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Představujeme zastupitele 90 let vratimovského fotbalu Rozsvícení vánočního stromu

Od nového roku zavede město Vrati-
mov službu Senior taxi. Občané starší 70 
let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P budou 
moci používat pro svoji přepravu na území 
města, za lékaři, na úřady a další vybrané 
cíle v Ostravě nebo Frýdku-Místku taxi 
službu za zvýhodněné ceny. Za cesty na 
území Vratimova a Horních Datyň  to bude 
20 korun, mimo město 40 korun. Seniora 
či osobu s postižením může doprovázet 
jedna osoba zcela zdarma.

Jaké jsou podmínky využití služby? 
Každý zájemce si musí na sociálně-správ-
ním odboru Městského úřadu Vratimov 
podat žádost o používání služby a vyřídit 
průkaz Senior taxi Vratimov. Pro objed-
nání cesty taxislužbou je pak třeba zavo-
lat minimálně dva pracovní dny dopředu 
v době od 6 do 16 hodin na telefonní číslo 
720 735 331, uvést cíl cesty a hlavně ozná-
mit, že se jedná o službu Senior taxi. Mě-
síčně si jeden občan může objednat celkem 
osm cest, přičemž cestou se rozumí jízda 
v jednom směru – jízda zpět se tak počítá 
jako druhá cesta. Pro doprovázející osobu 
omezení neplatí.

Cílem služby Senior taxi je usnadnit li-

dem v pokročilejším věku a osobám s hen-
dikepem cestování za svými potřebami, 
styk s úřady, cesty do nemocnice, na soud 
a podobně. Podrobné informace a přísluš-
né formuláře – Žádost o používání služby 

Senior taxi Vratimov, Žádost o vydání kar-
ty Senior taxi Vratimov a Plnou moc pro 
podání žádostí a převzetí průkazu Senior 
taxi Vratimov – najdete uprostřed tohoto 
čísla Vratimovských novin.  (red)

Město usnadní lidem v pokročilejším věku a hendikepovaným cesty za jejich potřebami. Foto: KS

Město zavede službu Senior taxi

POZVÁNKA
Vedení města Vratimova si vás dovoluje pozvat na

HOVORY S OBČANY,
které se uskuteční

☛  ve čtvrtek 18. listopadu v 17 hodin v malém sále Kulturního domu  v Horních Datyních,
☛  ve čtvrtek 21. listopadu v 17 hodin v salóncích Společenského domu ve Vratimově.

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

Srdečně zvou starosta města Bc. Martin Čech a místostarosta Bc. David Böhm.
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Ing. Lenka Kašičková 
(ANO 2011).
Prosím o krátké představení: Odkud po-
cházíte, kde pracujete, jaké jsou vaše zá-
liby a koníčky?

Jsem rodilá Ostravačka, již cestičky 
osudu zavedly do Vratimova. A jsem 
tomu moc ráda! Protože jsem vždy měla 
ráda čísla, za nimiž se skrývalo něco hma-
tatelného, vystudovala jsem Ekonomickou 
fakultu VŠB, tehdy nově otevřený obor 
Ekonomika nevýrobní sféry. Svému oboru 
jsem věrná dodnes. Pracuji na odboru fi-
nancí Krajského úřadu Moravskoslezské-
ho kraje, kde zodpovídám za účetnictví, 
daně a účetní metodiku ve vztahu ke kraj-
ským příspěvkovým organizacím a obcím 
v kraji. Mám moc ráda svoji rodinu, lidi 
kolem sebe, toulky po horách, rychlou 
chůzi, knihy, hudbu, stromy atd. Obávám 
se, že výčet všeho toho, co mám ráda, by 
zabral celou stranu. 

Proč jste vstoupila do komunální politiky? 
Žiji ve Vratimově již 32 let. Cítím, že 

se Vratimov stal mým městem. Místem, 
kde spokojeně žiji já, mé děti i děti mých 
dětí. Velmi mi záleží na tom, aby bylo 
naše město místem, které je bezpečné, 
s kvalitní a rozmanitou infrastrukturou, 
vzduchem, který se dá dýchat, kvalitním 
školstvím, s dostupnými a zábavnými ak-
tivitami společenského života uvnitř měs-
ta. A aby i ti z nás, kteří již nejsou zcela 
soběstační, mohli důstojně žít. Je mi pa-
desát let a dozrála jsem do stadia, že bych 
ráda i já byla svými zkušenostmi nápo-
mocna při rozvíjení a budování všeho výše 
uvedeného. 

Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet 
na jednání zastupitelstva?

Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských 
novin odpovídá zastupitelka

rok práce v zastupitelstvu poznat, součas-
ný tým táhne za jeden provaz. Investiční 
akce definované v dlouhodobých cílech 
vedení města mají téměř jednohlasnou 
podporu napříč zastupitelstvem. Bohužel 
jsme nyní v oblasti veřejných financí již 
ve fázi, kdy dotační prostředky z Evrop-
ské unie nejsou a nadále nebudou cílené 
do investic v oblastech komunálního roz-
voje. Je nutné hledat jiné dotační zdroje. 

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

Strategická poloha Vratimova s dostup-
ností do všech větších měst okolo, dobré 
možnosti pro relaxaci u Ostravice, v Důl-
ňáku, dostupnost předškolního a základ-
ního školství, to a ještě mnoho dalších 
aspektů dělají z města atraktivní místo 
pro život. Tvář města se postupně mění. 
Tvorba dalších oddychových zón, péče 
o seniory, kultivace prostorů mezi obytný-
mi domy, řešení problémů s parkováním, 
avšak ne na úkor zeleně, kvalita cest v ma-
jetku obce, nové chodníky a zejména řeše-
ní dopravní situace ve městě – to jsou dal-
ší výzvy. Stále je co opravovat, budovat, 
vylepšovat. Mám na paměti citát Alberta 
Einsteina: „Život je jako jízda na kole... 
Abyste udrželi balanc, musíte se neustále 
pohybovat dopředu…“ 

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

Politické motto? Nad tím jsem nikdy 
nepřemýšlela. Mým cílem je pracovat na 
rozvoji mého města, aby stále platilo, že 
ve Vratimově a Horních Datyních se fakt 
žije fajn! Velmi si vážím důvěry, které se 
mi od občanů dostalo zvolením do zastupi-
telstva. Budu pracovat nejlépe, jak umím.

(red) 

Jsem ekonom. Efektivní vynakládání fi-
nančních prostředků je nejen mým profes-
ním mottem. Proto jsem uvítala možnost 
stát v čele finančního výboru. Spolupráce 
se zástupci úřadu na úseku ekonomiky je 
radostí, přístup ke konstrukci rozpočtu 
je velmi racionální. Kromě toho bych se 
chtěla podílet na rozvoji společenského 
života, a to formou podpory spolků, kte-
ré na území města pracují. A že jich není 
málo! Jako člen zájmové komise jsem se 
s činností některých již stihla detailněji se-
známit a musím smeknout klobouk. Obec 
je společenství občanů. Hodně záleží na 
tom, jak v rámci obce trávíme volný čas. A 
nejen my, ale i naše děti. Podporuji myš-
lenku výstavby sportovní haly, která by 
sloužila široké veřejnosti. Taktéž se budu 
snažit hledat cesty pro výstavbu domova 
seniorů. Jak jsem měla možnost za necelý 

Představujeme

Povinnost opatřit psa čipem ukládá maji-
telům novela veterinárního zákona, a to od 
1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení ne-
splní, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč. 
Neočipovaným psům navíc nebude z pohle-
du zákona uznána platnost očkování proti 
vzteklině, i když zvíře očkováno bylo a má 
to řádně zaznamenané v očkovacím průka-
zu.

