastně slovo krmáš zname-
ná. Slovník spisovného jazyka českého 
v tom má jasno. Krmáš je nářeční výraz 
pocházející ze staré němčiny a zname-
nající posvícení, tedy slavnost u příle-
žitosti posvěcení, popřípadě výročí po-
svěcení kostela. Český jazykový atlas 
umisťuje toto slovo v hláskoslovných 
variantách krmaš/kermaš/karmaš do 
Slezska a na Valašsko. S tím, že označe-
ní karmaš bylo doloženo také ve význa-
mu „menší hostina po křtu“ nebo „po 
pohřbu“.

Odhlédneme-li od slovníkových vý-
znamů, lze s určitostí říct, že slovo krmáš 
znamená velkou radost. Vždyť postavit 
a vysvětit kostel, to byla pro každou 
obec událost, na kterou byli lidé pyšní 
a která stála za nějakou tu bujařejší osla-
vu. Věřme, že obnovený Hornodatyňský 
krmáš se vyvede na jedničku s hvězdič-
kou  a že se na něm potkáme také v roce 
příštím, přespříštím, p řespřespříštím ...

(red)

Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov se ve 
dnech 31. května až 2. června zúčastnily 
mezinárodní soutěže SAMOBORfest 2019 
v Chorvatsku. Skupina Srdíčka v počtu 18 
děvčat vystupovala a reprezentovala město 
Vratimov na zahraniční soutěži úplně po-
prvé a hned s obrovským úspěchem. Na 
bednu pro cenné kovy si mažoretky šly 
hned několikrát. V kategorii junior, vystou-
pení s hůlkami vybojovala mini formace 
Disney 2. místo, v kategorii junior, hůlky 
duo obsadily Lucie Janů a Kamila P aláč-
ková 2. místo, v kategorii kadetky, hůlky 
duo skončily Michaela Horkelová a Hana 
Dudová rovněž na 2. místě, v kategorii ju-
nior, hůlky získala velká formace Tango 
4. místo, v kategorii junior, pompony oce-
nila porota skupinovou choreografii Cesta 
kolem světa dokonce stupínkem nejvyšším. 

První den pobytu v Chorvatsku výprava 
prožila na pobřeží v městečku Crikvenica, 
kde nechyběla procházka lázeňským stře-
diskem, nezbytný trénink, lehké osvěže-
ní v moři a odpočinek na slunečné pláži. 
K večeru jsme se pak vydali na cestu do 

Samoboru, kde se konala soutěž.  Následu-
jící dva soutěžní dny v hale byly opravdu 
náročné a děvčatům patří obrovské díky za 
jejich úžasná vystoupení a výkony. Věří-
me, že si dívky svůj první výjezd na soutěž 
mezinárodní úrovně opravdu užily. Zúroči-
ly tak své dovednosti a píli, kterou věno-
valy přípravám a domů si přivezly spoustu 
nezapomenutelných zážitků. 

Poděkování patří celému doprovodnému 
týmu, trenérkám hůlek Renátě Hloušové 
a Renátě Janů za celoroční práci a samot-
nou přípravu na soutěži, rodičům za úžasné 
zázemí, které pro holky vytvořili. Poděko-
vání náleží trenérkám  pomponů Daniele 
Vodové a Anně Svobodové za celoroční 
práci a čas, který Srdíčkům věnovaly.

A v neposlední řadě chceme poděkovat 
DDM Vratimov, rodičům, sponzorům – 
městu Vratimov, manželům Nadi a Petrovi 
Bergerovým a Věře Paláčkové za podporu, 
díky které se mohla tato akce uskutečnit. 

Holky, děkujeme, byly jste skvělé!
Sylva Dunatová

ZIK-ZAK Vratimov

Úspěch mažoretek ZIK-ZAK 
na mezinárodní soutěži 

Vratimovské mažoretky (v červeném) na mezinárodní soutěži SAMOBORfest 2019 v Chorvatsku.

Foto: ZIK-ZAK

Hezká tečka za obdobím 
letních prázdnin

Datyňský krmáš 
se vrací

Do Horních Datyň se vrací dříve po-
pulární Datyňský krmáš. Uskuteční se 
v sobotu 31. srpna a na jeho pořádání se 
budou podílet všechny spolky působící 
na území této části města. 

Sbor dobrovolných hasičů zorgani-
zuje u hasičárny Den otevřených dveří 
a současně již tradiční loučení s létem. 
Zahrádkáři připraví v kulturním domě 
výstavu výpěstků místních zahrádkářů. 
Tělovýchovná jednota uspořádá spor-
tovní akce na svém hřišti, Klub českých 
turistů Slezská brána zajistí otevření 
mlýnku. 

Přípravná schůzka k pořádání Da-
tyňského krmáše se uskutečnila až po 
uzávěrce tohoto čísla Vratimovských 
novin. Každopádně program má být 
pestrý, bohatý a zajímavý, aby se akce 
stala symbolickou a hezkou tečkou za 
obdobím letních prázdnin. 

  (red)
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Začalo to tím, že nás paní učitelka při-
hlásila do soutěže Hledej pramen vody. 
Koncem února přišly úkoly, které jsme pl-
nili průběžně do 20. května. Nebyly jedno-
duché. Byla zadána výtvarná témata, hle-
dání kešek, práce o vodě a spousta jiných 
zajímavých věcí. Za splnění bylo možno 
získat minimální počet 85 bodů. Pokud 
jsme nesplnili, nemohli jsme na Slezsko-
ostravský hrad, kde se odehrávalo finále 
celé soutěže. My jsme měli 343 bodů a na 
hrad jsme postoupili z 1. místa v teoretické 
části. Někteří ze třídy velmi aktivně pra-
covali, ale někteří neudělali nic a jen se 
svezli. 

Dne 31. května 2019 se na Slezskoo-
stravském hradě uskutečnilo velké finá-
le soutěže, do kterého postoupilo 25 tříd 
z celkem 43 přihlášených. Soutěžil pěti-
členný tým ze třídy, který plnil posledních 
pět úkolů. Nejprve jsme řešili vodní kvíz, 
pak přišlo na řadu přefiltrování špina-
vé vody. Ve třetím úkolu jsme se museli 
dostat na určité místo pomocí kamenů ve 
vodě. Náročné bylo dát na sebe dřevěné 
kvádry bez pomocí rukou a v pátém úkolu 
jsme se museli dostat pomocí lyží do cíle.

Dostali jsme 20 bodů z 25. To nás vynes-
lo na 1. místo i v praktické části. Stali jsme 

se absolutními vítězi soutěže. Následně 
proběhlo vyhlášení obou částí. Za teore-
tickou část jsme dostali diplom Einsteina 
a batohy s pohárem. Za praktickou jsme 
vyhráli polštáře, velký pohár a 15 tisíc ko-
run pro školu. Pětičlenný tým dostal ještě 
trička. Naši třídu reprezentovali: Tomáš 
Kolpak, Vendula Grobářová, Matěj Pysz-
ko, Samuel Bednář a Kateřina Rycková. 

Chtěli bychom poděkovat učiteli Ivo 
Stavinohovi, který nám pomohl s ozvu-

čením a sestřiháním videoreklamy, která 
patřila mezi hlavní úkoly. 

Velké poděkování patří také třídní uči-
telce Aleně Kabátové, která nás „dokopa-
la“ k celé soutěži a velmi nám pomohla. 
Cestou zpět nám koupila nanuky. 

Dále dostaneme pera a knižní odměny. 
Za zbytek peněz se nakoupí potřebné věci 
pro školu.

Tomáš a Katka
V. B, ZŠ Datyňská

Porazili jsme 42 škol z Ostravy a okolí

V. B třída ze ZŠ Datyňska oslavuje na Slezskoostravském hradě vítězství svého týmu v soutěži Hle-
dej pramen vody.  Foto: ZŠ Datyňská

V bojích Ostravské operace se stala prá-
vě Hrabyně strategickým místem ovládají-
cím přístup od Opavy k Ostravě. Na mís-
tech nejtvrdších osvobozovacích bojů dnes 
stojí Památník 2. světové války v Hrabyni, 
který se ve čtvrtek 16. května 2019 roz-
hodli navštívit žáci 8. a 9. tříd ZŠ Masa-
rykovo náměstí se svým pedagogickým 
doprovodem. A co všechno získali během 
své exkurze oni?

Samozřejmě se dozvěděli mnoho infor-
mací o 2. světové válce, které si v průběhu 
celé exkurze zapisovali do pracovních lis-

tů. V první části památníku viděli na vlast-
ní oči skutečné zbraně, munici, oblečení 
i další věci denní potřeby vojáků i civilis-
tů z dob protektorátu. Prošli se po simu-
lovaném válečném bojišti a zhlédli velké 
množství filmových ukázek, fotografií 
i dokumentů z období 2. světové války. Na 
zdech pietního hřbitova pak našli své mrt-
vé jmenovce a mohli se tak poklonit jejich 
památce. V části věnované koncentračním 
táborům si vyslechli popis krutých praktik 
dozorců. Nejvíce se zajímali o „schody 
smrti“ v koncentračním táboře Mauthau-

sen. Velmi je dojala atmosféra panující 
u modelu sousoší lidických dětí, jejichž 
poslední dopisy předčítají dětské hlasy.

