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Ze schůze rady města Péče srdcem Životní podmínky 2018

Vratimov se začal intenzivně  rozvíjet  
zejména v 60. letech minulého století 
a v krátkém čase se z vesnice stalo měs-
to. Úprava veřejného prostranství u nově 
vzniklých větších sídelních celků odpo-
vídala požadavkům této doby a praktic-
ky nedoznala žádnou změnu, ani nepro-
šla zásadní údržbou. Uplynulo půl století 
a změněný způsob života, zejména rozvoj 
automobilové dopravy, mění nároky na 
využívání veřejného prostranství. Vyhovět 
těmto novým potřebám není ani jednodu-
ché, ani levné. Vytipovali jsme několik lo-
kalit, v nichž je situace nejhorší a začínáme 
je postupně řešit. Od studie, přes projekt, 
po realizaci. 

První vlaštovkou byla menší lokalita 
u ulice Strmé, kde máme hotový projekt 
úprav, tzn. příjezd k domům, odstavné plo-
chy, zeleň a mobiliář a bude na zastupite-
lích v dalších volebních obdobích, zda na-
jdou v rozpočtu peníze a k realizaci dojde. 

Další lokalitou, která by měla být nově 
řešena a upravena, jsou bytové domy 

u ulic Frýdecká a Na Hermaně. Přístupové 
cesty i zeleň jsou zde zastaveny odstave-
nými vozy, příjezd hasičů v případě požárů 
k domům je velmi komplikovaný, přístu-
pové chodníky a cesty poničené. V rámci 
schváleného rozpočtu jsme zadali vypra-
cování návrhů na nové uspořádání této 
části města, v první fázi bez zeleně a mo-
biliáře. To přijde jako následný krok poté, 
když budeme znát umístění cest, chodníků, 
parkovacích a odstavných ploch. V rámci 
zadání byly vypracovány tři návrhy, měs-
to vybralo jeden, který byl dopracován do 
studie. 

Protože bychom nechtěli dělat něco bez 
těch, kteří v daném místě žijí a nejlépe ho 
znají, přivítáme, když s námi na výsled-
ném uspořádání budete spolupracovat. 
Ve zmenšeném měřítku je studie otištěna 
ve Vratimovských novinách, zveřejně-
na na našich webových stránkách a kdo 
má zájem, může se s ní seznámit v úřed-
ních hodinách na odboru investic a údrž-
by obecního majetku, nejlépe po dohodě 

s vedoucí odboru Ing. Alenou Kašparovou, 
tel.: 724 179 167.

V březnu očekáváme Vaše náměty a při-
pomínky, které případně do studie zapra-
cujeme. V dubnu a květnu bychom návrh 
projednali ve veřejném zasedání s těmi, 
kteří v této lokalitě bydlí nebo vlastní byty, 
za účasti zhotovitele studie, abychom pří-
padně ještě mohli přihlédnout k Vašim 
námětům a připomínkám a zapracovat je 
do výsledného projektu, který bude do-
končen na podzim t. r. V příštím roce, 
bude-li tomu nově zvolené zastupitelstvo 
nakloněno, necháme vyhotovit projekt ze-
leně a mobiliáře, na kterém rovněž přivítá-
me V aši spolupráci. Bohužel ne všechny 
pozemky, kterých se projekt a plánovaná 
úprava týká, jsou ve vlastnictví města. Re-
alizace hotového projektu by proto mohla 
začít zhruba od roku 2020 za podmínky, 
že majitelé dotčených pozemků k tomuto 
dají souhlas. 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Bydlíte v bytových domech na ulicích Na Hermaně a Frýdecká?

Pomozte nám navrhnout nejvhodnější úpravu 
veřejného prostranství v této lokalitě
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UPOZORNĚNÍ
Záležitosti týkající se hrobových míst 

na hřbitově ve Vratimově a urnovém 
háji v Horních Datyních vyřídí občané 
komplexně na Pohřební službě Vrati-
movských služeb, spol. s r. o., na ulici 
Frýdecká 104 ve Vratimově (v blízkosti 
římskokatolického kostela). To zname-
ná, že oproti minulým letům zde občané 
vyřídí i nové smlouvy na hrobová místa 
a změny smluv stávajících.

Ing. Renáta Mičulková 
tajemnice MěÚ Vratimov

Péče srdcem 
Péče srdcem je domácí terénní péče 

poskytovaná osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku, chro-
nického onemocnění nebo zdravotní-
ho postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se 
poskytuje bez časového omezení, v při-
rozeném sociálním prostředí osob a při 
činnostech, které osoba potřebuje. 

Pro další informace můžete navštívit 
webové stránky www.pecesrdcem.cz. 
Kontakt: Jana Vávrová, ředitelka, tel. 
777 147 587. 
Kontaktní adresa:
Péče srdcem, z.  ú, Mírová 98/18, 
Ostrava-Vítkovice.

