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Ze schůze rady města Lednová úvaha Změna ceny vodného a stočného

Milí spoluobčané,
silvestrovské veselí i novoroční před-
sevzetí jsou za námi a vstupujeme do 
nového roku, roku 2018. Nyní nás už 
čeká jen „romantika“ všedních dnů. 
Možná Vás udiví použití těchto dvou 
zdánlivě protichůdných výrazů ve 
vzájemném spojení a v duchu si řek-
nete, že romantické všední dny jsou 
hloupost, ale nejsou. Ano, běžné všed-
ní dny nám přinášejí nejrůznější zcela 
neromantické nástrahy, jako třeba šéfa 
ve špatné náladě, dítě s teplotou, kte-
ré nemůže do školky, promrzlé nohy 
a nos na zastávce autobusu, který uvá-
zl na náledí, nebo třeba jen narazíme 
na blbce, který nám totálně zkazí nála-
du. Každý určitě bez zaváhání vyjme-
nuje mnoho dalších běžných denních 
nepříjemností na hony vzdálených 
romantice. Přes tyto běžné těžkosti, 
nepotká-li nás v příštím roce nic horší-
ho, měli bychom být vděčni za každý 

takto prožitý den. Co by miliardy lidí 
na světě daly za život bez hladu, vá-
lek, každodenního násilí, s dostatkem 
vody, střechou nad hlavou a jen s na-
šimi  každodenními starostmi, se kte-
rými se v běžném roce potýkáme. Ve 
srovnání s životem těchto lidí prožívá-
me krásné, romantické a klidné všední 
dny, aniž si to uvědomujeme. Neboť 
vše je relativní a mění se ve srovnání 
s tím druhým. Přijměme i v tomto roce 
život takový, jaký je. S nadhledem, 
s humorem a tolerancí. Protože dobrá 
nálada, pocit štěstí a smích nám život 
zpříjemňují, prodlužují a činí šťasnými 
i ty ostatní. 

Co nejvíce těch „romantických“ všed-
ních dnů prohřátých naším upřímným 
smíchem nebo alespoň úsměvem přeje 
všem občanům našeho města, a nejen 
jim.  

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Dne 12. a 13. ledna 2018 se uskuteční 
první kolo volby prezidenta České repub-
liky a případné druhé kolo volby se usku-
teční ve dnech 26. a 27. ledna 2018. 

Volič, který se nebude zdržovat v době 
volby prezidenta České republiky ve vo-
lebním okrsku v místě svého trvalého po-
bytu, může hlasovat za podmínek stano-
vených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta republiky a o změně některých 
zákonů (dále jen „zákon“), na voličský 
průkaz v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České republiky nebo 
v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí. Žádost o vydání voličského 
průkazu lze podat:

-  v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče

-  v elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem

-  v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky 

Žádost  
-  v listinné a elektronické podobě 

i prostřednictvím datové schránky 

musí být příslušnému obecnímu úřa-
du doručena nejpozději 7 dnů přede 
dnem volby prezidenta

-  osobně – v tomto případě do okamži-
ku uzavření stálého seznamu voličů 

  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 před-
stihem počítačovým programem, aby 
Městský úřad Vratimov mohl včas zorga-
nizovat distribuci obálek. Proto je možné, 
že se v seznamu vyskytne osoba, která již 
na uvedené adrese nebydlí (odstěhovaný, 
zemřelý). Snažíme se těmto nesrovnalos-
tem předcházet, ale zároveň žádáme ob-

čany, aby nás omluvili ve výše uvedeném 
případě a případné nesrovnalosti nahlásili 
příležitostně na ohlašovnu Městského 
úřadu Vratimov.  

Zároveň bychom chtěli požádat ob-
čany Vratimova a Horních Datyň, aby 
si své domy řádně označili čísly popis-
nými, popř. orientačními, čímž by vel-
mi usnadnili doručování hlasovacích 
lístků i ostatní pošty.  

Volební okrsky 
a volební místnosti:
VO 1  Dům dětí a mládeže Vratimov
VO 2  Mateřská škola Vratimov
VO 3  Kulturní dům Vratimov
VO 4  Základní škola, Datyňská ul.
VO 5  Kulturní dům Horní Datyně

Místa konání voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky na-
leznete na stranách 6 a 7.

Drahomíra Večeřová
odbor sociálně-správní

Volba prezidenta České republiky

PF 2018
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Ze schůze 
rady města

Dne 21. 11.  2017 rada města 
mimo jiné:

 schválila úpravu dopravního značení 
na silnici II/478 pro snížení rychlosti 
na této komunikaci

 doporučila zastupitelstvu města ke 
schválení Operační plán zimní údrž-
by místních komunikací ve Vrati-
mově a Horních Datyních na sezónu 
2017/2018

 schválila realizaci projektu Odborné 
učebny Základní školy Vratimov, 
Datyňská 690

 rozhodla o zahájení zadávacího říze-
ní podlimitní veřejné zakázky s ná-
zvem Rozšíření stávajícího hřbitova 
ve Vratimově – 1. etapa

 schválila umístění měřícího systému 
ovzduší Zdravotním ústavem Ostra-
va na pozemku Základní školy Vra-
timov, Datyňská 690, Vratimov

 schválila zpracování návrhu oprav 
komunikací v projektové dokumen-
taci pro provedení stavby Odkanali-
zování Vratimova-Horních Datyň

Bc. Martin Čech
 místostarosta

S novým rokem si často dá-
váme předsevzetí, různá, vět-
šinou osobní, týkající se sou-
kromého života. Možná by 
stálo za to jednou, výjimeč-
ně, si dát předsevzetí i spo-
lečenské, které se nedotýká 
jen našich nejbližších, ale 
také širšího okolí a prostředí, 
ve kterém žijeme. Mohla by 
nás k tomu inspirovat zve-
řejněná následující zjištění 
EKO-KOMU a.s., společ-
nosti, která se již dlouhodobě 
zabývá separovaným odpa-
dem. Podle jejich posledních 
výzkumů vyprodukuje každý obyvatel ČR 
za rok zhruba 300 kg komunálního odpadu. 
Jeho složení se liší podle typů zástavby a zá-
visí například i na životním stylu a věkovém 
složení obyvatel nebo způsobu vytápění. 
Z každoročních rozborů domovního komu-
nálního odpadu vyplývá, že jeho hmotnost-
ní složení je zhruba následující: z celkové 
hmotnosti odpadu tvoří zhruba 8 % papír, 11 
% plasty, 3,5 % sklo, necelá 3 % kovy, 18 % 
bioodpad, 0,5 % nebezpečný odpad, necelé 
procento tvoří elektroodpad, skoro třetinu 
spalitelný odpad, a to ostatní je zbytkový 
odpad. Za zmínku jistě stojí fakt, že část pů-
vodně materiálově využitelného odpadu lidé 
znehodnotí ještě v domácnosti svými návy-
ky. Například tak, že balí slupky od brambor, 
jablek nebo mrkve do novin, vyhazují zbytky 
jídla v igelitovém sáčku a nedopalky cigaret 
ve sklenici od marmelád. V popelnicích také 
často zbytečně končí sklenice od majonéz, 
kečupů, hořčic nebo dětských přesnídávek. 
Lidé se totiž domnívají, že je kvůli znečiš-
tění zbytky jídla nesmí vytřídit do kontejne-
ru na sklo. Kvůli tomuto omylu končí ročně 
v popelnici na směsný odpad nezanedbatelné 
množství skla. A to je škoda, protože třídit 
lze i drobně znečištěné sklo a překážkou 
nejsou ani kovová víčka. Z výše uvedeného 
vyplývá, že důsledným tříděním domovní-
ho odpadu je možno značně ušetřit rodinný 
i obecní rozpočet – čím méně komunálního 

odpadu, tím nižší četnost vý-
vozu popelnice může občan 
mít a méně za něj platit. Navíc 
zvýšením odkládaného třídě-
ného odpadu zvýší odměnu 
EKO-KOMU, která je pak 
zpětně využívána na zkvalit-
nění služeb na úseku odpado-
vého hospodářství obce.