Na závěrečnou část dopoledne v Hra-
byni se děti přesunuly do konferenčního 
sálu, kde absolvovaly edukační program 
s názvem Tváře války, ve kterém se mohly 
blíže seznámit s povahou i ambicemi hlav-
ních postav války.

V průběhu celého dopoledne se žáci za-
jímali o vystavené exponáty, ptali se své-
ho průvodce, když jim něco nebylo zcela 
jasné. Nejlépe zpracované pracovní listy 
byly odměněny jedničkou za aktivitu. I na 
zpáteční cestě v autobuse děti ještě disku-
tovaly o všem, co viděly.

I když Ostravská operace proběhla před 
74 lety, bylo znát, že pro žáky je tato pro-
blematika stále velice zajímavá a že si 
toho zapamatovali opravdu hodně. Z jejich 
diskuzí zaznívala jednak lítost nad osudy 
trpících a umírajících, jednak odsouzení 
chování německých agresorů.

Doufejme, že tyto názory vedoucí k po-
znání hodnoty lidského života dokáží žáci 
8. a 9. tříd využít ve svém dalším profes-
ním i osobním životě.

Z a organizátory 
Mgr. Pavlína Kožušníková

Kdo získal Hrabyni, získal vše

Vratimovští žáci 
před muzeem 
2. světové války 
v Hrabyni. Foto: ZŠ Masarykovo náměstí – Mgr. Pavlína Kožušníková
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Vybraní žáci 5. až 9. tříd ZŠ Masaryko-
vo náměstí se zúčastnili ve dnech 13. až 
17. května tematického zájezdu do Anglie. 
Navštívili mnoho zajímavých míst, nafotili 
spoustu snímků a našli si nová přátelství 
nebo utužili ta stará.  

Dobrodružství začalo už v autobuse. 
Cestovali přes Německo, Belgii, Francii 
a trajektem se plavili průlivem La Manche, 
kde na vlastní oči viděli krásné doverské 
útesy.

Do Anglie dorazili po dlouhých 22 ho-
dinách cestování. Hned na první zastávce 
však na cestu zapomněli. Byla to totiž akč-
ní zastávka v zábavním parku Legoland. 
Děti se zde pobavily a vyřádily. Plné zážit-
ků se pak vydaly do centra města Windsor, 
na jehož prohlídku dostaly rozchod na dvě 
hodiny. A protože všichni už byli unaveni, 
po prohlídce Windsoru nadešel čas na uby-
tování v hostitelských rodinách v londýn-
ských čtvrtích Edmonton a Enfield. 

Další den byl pro mnohé žáky splně-

ním jejich snů. Navštívili totiž The Ma-
king of Harry Potter, kde si prohlédli snad 
vše z natáčení filmů o idolu četných dětí 
–  Harry Potterovi. A plnění dětských snů 
pokračovalo i v dalším muzeu, tentokrát 
voskových figurín Madame Tussauds. 
Řekněte sami, kdy se vám poštěstí vyfo-
tografovat se s nejznámějšími světovými 
herci, zpěváky i ostatními celebritami?
Čtvrtý den školního zájezdu na Brit-

ské ostrovy se žáci plavili po řece Temži 
a mohli obdivovat skvostný Tower Bridge 
a mnoho dalších památek. Zkusili i jízdu 
londýnským metrem a celý Londýn mohli 
vidět z velkého kola nazývaného London 
Eye a z Emirates Air Lines lanové dráhy, 
která je převezla přes Temži. Asi nikdy ne-
zapomenou na procházku přes St. James’s 
Park až k Buckinghamskému paláci. Šli to-
tiž místy, která tak často vidí na záběrech 

v televizi. Chybělo už jen setkání s něja-
kým členem královské rodiny. Tak snad 
příště…

A protože se neúprosně přiblížila doba 
návratu do Vratimova, byl nejvyšší čas po-
řídit ještě nějaké suvenýry pro své nejbliž-
ší. Závěr londýnského pobytu našich žáků 
proto patřil rušné Oxford Street a téměř 
všichni zamířili do oblíbeného obchodu 
Primark.

Zatímco program, který učitelky Mgr. 
Lenka Parmová, Mgr. Petra Mrnuštíková 
a Mgr. Jana Bawadekjiová naplánovaly, 
byl u konce, děti se těšily ještě na cestu au-
tobusem domů, na které opět zažily spous-
tu legrace. Veselí a s mnoha vzpomínkami 
se všichni „účastníci zájezdu“ šťastně vrá-
tili domů ke svým rodičům.

Za spokojené žáky s poděkováním 
Eva Pironkiewiczová z 8. B

 Několik důvodů, proč navštívit Anglii

Vratimovské děti před vchodem do Legolandu.

Jedna z oblíbených atrakcí Londýna – lanová 
dráha Emirates Air Lines.

Odvážní vratimovští žáci si prohlédli britskou 
metropoli i z velkého kola London Eye.

Pohled na kabinku London Eye s městem v pozadí.
Snímky: Mgr. Lenka Parmová
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Lehkoatletické závody žáků 2. stupně
Letošní 11. ročník atletic-

kých závodů pro žáky 2. stup-
ně základních škol z regio-
nu Slezská brána se konal 
24. května a již druhým rokem 
proběhl na stadionu TJ Slezan 
Frýdek-Místek. Kolektiv atle-
tů z TJ Slezan se tak stal opět 
spolu se ZŠ Vratimov, Datyň-
ská a dobrovolným svazkem 
obcí Region Slezská brána 
spoluorganizátorem této akce.

Umělohmotná dráha a záze-
mí tohoto areálu na jedné stra-
ně zvýšily sportovní úroveň 
akce, na druhou stranu zde 
chyběli fanoušci z řad součas-
ných i bývalých žáků a rodičů, 
kteří dávali závodům při po-
řádání v dřívějších ročnících 
na stadionu ve Vratimově ten 
správný náboj.

Kromě pořadatelské školy 
ZŠ Vratimov, Datyňská se zá-
vodů zúčastnilo všech dalších 
šest škol, které mají v regionu 
Slezská brána 2. stupeň vy-
učování. Konkrétně šlo o ZŠ 
Paskov, ZŠ Sedliště, ZŠ Še-
nov, ZŠ Vratimov, Masary-
kovo náměstí, ZŠ Raškovice 
a ZŠ Morávka. Děti 6.–9. roč-
níků závodily v celkem pěti 
disciplínách: běhu na 60/100 
m, běhu na 800 m/1500 m, 
skoku dalekém, hodu kriketo-
vým míčkem a štafetě na 4 x 

400 m. Umístění bylo ohodno-
ceno od 7 do 0 bodů.

Závody zahájil předseda 
svazku obcí Region Slezská 
brána a zároveň starosta Pas-
kova Petr Baďura, po něm 
krátce promluvily starostka 
obce Morávka Mgr. Gabriela 
Daňková a ředitelka ZŠ Vra-
timov, Datyňská Mgr. Darja 
Kuchařová. Hlavní rozhod-
čí závodů Josef Nejezchleba 
z TJ Slezan F-M seznámil zá-
vodníky s organizačními pod-
mínkami vlastního průběhu.

Největším favoritem byla 
podobně jako v minulých le-
tech ZŠ Šenov. Po dvou bě-
žeckých disciplínách s ní ale 

držela zdárně krok ZŠ Da-
tyňská. Zlom nastal po hodu 
kriketovým míčkem a štafe-
tách, ve kterých už šenovští 
atleti dominovali a nenechali 
si vzít třetí vítězství v řadě 
za sebou. S výsledkem 201 
bodů právem získali vítězný 
pohár. Na 2. místě skončila 
ZŠ Vratimov, Datyňská (174 
b). Oproti loňskému 5. místu 
si velmi polepšila ZŠ Raško-
vice (155 b), která skončila 
na 3. místě. 4. místo patřilo 
ZŠ Paskov (136 b). Příliš se 
nedařilo atletům ze ZŠ Vra-
timov, Masarykovo náměstí, 
kteří skončili na 5. místě (114 
b). Šesté místo obsadila ZŠ 

Sedliště (50 b), na sedmém se 
umístila ZŠ Morávka (38 b).

Vyhlášení výsledků uváděl 
hlavní rozhodčí a vedoucí or-
ganizačního týmu z TJ Slezan 
Josef Nejezchleba. Vlastního 
předávání medailí úspěšným 
žákům se ujali místostarosta 
Vratimova Bc. David Böhm 
a starostka Morávky Mgr. 
Gabriela Daňková.

Během závodů byly vidět 
výborné atletické výkony, 
děti si sahaly na dno svých 
fyzických i psychických sil. 
Odměnou jim byl kromě me-
daile jistě také pocit, že překo-
naly samy sebe, což je nejen 
ve sportu, ale i v životě určitě 
důležité.