O registraci do databáze si musí majitelé 
psů požádat sami. Není povinná a mikročip 

tam není zařazen automaticky. Majitel psa 
si ji může zařídit přímo při čipování. Exis-
tuje několik registrů, do nichž lze čip zazna-
menat. 

Tím největším je Národní registr majitelů 
zvířat, který provozuje společnost Altercan. 
Registrace v něm je pro mikročipy Data-
mars bezplatná a čip se v evidenci objeví 
do 7 pracovních dnů. U čipů ostatních typů 
zaplatí majitel psa poplatek 198 Kč.

Bc. David Böhm, místostarosta

P ovinné čipování psů
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Odbor výstavby a životního pro-
středí zaznamenal v poslední době 
množství dotazů občanů na neče-
kané objevy kolonií neznámých 
broučků na kmenech lip. Někteří 
lidé byli z nálezů udivení, jiní zdě-
šeni, někteří chtěli dokonce dře-
viny kácet. Z důvodu zabránění 
panice proto uvádíme následující 
informace:

Hmyz, vyskytující se v sou-
časné době masívně na kmenech 
lip a vzbuzující obavy, je plošti-
ce blanatka lipová (Oxycarenus 
lavaterae). Až donedávna byly 
blanatky v naší fauně zastoupeny 
osmi drobnými, nenápadně zbar-
venými a skrytě žijícími druhy. 
Lidé si jich pro jejich nenápadnost 
téměř nevšimli. Blanatka lipová 
je v našich končinách novým ná-
vštěvníkem. Je pestře zbarvená, 
hlava, štít, štítek a tykadla jsou 
černá, střední část polokrovek rů-
žová a zadní část polokrovek je 
průsvitná a silně se leskne, takže 
početná společenství blanatek na 
kmenech stromů jsou již zdálky 
nápadná šedo-stříbrnými odles-
ky a neuniknou ani oku laika (viz 
foto). Má také větší velikost než 
domácí druhy blanatek (5 - 6 mm) 
a díky schopnostem se shlukovat podobně 
jako ploštice ruměnice pospolná a vytvářet 
nápadné agregace v obrovském počtu je-
dinců je opravdu nepřehlédnutelná.

Blanatka lipová je druh ploštice pochá-
zející ze Středomoří. Areálem původního 
výskytu je Maroko, Alžírsko, Tunisko, jih 
Itálie a Francie. Od 80. let minulého sto-
letí se blanatka lipová začíná šířit na vý-
chod a na sever, což je dáváno do spojitosti 
s oteplováním severní polokoule. Na na-
šem území byl výskyt tohoto druhu dolo-
žen poprvé v září 2004 v Brně a rychle se 
šíří do dalších oblastí. V České republice je 
tento druh asociován s lípou srdčitou (Ti-
lia cordata), na ostatních druzích lip zatím 
nebyl pozorován. Vyskytuje se na osluně-
ných solitérně stojících stromech, převážně 
ve městech, vesnicích nebo v alejích, málo-
kdy ve volné krajině. Živí se sáním na růz-
ných částech lípy, přičemž preferuje roz-
víjející se listy a nezralá semena. Dospělci 

 Půjčení 
štěpkovače

Městský úřad Vratimov, odbor vý-
stavby a životního prostředí informuje 
o možnosti zapůjčení výkonného štěpko-
vače Eliet Super Prof 2000 po domluvě 
v sídle Vratimovských služeb, ulice 
J. Žemly 1083, Vratimov nebo na tel. 
č. 596 732 045. Jedná se o štěpkovač, 
který dokáže podrtit větve o průměru až 
120 mm s maximální kapacitou zpraco-
vání dřevní hmoty 6,0 m3/hod. Vzhle-
dem k vysokému výkonu a poměrně 
velké hmotnosti štěpkovače je nutné jej 
půjčovat společně s proškolenou obslu-
hou a dopravou přímo na místo zápůjč-
ky. Zapůjčení bude probíhat v termínech 
11. 11., 18. 11. a 27. 11. 2019 od 7:00 do 
10:00 a od 11:00 do 13:30 hodin. Upo-
zorňujeme, že za deštivého počasí z dů-
vodu bezpečnosti není možné výpůjčku 
realizovat. Cena hodinového pronájmu 
činí 605 Kč. 

Mgr. Roman Baran
odbor výstavby a životního prostředí

Nový návštěvník našeho města 
– Blanatka lipová

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. listopadu 2019.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen). 
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz. 
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511, 
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
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Kulturní středisko 
Vratimov hledá

osobu na úklid 
a pořadatelské 

služby
do Kulturního domu 

Horní Datyně.
Práce na dohodu. 

Informace 
na tel. 595 700 750.

Blanatka lipová na kmenech našich líp. Foto: MěÚ

a odrostlé nymfy přezimují na kmenech lip 
v obrovských shlucích, které mohou čítat 
několik stovek až tisíc jedinců. Na jaře do-
chází ke kladení vajíček do štěrbin v kůře, 
ze kterých se během pár dní líhnou nymfy. 
Na přelomu jara a léta dochází k přesunu 
celé populace do korun stromů. Na konci 
léta dochází opět k masovému shlukování 
na kmenech lip a postupnému vytváření 
zimních kolonií.

Významné poškozování rostlin bla-
natkou lipovou nebylo dosud v Evropě 
pozorováno. Vzhledem k tomu, že bla-
natka lipová přezimuje na povrchu stromu 
a vzhledem k jejímu původnímu areálu vý-
skytu v teplejších oblastech, dochází v na-
šich klimatických podmínkách v průběhu 
zimy k vysokému úhynu přezimujících 
jedinců. Chemická likvidace přezimujících 
populací na stromech se tudíž neprovádí. 

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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Vratimovský fotbal 
slaví letos 90 let. 
V sobotu 23. listo-
padu se u této pří-
ležitosti uskuteční 
přátelské setkání sou-

časných i bývalých fotbalistů a činovníků 
fotbalového oddílu FC Vratimov s veřej-
ností. O informace k těmto událostem jsme 
požádali sekretáře klubu Davida Husera.

Devadesát let je už pěkný kus historie. 
Jak to vše začalo?

Vznik vratimovského fotbalového oddí-
lu je svázán se založením sportovního klu-
bu SK Meteor, k němuž došlo 12. prosince 
1929. V roce 1950 nad ním převzaly pat-
ronát Vratimovské papírny a klub se pře-
jmenoval na TJ Vratpap Vratimov. V roce 
1985 byla papírenská výroba přesunuta do 
nově otevřené továrny Severomoravská 
celulózka Paskov a klub se přejmenoval 
na TJ SMCP Vratimov, v roce 1989 na TJ 
Biocel Vratimov. V roce 2004 přešel Bi-
ocel do rukou zahraničních majitelů, kteří 
neměli o podporu vratimovského fotbalu 
zájem. Klub se proto transformoval do 
občanského sdružení s názvem FC Biocel 
Vratimov, a protože nového generálního 
partnera nenašel, upadl do finančních pro-
blémů. V roce 2009 došlo k volbě nového 
vedení, které se pokouší klub, dnes s ná-
zvem FC Vratimov, revitalizovat.

Jaké byly největší úspěchy vratimovského 
fotbalu?