Nutno ale zdůraznit, že tří-
dění znamená odkládání od-
padu do separačních nádob, 
nikoliv vedle nich. Pokud 
občan odloží odpad vedle 
kontejneru, jednak tím poru-

šuje obecně závaznou vyhlášku obce a jed-
nak vytváří černou skládku, jejíž likvidace je 
hrazena z obecního rozpočtu.

Na stránkách našeho města je uvedena 
přehledná tabulka, který tříděný odpad pat-
ří do kterého kontejneru a také kam odvézt 
odpad, který do kontejnerů nepatří či se tam 
nevejde. V poslední době se množí černé 
skládky u červených kontejnerů. Pro připo-
menutí tedy uvádíme, že ČERVENÉ KON-
TEJNERY společnosti ASEKOL slouží na 
odkládání drobného vysloužilého elektra, 
 například telefonů, fotoaparátů, počítačo-
vých myší, fénů, elektronických hraček, ba-
terií apod. Velikost odkládaného odpadu je 
limitována otvorem na vložení – co nevejde 
do otvoru, je větší než přípustné rozměry. 
Toto větší elektro se nesmí odložit na zem ke 
kontejnerům (viz foto, pořízené u červeného 
kontejneru u budovy městského úřadu), ale 
je nutno je odvézt do Logistického centra od-
padů na adrese Frýdecká 740, Ostrava-Hra-
bová (při výjezdu z Vratimova směr Ostrava 
před čerpací stanicí SHELL doprava), kde 
tento odpad zdarma převezmou pracovní-
ci svozové firmy ve dnech středa až pátek, 
v době od 7 do 18 hodin. 

Vytváření černých skládek hyzdí naše 
město a je zakázáno.

                      RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

OznámeníOznámení
Oznamujeme, že z důvodu neukázně-

nosti občanů a opakovaného vytváření 
nepořádku a černých skládek vedle se-
paračních kontejnerů na stanovišti ul. 
Rakovecká u mostku ve Vratimově-
-Horních Datyních, bude toto stanoviště 
zrušeno. Upozorňujeme, že odkládání 
odpadu mimo místa k tomu určená je 
zakázáno.

 RNDr. Ivana Hranická
Odbor VaŽP

Oznámení o změně ceny vodného Oznámení o změně ceny vodného 
a stočného od 1. ledna 2018a stočného od 1. ledna 2018

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou 
legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného od 1. ledna 2018 takto: 
-  voda pitná (vodné) 37,08 Kč/m3  (bez DPH) 42,64 Kč (vč. 15% DPH)
-  voda odvedená (stočné) 33,42 Kč/m3   (bez DPH) 38,43 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel ná-
sledujícím po 1. lednu 2018, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Ing. Albín Dobeš, PhD.
ekonomický ředitel SmVaK Ostrava

foto MěÚ Vratimov

Přání Svazu tělesně 
postižených Vratimov

Starý rok je již historií. Jaký byl, ví 
každý sám nejlíp. Nyní stojíme na pra-
hu roku nového, proto ke všem osobním 
přáním přidejme ještě jedno důležité 
předsevzetí, a to, že budeme v tom roce 
2018 k sobě ohleduplnější.

Za Svaz tělesně postižených ve Vrati-
mově přeji všem členům pevné zdraví, 
hodně štěstí, pohody a lásky od svých 
blízkých po celý rok 2018.

Dajána Slívová
 předseda STP Vratimov 
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Kulturní středisko Vratimov hledá 
pracovnici na úklid. Pracovní poměr 
na dohodu o provedení práce, pracov-
ní vytížení cca 2 hodiny denně. Nástup 
co nejdříve. Bližší informace na tel. č. 
595 700 750, 777 276 242. 

Bc. Táňa Slavíková      
 kulturní středisko

Nabídka práce 
v kulturním středisku

Chci zůstat doma
Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR vydala brožuru Chci zůstat 
doma, určenou zejména seniorům a je-
jich blízkým, kterým přináší stručný 
a praktický návod na to, jak postupovat 
v situaci, kdy již potřebují péči druhé 
osoby, či jsou sami těmi, kteří péči bu-
dou poskytovat.
V brožuře naleznete 
např. odpovědi na otázky: 
NA JAKÉ DÁVKY MÁM NÁROK?
JAKÉ SLUŽBY MOHU VYUŽÍT 
A PŘITOM ZŮSTAT DOMA?
NA KOHO SE MOHU OBRÁTIT 
S PŘÍPADNÝMI PROBLÉMY?

Brožura je zdarma a můžete si ji vy-
zvednout po předchozí tel. dohodě u so-
ciální pracovnice paní Kaňákové na ad-
rese: DPS, Frýdecká 205/41, Vratimov.
Tel. kontakt: 607 225 927.

Iveta Kaňáková, DiS.
sociální pracovnice-koordinátor 

pečovatelské služby

Chci z stat doma

Vánoční balíčky pro občany Vánoční balíčky pro občany 
Vratimova a Horních DatyňVratimova a Horních Datyň
Zástupci města Vratimova předali v měsíci prosinci 2017 celkem 38 vánočních ba-

líčků občanům města Vratimova a Horních Datyň, kteří jsou v současné době umístěni 
v pobytové sociální službě domova pro seniory na Ostravsku, Karvinsku, Frýdecko-
-Místecku a v dalších okresech.

Navštívili jsme tyto domovy pro seniory:
 Kamenec, Slezská Ostrava
 Magnolie, Ostrava -Vítkovice
 Sluníčko, Ostrava-Vítkovice
 Korýtko, Ostrava-Zábřeh
 Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
 Slunečnice, Ostrava -Poruba
 Na Výminku, Ostrava-Zábřeh
 Dům pokojného stáří u P. Marie Frýdecké, Frýdek-Místek
 Středisko sociálních služeb, Frýdlant nad Ostravicí
 Ondráš, Brušperk
 Charitní dům pro seniory, Hnojník
 Slezská diakonie SAREPTA, Komorní Lhotka
 Senior domov Pohoda, Český Těšín
 Senior domov Pohoda, Jablunkov
 Domov sv. Alžběty, Jablunkov
 Domov pro seniory Slezská Humanita, Karviná
 Grandpark, a.s., Havířov
 Charitní dům sv. Václava,  Ostrava-Heřmanice

Všem bývalým občanům našeho města jsme popřáli krásné prožití vánočních svátků 
a vše nejlepší v roce 2018.