Atletických závodů se 
účastnilo okolo 280 žáků 
a staly se tak spolu s lehkoat-
letickými závody pro 1. stupeň 
tradičním a nejpočetněji obsa-
zeným vyvrcholením celého 
cyklu školních sportovních 
soutěží, které jsou pořádány 
pro základní školy v regionu 
Slezská brána

Mgr. Jana Biolková 
organizátorka 

za ZŠ Vratimov, Datyňská
Ing. Miroslav Lysek 

projektový manažer Regionu 
Slezská brána

Děti z regionu Slezská brána bojovaly mj. na běžecké dráze. Na snímku 
běh na 800 m chlapců ze 6. ročníků.

Foto: ZŠ Datyňská – Ing. Miroslav Lysek

Již podruhé navštívili žáci 6. A ZŠ Ma-
sarykovo náměstí v rámci výuky výtvarné 
výchovy Galerii výtvarného umění v Os-
travě. Návštěva se uskutečnila 17. dubna 
a po dohodě s žáky měla jiný výukový 
program než ta poslední. Zatímco první 
vizita v galerii se orientovala na ostrav-
ský region, nyní se žáci zaměřili na plátna 
současných světových umělců a měli tak 
možnost prohlédnout si výstavu němec-
kých autorů abstraktního umění TEN/DE-
SET ze sbírky Adam Gallery. Expozice 
ukazuje malby, kresby a objekty s expre-
sivním rukopisem, které vznikaly v letech 
2006–2008. 

Výukový program byl kromě samotné 
expozice děl doplněn o výstavu netradič-
ních hudebních nástrojů.  Žáci si mohli na 
každý z hudebních nástrojů zahrát, což 
nejen podtrhlo jejich vizuální prožitek, 
ale dalo jim možnost poznat i určité prv-

ky muzikoterapie. Nástroje vydávaly libé 
tóny navozující např. atmosféru lesa, pří-
rody, zurčení vody, zvonkohry a na žácích 
bylo poznat, že se jim tato aktivita líbí 
a že je opravdu zajímá. 

Společně s průvodkyní galerie Janou 
Sedlákovou pak šesťáci vyplnili formu-
láře hodnocení zhlédnutých výtvarných 
a uměleckých prací. Zároveň proběhla na 
toto téma diskuze. Na závěr pak každý žák 
sám za sebe vytvářel na velký formát své 
„dílo“, které mělo být uchopením jejich 
vnitřního světa a konkrétní emoce, jež 
v nich po vizuálním i sluchovém prožitku 
z návštěvy galerie zůstala. Děti byly pře-
kvapeny pestrostí škály barev, které po-
mocí různě širokých štětců, špachtlí a vá-
lečků mohly vrstvit na papír a vytvořit si 
svůj vlastní a jedinečný abstraktní obraz. 

Výprava za krásou přinesla hezký prožitek

pokračování na následující straně
Spojení hudby a výtvarného umění vytváří mi-
mořádnou atmosféru.
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Tvorba byla o to zajímavější, že probí-
hala přímo ve výstavní síni mezi díly zná-
mých a významných umělců.

Je hezké vidět spokojené tváře dnešních 
žáků a budoucích studentů středních škol, 
kteří jsou zaujati činností mimo školní la-
vice. Stejně tak jako sklidit pochvalu za 
jejich slušné chování, za vykonanou prá-
ci a vyslechnout si poděkování za zájem, 
který bohužel není u dnešních dětí samo-
zřejmostí. Možná právě proto ne všichni 
mají možnost zažít podobný prožitek. 
Já osobně si toho nesmírně vážím a ráda 

bych tímto poděkovala všem žákům třídy 
6. A za to, že mne v mém záměru dělat pro 
děti něco víc nezklamaly a že svým cho-
váním dělaly čest nejen své učitelce, ale 
také své škole a svým rodičům. Napadá 
mne citát, který je v této situaci výstižný: 
„Učitel přijde, když jsou žáci připraveni“.

Tak zase někdy příště…

Mgr. Nelly Kavalová
ZŠ Masarykovo náměstí

Výprava za krásou přinesla hezký prožitek
pokračování ze str. 10

Šesťáci si užili malování přímo ve výstavní gale-
rii.  Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

MŠ ve Vratimově ve škol-
ním roce 2018/2019 pokračuje 
ve svých ekologických aktivi-
tách. Je zapojena v Mezinárod-
ním programu Ekoškola, který 
koordinuje vzdělávací centrum 
Tereza. Tématem, kterým se 
malí ekologové ve svých čin-
nostech zabývají, je Voda. 

Jedno květnové odpoledne 
se sešli Ježečci ze ZŠ Datyňská 
a Datlíci z MŠ Vratimov a spo-
lečně vyvěsili keramická pítka 
pro ptáky a motýly za budovou 
ZŠ a na školní zahradě mateř-
ské školy. Tato pítka vlastno-
ručně vyrobili v zimních měsí-
cích. Instalací těchto pítek, do 
kterých budou děti pro ptáky 
a motýly dolévat potřebnou 
vodu, přispějí k rozšíření druhů 
zpěvných ptáků a motýlů, kteří 
budou na školní zahradě hníz-
dit a využívat její vodní zdroje. 
Děti si společnou akci užily, 
a proto se budeme těšit na vzá-
jemnou spolupráci i v příštích 
letech.

Další významnou aktivitou 
byla exkurze Ještěrek, Datlíků 

a ekologů z MŠ Horní Daty-
ně do čistírny odpadních vod 
v Horních Datyních. Barbora 
Musálková ze Severomorav-
ských vodovodů a kanalizací 
dětem vysvětlila, co  se sta-
ne, když lidé hází do odpadu 
věci, které tam nepatří. Tímto 
chováním poškozují životní 
prostředí, protože některé lát-
ky neumí čistírny odpadních 
vod zpracovat a ty pak vyte-
čou do přírody. Dále mohou 

způsobit poškození kanalizač-
ních čerpadel i strojů v čistír-
ně odpadních vod, může dojít 
k ucpání kanalizačního potrubí 
a v neposlední řadě ohrožují 
zdraví těch, kteří musí poruchy 
odstraňovat a mohou přijít do 
kontaktu s nebezpečnými lát-
kami. 

Děti měly příležitost si pro-
hlédnout prostory čistírny 
a vidět naživo proces čištění 
odpadních vod. Na závěr paní 

Musálková dětem předala za-
jímavé a poučné materiály 
a pexesa. Chtěli bychom jí moc 
poděkovat za čas, který nám 
věnovala, a důležité informace, 
které nám poskytla.

Mateřská škola se nově za-
pojila do ekologického projek-
tu Odpaďáček , který spočívá 
ve sběru použitého oleje. Ro-
diče se mohou zapojit a ode-
vzdávat použitý olej v čistých 
plastových láhvích (1,5 litru) 
do kontejneru, který je umís-
těn v budově mateřské školy 
naproti vchodových dveří třídy 
U pampelišky. 

Sběrem oleje zabráníte zne-
čišťování vod a ochráníte od-
padní potrubí ve svých domác-
nostech před ucpáním. Olej 
bude odvážet firma z Ostravy 
Trafin Oil, která jej vyčistí 
a bude dále využíván k výrobě 
bionafty. Všem, kteří se do na-
šeho projektu zapojí, děkujeme 
za spolupráci.

Bc. Simona Gajdová 
MŠ Vratimov

Denisa Šebestová, rodič

Ježečci, Datlíci, Ještěrky a jejich ekologické aktivity

Předškoláci na dobrodružné výpravě do čističky odpadních vod.
Foto: MŠ Vratimov

Děti z Mateřské školy 
ve Vratimově vystoupily 
16. května na tradiční akci 
u příležitosti Dne matek, 
pořádané Spolkem seniorů 
města Vratimova. Ve vel-
kém sále Společenského 
domu ve Vratimově před-
nesly říkanky, zazpívaly 
a zahrály na flétničky lido-
vé písně.

Děti společně s učitelkou 
Pavlou Čelinskou zpříjem-
nily seniorkám sváteční od-
poledne. 

Pavla Čelinská
MŠ Vratimov

Malí hudebníci, kteří přišli 
potěšit seniory.  
  Foto: MŠ Vratimov

Vystoupení s fl étničkou
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Městská knihovna informuje
Obecně prospěšná společnost Celé Čes-

ko čte dětem pořádala od 1. do 7. června 
9. ročník celostátního svátku dětí a li-
teratury. Zapojila se do něj také naše 
knihovna, když připravila na 5. června 
pro děti z MŠ Vratimov akci Knihovnice 
čtou v Amfíku, při které četly knihovnice 

z knihy Pan lišák má knihy rád. V rám-
ci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka jsme již po jedenácté předali 
žákům 1. tříd knihu spisovatele Mirosla-
va Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz Kde 
se nosí krky.

Návštěvníci knihovny mohou od 1. 
do 30. července zhlédnout pu-
tovní výstavu s názvem Prvore-
publikové knihovnictví. V rámci 
oslav 100. výročí přijetí prvního 
knihovnického zákona z roku 
1919 si vám dovolíme představit 
dobové materiály z období prv-
ní republiky, které vás seznámí 
nejen s významnými osobnostmi 
knihovnictví našeho regionu, ale 
také s mnoha zajímavostmi.