Bc. Jitka Langrová
odbor sociálně-správní

Český statistický úřad organizuje 
v roce 2018 v souladu se zákonem č. 
89/1995 Sb., o státní statistické službě, 
ve znění pozdějších předpisů, každo-
roční výběrové šetření o životních pod-
mínkách domácností v České republice 
pod názvem Životní podmínky 2018.

Vlastní šetření probíhá v době od 
3. února do 27. května prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazatelů.  Terénní 
pracovníci se budou prokazovat průka-
zem tazatele a příslušným pověřením, 
které je ve spojení s občanským prů-
kazem opravňuje k provedení šetře-
ní a které jim vydává Krajská správa 
ČSÚ, popř. průkazem zaměstnance 
ČSÚ. Případné dotazy směrujte na 
pracovníka Krajské správy ČSÚ po-
věřeného řízením šetření Životní pod-
mínky 2018, Mgr. Zlatuši Gazdovou, 
tel.: 595 131 172.

Krajská správa ČSÚ Ostrava

Životní podmínky 
2018

Český červený kříž udělujeČeský červený kříž uděluje
 Zlatý kříž I. třídy Rastislavu Čechovi za dovršení 160 bezpříspěvkových 

odběrů krve.

 Zlatý kříž II. třídy Šárce Lukasikové za dovršení 120 bezpříspěvkových 
odběrů krve.

 Zlatý kříž III. třídy Mgr. Ludvíku Krausovi, Davidu Rolečkovi a René 
Špačkovi za dovršení 80 bezpříspěvkových odběrů krve.

Nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. Jánského Lukáši  Sklepkovi, Ireně 
Thomasové a  Bc. Davidu Bömovi za dovršení 40 bezpříspěvkových odběrů krve.

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často záchranu života je projevem 
jejich humánního vztahu ke společnosti. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli 
vrátit zdraví, ale celé naší společnosti.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Začátkem ledna 2018 proběhla 
tradiční celorepubliková Tříkrá-
lová sbírka, pořádaná Charitou 
Česká republika. Také v našem 

městě koledníci v převleku tří 
králů navštěvovali obydlí, zpěvem koled 
přinášeli lidem zvěst o narození Krista, 
předávali jeho pokoj a požehnání a žádali 
o příspěvek na pomoc sociálně potřebným 
lidem. Setkali se převážně s radostným 
přijetím občanů a ochotou pomoci lidem 
v nouzi. Naopak ve Vratimovských novi-
nách předem oznámené koledování 6. led-
na 2018 při vchodu do budovy Městského 
úřadu ve Vratimově se nesetkalo s kladným 
ohlasem, s příspěvkem do sbírky se dosta-
vila pouze jedna rodina a jeden starší občan 
našeho města. Převážnou měrou na sbírku 
přispěli farníci římskokatolické církve při 
nedělní bohoslužbě dne 7. ledna 2018.

Tříkrálová sbírka 2018

Výsledná částka Tříkrálové sbírky ve Vratimově v roce 2018 činí 33 065 Kč 
a bude použita na tyto projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra: 
  Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě 

sv. Kryštofa: 150 000 Kč.
  Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu 

sv. Benedikta Labre: 300 000 Kč.
  Podpora lidí bez domova - provoz Šatníku Charity Ostrava: 60 000 Kč.
  Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše - pořízení průmyslové pračky: 

200 000 Kč.
  Podpora ohrožených dětí a mládeže v Charitním středisku M. Magone – 

rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny: 290 000 Kč.
  Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity

sv. Alexandra: 12 000 Kč.

Všem zdejším lidem dobré vůle náleží ocenění a poděkování.
 JUDr. Šárka Vrchlabská

dobrovolná spolupracovnice Charity Ostrava

foto JUDr. Šárka Vrchlabská
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V lednu proběhlo setkání 
dětí z ekologických kroužků 
Datlíci (MŠ Vratimov) a Je-
žečci (ZŠ Datyňská), kteří se 
ve školním roce 2017/2018 
podílejí na projektu Skutečně 
zdravá škola a mezinárodním 
programu Ekoškola, jehož ko-
ordinátorem je sdružení Tere-
za.

Tentokrát se děti sešly, aby 
si společně zasoutěžily a tím-
to zábavným způsobem roz-
vinuly a upevnily své nabité 
znalosti o tom, jak zdravě jíst. 
Školáci Ježečci vytvořili sku-
pinky s Datlíky a soutěžení 
mohlo začít.

Na velkém plakátu bylo 
nakresleno dětské tělo, které 
pomáhalo dětem k pochope-
ní vlivu určitých potravin na 
funkci orgánů v našem těle. 
Prvním úkolem bylo sestavit 
potravinovou pyramidu a poté 
z vylosovaných žetonků s ob-
rázky zdravých a nezdravých 
potravin, sestavit jednotlivá 

patra pyramidy. Děti praco-
valy samostatně a snažily se 
vlastní úvahou žetonky s po-
travinami správně zařadit.

Další úkol probíhal formou 
štafety jednotlivých družstev. 