Iveta Kaňáková, DiS.
sociální pracovnice

Charitní Tříkrálová sbírka 2018
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do 
ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové 
veřejné sbírky pořádané 1. až 14. ledna 2018 již po osmnácté Charitou 
Česká republika. Tři králové budou přinášet do domácností dary v po-
době tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům 
za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných 

sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra tato pomoc 
plyne. Děkujeme všem přispěvatelům do sbírky a také všem, kteří se zapojují dobro-
volně do její realizace za podporu služeb pro lidi v nouzi. 

Tříkrálová sbírka 2018 ve Vratimově
Občané našeho města budou mít možnost přispět na Tříkrálovou sbírku v sobotu dne 

6. ledna 2018 od 9 do 12 hodin. Tři králové budou koledovat za proskleným vchodem 
ve vestibulu budovy Městského ú řadu Vratimov.
 JUDr. Šárka Vrchlabská

dobrovolná spolupracovnice Charity Ostrava
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Rok 2017 se v našem regionu nesl ve 
znamení oslav. Hned 3 města a 32 obcí 
totiž slavily 750 let od jejich první pí-
semné zmínky. Ve své závěti je totiž po-
prvé zmiňuje olomoucký biskup Bruno 
ze Schauenburku. Sepsal ji 29. listopadu 
1267.

Také žáci naší školy si toto výročí při-
pomněli. Vždyť slavili i Frýdek-Místek 
a Ostrava, v jejichž blízkosti se Vratimov 
nachází. Žáci 8. a 9. tříd se zapojili do ko-
respondenční soutěže Ostrava nevídaná. 

V první části této soutěže vyhledávali 
informace z dějin Ostravy na internetu, 
ve druhé měli za úkol zapsat vzpomínky 

svých příbuzných 
na devadesátá léta 
20. století. A přes-
ně 29. listopadu, 
tedy 750 let od vy-
dání výše zmíněné 
listiny, se sešlo 15 
vybraných finalis-
tů v Ostravském 
muzeu na finále již 
10. ročníku děje-

pisné soutěže Šumná Ostrava. Těší nás, že 
mezi vybranými žáky se na 2. místě pro-
bojoval také náš žák Petr Vaněk z 9. třídy.

Organizátoři soutěže připravili pro fina-

listy opravdu poutavé dopoledne. Nejprve 
jim na 3 minuty ukázali vitrínu s předměty, 
které si měli zapamatovat. Pak je zavedli 
do expozice, kterou si měli finalisté dů-
kladně prohlédnout. Ze všech těchto infor-
mací pak psali test, který rozhodl o jejich 
finálovém pořadí. Kromě toho bylo pro ně 
připraveno i hudební vystoupení a malá 
ukázka práce s pečetidly. Celé dopoledne 
proběhlo v příjemně pracovní atmosféře. 
Přítomné děti se při plnění zadaných úkolů 
snažily podat co nejlepší výkon, při pro-
hlídce muzea i v průběhu ukázky pečetění 
měly spoustu zvídavých otázek. Jejich fi-
nálové práce ukázaly, že si své místo ve 
finále opravdu zasloužily. Po vyhlášení 
a ocenění těch nejlepších se všichni spo-
kojeně vraceli do svých domovů.

 Žáci si odnášeli mnoho nových histo-
rických znalostí a učitelé hřejivý pocit, 
že ještě stále existují žáci, které historie 
opravdu zajímá a kteří znalosti možná jed-
nou budou předávat dalším generacím.

Mgr. Pavlína Kožušníková 
ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Za všechno může Bruno ze Schauenburku

 Mateřská škola Vratimov pokračuje ve 
školním roce 2017/2018 ve svých  eko-
logických aktivitách. Zapojili jsme se do 
nového projektu Skutečně zdravá škola 
a pokračujeme v realizaci  mezinárodního 
programu Ekoškola, jehož koordinátorem 
je sdružení Tereza. Toto sdružení pomáhá 
učitelům s realizací environmentální vý-
chovy v mateřských, základních a středních 
školách v celé ČR. Prostřednictvím dlouho-
dobého vzdělávacího programu s meziná-
rodním zastřešením Ekoškola přichází do 
naší mateřské školy inspirace pro zvýšení 
kontaktu dětí s přírodou; rozvíjíme u dětí 
znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby 
dokázaly kriticky myslet a samostatně a od-
povědně jednat. 

Téma, které jsme si pro letošní školní rok 

vybrali, je jídlo. Díky tomuto tématu se děti 
seznámí s tím, co vše je zodpovědná spotře-
ba jídla, do které patří i zásady zdravé vý-
živy. Děti budou zjišťovat původ potravin 
a naučí se, proč jsou sezónní potraviny a po-
traviny z místních zdrojů šetrnější k životní-
mu prostředí.  Dozví se o důležitosti ovoce 
a zeleniny pro člověka. Budou se spolupo-
dílet na pěstování bylinek, ovoce a zeleniny 
na záhoncích naší školní zahrady a naučí se, 
jak vypěstované plodiny využít v kuchyni.

Jednou z aktivit v rámci programu Eko-
škola je spolupráce s rodiči, a tak Datlíci 
vyrobili pozvánky a pozvali své rodiče na 
společné ekologické činnosti.  Pustili se do 
přípravy zdravé svačinky z ovoce a zele-
niny a s nadšením se dali do mytí a čiště-
ní mrkví, jablek, hrušek a pomerančů. Za 

pomoci rodičů zvládli i strouhání a krájení 
ovoce a zeleniny. Všechny suroviny dů-
kladně promíchali a výsledkem byl výborný 
salát, na kterém jsme si všichni pochutnali. 
A že chutnalo opravdu všem, o tom svědčí 
prázdná mísa, ve které nic nezbylo. Některé 
děti si přišly přidat i několikrát. 

Po chutné hostině se všichni společně 
pustili do výroby potravinové pyramidy. 
Pyramida se skládala ze čtyř pater a ze šesti 
skupin potravin.  Datlíci vystřihovali a lepi-
li obrázky potravin do správných pater py-
ramidy. Tato pyramida bude dětem a jejich 
rodičům sloužit jako jednoduchý a srozumi-
telný pomocník v základní orientaci, které 
potraviny by měli zařazovat do svého jídel-
níčku, aby plnil funkci zdravého stravování. 

Věřím, že si rodiče se svými dětmi od-
poledne příjemně užili a budeme se těšit na 
další společné aktivity. 

Bc. Simona Gajdová
MŠ Vratimov 

za rodiče Irena Pytlíčková

Datlíci připravili s rodiči zdravou svačinku

foto Mgr. Pavla Kožušníková

foto MŠ Vratimov
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 V loňském roce se soutěže pro dětské 
čtenáře nazvané Lovci perel zúčastnilo 
celkem 46 čtenářů. Na 3. místě se umís-
tila Valerie Kozlová s počtem 25 perel 
a 3150 morionů. Na 2. místě se umístil 
Vít Lipus s 30 perlami a naspořenými 
1000 moriony. Superlovkyní se stala 
Vendula Knyblová s 39 perlami a 5450 

moriony. Všem nejlepším čtenářům a zá-
roveň soutěžícím gratulujeme! Za naspo-
řené moriony si mohli čtenáři v bazárku 
nakoupit ve dnech od 11. do 22. prosince 
2017. Děkujeme všem zúčastněným čte-
nářům ve 4. ročníku hry Lovci perel a bu-
deme rádi, když půjdete do dalšího, již 5. 
ročníku, který začíná 2. ledna 2018.