V naší knihovně v době letních 
prázdnin nebude nijak omezen 
provoz.

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Žáčci 1. třídy ZŠ Horní Datyně rovněž 
získali knížečku z projektu Už jsem čte-
nář – Knížka pro prvňáčka, kterou jsme 
jim předali ve vratimovské knihovně ve 
středu 12. června.

V rámci celostátního projektu Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků 
Bookstart – S knížkou do života, který 
je zaměřen na získání pozitivního vztahu 
ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších 
dětí, jsme při příležitosti vítání občánků 
předali sedmi dětem set dárků včetně 
členské legitimace do knihovny.

Upozorňujeme čtenáře, že knihov-
na bude o letních prázdninách zavřená. 
Čtenáři mohou v tomto období využí-
vat služeb Městské knihovny Vratimov. 
Knihovna bude otevřena opět v pondělí 
2. září od 14 do 17 hodin.

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Místní knihovna 
Horní Datyně informuje

Akce Domu dětí a mládeže
Milé děti, vážení rodiče a příznivci 

Domu dětí a mládeže ve Vratimově, pře-
jeme vám úžasné dva měsíce 
prázdnin, 62 dny prosvětle-
né sluncem, 1488 hodin zá-
bavy, 89 280 minut ve spo-
lečnosti svých nejbližších 
a 5356 800 vteřin bezpečí.  
Až veškerý tento čas vyprší, 
všechny opět rádi uvidíme 
při aktivitách a v kroužcích v Domě dětí 
a mládeže. 

První školní den 2. září 2019 od 10 
hodin bude Dům dětí a mládeže otevřen 
všem zvídavým návštěvníkům, aby si 
mohli prohlédnout vzdělávací prostory. 
Plynule budeme pokračovat od 15 ho-
din do 18 hodin akcí Křižovatka zájmů, 
což je příležitostná propagační akce, kdy 

opět budeme provázet rodiče s dětmi 
po budově, ale zároveň mohou dostat 

informace od zaměstnanců 
Domu dětí a mládeže Vra-
timov o vhodnosti zájmo-
vého kroužku pro své dítě. 
Nabídneme rovněž ukázku 
některých kroužků, kterou 
předvedou jejich vedoucí. 

Pro návštěvníky akce 
mladší 18 let máme připravené menší 
upomínkové předměty, které je určitě 
potěší a budou jim připomínat návštěvu 
na zajímavém místě.

Akce je zdarma a koná se za každého 
počasí.

Věra Pacíková
pedagog volného času DDM Vratimov

Foto z akce Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 
 Foto: MK Vratimov

Senioři děkují
Vážení a milí čtenáři, v úterý 14. května 

uspořádala Základní umělecká škola Vra-
timov v kinosále Hvězda Jarní koncert. 
Navštívilo ho deset členek Spolku seniorů 
a byly nadšené. Chodíme na koncerty ZUŠ 
pravidelně na jaře i v zimě, ale ten letošní 
jarní se nám líbil nejvíc. Děkujeme a těší-
me se na další hezký zážitek.

Ve čtvrtek 16. května uspořádal výbor 
Spolku seniorů posezení ke Dni matek. 
Pozvání přijali i senioři z Řepišť, kte-
ré zveme na každou naši akci a oni zase 
nás. Pohoštění bylo zajištěno a také hudba 
k poslechu i tanci. Co ale bylo nejhezčí, 
byly děti z naší mateřské školy. Pod ve-
dením učitelky Pavly Čelinské nám přišly 
zahrát a zazpívat a bylo to opravdu milé 
a dojemné. Děkujeme mnohokrát a těšíme 
se na další spolupráci. 

Za Spolek seniorů
Anna Huppertová

Vratimovští zahrádkáři se rozhodli ob-
novit tradici vratimovských vinobraní. To 
letošní se uskuteční v sobotu 19. října od 
18 hodin ve vratimovském Společenském 
domě. Vystoupí na něm folklorní soubor 
Paskovjanek, do půlnoci bude hrát ostrav-
ská Cimbálová muzika Slanina, rozlévat 
se bude burčák, červené a bílé sudové 
víno, najde se i něco vhodného k zakous-
nutí. Pro zarputilé pivaře bude připraveno 
pivo v lahvích. 

„Zlatým hřebem akce bude degustace 

osmi druhů odrůdových a přívlastkových 
vín s odborným výkladem sommeliera,“ 
informoval Jozef Blahút, předseda vrati-
movské organizace Českého zahrádkář-
ského svazu s tím, že ta se bude konat 
v salóncích Společenského domu, a proto 
na ní bude účast omezena počtem míst. 
Vstupné na akci tak bude činit 100 ko-
run a pouze úspěšní zájemci o ochutnáv-
ku mimořádně kvalitních vín si připlatí 
další dvě stovky. Lístky budou v prodeji 
od 2. září v pokladně kulturního středis-

ka a před zahájením akce přímo ve Spo-
lečenském domě. „Věřím, že účast bude 
hojná. Jednak podobnou akci nikdo u nás 
nepořádá, jednak se dřívější zahrádkářská 
vinobraní vždy těšila velké návštěvnosti 
a výbornými ohlasy. Jsem přesvědčen, že 
všechno klapne a vinobraní se opět stane 
každoroční reprezentativní akcí vratimov-
ských zahrádkářů,“ uvedl Jozef Blahút.

Na obnově tradiční zahrádkářské akce 
spolupracuje Kulturní středisko Vratimov. 
 (red)

Zahrádkáři obnoví vinobraní
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sport

Dlouhé prázdniny jsou před dětmi a mládeží, dovole-
né před dospělými. Ka ždý se těší na místa, která má 
v oblibě, i na poznávání míst nových. I o tom je turisti-
ka. Klidné putování samotářů, rodin, skupin kamarádů 

a přátel zůstává na rozhodnutí každého.
• Vysvědčení v kapse, hurá na Morávku! Pro rodiny s dětmi 
se na začátku prázdnin uskuteční tábor na chatě TJ na Morávce. 
Jedná se o turistický, sportovní, rekreační a odpočinkový pobyt. 
Termín: 1.–7. července. Vedoucí: Ivanka Slívová.

• Pro další zájemce nabízíme vol-
ný termín pro pobyt na chatě Mo-
rávka od 8. do 11. července. Info: 
správce chaty Ivanka a Libor Slí-
vovi.
• Vodácká skupina vyjede ke 
 splutí českých řek, z nichž hlav-
ní bude Vltava. Kouzelná krajina 
mezi Vyšším Brodem a Českými 
Budějovicemi nabízí krásné vo-
dácké i pěší trasy a nespočet pamá-
tek, namátkou: Rožmberk, Český 
Krumlov, Kleť, Zlatá Koruna, Dív-
čí hrad… Termín: 20.–26. červen-
ce. Vedoucí: Adam Kuchař, Kamil 
Šklář.
• Kdo nebude cestovat po republi-
ce nebo Evropě, může se zúčastnit 
Anenského pochod v Beskydech. Tentokrát směřuje na Trojmezí 
ČR, Polska a Slovenska, do české Hrčavy a polské Jaworzynky. 
Termín: 26. července. Vedoucí: Vlastimil Kusák.
• Srpen věnujeme přípravě obnovení tradice Datyňského krmá-
še. Centrem bude areál větrného mlýnku s programem na hřiš-
ti TJ, u hasičské zbrojnice a výstavou zahrádkářů v Kulturním 
domě. Vše pod záštitou starosty města Martina Čecha. Termín: 
31. srpna.

Za KČT Horní Datyně 
Mgr. Jan Sládek, Ing. Jan Tlolka

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská brána Horní Datyně v červenci a srpnu

Moravice patří k vyhledávaným řekám v ČR. Turisté na kajacích, ká-
noích, raftech usilují o její splutí do cíle v Žimrovicích. My, skoro do-
mácí, můžeme pokračovat dále k soutoku s Opavou a plout přes Krava-
ře, Háj a Děhylov až do Ostravy. To je ovšem na více dnů.

Ukazatele směru na styku hra-
nic tří států – ČR, SR a PR.

Stolní tenisté nebudou zahálet
Oddíl stolního tenisu TTC 

MG Odra GAS Vratimov sehrál 
na ukončení náročné ligové se-
zony 2018/19 přátelské utkání 
s oddílem stolního tenisu ASK 
Tatra Kopřivnice, které se hrálo 
v herně na stadionu ve Vratimo-
vě. 

Ačkoli se jednalo o přátelské 
utkání, soupeři si nic nedarova-
li a po úvodních v koncovkách 
prohraných obou čtyřhrách se 
nakonec podařilo vratimovským 
vybojovat v závěru přijatelnou 
remízu 9:9 díky nečekanému 
závěrečnému vítězství našeho 
mladého Dominika Müllera nad 
zkušeným kopřivnickým Dali-
borem Jiříčkem v poslední dvou-
hře.