Všechna vratimovská mužstva hrála 
v dlouhodobé historii v nižších regionál-
ních soutěžích. Prvním velkým úspěchem 
byl v 80. letech minulého století postup 
mužů do krajského přeboru, dalším milní-
kem byl v roce 1995 postup do moravsko-
slezské divize, kde hráli dva roky. Zatím 
největší úspěch klubu je spojen se sezónou 
1996/1997, v níž vratimovští fotbalisté po-
stoupili do třetí nejvyšší soutěže – morav-
skoslezské fotbalové ligy. V ní působili do 
roku 2002.

Jaký je současný stav oddílu? Kolik máte 
členů, trenérů, v jakých soutěžích hraje-
te?

Klub sdružuje aktuálně téměř 140 čle-
nů, z nichž zhruba polovinu tvoří mládež. 
Muži hrají krajskou soutěž 1. A třídy a ost-

ravský městský přebor. Děti a mládež hrají 
v ostravských městských soutěžích v ka-
tegoriích mladších žáků, mladší a starší 
přípravky. V klubu, který vede pětičlenný 
výbor v čele s předsedou Tomášem Klejno-
tem, působí osm kvalifikovaných trenérů.

Jaké jsou ambice klubu do budoucna?
V současnosti je naším hlavním cílem 

udržet všechna družstva ve stávajících 
soutěžích a zvyšovat počet hráčů v mlá-
dežnických týmech. Čeká nás však neleh-
ké období. Po dobu výstavby nové budovy 
na stadionu budeme fungovat v provizor-
ních podmínkách. Věříme ale, že i toto ve 
spolupráci s městem překonáme.

V úvodu informujeme o plánované osla-
vě 90 let vratimovského fotbalu. Můžete 
upřesnit její program?

Oslavy budou zahájeny v sobotu 23. lis-
topadu v 11 hodin na fotbalovém stadionu 
utkáním mladší přípravky U9, na které na-
vážou zápasy starší přípravky a mladších 
žáků (12:00), mužů A a B (13:00), starých 
gard a bývalých hráčů (14:30). Program 
uzavře slavnostní posezení hráčů a hostů 
v restauraci U Šodka (16:00). K 90 letům 
vratimovského fotbalu vydáme bulle-
tin popisující historii a současnost klubu 
a připravíme různé upomínkové předměty. 
Věříme, že pro mnoho lidí se stanou ceně-
nými suvenýry.

Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko Vratimov

Devadesát let vratimovského fotba-
lu si připomněly 6. září na stadionu ve 
Vratimově staré gardy FC Vratimov. 
Bývalí fotbalisté si zahráli fotbálek 
a zavzpomínali na staré časy, kdy aktiv-
ně hrávali a bránili barvy našeho města. 

Fotbalový svátek pokračoval pohoš-
těním v pivnici Meteor, kde se sešlo 
na šest desítek bývalých hráčů, což je 
krásné číslo. Stojí za zmínku, že nej-
staršími fotbalisty, jimž to dovolil zdra-
votní stav a kteří se nebáli nastoupit na 
hřiště mezi relativně mladé kluky, byli 
70letý Vladimír Tylšar a 68letý Bohu-
slav Heczko. 

Díky patří všem, kteří se zúčastnili, 
a samozřejmě hlavně věrným divákům 
a fanouškům.

Za starou gardu Kamil Hrabec

Hovoříme se sekretářem fotbalového oddílu FC Vratimov Davidem Huserem

90 let vratimovského fotbalu

Sekretář FC Vratimov David Huser.   Foto: KS

Stará garda oslavila  jubileum

Staré gardy FC Vratimov na společném snímku při oslavě jubilea vratimovského fotbalu.
Foto:  Kamil Hrabec
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Žáci ZŠ Datyňská vyrazili za věděním a poznáním do italského Bibione

ze života škol

Na počátku září odjelo 30 dětí prvního 
stupně ZŠ Datyňská na jazykový pobyt do 
Bibione v Itálii. Odjížděli jsme v podvečer 
a ráno se probudili u moře v Itálii. Děti 
byly plné očekávání a těšily se na moře. 
Aby si užily pobyt v plném rozsahu, po-
nechaly doma své mobilní telefony, za což 
jim patří dík.

Každý den jsme se učili a procvičovali 
anglický jazyk u moře, u bazénu, na pláži 

i v apartmánech. Učení probíhalo v tema-
tických blocích, co den, to nové téma. Děti 
si tak zopakovaly a zároveň rozšířily slov-
ní zásobu v oblastech jako je jídlo, obleče-
ní, sportovní aktivity, zvířata, denní režim 
či lidské tělo.

Dny byly nabité různými aktivitami pro 
zpestření výuky, takže si žáci své jazyko-
vé dovednosti procvičili při konverzačních 
hrách, během přípravy módní přehlídky, 
při koupi zmrzliny nebo dárků domů, při 
tanci a zpěvu anglických písniček.

Kromě učení jsme i cestovali po oko-
lí Bibione. Jedno dopoledne jsme jeli do 
přístavu Linango. Odtud jsme pluli lodí 
krásnou přírodní lagunou, kde děti krmily 
mořské racky, pozorovaly přírodu, dívaly 
se, jak se řeka vlévá do moře, a navštívily 

jeden z místních rybářských domků. Dru-
hý pěší výlet směřoval ke krásnému moř-
skému majáku Faro di Bibione, kde si žáci 
posbírali mušle a prohlédli přímořskou 
přírodu. Po krásném týdnu u moře jsme se 
vraceli zpět domů.

O své zážitky z pobytu jsme se pak po-
dělili i s rodiči žáků, které jsme pozvali na 
menší posezení s ochutnávkou italských 
těstovin či pizzy. Ukázali jsme jim také 
fotografie a krásné video. Na přípravě ob-
čerstvení se podílely převážně děti.

Děkujeme vedení školy, především paní 
ředitelce Mgr. Darji Kuchařové, a cestov-
ní kanceláři za možnost uskutečnit tento 
krásný jazykový pobyt u moře.

Mgr. Naděžda Macková
vedoucí pobytu

Angličtina u moře

Vratimovské děti v teplých vodách Jaderského moře… Foto: ZŠ Datyňská

… a na výletě u rybářského domku v přírodní 
laguně poblíž přístavu Linango. 

Hezký úspěch si připsali vybraní žáci ZŠ Datyňská, kteří se zú-
častnili v úterý 17. září okresního kola v přespolním běhu. Akce 
se konala na stadionu MK Seitl v Ostravě-Martinově. Přihlásilo 
se až deset škol, které závodily ve čtyřech kategoriích. Do soutě-
že se započítávaly výsledky čtyř nejlépe umístěných závodníků 

družstva; družstvo s nejnižším součtem umístění se stalo vítězem 
v dané kategorii. Naše škola se zapojila do tří kategorií – mladší 
žákyně, mladší žáci, starší žáci – a dosáhla pěkného výsledku. 
Mladší žáci skončili na 4. místě, mladší žákyně na 3. místě, starší 
žáci svou kategorii vyhráli a postoupili do krajského kola, které 
se konalo 9. října v Krnově. Ve velké konkurenci se zde umístili 
na 5. místě. 

Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Jana Biolková

ZŠ Datyňská Vratimov 

Okresní kolo v přespolním běhu

Žáci ZŠ Datyňská  s trofejemi za 3. místo v kategorii mladších žákyň 
a 1. místo starších žáků. Foto: ZŠ Datyňská

Umístění žáků ZŠ Datyňská
Mladší žákyně (29 běžkyň): 2 . K. Veselá (7. A), 
6. H. Dvorská (6. A), 14. C. Lapčáková (7. B), 17. 
A. Střondalová (6. A), 18. B. Hyblová (7. B).
Mladší žáci (41 běžců): 13. M. Náhlík (6. A), 14. 
J. Sikora (7. A), 18. J. Rohel (7. B), 26. L. Kempný (6. A), 
29. V. Svoboda (6. A).
Starší žáci (39 běžců): 1. M. Nojzer (9. B), 3. O. Nojzer 
(9. B), 4. J. Kordek (9. A), 17. J. Šarek (8. B), 
18. O. Čunta (8. A).
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Učíme se po staru
Ve třídě 4. A na ZŠ Da-

tyňské se v pátek 27. září na 
chvíli zastavil čas. Děti přišly 
do školy v netradičním oble-
čení a mnohé si s sebou nesly 
i starou aktovku po rodičích či 
prarodičích. A tak se ve třídě 
sešli pionýři, děvčátka v ple-
tených šatech či vyšívaných 
halenkách. Kluci byli oblečeni 
v košilích a nechyběla ani sa-
metová mašle či síťová taška.

Žáci před vstupem do tří-
dy museli projít hygienickou 
ranní kontrolou uší, vlasů 
a nehtů. Hodiny byly vedeny 
přísným okem paní učitelky, 
která v tento den měla v rukou 
rákosku, ale nebylo třeba ji po-
užít. Ani paní učitelka si neza-
pomněla vyměnit svůj šatník.

Hodiny byly plné zajímavos-
tí o výuce a školních pomůc-
kách z dřívějších školních let. 
Žáci představili svým kama-
rádům své dobové rekvizity. 
Pracovali také ve skupinkách, 
kde porovnávali staré učebnice 
s těmi dnešními, vyhledávali 
archaismy, různé zajímavosti 
nebo počítali jejich stáří.

„Doboví“ žáci a „dobová paní učitelka“ na moderním digitálním snímku. Foto: ZŠ Datyňská 

Žáci si vyzkoušeli psaní pl-
nicími inkoustovými pery, sva-
čili na látkových ubrouscích, 
o velké přestávce chodili na 
chodbě v kruhu a v hodinách 
měli ruce za zády.

Tento den jsme si s žáky vel-
mi užili a nyní už jsme opět 
v pilné práci a rádi na něj vzpo-
mínáme.

Velký dík patří rodičům 
i prarodičům žáků, kterým dě-

kujeme za zapůjčení veškerých 
dobových rekvizit. 

A že jich bylo!

Dobová paní učitelka 
Naďa Macková

ze života škol

Městská knihovna informuje
Ohlédnutí za Týdnem knihoven

Týden knihoven, který proběhl v době 
od 30. září do 4. října, byl v naší knihov-
ně jako každoročně pestrý. Přihlási-
lo se celkem 13 zcela nových čtenářů, 
z toho pět dětí do 15 let. V pondělí 30. 
září jsme četly před spaním předškoláč-
kům v Mateřské škole Vratimov v od-
dělení Pomněnky a Slunečnice z knihy 
Strašidýlko Stráša spisovatelky Aleny 
Mornštajnové. Tato akce se jmenuje Po-
ledníček. Úterní odpoledne 1. října od 
16:30 hodin patřilo rodičům a dětem 
a společné akci Čteme s nečtenáři (pro 
děti od 4 let), kterou jsme nazvaly Co to 

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Pasování druháků na čtenáře.
 Foto: MK Vratimov 

Spisovatelka Markéta Harasimová při besedě 
pro žáky devátých tříd.

Místní knihovna 
Horní Datyně 

informuje
Výstavu 60 let Kulturního domu v Hor-

ních Datyních, kterou připravil Vladimír 
Kuchař, můžete zhlédnout až do 16. pro-
since 2019 v půjčovní době v pondělí od 
14 do 17 hodin.

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

šustí v listí? Ve středu 2. října se žákům 
9. tříd ZŠ Masarykovo náměstí představi-
la s besedou Uteč své depresi spisovatel-
ka Markéta Harasimová. V pátek 4. října 
jsme připravily pro naše nejmenší zábav-
né dopoledne v knihovně v rámci projek-
tu Book start – S knížkou do života. Sešli 
jsme se v 10:00 hodin a společně jsme si 
povídali, četli, hráli a zpívali.

Prvňáčci se seznámili při besedách s kni-
hovnou. Druháci byli slavnostně pasováni 
na čtenáře. Pasováno bylo celkem 72 žáků. 
Výstavy a výstavky v listopadu
•  Putovní výstava v chodbičce knihovny 

Má vlast cestami proměn potrvá 
od 4. do 26. listopadu

•  Podzimní výstavka knih 
Akce pro děti

Den pro dětskou knihu se uskuteční v so-
botu 30. listopadu 2019 od 8:30 do 11:00 
hodin na téma Advent s knihou. Budeme si 
číst a povídat o předvánočním čase, vyro-
bíme si v adventní dílničce drobnou ozdo-
bu a nebude chybět soutěž. Zveme všechny 
hravé děti! S sebou si vezměte přezůvky 
a pohodlné domácí oblečení.
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Akce Domu 
dětí a mládeže

Hra světel
V sobotu 9. listopadu vás srdečně zve-
me na akci Hra světel. V zahradě DDM 
Vratimov budou v době od 16 do 19 ho-
din připraveny soutěže, hry ale i poku-
sy se světly. Zahřejete se při ohni a tep-
lým čajem. Možnost opékání vlastních 
párků. 
Bližší informace: 
Klára Pastorková, tel. 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Diskotéka
V sobotu 2. listopadu od 18 hodin po-
řádají členové Dětského zastupitelstva 
města Vratimova v DDM  diskotéku 
pro své vrstevníky (žáky 6.–9. tříd). 
Dresscode – halloweenský kostým nebo 
líčení. Drobné občerstvení a ceny za 
soutěž o Nej kostým zajištěny. 
Bližší informace: 
Věra Pacíková, tel. 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Renáta Böhmová
DDM Vratimov

Vlastně tak úplně noví nejsme. Nemálo 
z vás ví, že při ZUŠ Vratimov existují při-
družená hudební tělesa, která jsou určena 
pro co nejširší uplatnění mladých muzi-
kantů – cimbálová muzika, sbor, dechový 
orchestr a big band. A právě big bandu 
se novinky týkají. Naše parta služebně 
starších muzikantů měla nápad, který se 
zalíbil i ostatním členům kapely. A to, že 
by bylo fajn posunout se na vyšší úroveň. 
Postrčit celý big band k lepším skladbám, 
častějšímu vystupování i mimo městské 
akce a díky tomu se podílet na reprezen-
taci města a vratimovské a paskovské 
ZUŠ. 

Ale zpět ke zmíněnému spolku. Od září 
2019 existujeme jako Big band Vratimov, 
z.s. Osamostatnili jsme se. Což nezname-

ná, že bychom zanevřeli na spolupráci se 
ZUŠ, naopak! Se ZUŠ nadále intenzivně 
spolupracujeme a vzájemně si poskytuje-
me podporu. Jen bychom se rádi rozvíjeli 
vlastním směrem. 

Další informace o nás, o tom, co se 
v našem big bandu zrovna děje a kde 
vystupujeme, můžete spolu s fotkami 
najít na Facebooku, Instagramu a také na 
webu bbvratimov.cz. 