Dne 27. ledna 2018 si připomeneme 
Mezinárodní den památky obětí holo-
caustu výstavou s názvem Stolpersteine 
– kameny zmizelých, kterou budete moci 
zhlédnout od 8. ledna do 23. února v půj-
čovní době.

Půjčovní doba: 
pondělí a čtvrtek 9:00–12:00 hod., 
13:00–18:00 hod., 
úterý  9:00–12:00 hod., středa zavřeno, 
pátek 13:00–16:00 hod.
Kontakt: 
Městská knihovna Vratimov, 
Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov
telefon: 596 732 187
e-mail: knihovnavrat@volny.cz
www.knihovna-vratimov.cz

Městská knihovna Vratimov informuje Místní knihovna 
Horní Datyně

informuje 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Zveme Vás na výstavu fotografií 
s názvem Židovské hřbitovy (z archivu 
Marie Šedé), která potrvá od 8. ledna 
do 26. února 2018. Můžete ji zhlédnout 
v půjčovní době v pondělí od 14 – 17 
hodin. 

Kontakt: 
Místní knihovna Horní Datyně, 
U Školy 289, 739 33 Horní Datyně
e-mail: knihovna.datyne@seznam.cz
www.hornidatyne.info

Půjčovní doba: 
pondělí 14:00–17:00 hodin

Vážení čtenáři, přejeme Vám krásný 
a úspěšný nový rok 2018.

Marika Zajíčková 
a kolektiv pracovnic

 MěK Vratimov

Karneval
V neděli 14. ledna 2018 bude v Domě děti a mládeže hodně vese-
lo. V sále se nám budou od 15 hodin prohánět princezny, spider-
mani, víly, strašáci, berušky a spoustu dalších úžasných bytostí. 
Pořádáme totiž karneval. Bude se soutěžit, zdoláme překážkovou 
dráhu, budeme tančit a uspořádáme bublinkovou show. Neváhej-
te a rezervujte si své místo. Kapacita míst je omezena. Rezervace 
vstupenek na recepci DDM Vratimov nebo na tel. č. 596 733 990.
Akce je vhodná pro rodiny s dětmi ve věku cca 2 – 8 let.
Kontakt: Věra Pacíková, 734 443 694, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Pískohrátky
Na sobotu 27. ledna 2018 připravujeme akci Pískohrátky. Děti 
čeká Sand art, suché techniky, při  nichž 
díky písku a představivosti člověka vzni-
kají obrázky. Vyzkoušíme pískování, 
malování pískem, hraní s pískem, sypání 
obrázků. Pro zachování obrázku budou 
děti pracovat se samolepící šablonou. 
Postupným odlepováním jednotlivých 
částí a vysypáváním barevnými písky 
získáme hotový obrázek, který si děti 
odnesou domů. Nebudeme jen tvořit, ale 
zahrajeme si společně i zajímavé hry. 
Kontakt: Bc. Renáta Míčková, 
739 201 078, 
r.mickova@ddmvratimov.cz.

Pololetky
V pátek 2. února 2018 budou mít děti pololetní prázdniny. Na 
tento den připravujeme akci nazvanou Aquapark. Pouze pro pře-
dem přihlášené děti.
Kontakt: Věra Pacíková, 734 443 694, 
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Ledová Praha
V rámci pololetních prázdnin 2. – 4. února 2018 mají děti mož-
nost podívat se na pražské památky, ale také na zajímavá místa, 
na která se s rodiči nezatouláte, např. Muzeum Policie ČR, Ze-
mědělské muzeum, Karlova univerzita - do laboratoře na pokusy 
a další. Nebude chybět ani žádaná plavba lodí večerní Prahou po 
Vltavě. Nenechte si ujít víkend se zábavou a poznáním. Přihláš-

ku je nutné odevzdat a zaplatit do 
10. ledna 2018.
Kontakt: Marcela Grácová, 
739 201 077, 
m.gracova@ddmvratimov.cz.

Bližší informace o všech aktivitách 
Domu dětí a mládeže Vratimov na-
leznete na www.ddmvratimov.cz 
nebo https://www.facebook.com/
DDMVratimov/.

Pozvánka na akce Domu dětí a mládeže Vratimov v lednu 2018
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Volední okrsek č. 1 -  Dům 
dětí a mládeže Vratimov  
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 

 Vratimov, Frýdecká 
 1 3 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 
21 22 23 26 27 28 
29 30 31 32 34 37 
39 56 59 77 88 98 
100 103 124 132 134 142 
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 

 Vratimov, Horní 
 229 1129 1139 1234 1319 1339 
1371 

 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 
1349 1383 

Vratimov, Nádražní 
 152 392 432 705 706 707 
708 709 710 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 1264 1270 
1276 1289 1304 1305 1333 1356 
1360 1364  

 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, Tovární 
 91 1274 

Vratimov, U Hráze 
 406 413 797 867i 975 

 Vratimov, U Nového lesa 
 23 108 148 168 172 865 
898 992  

 Vratimov, U Padolu 
 153 308 614 1037 1084 1112 
1244 1253  

 Vratimov, U Potůčku 
 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 
714 715 716 815 866  

 Vratimov, Zaryjská 
 122 129 163 169 350 702 
703 1004 1073 
 

Volední okrsek č. 2 - Mateř-
ská škola Vratimov 
 Vratimov, Družstevní 
 63 277 279 287 291 305 
429 842 901 902 903 904 
905 906 1133  

 Vratimov, Husova 
 218 252 265 280 281 521 
522 527 528 529 530 531 
532 533 534 660 661 662 
666 667 668 678 679 802 
803 804 1099 1100 1101 

Vratimov, Okružní 
 151 560 561 562 563 575 
576 577   640 641 642 
644 1204 

 Vratimov, Pod Kovárnou 
 10 33 193 278 292 296 
298 324 338 387 404 437 
568 859 987  

 Vratimov, Radniční náměs-
tí 
 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 
 820 825 931 932 933 933

Volední okrsek č. 3 
- Kulturní dům Vratimov 
 Vratimov, Buničitá 
 201 440 755 756 761 762 
1132  

 Vratimov, Frýdecká
 73 137 147 165 166 179 
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  

 Vratimov, Hřbitovní 
 264 325 394 1171 1268  

 Vratimov, J. Žemly 
 342 356 573 1205 1361  

Rozvrh okrsků

volby
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 Vratimov, K Sokolovně 
 183 189 420 893 1327  

 Vratimov, K Závorám 
 738 739  

 Vratimov, Masarykovo náměs-
tí 
 192  

 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 1288 1290 1296 
1313 1318 1336 1346 1352 1365

 Vratimov, Na Popinci 
 1328 

Vratimov, Nádražní 
 704 1098 1158  

 Vratimov, Popinecká 
 174 200 238 239 246 
247 248 249 250 251 253 
255 261 274 275 326 375 
444 445 446 448 449 566 
569 789 808 809 810 812 
1282 