Za domácí nastoupili Filip 
Válek, Daniel Unzeitig, Jiří Ska-
lický a Dominik Müller, hosté 
přijeli ve složení Dalibor Jiříček, 

Ladislav Merenda, Vilém Ran-
dis a Radovan Polášek.

Po utkání proběhlo tradiční 
smažení vaječiny, kde se dis-
kutovaly zejména otázky per-
sonálního složení jednotlivých 
družstev pro sezonu 2019/20, 
která začne koncem září. Oddíl 
stolního tenisu TTC MG Odra 
GAS Vratimov, družstvo A 
bude reprezentovat naše měs-
to stejně jako loni v prestižní 
3. lize stolního tenisu za řízení 
celorepublikové ČAST (Česká 
asociace stolního tenisu).

Ačkoli sezona družstev právě 
skončila, stolní tenisté nebudou 
zahálet, neboť se v létě zúčastní 
řady turnajů po celé republice, 
ale i na sousedním Slovensku 
a v Maďarsku. 

Ing. Oldřich Vrtal
předseda stolního tenisu TTC 

MG Odra GAS Vratimov

Vratimovští stolní tenisté (v barevných dresech) sehráli přátelské utkání 
s oddílem stolního tenisu ASK Tatra Kopřivnice (černé dresy).  
 Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov
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s diplomy i drobnými odměnami udělaly 
radost. Děkuji všem sokolským sestrám za 
pomoc při organizaci.

Další hojně navštěvovanou akcí pro 
děti (letos jich bylo okolo 130) je oslava 
MDD, kde jsme se jako Sokol již poně-
kolikáté spojili s Domem dětí a mládeže 
Vratimov a uspořádali opravdu zajímavou 
a hezkou zábavu. Děti vždy začínají plnit 
úkoly u kulturního střediska a pak pokra-
čují v sokolské zahradě, kde je čekají dis-
ciplíny zaměřené na sportovní dovednosti, 
např. hod na basketbalový koš, kop do brá-
ny či zdolávání překážkové dráhy. DDM 
zde nabízí skákací hrad, malování na obli-
čej a drobné odměny za absolvování úkolů 
na všech stanovištích. 

Protože jsme spolek, který se zaměřuje 
na sport, je výše uvedená akce součástí 
celorepublikové aktivity Move week. Jed-
ná se o celoevropský projekt organizace 

ISCA, které je Česká obec sokolská zaklá-
dajícím členem. Projekt probíhá ve všech 
státech ve stejném týdnu a propojuje tak 
Evropu prostřednictvím pohybových akti-
vit. Hlavním cílem je zapojit do pravidelné 
pohybové aktivity do roku 2020 100 milio-
nů Evropanů. Sokol v České republice drží 
již od počátku prvenství jak z hlediska po-
čtu akcí, tak z hlediska počtu zapojených 
účastníků. 

Máme před sebou dva měsíce prázd-
nin, ale Sokol nespí, pořádá dál cvičení 
pro ženy a v září se těší na viděnou řadou 
tradičních akcí, jako je účast škol či veřej-
nosti na Běhu naděje (20. 9.) nebo druhý 
ročník Kolovratu (14. 9.). Přejeme vám ak-
tivní odpočinek a užijte si společné chvíle 
volna.

Irena Heinichová
Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

sport

Po delší době se opět hlásí Sokol 
se zprávami o akcích, které proběh-
ly v květnu a červnu. 

Tradiční stavění máje spojené s volej-
balovým turnajem se vydařilo, když se 
po týdnu deště a chladného počasí usmálo 
na hráče odbíjené slunce. Sešlo se celkem 
23 týmů. Amatéři hráli na hřišti u školy. 
Děkuji za vzornou organizaci Aleši Cho-
levíkovi a Radimu Labajovi. Registrovaní 
hráli na sokolských antukových kurtech. 
Poděkování si zaslouží všichni dobrovolní 
rozhodčí z řad hráčů a naše skvělá obslu-
ha v sokolském občerstvení pod vedením 
Ivanky Brusové. Opět se končilo za stmí-
vání a odměněny byly z každé skupiny čty-
ři první týmy.

Druhý ročník SokolVratu před samot-
ným začátkem, a to 18. května ve 3 hodiny 
ráno, též nevypadal dobře. Špatné počasí 
téměř celý týden před startem odrazovalo, 
ale samotná sobota připravila den plný slu-
níčka po celou cestu. Z Vratimova za vý-
chodem slunce vyjelo společně autobusem 
29 účastníků, kteří z Vyšních Lhot vyšli na 
trasu 49 km (ve skutečnosti 53 km) a kratší 
trasu 32 km po Beskydech a končili krásně 
zablácení a zmožení na Visalajích. Každý 
sám se pak dopravil do Vratimova, kde ho 
čekal v sokolovně táborák, buřty a výborná 
hudba skupiny Kaj hrajem. Někdo využil 
nocleh v tělocvičně, jiní odpočívali doma. 
Za sebe mohu akci v příštím roce jen dopo-
ručit, pište do svých diářů už letos termín 
16. 5. 2020. Těžký a náročný úkol organi-
zace na sebe vzali starostka Sokola Ilona 
Spratková a Radim Labaj

23. ročník Kol a koleček pro děti měl 
proběhnout 22. května, ale počasí nám zase 
nepřálo. Propršelo celý den, takže jsme tyto 
oblíbené závody museli odložit, a to na 5. 
června. Za sluníčka přišlo zápolit 38 dětí, 
z toho 29 předškoláků a devět mladších 
školáků. Závody v rychlosti a zručnosti 
zdolali všichni a vítězné medaile společně 

Sokol připravil řadu akcí

23. ročníku Kol a koleček se zúčastnilo 38 dětí.

Při oslavách Dne dětí si malí oslavenci zaházeli 
mj. na basketbalový koš.
 Foto: TJ Sokol Vratimov 

V pátek 17. května se v are-
álu hřiště u Kulturního domu 
v Horních Datyních a v přileh-
lé tělocvičně konal Den spor-

tu. Děti poměřily své síly ve vybíjené, 
přehazované, florbalu a basketbalu. Spo-
lu s rodiči se i malé děti mohly zapojit 
do atletického zápolení. Pozadu nezůstali 
ani naši nejmenší. Ti si mohli zasporto-
vat na zábavných stanovištích. Vrcholem 
celé akce se stal volejbalový turnaj O pu-
tovní pohár ZŠ Datyňská. Letos ho získa-

lo družstvo učitelů pořádající školy. Akci 
uspořádala ZŠ Datyňská ve spolupráci 
s SDH Horní Datyně, za což patří hasi-
čům obrovský dík. Rádi bychom poděko-
vali také  KRPŠ při ZŠ na Datyňské ulici, 
Městskému úřadu ve Vratimově, KČT 
HD, TJ Horní Datyně, Kynologickému 
klubu z Šenova a všem, kteří se aktivně 
zapojili do příprav a organizace akce. Už 
se těšíme na další ročník.

Mgr. Pavlína Koudelková
ZŠ Datyňská

 Den sportu v Horních Datyních
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Žije ve Vratimově. Fedor 
Gabčan (79 let), malíř, grafik, 
ale především významný fo-
tograf a mistr fotografického 
dokumentu, který proslul jako 
autor sugestivních snímků ost-
ravské krajiny, v nichž zachy-
til pozoruhodné až fantasma-
gorické výjevy. V posledních 
desetiletích se věnuje starým, 
běžně nepoužívaným fotogra-
fickým technikám, které vnáše-
jí do jeho tvorby nový, nečeka-
ný rozměr. Spolu s manželkou 
Olgou bude prezentovat svá 
unikátní díla v době od 28. srp-
na do 26. září ve Vratimovské 
galerii. U této příležitosti jsme 
ho požádali o rozhovor.

Pocházíte ze Slovenska, kde 
jste pracoval jako kartograf. 
Jak jste se dostal na Ostravsko 
a k fotografování?

Ano, narodil jsem se ve 
slovenských Kútech, ukončil 
Střední školu geodézie a karto-
grafie v Košicích a začal pra-
covat v Kartografickém ústavu 
v Bratislavě. Protože jsem se 
ale chtěl věnovat grafice, mu-
sel jsem, abych se vyvázal ze 
zaměstnání, podepsat brigádu 
na Ostravsku. Zde jsem pra-
coval nejdřív u Vítkovických 
staveb jako stavební mistr, pak 
jsem kvůli výdělku a možnos-
ti cestovat začal fárat na Dole 
Petr Bezruč. Současně jsem si 
tu plnil svůj sen a navštěvoval 

Lidovou školu umění, kde jsem 
se učil pod vedením akademic-
kého malíře Jaroslava Kapce. 
Fotografii jsem se začal plně 
věnovat v roce 1963, kdy se mi 
naskytla možnost získat místo 
reprodukčního fotografa v ost-
ravské tiskárně. Tam jsem pra-
coval do roku 1972, kdy jsem 
byl přijat na pražskou FAMU 
na obor umělecká fotografie.

Čili vaše cesta k umělecké 
fotografii vedla přes cílevědo-
most a studium. Jak se dnes 
díváte na svůj umělecký život, 
co vám fotografování dalo 
a co vzalo?