Děti podle pokynů paní učitel-
ky vyhledávaly žetonky s po-
travinami, např. ovoce, slad-
kosti nebo zkoušely vyhledat 
suroviny na přípravu zeleni-
nového salátu. Tyto aktivity 

děti plnily s velkým zaujetím 
a společné soutěžení je oprav-
du nadchlo. Nás pedagogy vel-
mi těší tento zájem a nadšení 
dětí a také skutečnost, že děti, 
které se ekologickým aktivi-
tám začaly věnovat v před-
školním věku v mateřské ško-
le, v této činnosti pokračují 
jako školáci na základní škole.

Cílem ekologických pro-
gramů je podpořit a rozvinout 
u dětí znalosti a dovednosti 
potřebné k tomu, aby dokáza-
ly kriticky myslet, samostatně 
jednat a měly zodpovědnost 
vůči životnímu prostředí. Vý-
běr toho, co a odkud jíme, vý-
znamně ovlivňuje nejen naše 
zdraví. Věříme, že i další se-
tkání s ekologickými aktivi-
tami bude přínosné a zároveň 
zábavné.

Ing. Lenka Kičmerová
ZŠ Datyňská

Bc. Simona Gajdová, 
Petra Sýkorová

MŠ Vratimov

Datlíci a Ježečci soutěžili na téma 
Co víme a nevíme o jídle

V sobotu 27. ledna 2018 
se v Karlových Varech 
konalo MČR v mažo-
retkovém sportu. Naše 
děvčata ze skupiny ZIK-

-ZAK Vratimov vybojovala se skladbou 
Harry Potter 1. místo ve své kategorii 
senior, skupinová choreografie pom pon. 
Zároveň tým získal nominaci na Mistrov-
ství světa, konaném o Velikonocích v nor-
ském Lillehammeru. Děvčatům i trenér-
kám Andrei a Hance Mindekovým patří 
velká gratulace a stejné úspěchy na MS. 

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov při DDM Vratimov 
se staly mistryněmi republiky

foto MŠ Vratimov

foto DDM Vratimov



4

informace občanům

JARŇÁKY S DOMEČKEM
V době ostravských jarních prázdnin jsme 
připravili Jarňáky s Domečkem. Akce 
proběhne formou příměstského tábora 
ve dnech 12. - 15. 3. 2018. Společně si 
zadovádíme v Jump centru, navštívíme 
ZOO s výukovým program, nebude chy-
bět ani oblíbený Laser game a Svět tech-
niky. V ceně jsou zahrnuty veškeré vstu-
py, jízdné i oběd. Vyplněnou přihlášku 
i s platbou odevzdejte nejpozději do 5. 3. 
2018 v recepci DDM Vratimov.
Kontakt: Věra Pacíková
tel.: 734 443 694
e-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz

BADATEL VÍKEND
Badatel víkend v termínu 2.–4. 3. 2018 

je určen pro holky a kluky (i nečleny 
kroužků) ve věku 6 - 15 let. V pátek a v 
neděli nás čekají hry, soutěže a malé po-
kusy. V sobotu vyrazíme do Olomouce na 
akci Pevnost poznání s návštěvou plane-
tária. V ceně jsou zahrnuty veškeré vstu-
py, jízdné, strava, pitný režim.

Vyplněnou přihlášku i s platbou ode-
vzdejte v recepci DDM Vratimov. 
Kontakt: Renáta Míčková
tel.: 739 201 078
e-mail: r.mickova@ddmvratimov.cz.

MINECRAFT
Minecraft vládne světem a my se na-

učíme, jak se s ním dá vzdělávat, nejen 
hrát hry. Březnový termín je zaučovací, 
vysvětlíme si základní pravidla hry a na-
učíme děti, jak technicky a logicky při 
hře přemýšlet. Z dětí se na chvíli stanou 
stavaři, projektanti a návrháři. Maximál-
ní počet zakoupených licencí pro děti 
v DDM Vratimov je 10, proto je omezený 
počet účastníků na max. 10 osob. Vyplně-
nou přihlášku i s platbou odevzdejte nej-
později do 20. 3. 2018, nebo do zaplnění 
kapacity PC míst, v recepci DDM Vrati-
mov.
Kontakt: Marcela Grácová, 
tel.: 739 201 077
e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz

VELIKONOČNÍ PRAHA
Pro děti jsme připravili tradiční výlet 

do Prahy, tentokrát na 3 dny během ve-
likonočních prázdnin. Ubytováni budeme 
v prostorách DDM Praha 2. Ve čtvrtek 
se vydáme s průvodcem do Barrandova; 
uvidíme ateliéry, rekvizity, kostýmy a za-
stavíme se i ve foto koutku. V pátek ráno 
se pojedeme podívat do Staré čistírny od-
padních vod v Bubenči, a svezeme se i na 
převozníkovém prámu. Po obědě máme 

v plánu Pražský hrad a Zlatou uličku. 
V rámci výukového programu poznáme 
Prahu trochu jinak.  V sobotu dopoledne 
stihneme drobné nákupy a rozloučit se 
s velikonoční Prahou. 