Věříme, že nám zachováte přízeň 
i v nové etapě Big bandu Vratimov. 
Naživo si nás můžete přijít poslechnout 
29. listopadu při příležitosti rozsvícení 
vánočního stromu ve Vratimově. Těšíme 
se na Vás!

Marcela Skokanová 
a Gabriela Diasová

Nový spolek do sbírky

Nový zapsaný spolek Big band Vratimov.  Foto: BBV

Kdy na fotbal
MUŽI B. Městský fotbalový svaz 
(MěFS) Ostrava, městský přebor.

Neděle 3. 11., 10:30 
FC Vratimov – Hrušov. . 

(

Možná si to ani neuvědomujeme, ale le-
tos budeme slavit 17. listopadu nový státní 
svátek. K původnímu Dni boje za svobodu 
a demokracii připojili poslanci na sklonku 
loňského roku Mezinárodní den student-
stva, takže nový název státního svátku, 
který vešel v platnost letos v dubnu, zní 
Den boje za svobodu a demokracii a Me-
zinárodní den studentstva. Zdá se to jako 
malichernost, ale opodstatnění to má. Me-
zinárodní den studentstva, který slaví i ně-
které jiné země, totiž odkazuje na události 
z roku 1939 v protektorátní Praze. Jejich 
roznětkou se stala 15. listopadu demon-
strace po pohřbu studenta Jana Opletala, 
která přerostla v protiokupační protesty. 
Jan Opletal podlehl 11. listopadu násled-
kům střelného zranění, jež utrpěl během 
násilného potlačení tiché demonstrace stu-

dentů u příležitosti 21. výročí vzniku Čes-
koslovenska. 

V reakci na pražské nepokoje nařídil 
nacistický vůdce Adolf Hitler uzavření 
všech českých vysokých škol na dobu tří 
let, k němuž došlo právě 17. listopadu. 

V zemi současně proběhlo rozsáhlé zatý-
kání mezi studenty. Asi dvanáct set jich 
bylo převezeno do koncentračního tábora 
Sachsenhausen, z nějž se 35 nevrátilo. V 
bývalých ruzyňských kasárnách pak Něm-
ci popravili devět studentů, kteří podle 
nich stáli v čele studentských organizací.

Díky aktivitě Ústředního svazu česko-
slovenského studentstva a pomoci česko-

slovenské exilové vlády byli čeští studenti 
prohlášeni za první, kteří „zvedli svůj hlas 
na znamení odporu proti nacistickým utla-
čovatelům“. U příležitosti prvního výročí 
tragických událostí v Praze se uskutečnila 
v Londýně schůze nově vytvořené Mezi-
národní studentské rady, která přijala Pro-
hlášení spojeneckých studentů k 17. lis-
topadu. To je považováno za faktické 
vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním 
dnem studentstva.

Srovnávat význam, vyznění či dopady 
listopadových událostí v roce 1939 a 1989 
určitě nedává smysl. Pravdou ale je, že je 
mezi nimi příčinný vztah. Vždyť to byla 
právě demonstrace studentů u příležitosti 
Mezinárodního dne studentstva, která se 
stala před 30 lety rozbuškou „sametové“ 
revoluce. (red)

ZAMYŠLENÍ
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V pátek před sobotním závodem i násle-
dující neděli krásné slunečné babí léto, ale 
v sobotu 5. října, v den konání již 27. roč-
níku běhu Zlatý podzim, pršelo. To zřejmě 
část závodníků, hlavně ze vzdálených míst, 
poněkud odradilo, ale i tak se na startov-

ní čáru postavila téměř stovka natěšených 
běžců. Nejvzdálenější byli z Jablunkova, 
Polska, ale také z Východočeského a Stře-
dočeského kraje. Naštěstí půl hodiny před 
startem pršet přestalo (aby se půl hodiny 
po doběhu posledních déšť opět spustil) 
a při teplotě kolem 9 stupňů měli účastníci 
téměř ideální běžecké podmínky. V cíli pak 
byla slyšet nadšená výměna zážitků těch, 
kteří pestrou, ale těžkou kopcovitou deseti-
kilometrovou trať zdolali. 

Závod v 10:30 odstartoval místostaros-
ta David Böhm a vítězem se stal v novém 
traťovém rekordu Lukáš Chwistek z klubu 
SSK Vítkovice. Rekord Romana Hurtíka 
z roku 2005 překonal o 4 vteřiny. Z žen 
doběhla první do cíle ve výborném čase 

Jana Lenčová ml. z TJ Jičín. Startovala 
i maminka Jana Lenčová st., trojnásobná 
vítězka Jakubova lesního běhu Důlňákem 
z dob jeho začátků, tehdy ještě pod dívčím 
jménem Roubíčková. Loňská vítězka, re-
prezentantka Petra Pastorová, logicky dala 

přednost mezinárodnímu maratonu v Ko-
šicích, kde doběhla za třemi Afričankami 
na skvělém 4. místě. Druhou ženou v po-
řadí byla Elen Šimonová z X-trailu Orlová 
a na třetím místě Ivana Zbořilová z Šeno-
va v barvách BK SAK Ložiska Karviná. 
Z mužů za vítězem doběhli druhý Krystian 
Zahraj z Mattoni FreeRun a třetí výborný 
vrchař Tomáš Blabla z Pržna. Nejmladším 
závodníkem byl patnáctiletý domácí Ště-
pán Dostálek, celkově šestapadesátý (vý-
borně, Štěpáne, gratulujeme!). Nejstaršímu 
Václavu Procházkovi z MK  Seitl Ostrava, 
seniorskému mistru republiky v maratónu, 
bylo 74 let. 

Vratimovští účastníci, kterých bylo osm, 
ostudu rozhodně neudělali. Martin Janalík, 

nejlepší z nich na celkově 19. místě a 12. 
v kategorii do 39 let, Jiří Kaplan, Jan Ba-
jus, již zmíněný Štěpán Dostálek, Vladimír 
Štalmach, Viktor Kašlík, Antonín Řezní-
ček a Markéta Lajčoková (podle pořadí 
v cíli), pět z nich v barvách Hobby Runners 
Vratimov, doběhli ve velmi dobrých ča-
sech a zdaleka ne na konci závodního pole.

Závod byl na jeho sedmém kilometru 
zpestřen skvělou fan zónou, kterou zde 
s rodinou a přáteli zorganizoval Ludvík 
Kraus. Podle závodníků to bylo skvělé po-
vzbuzení, takže vřelý dík od všech!

Závod se tedy jako obvykle vydařil. Dík 
za podporu patří městu Vratimovu a pra-
covnicím Kulturního střediska Vratimov, 
které je již léta spolupořadatelem závodu. 

Nyní se už můžeme těšit na další běhy ve 
Vratimově – na 28. ročník Zlatého podzi-
mu příští rok opět v říjnu a na dubnový již 
37. ročník Jakubova lesního běhu Důlňá-
kem. Oba závody patří k nejoblíbenějším 
v kraji a jezdí na ně vytrvalci nejen z Čes-
ka, ale také z Polska a Slovenska.

Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

Běh Zlatý podzim s rekordem!

Závod byl odstartován!

Silniční běžecký závod Zlatý podzim se za dobu svého trvání 
stačil zapsat zlatým písmem na seznamu významných sportov-
ních akcí v našem městě. Jaké pocity zažívali po doběhu a jak 
hodnotí jeho letošní 27. ročník celkoví vítězové v mužské a žen-
ské kategorii?