Studium FAMU mi dalo so-
lidní základy fotografického 
umění, díky nimž jsem byl po 
ukončení školy na základě kon-
kurzu přijat do redakce ČTK 
jako fotoreportér. Práce repor-
téra je ale jiná, než práce umě-
leckého fotografa. Proto jsem 
se v roce 1978 osamostatnil 
a začal působit jako reklamní 
fotograf. Současně jsem se vě-
noval pedagogické činnosti na 
Střední umělecko-průmyslové 

škole v Ostravě, kde jsem učil 
dvanáct let a kde jsem založil 
fotografický obor. Ve stejné 
době jsem vyučoval i na Fakul-
tě umění Ostravské univerzity. 
I při všech těchto povinnostech 
jsem se ale stíhal věnovat také 
vlastní tvorbě. Mými oblíbe-
nými tématy byly ostravská 
krajina, zátiší a akt. A jak dnes 
hodnotím tato léta? Je štěstí, 
když je pro člověka jeho práce 
zároveň koníčkem a inspirací. 

Od srpna do září budete vy-
stavovat spolu se svojí ženou 
Olgou ve Vratimovské galerii. 
Jaká díla nabídnete jejím ná-
vštěvníkům a proč?

Asi deset let se věnuji 
ušlechtilým archaickým fo-
tografickým postupům, které 
se v poslední době staly do-
cela populární. Je to nejspíš 
reakce na digitální fotografii, 
která se stala lidovou zábavou 
a doslova zaplavuje svět. Na 
vratimovské výstavě chceme 
s manželkou prezentovat ze-
jména díla vzniklá bez použití 
fotografického přístroje, jako 

jsou světelné záznamy či svě-
telné otisky. Tato díla vytváří-
me hlavně starou fotografickou 
technikou kyanotypie, zvanou 
také modrotisk. Ukázat bych 
chtěl i některé hnědé kompozi-
ce, které vznikají díky použití 
fotomateriálu s dusičnanem 
stříbrným. Na vznik fotografií 
bez použití fotopřístroje odka-
zuje i název výstavy – Sluneční 
obrázky. Hlavním „nástrojem“ 
při jejich pořizování bylo totiž 
sluneční světlo.

Jste fotograf, ale také peda-
gog. Zkuste poradit začínají-
cím fotografům. Co je na této 
profesi nejdůležitější, jaké 
jsou předpoklady úspěchu?

Myslím si, že v dnešní inter-
netové době je snazší rozvíjet 
obrazovou kulturu než někde 
před třiceti lety. Lidé mají pří-
stup k světovým pokladnicím 
kultury, k nejkrásnějším mal-
bám, snímkům, výtvarným po-
činům. Na druhou stranu v žád-
ném uměleckém oboru není tak 
snadná nápodoba obrazové 
tvorby jako právě ve fotografii. 
Tomu by se měli mladí tvůrci 
vyhýbat a hledat si své vlastní, 
individuální cesty tvorby. Kro-
mě zvládání fotografické tech-
niky by měli věnovat pozornost 
také dějinám výtvarné kultury 
jako celku. Ta je pro každého, 
kdo chce pracovat s obrazem, 
nevyčerpatelným zdrojem in-
spirace.

Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Hovoříme s Fedorem Gabčanem, fotografem, který bude vystavovat ve Vratimovské galerii

Moje práce je mi zároveň koníčkem

Vernisáž výstavy fotografií a fotogramů 
Sluneční obrázky Olgy a Fedora Gabčanových:

27. srpna, 17 hodin, Vratimovská galerie.
V programu vystoupí vratimovská chrámová schola 
Gratias Deo pod vedením JUDr. Šárky Vrchlabské.

Vstup volný.

Fedor Gabčan s manželkou Olgou.  Foto: archiv FG

Modré obrázky manželů Gabčano-
vých. 

kultura
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Folklor se líbilFolklor se líbil
Proud energie, temperamentu a exotických rytmů si užily 

děti z vratimovských škol při koncertu v rámci 25. Mezinárod-
ního folklorního festivalu CIOFF/IOV Frýdek-Místek. Ten se 
uskutečnil 13. června ve Společenském domě a vystoupily na 
něm rumunský soubor Doina Timișului z Timisoara a indická 
skupina Rangsagar Performing Arts z 606 let starého a města 
Ahmedabad, které se stalo prvním indickým městem zapsaným 
na Seznam světového dědictví UNESCO. Folklor, byť z kul-
turně odlišných zemí – anebo právě proto – měl u dětí úspěch. 
Svědčily o tom jejich reakce na dění na scéně a bouřlivé ovace.
 (red)

Pomáhal občanstvu, nikdy 
nevydal nikoho v pronásledo-
vání, obětoval se mnohdy pro 
jiné a mnoho občanů zachránil 
před pokutami a tresty. Byl sta-
rostou všech občanů bez rozdí-
lu stran, tříd nebo politického 
přesvědčení. Šířil úctu k právu, 
pravdě a spravedlnosti a sám 
též tak jednal. Mezi občan-
stvem byl oblíben a požíval ve-
liké vážnosti. Nová doba, kdy 
se rodí nový svět, však vyžadu-
je nové, mladé lidi a proto dne 
5. května se svého úřadu vzdal, 
ve stáří 65 let.

Anička Kubicová
Jako jedno z prvních obětí 

frontového běsnění v naší obci 
položilo svůj život na oltář 
vlasti malé, rozkošné děvčát-
ko Anička Kubicová, dceruška 
horníka Alfréda Kubice z č. 
138.

Narodila se ve Vratimově 
č. 138 dne 13. července 1933. 
Navštěvovala jednotřídní obec-

nou školu v Rakovci. Německý 
válečný furor zhasl její naděj-
ný, krásný život v útlém věku 
necelých 12 let.

Při ústupu německých záloh, 
pronásledovaných střelbou 
byla tato útlá, malá lidská kvě-
tinka zabita náhle přiletlým 
granátem, jenž vybuchl v těsné 
její blízkosti a způsobil hroz-
nou spoušť. Poranil ještě její 
dvě sestry Drahomíru a Mi-
roslavu Kubicovy a další dvě 
jejich sousedky Emilii Válko-
vou a její dcerku Zdenku Vál-
kovou. To bylo v pondělí 30. 
dubna, kolem 4. hod. odpoled-
ne. Válka začala zuřiti se stále 
vzrůstající silou a nebylo mož-
no přivolati pomoc. Jakmile 
střelba poněkud ustala, byla 
mrtvá Anička vnesena do síně 
domku a zpraven Josef Vaší-
ček č. 321, který měl auto a byl 
požádán o odvoz raněných. 

Moravskoslezský kraj věnuje zvýšenou pozornost rodinám
žijícím v regionu. Jedním z palčivých problémů je finanční
náročnost kulturních, sportovních a jiných volnočasových
aktivit. Proto se Moravskoslezský kraj připojil k projektu
Rodinné pasy, který v rámci České republiky funguje
od roku 2006 v Jiho moravském kraji a v krajích Olo-
moucký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a Vyso-
čina. Samotná myšlenka však navazuje na obdobný systém
Familienpass v Dolním Rakousku. 

Projekt je založen na systému poskyto-
vání slev pro rodiny s alespoň jedním dítě-
tem do věku 18 let. 
Účast v projektu a využívání slev je pro
rodiny díky podpoře ze strany Moravsko-
slezského kraje bezplatná.

Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok
na slevu ve výši 5 - 50%. Projekt využívá nejen slev na
volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky,
sportoviště, muzea…), ale i široké spektrum oborů a slu-
žeb. Slevy lze také uplatnit u daných subjektů v Dolním
Rakousku. 

Registrovat se je možné on-line na webových stránkách
www.rodinnepasy.cz, e–mailem msk@rodinnepasy.cz či 
zasláním formuláře na adresu kontaktního centra. 
Registrace je bezplatná. Karta je vystavována všem rodi-
nám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem. 

Na základě evidence je žadateli (rodině) vystavena karta,
zaslaná na adresu bydliště. Karty se tisknou hromadně 
v cyklech. Při prokázání se kartou RP vzniká držiteli 
nárok na uplatnění slevy (týká se vyznačených poskyto-
vatelů).

Do systému Rodinné pasy se mohou také zapojit noví 
poskytovatelé slev, kteří jsou zveřejněni formou inzerce
na www.rodinnepasy.cz a v rozesílaných e–aktualitách. 