Vyplněnou přihlášku i s platbou ode-
vzdejte nejpozději do 23. 3. 2018 v recep-
ci DDM Vratimov.   
Kontakt: Renáta Míčková
tel.: 739 201 078
e-mail: r.mickova@ddmvratimov.cz.

VELIKONOCE V DOMEČKU
Přijďte s námi prožít velikonoční prázd-

niny v Domečku. Ve čtvrtek 29. 3. 2018 
bude v sále připravená spousta her a sou-
těží s velikonoční tématikou.  

V ceně je zahrnutý materiál k programu 
a oběd. Vyplněnou přihlášku i s platbou 
odevzdejte nejpozději do 23. 3. 2018 v re-
cepci DDM Vratimov.
Kontakt: Věra Pacíková
tel.: 734 443 694
e-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz

Bližší informace k akcím naleznete na 
stránkách: www.ddmvratimov.cz nebo 
https://www.facebook.com/DDMVrati-
mov/ 

Pozvánka na akce Domu dětí a mládeže Vratimov

INFORMAČNÍ SCHŮZKY K TÁBORŮM
06. 03. 2018 od 17:00 hod. – LDT Veselé zimní olympijské hry
12. 03. 2018 od 16:00 hod. – LDT příměstský Krok za krokem I. a II. 
16. 03. 2018 od 16:00 hod. – LDT Badatel – Výtvarník aneb Země v nebezpečí 

Tenisový klub byl založen někdy před 
druhou světovou válkou, ale přesné da-
tum se nám nepodařilo i přes snahu zjistit. 
Nejdříve se hrálo na kurtu u Sokolovny 
a později po výstavbě stadionu a koupališ-
tě v prostorách dnešních kurtů. Nejdříve to 
byl kurt jeden, později dva a nyní je kurtů 
sedm s kompletním klubovým a sociálním 
zázemím. Rovněž provozujeme zimní teni-
sovou halu, která je umístěná pod nákup-
ním střediskem COOP. Díky velmi dobré 
spolupráci s firmou BIOCEL Paskov, a.s., 
se nám daří klub provozovat za poměrně 
slušných podmínek a využívá ho cca 120 
našich klubových členů. V poslední době 
jsme našli společnou řeč i s Městským úřa-
dem Vratimova, což by mělo být pro nás 
rovněž přínosem. 

Jsme zaměření jak na tenis výkonnostní, 
tak i rekreační. Do výkonnostního tenisu je 
zapojeno asi 50 hráčů a z toho cca 40 dětí od 
6 let do 18 let. V soutěžích je šest družstev. 

Dvě družstva malých baby tenistů, družstva 
mladších a starších žáků, dorost a družstvo 
dospělých. Dorost a dospělí hrají v součas-
né době krajský přebor a ostatní družstva 
oblastní soutěž. V letošním roce obě druž-
stva těch nejmladších své soutěže suverén-
ně vyhrála, ostatní skončili z 8 družstev na 
druhých a třetích místech.

V klubu působí tři trenéři, kteří se věnují 
především dětem, a to pravidelně denně po 
celý rok. Před deseti lety jsme byli po dobu 
tří let spolupořadateli mistrovství Evropy 
žáků do 14 let a jsme přesvědčeni, že to 
byla akce, která neměla ve Vratimově ob-
doby. Bohužel, vedení ČTS rozhodlo akci 
přemístit z Ostravy do Plzně či Prostějova, 
takže nyní už organizujeme pouze mládež-
nické turnaje na úrovní celorepublikové 
a krajské. Chceme nadále a intenzívněji 
rozvíjet práci s mládeží, proto pořádáme 
pravidelné nábory dětí od 6 let a zapojuje-
me je do aktivního sportování.

Jsme klub na okraji města Ostravy,takže 
se k nám nehrnou bohatí podnikatelé a su-
per vlivné osobnosti, které by naše aktivi-
ty byly schopny zaštítit. Musíme se starat 
o každou korunu, abychom mohli klub na 
určité úrovni provozovat, a to jak pro vý-
konnostní, tak i rekreační sport. Byla by 
škoda, kdyby stále se zvelebující sportovní 
stánek pod ZŠ Datyňská byl narušen nečin-
nosti našeho či jiného klubu působícího na 
stadiónu.

Závěrem bych Vás rád pozval k návštěvě 
našich tenisových kurtů. 

Veškeré potřebné informace i rezervační 
systém pro hru najdete na našich webových 
stránkách tenisovekurtyvratimov.cz.

Přeji všem čtenářům Vratimovských no-
vin, ať se Vám v roce 2018 daří a najdete 
cestu ke sportování obecně nebo na našich 
kurtech.