Lukáš Chwistek z Hrabůvky, 22 let, běžec SSK 
Vítkovice, který se stal při své první účasti ab-
solutním vítězem a současně autorem nového 
traťového rekordu 31:28 min (-4 s): Z vítězství 
jsem samozřejmě šťastný. Co mě překvapilo, je 
čas. Nečekal jsem, že to bude až tak rychlé. Bral 
jsem to spíše jako trénink, nakonec jsem do toho 

ale musel jít na sto procent. Sám závod je příjemný a vyhovuje 
mi i zdejší prostředí. Jsem z Hrabůvky, kde se mi celkem líbí. Je 

to sice takové průmyslové, ale mi to nijak nevadí. Vratimov je 
podobný, takže se tu cítím skoro jako doma.

Jana Lenčová z Milovic u Nymburka, Středo-
český kraj, 27 let, běžkyně AC TJ Jičín, potře-
tí ze čtyř startů vítěz kategorie žen: Dnes se 
mi běželo dobře, bylo příjemné počasí a dobrý 
vzduch. Déšť mi nevadil, ostatně vždyť skoro ne-
pršelo. A bylo i teplo. Vítězství mne samozřejmě 
těší. Na závod jsem přijela s maminkou, která po-

chází z Ostravy a měla tu třídní sraz. Babička se narodila a bydlí 
přímo tady. Takže je to pro naši rodinu i taková čest. Navíc běh 
pořádá mamčin kamarád. I proto je to pro mne vždy příjemný 
závod, na němž vládne téměř rodinná atmosféra.
 (red) 

Závod byl rychlý, ale příjemný

Do cíle doběhli všichni.
 Foto: KS a Ludvík Kraus 



9

informace občanůmsport

Ostře sledovanou kategorií závodu Zlatý 
podzim je soutěž o nejlepšího Vratimová-
ka. Časem 38:26 min ji letos vyhrál a po-
myslné zlato získal 39letý Martin Janalík.

Kolikáté to bylo vaše vítězství?
Kategorii Vratimováků jsem vyhrál po-

prvé, ale závodu jsem se zúčastnil už po-
třetí.

Vaše první dojmy?
Běželo se mi dobře, i když trať je ná-

ročná. Běží se vždycky z kopce, do kopce 
a to bere hodně sil. Jinak je ale trať pěkná. 
Líbí se mi, že nevede po hlavní silnici, ale 
vedlejšími komunikacemi po okolí Vrati-
mova. A to je pěkné, ta příroda.

Závodu se účastníte opakovaně. Co vás 
na něm přitahuje?

Těch důvodů je víc. Třeba to, že tady ve 

Vratimově máme klub běžců Hobby Run-
ners a právě na tomto závodě se vždycky 
všichni sejdeme, zazávodíme si, pobavíme 
se.

Klub Hobby Runners je jedním z partne-
rů běhu. Můžete o něm prozradit víc?

Klub funguje asi tři roky a členství 
v něm je volné. Prostě kdo má chuť, při-
jde vždy první neděli v měsíci na společný 
výběh. Výběhy jsou ostatně otevřeny pro 
všechny. Pokud by někdo chtěl, může si 
kdykoliv přijít zaběhat s námi. Informace 
najde na facebooku.

Vraťme se k Zlatému podzimu. Doporučil 
byste ho i ostatním Vratimovákům?

Určitě! Nikdo přece nemusí běžet na ně-
jaký čas nebo výkon. Ale každý, kdo přijde 
a zúčastní se, udělá něco pro sebe a svoje 
zdraví. A je to pro něho jedině dobře.

Vaše plány do budoucna?
Už se těším na příští rok, až se tady zase 

všichni uvidíme.
Bohuslav Krzyžanek

Kulturní středisko Vratimov

Přijďte si zaběhat, zve „zlatý“ Vratimovák Martin Janalík

Nejrychlejší Vratimováci. Muži: Martin Jana-
lík, ženy:  Markéta Lajčoková. Foto: KS

Rekordní výtěžek 21 740 korun přinesl 
letošní 12. ročník Běhu naděje, který uspo-
řádala v pátek 20. září Tělocvičná jednota 
Sokol Vratimov za podpory města a kul-
turního střediska. Vybralo se o 5082 korun 
víc než v dosud rekordním roce 2018. A to 
i přesto, že letos vyrazilo na trasu dlouhou 
do 3,8 kilometru 893 registrovaných účast-
níků, zatímco loni jich bylo 942. Spolu 
s dětmi z Mateřské školy Vratimov a žáky 

obou vratimovských základních škol (včetně 
žáků školy v Horních Datyních) se běhu zú-
častnili žáci ZŠ Řepiště, samozřejmě všich-
ni za podpory a doprovodu svých pedagogů. 
Po celou dobu pořádání běhu v našem městě 
ho organizačně pomáhají zajistit studenti ze 
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné 
školy zdravotnické z Ostravy, kteří jsou rov-
něž schopni pomoci při jakémkoliv zdravot-
ním problému.

Běh naděje je humanitární akce, jejíž vý-
těžek je věnován na výzkum a léčbu onko-
logických onemocnění. Tyto příspěvky ne-
slouží na organizační financování běhu, ty 
se získávají z jiných zdrojů. Současně běh 
zdůrazňuje význam prevence nejen tohoto 
onemocnění, ale také dalších civilizačních 
chorob. Inspirován je úspěšnou mezinárod-
ní akcí Běh Terryho Foxe, který probíhal 
v České republice v letech 1993–2007.  (red)

Na konci září Česká obec sokolská pořádala akci Sokol Spolu 
v pohybu, do níž se zapojila i vratimovská jednota, která usku-
tečnila otevřené hodiny cvičení pro ženy a pro rodiče s dětmi. 
Touto akcí chce Sokol zapojit neaktivní veřejnost do sportovní 
činnosti a podpořit pohybovou gramotnost všech věkových sku-
pin.

V pátek 20. září sokolovna lákala malé i velké na Noc sokolo-
ven. Naše budova se při této akci otevřela ve večerních hodinách 
od sklepa až po půdu a návštěvníci prošli objektem přes zábavná 

stanoviště, která byla letos inspirovaná akcemi pořádanými pra-
videlně během celého roku jak pro děti, tak pro dospělé, jako 
jsou SokolVrat, Šibřinky, Kola a kolečka atd. Na konci akce 
mohli její účastníci společně posedět v zahradě našeho areálu 
a opéct si párky.

V nejbližší době se můžete těšit na workshop čakrové jógy, 
který se uskuteční 9. listopadu od 9:30 hod.

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Irena Heinichová

S okolské ohlédnutí za uskutečněnými akcemi

Běh naděje s rekor dním výtěžkem

Pod dohledem svých učitelů vybíhají děti ze ZŠ Datyňská. S vervou vyrazili na trať žáci ZŠ Masarykovo náměstí. Foto: KS
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Patnáctiletý Jirka Nespěšný z Vratimova, člen slovenského 
týmu Motoclub Baláž, završil motocyklovou sezónu 2019 skvě-
lým výsledkem ve třídě 300 supersport. Stal se potřetí v řadě 
mistrem Slovenské republiky, dále vicemistrem České republiky 
a obsadil 3. místo v Evropském poháru a v seriálu středoevropské 
zóny Alpe Adria v kategorii Supersport 300. 