Milí rodiče,
dovolte mi představit Vám
projekt Rodinné pasy, který
představuje systém slev a vý-
hod na zboží, služby a aktivity,
které můžete čerpat. Je určen
rodinám z Moravskoslezského
kraje s dětmi do 18ti let, a to
včetně rodin neúplných, ná-
hradních či rodin tvořených
partnerským svazkem bez slo-
žení manželského slibu. K vý-
hodám plynoucích z projektu

získáte přístup po provedení registrace, která je díky pod-
poře Moravskoslezského kraje pro Vás zcela zdarma.  Po
registraci obdržíte kartu Rodinné pasy, kterou se budete
při čerpání slev prokazovat. Moravskoslezský kraj si je
vědom náročné pozice, kterou rodina v dnešní hektické
době zaujímá i nároků, které jsou s rodinným životem
spojeny. Zároveň jsme však hluboce přesvědčeni o tom,
že rodina je tím jediným a nejlepším místem pro život
každého z nás. Každý z nás touží po kontaktu se svými
blízkými, touží po svém bezpečném místě a pro každého
je bolestná myšlenka, že by o ten pocit sounáležitosti,
bezpečí a blízkosti mohl přijít. Rodinné prostředí jako ne-
odmyslitelnou součást kvality života jsme se vždy snažili
prosazovat v mnoha koncepcích a plánech, na základě
kterých jsme realizovali politiku v Moravskoslezském kraji.
Podporou projektu Rodinné pasy tyto aktivity rozšiřujeme
a posouváme k bezprostředním výhodám, které mohou
přispět k rodinnému životu a umožnit účast celé Vaší ro-
diny na kulturních, sportovních a zábavních aktivitách. 

Přejeme Vám krásné chvíle s Vaší rodinou a Rodinnými
pasy!

Jiří Navrátil, MBA
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

RODINNÉ PASY

Podmínky registrace:
� trvalé bydliště žadatele v Moravskoslezském kraji
� alespoň jedno dítě v rodině mladší 18 let
� Rodinný pas je vystavován všem rodinám, 

včetně náhradních nebo s jedním rodičem

Způsob registrace:
� přímá registrace na internetu

www.rodinnepasy.cz

� zaslání vyplněné žádosti o registraci 
na adresu kontaktního centra:

Rodinné pasy
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

� zaslání údajů elektronickou cestou

msk@rodinnepasy.cz

Jak lze získat ZDARMA
kartu RODINNÝ PAS? 

koordinátor projektu

MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE

Ze zahájení koncertu.  Foto: KS (pokračování příště)

Kronika města Vratimova, 
část 90, rok 1945
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Designér a sochař
Akademický sochař Aleš Květoň 

(v USA užívá transkripce Alex Kveton) 
se narodil 21. 4. 1948 v Ostravě. Už na 
počátku své kariéry byl obdařen dvojím 
úhlem pohledu na svět. Otec jej vedl 
k ovládnutí věčně živých technologií 
uměleckého řemesla, matka otevírala 
svět umělecké imaginace. Po maturitě na 
SPŠ strojní šel za svým vnitřním hlasem 
a vystudoval VŠUP – sochařství a prů-
myslový design u profesorů Malejov-
ského a Kováře. Katedra tvarování strojů 
a nástrojů, již absolvoval v letech 1969–
1975, dala mladému sochaři a designé-
rovi vše to, čím vybavila celou tehdejší 
generaci umělců specializovaných na 
u nás poměrně nový výtvarný obor. Cit 
pro materiál, pečlivost a přesnost při jeho 
opracování, absolutní využití jeho tvár-
ných vlastností a charakteristik, nový, 
racionálně zkoumavý pohled na zadané 
výtvarné úkoly. Aleš Květoň spolure-
prezentoval uměleckou generaci, která 
vstupovala do výtvarného života regionu 
v průběhu sedmdesátých let a která sice 
ne snadno, ale zato poměrně brzy získa-
la své místo „na slunci“ díky politicky 
zdecimované konkurenci existenciálně 
zaměřené tvorby umělců let šedesátých. 
Připomeňme v této souvislosti i něko-
lik dalších jmen úspěšných absolventů 
z Kovářovy líhně z Ostravska: Zdeněk 
Vlčinský, Evžen Scholler, Ivo Chovanec, 
z mladších Eva Kučerová, Boris Holub. 
Ti všichni přinesli do oblasti výtvarné-
ho jazyka materiálu svůj nezanedbatel-
ný vklad, který přesáhl hranice regionu. 
Mezi nimi samozřejmě i Aleš Květoň. 

Navrhoval tvary strojů a nástrojů od 
gigantických důlních rypadel po minia-
turní budíky. Spolupracoval s architekty 
na drobných detailech i monumentálních 
realizacích pro architekturu. Jako sochař 
pracoval převážně s kovem. Již na přelo-
mu let 1977 a 1978 se zúčastnil jako host 
velké výstavy severomoravské pobočky 
Svazu českých výtvarných umělců, již 
obeslal mimo jiné abstraktní mosaznou 
plastikou Řazení prvků a osmdesáticen-
timetrovým návrhem kovového dveřního 
madla pro veřejnou budovu. V roce 1978 
získal stipendijní pobyt ve Vítkovických 
železárnách. Současně se představil na 
několika výstavách plastikami hutníků 
a svářečů v patinované sádře. Následova-
la série ostravských kolektivních výstav 
v Domě umění, na Černé louce, na Vy-
soké škole báňské a na Poliklinice v Hra-
bůvce, výstavy v Olomouci a Katovicích. 
V rubrice deníku Nová svoboda Mladí 
výtvarní umělci Severomoravského kra-
je uveřejnila 17. 7. 1981 jeho novinářský 
portrét redaktorka Vlasta Brtníková. S 

architektem Josefem Bartákem osadil 
ve sňatkové síni ostravské Nové radnice 
nápaditou interiérovou fontánu. Během 
práce na tomto úkolu prokázal speciální 
smysl pro nestárnoucí techniky umělec-
kého řemesla v kovu, který se stal jeho 
celoživotním souputníkem. Před svým 
odchodem do zahraničí stvrdil svůj mi-
mořádný cit pro plasticitu v monumentál-
ní plastice z měděného plechu pro obec 
Albrechtice u Českého Těšína. Jeho Květ 
z tepané mědi, stejně jako několik dalších 
realizací, které Aleš Květoň na Ostravsku 
vytvořil, již do současnosti „nepřežily“.

Prožitek kontrastu vybuchujícího praž-
ského baroka, vyvažovaný monumen-
tální až přísnou střídmostí gotické krásy 
Prahy, její neopakovatelná tvář protkaná 
secesními a modernistickými styly, mu 
během studií odkryl možnosti experi-
mentování s tvárnými prostředky kovu 
a umělec namísto klasického odlévání 
vymodelovaného tvaru začal preferovat 
tvarování ostrých ploch kovu do čistých 
tvarů pomocí ukázněných křivek. Stale-
tá řemeslná zkušenost pražských tvůrců 
všech epoch jej přivedla k umělečtějšímu 
užití jeho tvárných prostředků. Znázornil 
tak skutečnou poezii forem, zesílenou 
konečnými úpravami ve vysokém lesku 
nebo zázračně rafinované patině. Když 
doma dosáhl uznání jako vyzrálý sochař, 
medailér, designér a ilustrátor, opustil 
rodnou zemi a vydal se do Rakouska, 
kde úspěšně řešil několik veřejných za-
kázek. Snad právě proto, že vnitřně cítil 
svou racionální designérskou polohu 
jako rovnocennou té sochařské, obsa-
hově-výrazové a schopné nést duchovní 

poselství, jež totalitní moc doma nebyla 
ochotna tolerovat, rozhodl se v roce 1983 
definitivně usadit v New York City. Za-
počal zde náročnou (a dodejme, že vel-
mi úspěšnou) uměleckou kariéru. Stal se 
uměleckým šéfem jedné z předních dílen 
na umělecko-architektonické zpracování 
kovů. Následujících třicet let uplatňoval 
své znalosti, zkušenosti a talent k pře-
vedení svých vizí do reality. Pokračoval 
v individuální tvorbě, uskutečnil řadu 
výstav, je zastoupen v privátních i veřej-
ných sbírkách v Severní Americe, Evropě 
a Rusku. Jeho deset stop vysoká skulptu-
ra zdobí Jimmy Carter Presidental Libra-
ry and Museum in Atlanta v Georgii, Mu-
seum of Modern Art New York vlastní ve 
sbírce architektury a designu Titanové al-
gorytmické sloupy, jejichž spoluautorem 
je Květoň. Asi méně srozumitelný je pro 
běžného diváka jeho převod Lalvaniho 
algoritmické technologie do 3D, který si 
autor nechal i patentovat. Podle Květoňo-
va mínění přináší dílo revoluci v moderní 
architektuře. Skutečnost, že nejvýznam-
nější muzeum moderního umění ve světě 
toto Květoňovo umělecké dílo vystavuje 
ve stálé expozici, je ovšem dostatečně 
výmluvná. 