Ing. Václav Kupka
předseda klubu TC Biocel Vratimov 

Pozvání TC BIOCEL Vratimov na malou návštěvu 



5

informace občanům

Oblíbená akce Noc s  Andersenem se uskuteční z pátku 23. 
na sobotu 24. března 2018. Nazvali jsme ji Letem pohádkovým 
světem. Upozorňujeme všechny rodiče, že akce se může zúčast-
nit pouze 20 dětí a přednost mají registrovaní čtenáři knihovny. 
Sraz je v pátek v 16:45 hodin. Děti by měly mít na sobě kostým 
pohádkových postav. Budeme soutěžit, vyrábět ve výtvarné díl-
ně a také si číst těsně před spaním. V sobotu 24. března bude akce 
ukončena v 8:30 hodin. Těšíme se na všechny zúčastněné děti. 
Upozorňujeme čtenáře, že v pátek 23. března 2018 bude knihov-
na uzavřena z důvodu příprav na tuto akci.

      Podařilo se nám zapojit do celostátního projektu připrave-
ného sdružením knihovníků a informačních pracovníků nazva-
ného S knížkou do života. Projekt je zaměřený na získání pozi-
tivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to 
ve spolupráci s rodiči. Ve světě je projekt známý pod názvem 
Bookstart a úspěšně ho realizuje 20 zemí napříč kontinenty. Při 
příležitosti vítání občánků získají rodiče s novorozenci set dárků 
(tašku projektu, malé leporelo a další drobné dárky) včetně člen-
ské legitimace do knihovny. K legitimaci dostanou také infor-
mační letáčky o službách knihovny pro rodiny s malými dětmi.

Cílem projektu je: 
  podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace 

a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace
  dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností 

pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jed-
nou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od 
nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společ-
ně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním)

  nabídnout jim podpůrné služby knihoven i prostor pro sdíle-
ní zkušeností s ostatními rodiči.

V tomto měsíci dále nabízíme:
  besedy pro žáky 6. - 9. tříd s názvem Dobrodružné výpravy 

pana J. V.
  pro školní družinu Výpravu za polárníky
  pro mateřskou školu Poledníčka a Vodnické čtení s vodní-

kem Žblabuňkou
  soutěž pro dětské čtenáře Pejsek a kočička slaví narozeniny
  Anketu Dětský knihomol
  výstavu v chodbičce knihovny Humor & knihy
  Knihobudku – knihy z projektu Druhý život knih
  Vyhlášení NEJ čtenáře roku 2017

POZOR! Na webovém prohlížeči Google při vyhledání 
Knihovny Vratimov se vpravo ukazuje špatná půjčovní doba. 

Správná 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
facebook: www.1url.cz/mt9zk

Městská knihovna Vratimov 
Březen – měsíc čtenářů

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Nabídka knihovny v Březnu – měsíci čtenářů
•  nově přihlášení čtenáři mají registraci v tomto měsíci 

zdarma
•  výstava  Velikonoční kalendář v chodbičce knihovny 

(potrvá od 5. 3. do 30. 4. 2018)
•  nové knihy z edice Kouzelné čtení s Albi tužkou
•  pro dětské čtenáře soutěž Pejsek a kočička slaví narozeniny
•  Čtenáři čtenářům – může proběhnout mezi čtenáři výměna 

starších a přečtených knih

Půjčovní doba: 
pondělí 14:00–17:00 hod.

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

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Místní knihovna Horní Datyně informuje

Dominik Vychodil byl zastřelen a na to 
gestapo domek a kůlnu vypálilo. Manžel-
ka Vychodilova byla z domku vyvlečena 
a uvázána u stromu a surově týrána. Syn 
Vychodilův Oldřich nebyl v tu dobu doma. 
Ráno cestou z práce dověděl se, co se stalo, 
a uprchl do Staré Bělé. Tam byl gestapem 
vypátrán (měl tam děvče, kon fidenti o tom 
věděli) a postřílena byla s ním celá rodina, 
u níž byl. To stalo se 11. července rodině 
Mutinové ve St. Bělé.

V roce 1944 jsou zápisy o obecních schů-
zích psány jen česky, důkaz to sebevědomí 

českých lidí v důsledku německých po-
rážek. Předtím psala zápisy úřednice, v. r. 
1944 psal sám starosta Jan Šimík.

Dne 29. srpna bylo v obci velmi rušno. 
O půl 12. hodině před polednem svrhla 
americká letadla do naší obce 85 bomb, těž-
ších i lehčích, které rozryly půdu a nadělaly 
hlubokých kráterů. Několik domů na Podle-
sí a na Zadkách bylo poškozeno. Těžce po-
škozeny byly domky Teofila Válka, Oldři-
cha Tomise a K. Pastora na Podlesí. Bomby 
spadly do polí a jen ty způsobily škody na 
domech, které dopadly a vybuchly blízko 

těchto. Větší škody způsobeny nebyly. Zabit 
byl jeden občan z Kunčiček, který sbíral po-
dél lesa na Zadkách ostružiny (jeho jméno 
se nepodařilo zjistit) a malý chlapec rolníka 
Břetislava Kaloče z č. 11. Stanislav Kaloč, 
4 roky starý. Nesl na pole svačinu a na cestě 
byl bombou zabit. Druhému chlapci, který 
šel s ním, se nic nestalo. Američtí letci ten-
to den (29. srpna) podnikli těžký nálet na 
Ostravu a zbylé bomby, které pro prudkou 
protileteckou palbu děl nemohli svrhnout na 
město, odlehčili nad polem ve Vratimově. 