Děkujeme všem, co nám fandí.
Ladislav Nespěšný

Skvělá sezóna 
Jirky Nespěšného

Jirka Nespěšný se svým závodním strojem. Foto: Ladislav Nespěšný

Akce Klubu českých turistů Slezská 
brána Horní Datyně v listopadu: 

• Připravujeme tábořiště pod vrcholem Lipí 902 m n. m. (nad 
Morávkou) pro 53. ročník Zimního táboření Klondyke. Věříme, 
že se zde setkáme se členy KČT, příznivci a občany Vratimova 
a Horních Datyň.
• 15.–17. 11. – Ústředí KČT a olomoučtí turisté zvou na tradiční 
poslední akci roku Poslední puchýř. Zimní táborníci rozloží svůj 
tábor u Chaty pod Věží na Svatém kopečku, poblíž obce Radí-
kov. Do Olomouce to máme jenom 100 kilometrů...
• 22. 11. – Od 17 
hodin se koná v re-
stauraci u Brbloně 
v Horních Datyních 
výroční Valná hro-
mada odboru KČT 
Horní Datyně. Zhod-
notíme akce roku 
2019, zaplatíme 
členské příspěvky, 
zájemci si se slevou 
objednají časopis Tu-
rista 2020. Členové 
převezmou Plán akcí 
na rok 2020 s mnoha 
překvapeními. Obsa-
huje akce náročné i jednoduché vycházky a vyjížďky. Oceně-
ní, guláš a kytary dotvoří program s posezením. Pro zájemce 
o členství budou k dispozici přihlášky do KČT. Srdečně zveme.

Listopad – měsíc hodnocení turistického roku a procházek pří-
rodou, která se připravuje na zimu.

Za odbor KČT Slezská brána Horní Datyně
Jan Sládek a Jan Tlolka

Turistické pozvánky

Fanfára Pepy Murase zahájila v den státního 
svátku 28. října oslavu 120 let turistiky na 
beskydském Slavíči. Na 400 turistů poděko-
valo chatě za dlouholeté přístřeší a zázemí.
 Foto: KČT Horní Datyně

Kronika města Vratimova, část 93, rok 1946
Obec marně usilovala o příděl pozemků pro obecní účely (poža-

duje 15 hektarů) z bývalého velkostatku Sedlaříkova, nyní majet-
ku vítkovických železáren. Železárny jsou ochotny odstoupit obci 
jen 5.000 m2 na stavbu radnice a obytných domů. 

Svépomocnými akcemi byla provedena oprava obecních cest, 
úprava náměstí, práce v obecním lese a prodloužení kanalisace 
u katolického domu. Stanovena k tomu pracovní povinnost pro 
muže od 16–55 let 20 hodin, pro ženy od 16–45 let 10 hodin.

Předseda MNV Lukáš Mazáč onemocněl (chorobu tbc si při-
nesl z vězení) v srpnu a místo něho úřadoval náměstek Albrecht 
Mojžíšek. 

Rozpočet na r. 1947
Rozpočet obecní pro rok 1947 vykazoval tyto částky:
Příjem Kčs.  277.888,-
Vydání “ 881.626,-
Schodek Kčs. 603.708,-

Školní rozpočet: Příjem Kčs. 54.290,-
 Vydání “ 259.700,-
 Schodek Kčs. 205.410,-
Tedy naděje do budoucna po této stránce nejsou růžové.

Druhý pomník T.G.M.
Hned v roce 1945 byla ustavena místní rada osvětová, jejímž 

předsedou byl Antonín Glac. Tato korporace vzala si za úkol po-
staviti znovu pomník presidentu T. G. Masarykovi, který padl za 
oběť německé zvrhlosti. Členové místní rady osvětové podnikli 
mezi občany sbírku v čele s tajemníkem Jaroslavem Studničkou, 
která vynesla Kčs. 90.000,- Za tuto částku byl postaven pomník 
ze slezské žuly. Po stranách pomníku byly umístěny památníky se 
jmény těch, kteří jako oběti války se osvobození nedožili. 

Vedle památníku po obou stranách jsou bludné kameny, dopra-
vené ze Zaryjí. O jejich objevení a dopravu před školu má zásluhy 
Rudolf Borovec st., mistr v. v. Pomník byl odhalen 28. 10. 1946.

1. května byla uspořádána oslava prvního výročí osvobození 
Vratimova průvodem a táborem lidu před školou. 

Volby do Nár. Shromáždění
25. května 1946 byly konány volby do Národního Shromáždění. 

Ve Vratimově bylo odevzdáno 1.829 platných hlasů.
Z nich dostali: komunisté  647 (35,4 %)
 národ. socialisté  487 (26,7 %)
 lidovci  347 (20,5 %)

 sociál. demokr. 319 (17,4 %)
(pokračování příště)
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Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

INFORMAČNÍ LETÁK
Senior taxi Vratimov 

Tel. 720 735 331 
(pouze pro objednávky)

Město Vratimov bude od 1. ledna 2020 zajišťovat pro vratimovské seniory nad 70 let věku a pro držitele průka-
zu ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk novou službu pro snadnější přepravu. 

Služba bude provozována na území města Vratimova a Horních Datyň pro osoby s trvalým bydlištěm na úze-
mí města a pro jejich doprovod za účelem vyřizování záležitostí na těchto místech: 

 Kdekoli po katastru města Vratimov a Horních Datyň Nemocnice Frýdek-Místek, El. Krásnohor-
ské 321, Frýdek-Místek  Poliklinika – Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek  Okresní 
soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, Frýdek-Místek  Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 
898/20a, Ostrava-Moravská Ostrava  Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Po-
ruba  Vítkovická nemocnice, Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice  Poliklinika Modrý pavilon, 
Chittussiho 9, Ostrava-Slezská Ostrava  Diagnostické centrum Ostrava, Sokolská tř. 49, Ostrava-
-Moravská Ostrava  Hornická poliklinika, s. r. o., Sokolská tř. 2587/81, Ostrava-Moravská Ostrava  
Poliklinika Liberty Ostrava, a. s., Vratimovská 744/115, Ostrava-Kunčice  Poliklinika Hrabůvka, s. r. 
o., Dr. Martínka 7, Ostrava-Hrabůvka  Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava-Mo-
ravská Ostrava  Magistrát města Ostravy, 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava  Magistrát 
města Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava-Moravská Ostrava  Úřad práce, 30. dubna 3130/2d, Ostra-
va-Moravská Ostrava  Okresní správa sociálního zabezpečení, Zelená 3158/34a, Ostrava-Moravská 
Ostrava  Finanční úřad Ostrava, Jurečkova 940/2, Ostrava-Moravská Ostrava  Ústřední hřbitov 
Slezská Ostrava, Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava  Hřbitov Kunčičky, Vratimovská, Ostrava-Kun-
čičky  Hřbitov Vítkovice, Závodní, Ostrava-Vítkovice  Ozdravné centrum Ještěrka, Za Ještěrkou 
629/1, Ostrava-Bartovice 

Přepravovat lze pouze osobu vlastnící platný průkaz Senior taxi Vratimov. Toto neplatí pro doprovod, který 
je zdarma. O službu lze požádat na sociálně-správním odboru města Vratimova, Frýdecká 853/57, Vratimov 
v tyto úřední hodiny:

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Postup objednávání přepravy:
1.   připravit si číslo průkazu senior taxi
2.   připravit si cílovou adresu
3.   zavolat na tel. číslo 720 735 331 
minimálně 2 pracovní dny před dnem 
požadované přepravy v době od 6 do 16 hodin 
a oznámit, že se jedná o Senior taxi. 

Pondělí 8.00–11.30   12.30–17.00
Středa 8.00–11.30   12.30–17.00
nebo v jiný den po předchozí 
telefonické domluvě 
na tel. 595 705 923, 595 705 924.