Kontakty s ostravským prostředím, ve 
kterém odstartoval svou současnou umě-
leckou dráhu a kde položil základ své sou-
časné kariéry, musel Alex Kveton z vše-
obecně známých důvodů do značné míry 
omezit, ne-li zcela přerušit. Do Ostravy 
se vrátil výstavou v říjnu 2012 v Galerii 
Beseda a částečně tak zacelil hlubokou 
mezeru v povědomí o úspěšném autoro-
vi. Dnešní podoba prací Alexe Kvetone 
se vcelku prokazatelně rodí z tradice jeho 
rodinné výchovy a tradice uměleckého 
vzdělání. Jeho současné dílo nepopírá ani 
umělcovy ostravské začátky. I abstraktní 
tvar i symbolistní obsah najdou v jeho 
uměleckém přístupu své uplatnění. Nej-
více však těží z tradice figurálního so-
chařství. Alexe Kvetone inspiruje příroda 
ve své jednoduchosti a kráse, příroda se 
svými zázračnými strukturami a výtvory, 
jejichž napodobení není nikdo na světě 
schopen uchopit způsobem absolutním, 
příroda se svým bohatstvím hornin a ne-
rostů, díky kterým autor poznal krásu 
a možnosti kovů – nerozlučných druhů 
své tvorby. Prostřednictvím jejich magie 
buduje vlastní cestu k převzetí iniciati-
vy tam, kde příroda skončila svou prá-
ci. Alex Kveton ji s pokorou přebírá do 
svých rukou a s profesionální odvahou 
jich užívá k vytvoření něčeho velmi pros-
tého, velmi krásného a velmi magického.

-ptb-

kulturní okénko

Reprodukce: Genetica, 2011, bronz, 66 cm.
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BLAHOPŘEJEME

Dne 17. srpna oslaví naše drahá 
maminka, babička a prababička 

paní

Ludmila UHLÁŘOVÁ 
80. narozeniny. 

Pevné zdraví a rodinnou pohodu 
přejí dcery Iva a Pavla s rodinami.

Dne 9. srpna 2019 se dožívá 80 let 
naše maminka, babička a prababička, 

paní 

Květoslava Ožanová
z Horních Datyň. 

Do dalších let jí přejeme pevné 
zdraví a spokojenost v kruhu rodiny. 

Přejí syn Pavel a dcera Jana s rodinami, 
4 vnuci a 5 pravnuků.

VZPOMÍNÁME

Dne 21. července si  připomeneme  
5. smutné výročí úmrtí pana 

Josefa Slívy. 
S láskou vzpomínají 

manželka Tonička a děti s rodinami.

Dne 17. července vzpomeneme 
20. smutné výročí, kdy nás opustila 

paní

Danuše Benková
z Horních Datyň. Vzpomínají maminka 

s manželem a sestra s rodinou.

Dne 5. července vzpomeneme nedožité 
75. narozeniny paní

Jarmily Slívové
a 18. června jsme si připomněli 

4. výročí jejího úmrtí. 
Vzpomínáme s bolestí v srdci.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen 
bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
Dne 26. července si připomeneme 

7. smutné výročí úmrtí pana

Jana Vlčka. 
S láskou vzpomínají dcery Radka a Soňa 

s rodinami.

Kdo měl rád, vzpomene, 
kdo miloval, nezapomene.

Dne 4. července a 26. července 
vzpomeneme 20. výročí úmrtí 

našich rodičů

Libuše a Jana 
Kovalských.

Kdo jste je znali, vzpomenete s námi. 
Synové Zdeněk 

a Radomír s rodinami.
Dne 1. července vzpomeneme 
10. výročí úmrtí naší maminky

Boženy Matějíčkové
a 22. ledna jsme vzpomněli 

7. výročí úmrtí tatínka

Josefa Matějíčka.

Kdo měl rád, vzpomene, kdo miloval, nezapomene.

Že se rány hojí, je jen zdání. 
V srdci zůstává bolest a vzpomínání.

Dne 1. července 2019 vzpomeneme 
nedožitých 75 let a 22. srpna 2019 
6 let, kdy nás navždy opustila paní

Marie Danišová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomíná manžel, dcery Zděnka 
a Hanka a bratr Ferko s rodinami.

Dne 8. července 2019 
si připomeneme 5. výročí úmrtí 

pana

Milana Drabiny.
S láskou stále vzpomíná 

manželka Irena s rodinou.

S láskou vzpomínají dcera Marie a syn s rodinami.
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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.

Nabídka kurzů od září 2019Nabídka kurzů od září 2019
ANGLIČTINA
Pondělí 23.09.2019 – 08.06.2020, 2.900 Kč/33 lekcí
časy budou upřesněny, učebna č. 11 
lektorka: Mgr. Hana Kolmášová 
V pondělí 16. září v 16 hodin – informační schůzka pro zájemce 
o kurz (není zahrnuta do počtu lekcí) v učebně č. 11 ve Spole-
čenském domě ve Vratimově. Na této schůzce budou kurzisté 
rozděleni do skupin dle úrovně znalosti anglického jazyka.

BOSU
Pondělí 16.09.2019 – 27.01.2020, 1.020 Kč/17 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Velmi oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění svalů 
celého těla.

AEROBIC MIX 
Pondělí 16.09.2019 – 27.01.2020, 985 Kč/17 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky, břicho 
a zadek.

RELAX A JÓGA
Pondělí 16.09.2019 – 27.01.2020, 985 Kč/17 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Protahování a posilování všech svalových skupin spojeno s ko-
ordinací pohybu a správným dýcháním při provádění cviků.

HIIT
Pondělí 16.09.2019 – 27.01.2020, 985 Kč/17 lekcí
17:30–18:30, velký sál
lektorka: Veronika Szczurová
Vysoce intenzivní intervalový trénink, při kterém se zvyšuje fy-
zička i síla zároveň. Cvičení je zaměřeno na posilování celého 
těla, ať už se závažím nebo jen s vahou vlastního těla.

PILATES 
Úterý 17.09.2019 – 21.01.2020, 920 Kč/17 lekcí 
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení břišních 
svalů a svalů spodní části zad.

SM SYSTÉM (ABY ZÁDA NEBOLELA)  
Úterý 17.09.2019 – 21.01.2020, 1.020 Kč/17 lekcí 
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová 
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže s bolest-
mi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto problémům předejít.

JÓGA S LUCKOU PRO ZAČÁTEČNÍKY  
Úterý 24.09.2019 – 21.01.2020, 880 Kč/16 lekcí 
17:00–18:30, velký sál
lektorka: Lucie Wiejovská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také 
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

LATINA A TANEC S LENKOU 
Středa 18.09.2019 – 22.01.2020, 1.020 Kč/17 lekcí 
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Kombinace latinskoamerických tanců a posilovacích prvků 
vycházejících z aerobicu a pilates.

JÓGA S LUCKOU PRO MÍRNĚ POKROČILÉ  
Středa 25.09.2019 – 22.01.2020, 880 Kč/16 lekcí 
17:30–19:00, velký sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také 
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

TABATA
Středa 18.09.2019 – 22.01.2020, 985 Kč/17 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Veronika Szczurová
Cvičení s osmi sériemi různých cviků na celé tělo 
po osmi kolech. Lekce jsou zaměřené na posilo-
vání s vlastním tělem.

KRUHOVÝ TRÉNINK
Středa 18.09.2019 – 22.01.2020, 985 Kč/17 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Veronika Szczurová
Kombinace silových a kondičních cviků, které jsou zvoleny tak, 
aby se po sobě vždy procvičovala jiná partie těla.

PILATES 
Čtvrtek 19.09.2019 – 23.01.2020, 920 Kč/17 lekcí 
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků formou ne-
náročného aerobního cvičení.

JÓGA S LUCKOU PRO POKROČILÉ  
Čtvrtek 26.09.2019 – 23.01.2020, 710 Kč/13 lekcí 
17:30–19:00, velký sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také 
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

BODYSTYLING
Čtvrtek 19.09.2019 – 23.01.2020, 930 Kč/17 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová 
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení břišních 
svalů a svalů spodní části zad.

SM SYSTÉM (ABY ZÁDA NEBOLELA) 
Čtvrtek 19.09.2019 – 23.01.2020, 1.020 Kč/17 lekcí 
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže s bolest-
mi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto problémům předejít.

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

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

Divadélko Smíšek

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

obrázky

ových

o

27. 8. | 17 h
     do | 26. 9.  

o

50
LET

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

3. 7. Sherlock Koumes 17:00 Kino Hvězda, rodinný film

7. 7. O ztracené panence 10:00 Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti

13. 7.
GulášMistr 2019. 6. ročník  soutěže ve 
vaření kotlíkového guláše na otevřeném 
ohni 

8:00 Hřbitovní 1171 Vratimov, motoklub Pakynostra – 
Svobodní motorkáři

27. 7. Letní kino Vratimov – Co jsme komu 
zase udělali? 21:00 U pivnice Meteor na stadionu, promítání zdarma

3. 8. Letní kino Horní Datyně – Po čem muži 
touží 21:00 Na hřišti TJ Horní Datyně, promítání zdarma

27. 8. Sluneční obrázky manželů Gabčanových 17:00 Vratimovská galerie, vernisáž výstavy fotografií a fotogramů

28. 8. Sluneční obrázky manželů Gabčanových 16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

29. 8. Sluneční obrázky manželů Gabčanových 16:00 Vratimovská galerie, výstava fotografií a fotogramů

KAM VE MĚSTĚ – ČERVENEC, SRPEN

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

v

Sherlock Koumes

 

u pivnice Meteor na stadionu
Co jsme komu 

Francie/Belgie, 2018, 98´, komedie, vstup zdarma

 

 
 