pokračování příště

Kronika města Vratimova, část 75, rok 1944
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akce v kulturním středisku

Vstupenky v předprodeji v pokladně 
kulturního střediska, tel.: 595 700 751

Divadelní agentura Křesadlo

25. března v 10 hodin

Vstupné dítě 45 Kč, dospělý 70 Kč, 
rodinné (1 dospělý + 1 dítě) 90 Kč
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Společenský dům Vratimov
Frýdecká 1000/48
739 32 Vratimov               

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

Režie: Lumír Olšovský
Účinkují:  Jan Přeučil, Martin Zounar, Filip Tomsa, Zdeněk Pantůček, Mahulena Bočanová, 

Ivana Andrlová, Olga Želenská a Miriam Kantorková

Vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska. Rezervace a info na tel.: 595 700 751.

Muzikál Vratislava Blažka, Zdeňka Podskalského, Evžena Illína 
a Vlastimila Hály v podání Divadelní společnosti Háta.

Světáci
14. března 2018

Vstupné 390 Kč

Poslední volné vstupenkyPoslední volné vstupenky
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vratimovská galerie

Pavel Skorkovský: Živé dříví 
Pavel Skorkovský se narodil 26. dubna 1967 v Ostravě. Absol-

voval LŠU v Havířově v roce 1982 u prof. Jařabáčové. Absolvent 
SPŠ Železniční v Letohradě v letech 1982-1986, po ukončení vo-
jenské služby pracoval u Českých drah a soukromých stavebních 
firem. Od roku 1996 působí v Divadle Loutek Ostrava jako řez-
bář. Deset let pracoval jako OSVČ  a zabýval se tvorbou a vý-
robou loutek, rekvizit, masek a scén pro různá divadla v České 
republice a zahraničí. 

Významnějšími projekty byla spolupráce na realizaci soch 
před Divadlem Loutek Ostrava a Ostravského orloje. Je zařazen 
v databázi Ostravských sochařů. V současné době je zaměstnán 
v Divadle Loutek Ostrava, věnuje se volné tvorbě, realizací lou-
tek, masek a rekvizit na zakázku.

Vernisáž Edy Riedla 
ve vratimovské galerii

foto Dušan Stračánek

foto Dušan Stračánek

foto archiv Pavla Skorkovského foto archiv Pavla Skorkovského
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VZPOMÍNÁME

Dne 25. března tomu bude 13 let, 
co nás opustil 

pan 

Miroslav Zajac. 
S láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Čím jsi pro nás byl, ví jen ten, kdo ztratil.
Dne 29. března 2018 vzpomeneme 
8. výročí úmrtí našeho milovaného 

manžela, tatínka, dědečka 
pana 

Oldřicha Plevy. 
S láskou vzpomínáme. 

Manželka a dcery s rodinami.

Dne 28. března 2018 si vzpomeneme 
3. výročí úmrtí 

pana 

Antonína Bednáře. 
S láskou vzpomínají manželka, 

dcery a syn s rodinami.

Dne 3. března, před 20 lety nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, 

maminka, tchyně a babička, 
paní 

Anna Lerová. 
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou, manžel a dcera s rodinou.

Dne 14. března 2018 by se dožila 100 let 
paní 

Eliška Přívarová 
a zároveň v květnu vzpomeneme 

13. leté výročí jejího úmrtí. 
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Kdo žije v srdci těch, které opustil, 
ten nikdy neodešel.

Dne 5. března si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí 

paní 

Marie Vlčkové. 
S láskou vzpomínají dcery Radka a Soňa.

Dne 28. března vzpomeneme 
4. výročí úmrtí 

paní 

Magdaleny Špokové. 
Vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

Dne 24. března si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

pana 

Vladislava Chobota. 
S láskou vzpomíná maminka Jarmila, 

sestra Miroslava s Romanem, 
synovci Marek a Karel s rodinami.
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VZPOMÍNÁME

Dne 31. ledna 2018 nás opustil 
pan 

JUDr. Bohuslav Pavlas. 
S bolestí a láskou 

vzpomíná celá rodina.

Dne 20. března 2018 uplynou 2 roky, 
kdy nám odešel milovaný manžel a otec 

pan 

Antonín Slíva 
z Horní1ch Datyň. 

Věnujte mu vzpomínku. 
Za rodinu manželka.

Dne 5. března vzpomeneme 
20. výročí úmrtí 

paní 

Libuše Hemerlové, 
bývalé zaměstnankyně jeslí 

a učitelky hudby. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi. 