 Vratimov, Rodinná 
 143 210 213 215 273 310 
322 839  

 Vratimov, Sokolská 
 156 157 160 195 197 207 
222 290 805 806 807 899 
1038 1102  

 Vratimov, Sumínova 
 731 918 919 

Vratimov, Školní 
 194 217 224 374 456 457 
459 459 652 653 1229  

 Vratimov, Tovární 
 68 175 186  

 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 1308  

 Vratimov, Výletní 
 125 400 427 995 1045 

Volední okrsek č. 4 - 
ZŠ Datyňská 
 Vratimov, Borová 
 72 1035  

 Vratimov, Datyňská 
 45 65 139 297 300 363 
460 461 462 463 464 465 
538 539 540 541 542 543 
544 545 546 547 548 549 
551 690 1201 1227 1303 1372

 Vratimov, Horní 
 1149 1166 1184 1189 1196  

 Vratimov, Jižní 
 1251 1291 1316 1335 1378  

 Vratimov, K Hájence 
 13 49 79 116 118 155 
389 436 769 845 1104 1117 
1198 1301 1386 

 Vratimov, Karla Velčovské-
ho 
 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 1358 1362 1369  

 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 
873 874 875 875 876 877 
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 1345  

 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 
504 505 506 507 508 508 
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  

 Vratimov, Osadnická 
 38 450 451 452 453 454 
455 517 518 519 520 

Vratimov, Rakovecká 
 27 82 95 111 112 113 
442 730 778 847 851 852 
926 996 1096 1109 1137 1154 
1210 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  

 Vratimov, Sezonní 
 421 643 1385

 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 1277 1363 1367 1376

 Vratimov, U Lesíka 
 245 258 574 589 672 1014 
1020 1029 1031 1033 1036 1060
 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 Potůčku 
 15  

 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 
481 482 483 484 838 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, Hor-
ní Datyně
pro občany s trvalým pobytem na 
území městské části  Horní Datyně

volby
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Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM) je 
zařízení zájmového vzdělávání, jehož po-
sláním je smysluplné naplňování volného 
času nejen dětí a mládeže. Součástí naší 
práce je i EVVO (environmentální výcho-
va, vzdělávání a osvěta). Snažíme se do naší 
činnosti vložit co nejvíce vzdělávacích prv-
ků, které by napomohly zábavnou formou 
naučit děti a mládež zodpovědnému přístu-
pu k životnímu prostředí. Jsme proto rádi, 
že existují firmy jako je AWT Rekultivace, 
jejímž mottem je Návrat k čisté přírodě. 

Právě firma AWT Rekultivace nám po-
skytla v rámci dotačního programu pro 
zaměstnance finance na projekt Ekologie 
není nuda. Za spolupráci děkujeme jejímu 
zaměstnanci panu Davidu Pankovi.

V čem náš projekt spočíval? Spojili jsme 
se s vratimovskými seniory, kteří zrovna 
pracují na projektu Senioři Slezské brány 
se vzdělávají a baví společně. Jejich projekt 
finančně podpořil Moravskoslezský kraj 
v rámci programu Zdravé stárnutí v MSK. 
Společně jsme se domluvili na programu 
výletu. 

Navštívili jsme záchrannou stanici v Bar-
tošovicích. Ve vzdělávacím programu jsme 
se dozvěděli mnoho zajímavých informací 
a prohlédli si zachráněná zvířátka. V parku 
bartošovického zámku jsme viděli strom 

s nejširším kmenem v České republice. 
Poté jsme se vydali na Hukvaldy. Po vy-
datném obědě jsme absolvovali prohlídku 
obory. Měli jsme štěstí a podařilo se nám 
zahlédnout pasoucí se stádo muflonů. Po-
hladili jsme lišku Bystroušku a zjistili za-
jímavé informace o oboře a její historii. 
Mladí účastníci pokračovali až ke zřícenině 
hradu a jejich starší přátelé na ně počkali u 
něčeho dobrého na zub v cukrárně. Všichni 
tak odjížděli domů s pocitem smysluplně 
stráveného sobotního dne. 

Po příjezdu jsme v DDM společně psa-
li podklady k tomuto článku. Článek psa-
ly vždy skupinky skládající se ze seniorů 

i dětí. Senioři se zároveň od dětí učili praco-
vat s Officem. Jedna ze skupinek na závěr 
svého článku napsala: „Za nás všechny dě-
kujeme, že jste nás důchodce i mladé spon-
zorovali a provázeli na cestě tímto výletem. 
Nadále se těšíme na další spolupráci.“ 

Věřím, že se nám podařilo připravit za-
jímavý a zároveň poučný program pro obě 
zúčastněné věkové kategorie. Jsme rádi, že 
chtějí v této spolupráci pokračovat. Ukazu-
je se, že je přínosná pro obě strany. Je to 
způsob mezigenerační spolupráce, při níž 
se učí mladí od seniorů a senioři od dětí. 

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Ekologie není nuda

foto DDM Vratimov               

Tradičně proto, že se znovu sešel kolek-
tiv turistů a trampů vyznávajících pobyt 
v zimní přírodě. Nově v tom, že po deseti 
letech se tábořiště přestěhovalo na nové 
místo, pod vrch Lipí (902 m n. m.), na 
půl cesty mezi turistickými chatami Na 
Kotaři a Ropičkou. Bylo o čem hovořit. 
O nezapomenuté historii, vždy deseti le-
tech na Smrku, Travném, Ropici, Slavíči 
a Kalužném, ale i nových podnětech pro 
pořádání zimních táborů. 

Samotné místo nad obcí Morávka na 
hřebeni v místech průseků poskytuje 
krásné výhledy. A tak byla často fotogra-
fována Lysá hora s typickou a velmi čas-
tou čapkou i sousední Travný a na obzoru 
dlouhý hřeben Ondřejníku. Počasí bylo 

příznivé a přívětivé, bílo. Zatím 30 cm 
sněhu, jenom pofukující vítr. Teplota do 
minusu. A hlavní novinka. Pořadatelské 
úkoly přebírají mladší pořadatelé. Již při 
podzimní brigádě, přípravě tábořiště se to 
ukázalo. Pořadatelé z odboru KČT Horní 
Datyně takto soupeří s přibývajícími roč-
níky a lety.

Oheň na tábořišti hořel tři dny, na sto-
žáru vlála vlajka Klondajku, do zimního 
lesa svítil tradiční žlutý nápis Klondyke . 
U chaty na Kotaři vlajka, znak a logo 130 
let KČT. V chatě příznivé zázemí (velký 
dík). I tolik kritizovaná chata na Ropič-
ce zareagovala. Venkovní bufet poskytl 
průchozím občerstvení. Nepodařilo se 

z Kalužného přesunout dlouhé kůly pro 
stavbu týpí. A tak úkol zůstává pro příští 
ročník. Věřím, že kamarádi z Havířova to 
pro další ročníky stihnou. Takto zůstali 
pod Kalužným u chaty na Slavíči sami. 
Chyběli nám (mj. se tam všichni sejdeme 
v roce 2019 při oslavě jubilea – 120 let 
první, původní chaty pod Slavíčem, s ná-
zvem Hadaščok). Nicméně „Klondajk“ 
bude 10 let pod Lipím.