Manžel, dcery a syn s rodinami.

Dne 4. března uplynou dva roky, 
co nás navždy opustila naše drahá 
maminka, babička a prababička 

paní 

Ludmila Fajkusová. 
S láskou vzpomínají dcera 

a syn s rodinami. 
Děkujme všem za tichou vzpomínku.

Dne 3. března vzpomeneme 
nedožitých 78. let 

pana 

Milana Genšerovského. 

Zároveň 12. března si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

paní 

Jany Genšerovské. 
S láskou vzpomínají 

děti s rodinami.

společenská rubrika

Příspěvky do dubnového čísla 
Vratimovských novin 

zasílejte do 13. března 2018.

Dne 22. března a 20. dubna 
uplyne 6 let, kdy nás navždy opustili 

manželé 

Libuše a Pavel Kupčovi. 
S láskou vzpomínají 

Hana a Petr s rodinami.

Dotlouklo srdce otcovo. Uhasl oka svit. 
Budiž Ti, tatínku, za všechno vřelý dík.

V hlubokém zármutku oznamujeme 
všem příbuzným a známým, že nás 

31. ledna 2018 ve věku 78 let navždy 
opustil náš drahý a milovaný tatínek, pan 

Jiří Krejčíček. 
S tatínkem jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu. 

Za tichou vzpomínku všem děkujeme. Vzpomínají synové 
Tomáš a Rostislav a dcera Jitřenka s rodinami.
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Z pěti grafických listů vynikajícího 
holandského grafika Hendrika Goltziuse 
(1558-1617), které se nalézají ve sbírce 
ostravské galerie, si dnes představíme 
jednu z jeho múz. Je ze série devíti listů 
z roku 1592, zobrazujících múzy Kallio-
pé, Euterpé, Erató, Thaleiu, Melpomené, 
Terpsichoré, Cleió, Úránii a Polyhymnii. 

Alegorická postava sedící ženy držící 
v levé ruce kouli (globus?), v pravé kru-
židlo. Její výraz vyjadřuje zasnění, hodné 
uměleckého vytržení. Snad proto přisoudil 
Goltzius list Erató, múze milostné poezie, 
zobrazované spíše se strunným nástrojem 
a doprovázenou šibalským Erótem. Golt-
zius  obdařil Erató takřka stejnou tváří, ja-
kou má Úránie, využívá stejnou figurální 
kompozici, jen signování je odlišné. Úrá-
nie dole uprostřed H Goltzius Inventor, 
Erató vlevo dole monogramem HG fecit. 

Je více než zřejmé, že ikonograficky 
Erató neodpovídá vyobrazení. Jenže! 
Sbírky amsterodamského Rijksmusea 
i staré soupisy grafických prací říkají 
jasně: je to Erató. A teď se v tom vyznej. 
Terpsichóré má loutnu místo lyry, Úrá-
niá má také globus, jenže větší, Kallio-
pé nemá očekávané tabulky a rydlo, ale 
knihy. Jiné múzy jsou poslušnější a atri-
buty jim sedí. Nemůžeme proto tedy říci 
jednoznačně, že Erató je vlastně Úrániá - 
můza astronomie, s globem a měřickými 
nástroji. A tak se raději přidržíme tradice 
a spolu s holandskými historiky umění 
přijmeme Erató jako tu správnou.

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.

Erató nebo Úrániá?

Hendrik Goltzius: Erató, 1592, rytina, 252x167mm, signováno vlevo dole v desce 
monogramem: H G fecit
  Jako všechny múzy byly i Erató 

a Úrániá dcerami stejných rodičů. Pána 
řeckých bohů Dia a bohyně paměti Mne-
mosyné.  Goltzius jako mistrný grafik 
dokládá výběrem svých témat (mimo 
jiné k nim patří i osudy Faëthonovy či 
Neptunova říše), jak zásadní byl pro re-
nesanci klasický odkaz antiky. Zasněný 
výraz obou múz zajisté postačí zdůvod-

nit sněním o lásce u jedné a o toulkách 
mezi hvězdami u té druhé. S bájným Per-
seem, Andromedou, Plejádami, Pega-
sem, Kasiopeiou, Héraklem, Kentaury či 
Orionem se ostatně mohly setkávat obě. 
I my známe z řeckých bájí personifikaci 
těchto souhvězdí. A zmatek v múzách? 
Malou nepřesnost snad autorovi můžeme 
prominout. ptb

foto archiv GVUO

foto archiv GVUO
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akce ve městě

1. 3. Rok z pohledu numeroempatie
ČT 18:00 Společenský dům Vratimov Přednáška s Dagmar Halotovou.
Eda Riedl: Obrazy!
ČT 16:00 Vratimovská galerie Výstava obrazů.

2.–3. 3. Badatel víkend
PÁ - SO DDM Vratimov Akce pro děti ve věku 6 až 15 let.

3. 3. Karneval
SO 15.00 Kulturní dům Horní Datyně Pořádá SDH Horní Datyně.

7. 3. Eda Riedl: Obrazy!
ST 16:00 Vratimovská galerie Výstava obrazů.
Vražda v Orient expresu
ST 19:00 Kino Hvězda Kriminální drama.

8. 3. Eda Riedl: Obrazy!
ČT 16:00 Vratimovská galerie Výstava obrazů.

9. 3. Valná hromada

PÁ 17:00 Kulturní dům Horní Datyně Pro členy a návštěvníky sportovních hodin 
v sokolovně.

9.–12. 3. Prázdninový pobyt na chatě Morávka pro rodiny s dětmi
PÁ - PO Morávka Pořádá klub českých turistů Horní Datyně.

10. 3. O kocouru Mikešovi
SO 10.00 Kino Hvězda Pásmo pohádek pro nejmenší.

12.–15. 3. Jarňáky s domečkem
PO - ČT DDM Vratimov Příměstský tábor pro děti od 6 do 12 let.

14. 3. Světáci

ST 19:00 Společenský dům Vratimov Divadelní představení pražské Divadelní společ-
nosti Háta.

Eda Riedl: Obrazy!
ST 16:00 Vratimovská galerie Výstava obrazů.

15. 3. Eda Riedl: Obrazy!
ČT 16:00 Vratimovská galerie Výstava obrazů.

16. 3. Výroční schůze STP
PÁ 14:00 Společenský dům Vratimov Schůze svazu tělesně postižených Vratimov.
Výroční valná hromada
PÁ 17:00 Kulturní dům Horní Datyně Pořádá Klub českých turistů Horní Datyně.

20. 3. Valná hromada

ÚT 18:00 TJ Sokol Vratimov Určeno členům a návštěvníkům sportovních hodin 
v sokolovně.

21. 3. Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
ST 17:00 Kino Hvězda Rodinný film.
Eda Riedl: Obrazy!
ST 16:00 Vratimovská galerie Výstava obrazů.

22. 3. Zůstane to mezi námi
ČT 19:00 Společenský dům Vratimov Talk show Evy Holubové a Boba Klepla.
Eda Riedl: Obrazy!
ČT 16:00 Vratimovská galerie Výstava obrazů.

23. 3. Schůze seniorklubu Biocel Paskov
PÁ 14:30 Společenský dům Vratimov Pořádá senior klub Biocel Paskov.

23.–24. 3. Noc s Andersenem
PÁ - SO Městská knihovna Vratimov Tentokrát s názvem Letem světem.

24. 3. Krajský přebor muži Vratimov A: Krnov
SO 15:00 Fotbalový stadion Vratimov Fotbalové utkání FC Vatimov.

PŘEDNÁŠKY VÝSTAVY OSTATNÍKINODIVADLO
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informace občanům

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

Kulturní dům Horní Datyně
6. dubna  v 19 hodin

vstupné 70 Kč
Vstupenky v předprodeji v pokladně kulturního střediska od 5. února. 

Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a info na tel.: 595 700 751.

Ne každé rande musí dopadnout dobře...

25. 3. Vodníčkovo jaro

NE 10:00 Společenský dům Vratimov Divadelní pohádka pro děti v podání Divadelní 
agentuy Křesadlo.

Minecraft
NE 9:00 DDM Vratimov Akce je určena dětem od 7 do 15 let.
Krajský přebor muži Vratimov B: Rychvald
NE 15:00 Fotbalový stadion Vratimov Fotbalové utkání FC Vatimov.

28. 3. Výpravy do polárních oblastí
ST 18:00 Společenský dům Vratimov Přednáška polárníka Miroslava Jakeše.
Eda Riedl: Obrazy!
ST 16:00 Vratimovská galerie Výstava obrazů.

29. 3. Esa z pralesa
ČT 17:00 Kino Hvězda Rodinný film.
Eda Riedl: Obrazy!
ČT 16:00 Vratimovská galerie Výstava obrazů.
Večírek spolku seniorů
ČT 16:00 Společenský dům Vratimov Pořádá spolek seniorů města Vratimova.
Velikonoce s domečkem
ČT 8:00 DDM Vratimov Akce je určena pro děti ve věku 6 až 15 let.

29.–31. 3. Velikonoční Praha
ČT - SO DDM Vratimov Pro děti ve věku 7 až 15 let.

30. 3. Schůze ZOČSV
PÁ 18:40 Kulturní dům Horní Datyně Pořádá Český svaz včelařů Horní Datyně.

PŘEDNÁŠKY VÝSTAVY OSTATNÍKINODIVADLO

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

Výpravy do polárních
oblastí

Ing. Miroslav Jakeš, první Čech, který došel na lyžích  
na severní pól a podnikl první sólový přechod Grónska 

bez jakékoliv cizí pomoci a spojení.

Vyprávění s promítáním 
 o polárních oblastech

Společenský dům Vratimov

vstupné  70 Kč

akce ve městě