Celkem zatábořilo asi 130 táborníků 
v 60 stanech. Průchozí turisty nikdo ne-
počítal (asi 500). Pepa M. na zahájení 
zatroubil fanfáru. Honza S. pozdravil 
přítomné a paní Zimu. Účastníci si pře-
bírali pamětní listy a příležitostné razítko. 
Potom už zněly kytary, zpěv. Nechyběla 
basa, bendžo a harmonika. Vlčáci vědí, 
o čem pějí:

Na mýtině pod Lipím si postavíme stan.
Pohladí nás teplo ohně i chladný závan 
rán.  
Tak jako dřív. Kdo chce, ať se přidá. 
Vítej, paní Zimo!

Jan Sládek
KČT Horní Datyně

Klondyke tradičně a v novém - 51. ročník zimního 
táboření v Beskydech

foto KČT Horní Datyně

foto KČT Horní Datyně
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 Na leden připadá výročí narození 
i úmrtí pozoruhodné výtvarnice a ost-
ravské rodačky Tamary Klimové. Na-
rodila se v Ostravě 19. ledna 1922 
a zemřela v Bratislavě 28. ledna 2004. 
V letech 1940 až 1944 studovala na Ško-
le uměleckých řemesel v Brně, po válce 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze. Ve Vratimově se tedy podruhé 
v krátké době setkáváme zprostředkova-
ně s již druhou žačkou Emila Filly (viz 
výstava Aleny Antonové). Na škole se 
Tamara, rozená Janíčková, seznámila 
s budoucím manželem Alojzem Klimem 
(*1922 - †2000). Spolu patřili k zaklada-
telům slovenského geometrického umění. 
Tamara Klimová se stala protagonistkou 
nejen slovenského neokonstruktivismu, 
ale její nízké reliéfy z plastu a kovových 
fólií nebo skvělé serigrafie se od šedesá-
tých let významně zapsaly i v kontextu 
tehdejšího Československa. Uznání za 
své esteticky citlivé a intelektuálně bri-
lantní práce ovšem získala i v zahraničí.

Tónová škála základních barev, kte-
rou ortodoxní konstruktivisté považují 
za zákon, jí nestačila. Do svých pozděj-
ších děl často vkládala i vlastní osobitou 
senzuální zkušenost v podobě lyrických 
kombinací lomených tónů, zapojením 
zlaté a stříbrné barvy, kontrastu matných 
a lesklých ploch. V posledním desetiletí 
se však naopak k původnímu jazyku ge-
ometrie vrátila s ještě větším respektem. 

S Ostravou přerušené kontakty naváza-
la opět v době legendární výstavy Klubu 
konkrétistů pořádané v letech 1997 - 1999 
v Jihlavě, Zlíně, Ostravě, Olomouci, Li-
berci, na Hluboké a naposled v Paláci 

Esterházy v Bratislavě. Původně člen-
ka bratislavské „ženské" Skupiny 4 se 
s manželem stala zakládajícím členem 
významného mezinárodního uměleckého 
uskupení - Klubu konkretistů.

Ten vznikl v roce 1967 v Praze. Před-
stavitele konstruktivně koncipovaného 
umění a kinetismu, charakteristizovaných 
dominancí matematických principů, geo-
metrie, kombinatoriky a seriálnosti, jako 
teoretik záštiťoval Arsén Pohribný.  Mezi 
hlavní představitele Klubu patřili mj. 
Z. Sýkora, R. Kratina, V. Cígler, D. Cha-
trný, J. Valoch, ostravští E. Ovčáček, 
J. Bielecký, Z. Kučera, J. Rusek, R. Va-
lenta a S. Böhm, na Slovensku E. Antal, A. 
Bartusz, A. Miertuszová, J. Čihánková, Š. 
Belohradský (jehož Strom života může-
me obdivovat v sadu Milady Horákové 
v Ostravě) a také manželé Klimovi. Ně-
kteří ze jmenovaných se později zúčast-

nili i bienální výtvarné korespondenční 
přehlídky, pořádané v letech 1995 - 2005 
ostravskou Galerií výtvarného umění pod 
názvem 630cm2-Mail Art Ostrava. Dnes 
reprodukovaný obrázek ze sbírky GVUO 
je příspěvkem Tamary Klimové právě 
z této akce. V našem regionu se autorce 
věnovaly ještě galerie Magna, Výstavní 
síň Viléma Wünsche v Havířově a galerie 
Synagoga v Hranicích.

Autorka je zastoupena ve sbírkách Ná-
rodní galerie v Bratislavě i řadě dalších vý-
znamných institucí někdejšího Českoslo-
venska. Vystavovala mimo jiné v Ósace, 
Washington u, Budapešti, Dyëru, Lubla-
ni, Stuttgartu, Florencii, Římě, Turíně, 
v Londýně a nesčetněkrát v České re-
publice i na Slovensku. Svým dílem nám 
předala návod, jak ze zdánlivě neosobní 
geometrické abstrakce vytvořit přitaž-
livou hru s řádem formy a s poezií raci-
onality. V poslední fázi života, přestože 
upoutána na lůžko, přemýšlela stále o 
výtvarných postupech. Dokonce den před 
smrtí rozeslala svá výtvarná novoroční 
přání. Její umělecký odkaz je živý, uměl-
ci a odborníky respektovaný. Škoda jen, 
že se na Tamaru Klimovou současně hodí 
i charakteristika, vypůjčená z názvu di-
plomové práce Marcely Šedivé: „Skrytí 
umělci geometrické abstrakce“. Troufnu 
si přesto předpovědět, že všechny nespra-
vedlivě pozapomenuté konkrétisty možná 
brzy čekají i méně skryté role.

Více o pozoruhodném a zejména na 
Slovensku vysoce ceněném díle Tamary 
Klimové se můžeme dočíst v knize Juraja 
Mojžiše: Tamara Klimová, vydané nakla-
datelstvím  Neomedia, 2010. -ptb-

Vážení čtenáři, v této rubrice vás chceme malinko provést uměleckým světem. Autorem příspěvků je Mgr. Petr Beránek, 
jehož celý život je spojen s Ostravskem. Po více než deseti letech praxe ve školství všech stupňů pracoval v kulturní instituci 
a ve státní správě v oblasti kultury. Od r. 1988 byl zaměstnán pětadvacet let v Galerii výtvarného umění v Ostravě, z toho 
do roku 2008 jako její ředitel. Věnoval se organizační, kurátorské, dokumentátorské a publicistické práci.

kulturní okénko

Lidé ani nevycházeli z domu, pokud nemusili. Do hospod ne-
chodili, a když tam přišli, mlčeli. Báli se na ulicích nahlas mlu-
vit, jen šeptali pod dojmem strašlivých hrůz, šířených Němci. 
Ve skrytu svých srdcí však chovali naději, odpor a odhodlání ve 
vhodné chvílí svrhnouti tuto hrůznovládu a tyranství. 1. října byl 
popraven v Berlíně Karel Sroka, svobodný mladík z Vratimova, 
21 let starý, když tam byl předtím více než rok vězněn.
Obecní rozpočet činil:

Příjem      K. 179.900.-
Vydání     K. 387.850.-
Schodek   K. 207.950.-
Peníze Československé republiky, které byly po zřízení Protek-

torátu postupně vzaty z oběhu a nahrazovány penězi protektorát-
ními, byly jako platidlo vzaty z oběhu a zrušeny. Zůstaly jen pe-
níze protektorátní a německé marky. Obcí se rozmohla zpráva, že 

ve Vratislavi byl popraven učitel Vladislav Mojžíšek. Byl 33 let 
stár, ženat a otcem dvou dětí. Byl vězněn od roku 1941 pro účast 
na vojenském odboji. Poprava vykonána 20. května stětím. Ve 
schůzi obec. zast. 22. listopadu muselo ob. zast. vzíti na vědomí 
vyvlastnění obecních pozemků pro vítkovické železárny, ležících 
u chudobince č. domu 261.

Vítkovické železárny se chtějí rozšiřovat i na území naší obce 
a k tomu vyvlastnili pozemky našich občanů v osadě Popinci v ně-
kterých místech. Vyvlastněn byl též velkostatek manželů Sedlaří-
kových pro tentýž účel až na 70 měřic polí, která jim byla pone-
chána. Postiženým tímto vyvlastněním na Popinci bylo povoleno 
až na další na těchto pozemcích hospodařiti, ale velkostatek byl 
železárnami zabrán a tyto samy na něm hospodaří. Obec i menší 
majitelé žádali za vyvlastněné nemovitosti rovnocennou náhradu 
opět v nemovitostech jinde.

 pokračování příště

Kronika města Vratimova, část 73, rok 1942, 1943

Tamara Klimová: Střípky štěstí, 1995, koláž

foto archiv GVUO

Tama Klimová, Střípky štěstí, 1995, GVUO
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Vratimovská galerie vždy ráda prezen-
tuje výstavy umělců z regionu, pokud jsou 
však přímo „vratimovští“, je ta radost o to 
větší. Nejinak je tomu v případě vratimov-
ského občana, spoluzakladatele a majite-
le ostravské galerie Mlejn, člena spolku 
Mlejn, sdružujícího ostravské kumštýře 
a lidi mající rádi umění, Edy Riedla. 

Eda Riedl se narodil v roce 1947 v Ost-
ravě. Po maturitě na gymnáziu následova-
lo další vzdělání technického směru. V le-
tech 2000 až 2001 absolvoval kurz malby 
a kresby ve středisku pro rozvoj umění, 
pořádaném sdružení Viridian v Ostravě. 
V letech 2001, 2002 a 2003 se soukromě 

Po šesti letech se do Vratimovské galerie vrací Eda Riedl

Blondýna na Stodolní

vzdělával v malbě u pana Josefa Czyže, 
malíře, který s láskou jemu vlastní maluje 
starou Ostravu. Od roku 2003 konzultoval 
v ateliérech akademického malíře Vladi-
míra Neuwirtha, Jana Pařízka a Josefa 
Šmeka a v letech 2010 až 2013 vystudoval 
olejomalbu na Ostravské konzervatoři. 

Jeho výstavní činnost je pestrá. Od roku 
2002 se prezentoval na dvaceti samostat-
ných výstavách doma i v zahraničí; ve 
Vratimově,  Bohumíně, Ostravě, Tepli-
cích, Odrách, Havířově, Opole, Warša-
vě, Wroclavi, Rybniku-Chvalkoviciach. 
Společných výstav bylo více než třicet, 

jednalo se opět o vý-
stavy v regionu a blíz-
kém zahraničí. Pestré 
je zastoupení autora 
v soukromých sbírkách 
(Maďarsko, Slovensko, 
Polsko, Švédsko, USA).

Mezi motivy, které 
autor často užívá, do-
minují malebná zákoutí 
staré Ostravy, v níž vy-
růstal, a dále vratimov-
ská zákoutí, místa, ve 
kterých žije.  Nevyhý-
bá se ani krajinomalbě 

s podzimními motivy. V těchto obrazech 
rozehrává škály odstínů okrů od nejjem-
nějších až po syté v kombinaci s paletou 
žlutých a červených odstínů; se zelenou 
barvou šetří. Rád maluje stromy a stavby 
jako kontrast toho, co vytvořila příroda 
a člověk. Malba září barvami, je výstiž-
ná, ale motivy jsou na plátně vyobrazeny 
zkratkami bez zbytečných detailů. Maluje 
nejvíce špachtlí, občas si vypomůže štět-
cem.

Vernisáž výstavy Obrazy! bude ve Vra-
timovské galerii 6. února 2018 v 17 hodin, 
výstava potrvá do 28. března 2018.   

foto archiv Edy Riedla

foto archiv Edy Riedla
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VZPOMÍNÁME

Dne 18. ledna 2018 
uplyne 20 let, kdy nás opustil pan 

Zdeněk Suchý. 
S láskou vzpomíná manželka 

se synem a celá rodina.

Dne 10. ledna si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí pana 

Vladislava Šebesty. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinami.

8. ledna 2018 uplyne 15 let, 
co nám odešla naše milovaná paní 

Vlasta Mintělová. 
Mami, každý den jsi tu s námi. 

S láskou vzpomíná dcera Monika 
a celá rodina.

Dne 28. ledna 2018 
si připomeneme 5. výročí úmrtí pana 

Miroslava Malinky. 
S láskou vzpomíná manželka Jana.

Tvůj hlas se ztratil, tvůj úsměv vítr vzal 
a nám jen bolest zanechal. 

5. ledna 2018 si připomeneme 2. smutné 
výročí, kdy nás opustil pan 

Cyril Matlák. 
S láskou vzpomíná manželka, 

dcera a syn s rodinami.

 Dne 9. ledna vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy nám navždy 

odešla naše milá maminka, 
babička a prababička paní 

Ema Pischová. 
S bolestí a láskou vzpomíná 

dcera Renata s rodinou.

Dne 1. ledna vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí pana 

Hynka Kuči. 
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, 

dcera Naďa a syn Hynek s rodinami.

společenská rubrika

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Srdečně děkujeme všem dětem ze základních škol ve 
Vratimově a Horních Datyň za sběr víček 

pro postiženého Patrika Dostála. 
Za celou rodinu otec a prarodiče Dostálovi.



12

informace občanům

Program ve Společenském 
domě ve Vratimově

  5. ledna 17:00 velký sál schůze SDH
12. ledna 14:00 velký sál prezidentské volby
13. ledna 08:00 velký sál prezidentské volby
13. ledna 20:00 velký sál ples SDH Horní Datyně
17. ledna  08:00 malý sál  výběr místních poplatků ze 

psů a úhrady za popelnice
20. ledna 20:00 velký sál ples TJ Horní Datyně
26. ledna 14:00 velký sál prezidentské volby
26. ledna 18:40 klubovna ZO ČSV
27. ledna 08:00 velký sál prezidentské volby
27. ledna 20:00 velký sál ples SRPŠ a MŠ Václavovice

Program v Kulturním domě 
Horní Datyně

LEDEN V KULTURNÍM STŘEDISKU

  3. ledna 16:00 galerie výstava: Školní obrázky
  4. ledna 15:00 učebna č. 11 autoškola
  4. ledna 16:00 galerie výstava: Školní obrázky
  8. ledna 16:30 kinosál zkouška ZUŠ
10. ledna 16:00 galerie výstava: Školní obrázky
11. ledna 15:00 učebna č. 11 autoškola
11. ledna 16:00 galerie výstava: Školní obrázky 
12. ledna 14:00 velký sál prezidentské volby
13. ledna 08:00 velký sál prezidentské volby
15. ledna 16:30 kinosál zkouška ZUŠ
17. ledna 16:00 galerie výstava: Školní obrázky 
18. ledna 15:00 učebna č. 11 autoškola
18. ledna 16:00 galerie výstava: Školní obrázky 
18. ledna 18:00 galerie  přednáška: Greta Sartori 

Skrytá řeč barev 
20. ledna 20:00 velký sál ples SDH Hrabová
21. ledna 10:00 kinosál NP – O Koblížkovi
22. ledna 16:30 kinosál zkouška ZUŠ
23. ledna 18:00 kinosál  Těšínské divadlo 

Morálka paní Dulské
24. ledna 16:00 galerie výstava: Školní obrázky
25. ledna 15:00 učebna č. 11 autoškola
25. ledna 16:00 galerie výstava: Školní obrázky 
26. ledna 14:00 velký sál prezidentské volby
27. ledna 08:00 velký sál prezidentské volby
28. ledna 15:00 velký sál karneval ZŠ Datyňská
29. ledna 16.30 kinosál zkouška ZUŠ
31. ledna 16:00 galerie výstava: Školní obrázky 

akce v kulturním středisku

Pondělí   9:30 cvičební sál cvičení seniorů
 15:45 učebna č.11 AJ 1. skupina
 17:00 cvičební sál bosu
 17:15 učebna č.11 AJ 2. skupina
 18:00 cvičební sál aerobic mix
 19:00 cvičební sál relax a jóga
Úterý 17:00 cvičební sál SM systém – aby záda nebolela
 17:30 salónky jóga s Luckou
 18:00 cvičební sál pilates 
Středa 17:00 salónky jóga s Luckou
 18:00   cvičební sál  bodystyling s Mončou
Čtvrtek 16:30 salónky jóga pro maminky s dětmi
 17:00  cvičební sál pilates 
 17:35 salónky hatha jóga 
 18:00  cvičební sál bodystyling s Bárou 
 18:40 salónky vinyasa jóga
 19:00  cvičební sál SM systém – aby záda nebolela

Kurzy ve Společenském 
domě Vratimov

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

Po strništi bos 
3. ledna v 19 hodin 
ČR/SR/Dánsko, 2017, 111´, komediální drama 
přístupné bez omezení

Hurvínek a kouzelné muzeum 
10. ledna  v 17 hodin 
ČR, 2017, 85´, animovaný film,  
přístupné bez omezení

Pojďte pane, budeme si hrát 
13. ledna v 10 hodin 
ČR, 80´, pásmo pohádek 
přístupné bez omezení 

Tom of Finland 
17. ledna v 19 hodin 
Finsko/Švédsko, 2017, 115´, drama 
nepřípustné pro děti do 15 let

Auta 3 
31. ledna v 17 hodin 
USA, 2017, 100´, dobrodružná komedie 
přístupné bez omezení, v českém znění

Esa z pralesa 
24. ledna v 17hodin 
Francie, 2017, 97´, animovaná komedie 
přístupné bez omezení, v českém znění

Mnoho úspěchů 
v roce 2018 

přeje 
KS Vratimov 

PF 2018
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Vstupenky v předprodeji v pokladně 
kulturního střediska, 

tel.: 595 700 751

Nedělní divadelní pohádka pro děti. Hraje Divadélko Šamšula.

21. ledna v 10 hodin

Vstupné dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč, 
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč

adně 

hodin

Kč, 
Kč

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


Nedělní divadelní pohádka pro děti. Hraje Divadélko Šamšula.ula.

O Koblížkovi
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Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48

739 32 Vratimov               

akce v kulturním středisku
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informace občanůmkurzy v kulturním středisku

Nabídka kurzů od února 2018Nabídka kurzů od února 2018

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek nebo osobně v pokladně kulturního střediska. Po naplnění kurzu budete 
vyzvání k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést v pokladně nebo převodem na účet, více informací na tel. 595 700 751.

Pondělí
Bosu – pondělí 05.02. - 11. 06.2018
1060 Kč/18 lekcí, 17:00 – 18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Velmi oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění svalů 
celého těla.

Aerobic mix – pondělí 05.02. - 11. 06. 2018
1025 Kč/18 lekcí, 18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky, břicho 
a zadek.

Relax a jóga – pondělí 05.02. - 11. 06.2018
1025 Kč/18 lekcí, 19:00 – 20:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Protahování a posilování všech svalových skupin spojeno s 
koordinací pohybu a správným dýcháním při provádění cviků.

Úterý
SM systém (Aby záda nebolela)
– úterý 06. 02.- 12. 06.2018
1000 Kč/17 lekcí, 17:00 – 18:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže 
s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto problémům 
předejít.

Jóga s Luckou – úterý 06. 02.- 12. 06.2018
795 Kč/15 lekcí, 17:30 – 19:00, salónek
lektorka: Lucie Wiejovská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také 
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

Pilates – úterý 06. 02.- 12. 06.2018
915 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.

Středa
Jóga s Luckou – středa 07.02. - 13. 06. 2018
900 Kč/17 lekcí, 17:00 – 18:30, salónek
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také 
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

Bodystyling s Mončou 
- středa 07.02. - 13. 06. 2018
1020 Kč/19 lekcí, 18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Lekce kondičního tréninku s využitím sportovního náčiní 
(činky, gumičky a tyče).

Čtvrtek
Pilates - čtvrtek 08.02. - 14. 06. 2018
1020 Kč/19 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.

Bodystyling s Bárou 
– čtvrtek 08.02. - 14. 06. 2018
1020 Kč/19 lekcí, 18:00 – 19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků formou 
nenáročného aerobního cvičení.

SM systém (Aby záda nebolela) 
– čtvrtek 08.02. - 14. 06. 2018
1120 Kč/19 lekcí, 19:00 – 20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají potíže 
s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí těmto problémům 
předejít.

Jóga pro maminky s dětmi 
– čtvrtek 08.02. - 14. 06. 2018
880 Kč/16 lekcí, 16:30 – 17:30, salónek
lektorka: Mgr. Jana Dudová
Cvičení jógy prospívá všem věkovým kategoriím a hlavně 
umožní maminkám s malými dětmi, aby se uvolnily a protáhly 
těla po náročném dni.

Hatha jóga – čtvrtek 08.02. - 14. 06. 2018
880 Kč/16 lekcí, 17:35 – 18:35, salónek
lektorka: Mgr. Jana Dudová
Specifický systém jógy, jehož hlavní součástí jsou ásany (po-
zice těla), pránájáma (ovládání dechu) a meditace (zklidnění 
mysli).

Vinyasa jóga – čtvrtek 08.02. - 14. 06. 2018
880 Kč/16 lekcí, 18:40 – 19:40, salónek
lektorka: Mgr. Jana Dudová
Cvičení jógy prospívá všem věkovým kategoriím, zaměřuje se 
na problematické ásany a při meditacích přináší uvolnění pro 
tělo 