Počet jízd za měsíc: 8 – Cestou se rozumí jízda v jednom směru. Cesta zpět se počítá za druhou jízdu. 
Cena: 20 Kč (Vratimov a Horní Datyně); 40 Kč (ostatní místa uvedená v tabulce), doprovod 1 osoba – zdarma.
Více informací na www.vratimov.cz a na tel. číslech: 595 705 923, 595 705 924.
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Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

 

ŽÁDOST 
o užívání služby „SENIOR taxi Vratimov“ 

 
Žadatel ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(jméno, p íjmení, titul, tel. íslo) 
 
Trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………. 

(ulice, íslo popisné/orienta ní, ást obce, PS ) 
 
Kritérium spln no                                 ANO                      NE 
 
 
Datum narození                                                      Držitel pr kazu           ZTP            ZTP/P 
 
 
Kritérium spln no                                 ANO                      NE 
 

 

Služby „Senior Taxi Vratimov“ budu vyžívat zejména z d vodu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 
Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné. 
 
 

Ve Vratimově dne: Podpis žadatele:
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Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

 

ŽÁDOST 
o vydání karty „SENIOR taxi Vratimov“ 

1. Žadatel (jméno, p íjmení, titul)   ……………………………………………………………………….. 

2. Datum narození (den, m síc, rok) ……………………………………………………………………….. 

3. Trvalé bydlišt  (obec, ulice, íslo) ……………………………………………………………………….. 

4. Poživatel starobního d chodu od: ……………………………………………………………………….. 

Výše uvedený žadatel souhlasí se zpracováním osobních údaj  pro ú ely administrace 
související s kartou „Senior taxi Vratimov“ 
 

Ve Vratimov  dne: ………………………………               Podpis žadatele ………………………………… 

 
Záznamy sociáln -správního odboru 

Karta „Senior Taxi Vratimov“  
 
vydaná dne   …………………………………………….. 

eviden ní íslo …………………………………………….. 

 
Zpracoval:  ……………………………………………. 
podpis referenta 

 
Výše uvedenou kartu „Senior Taxi Vratimov“  
 
jsem osobn  p evzal / p evzal na základ  plné moci* 
 
 
     ………………………………………………………………………………………. 
          jméno, p íjmení a podpis  
 
 
*Nehodící se škrtn te 
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PLNÁ MOC 

Zmocnitel (žadatel) ……………………………………………………………………………………………………………….. 
                      (jméno, p íjmení, datum narození, íslo OP) 

 
Bytem …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

z m o c  u j i 
 

 
Zmocn nce ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                      (jméno, p íjmení, datum narození, íslo OP) 
 
 
Bytem ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
k 

 
 

podání žádosti o zavedení služby „Senior Taxi Vratimov“* 
p evzetí pr kazu „Senior Taxi Vratimov“* 

 
*nehodící se škrtn te 
 
 
 

Ve Vratimov  dne ………………………………….. 

…………………………………………                 ……………………………………………. 

podpis zmocnitele (žadatele)                                                     podpis zmocn nce

Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
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ROZSVÍCENÍ

STROMU

 

PROGRAM

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

akce kulturního střediska
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DEBBIE ISITT

 

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
F 1000/48 | .: 595 700 750-4 | 

Nela
 B

ou
do

vá Ilona Svobodová
Otmar Otmar 
Brancuzský

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

 
Rezervace a informace na tel. 595 700 751.

poradila

 

poradilaDivadelní  
agentura  





CESTY ZA  
JÓGOU

O svých 
zkušenostech  

ze studijních cest 
do kolébky jógy 

Indie vypráví

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

Monika 
Winklerová

 

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

Malování pro seniory
7. 11. 2019 – 23. 01. 2020 

7. 11. 2019 – 23. 01. 2020 

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

 

                                                                                

 

1. prosince 
16:30 hodin

 

 
 

 

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
F

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

 

akce kulturního střediska

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

PAVEL ŠPORCL

Ko
nc
er
t

VYPR
ODÁN

O

24. LISTOPADU | 17 HODIN
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1. 11. Halloween party 19:00 Dům kultury Horní Datyně, ZŠ Datyňská
2. 11. Halloweenská diskotéka 18:00 DDM, Dětské zastupitelstvo města Vratimova
3. 11. Fotbal: FC Vratimov - Hrušov 10:30 Fotbalový stadion, muži B, městský přebor, FC Vratimov

6. 11.
Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov
Hodinářův učeň 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

7. 11. Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

9. 11.
Workshop čakrové jógy a satsang 9:30 Sokolovna Vratimov, Tělocvičná jednota Sokol
Paci pac 15:30 Kulturní dům Horní Datyně, koncert pro děti, Pavla Škorníková
Hra světel 16:00 Zahrada DDM Vratimov, DDM Vratimov

10. 11. Jak si Káča poradila s čertem 10:00 Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti, 
KS Vratimov

12. 11. Debbie Isitt: Žena, která uvařila 
svého manžela 19:00 Společenský dům, divadelní komedie, KS Vratimov

13. 11.
Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov
Takové krásné šaty 19:00 Kino Hvězda, horor, filmový klub, KS Vratimov

14. 11. Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

16. 11.
Broučkova rodina 10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov
Seminář pro ženy 9:00 Společenský dům, salonky, Rovnovážka

20. 11.

Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov
Aladin 17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov
Cesty za jógou. 
Přednáška Moniky Winklerové 18:00 Společenský dům, salónky, KS Vratimov

21. 11. Něžné umění Ivany Barazi 16:00 Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov
23. 11. 90 let vratimovského fotbalu 11:00 Fotbalový stadion, od 16 h v restauraci U Šodka, FC Vratimov
24. 11. Koncert Pavla Šporcla 17:00 Kostel sv. Jana Křtitele, KS Vratimov

27. 11.
Kočárky 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov
Sněží 19:00 Kino Hvězda, poetické drama, KS Vratimov

28. 11. Kočárky 16:00 Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

29. 11. Rozsvícení vánočního stromu 
s jarmarkem 12:00 Společenský dům a okolí, KS Vratimov

kam ve městě

OSTATNÍKINOPŘEDNÁŠKYVÝSTAVY DIVADLO SPORT

DATUM NÁZEV AKCE ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

KAM VE MĚSTĚ – LISTOPAD

KOCOUREK JOSEF
VÁM NABÍZÍ 

Mobil   606 363 300
Mobil   731 490 561

Cena 60 Kč

v prodeji v pokladně kulturního střediskav prodeji v pokladně kulturního střediska

Vratimovský kalendář na rok 2020 Vratimovský kalendář na rok 2020 
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informace občanům

VZPOMÍNÁME

Dne 11. listopadu 2019 vzpomeneme
3. výročí úmrtí 

pana

Karla Prokůpka.
S láskou vzpomínají manželka 

s rodinami.

Dne 14. listopadu 2019 vzpomeneme 
2. výročí úmrtí 

pana

Petra Smolky.
Vzpomíná celá rodina.

Dne 1. října ve věku 75 let nás náhle 
navždy opustil náš tatínek, manžel, 

tchán, dědeček, švagr, 
pan

Pavel Mech.
Děkujeme všem za slova útěchy 
a květinové dary při posledním 
rozloučení. Zarmoucená rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 27. listopadu vzpomeneme 

8. smutné výročí úmrtí 
paní

Zdenky Fojtíkové.
S láskou vzpomínají dcery, snacha 

a vnučky s rodinami.

Dne 6. listopadu 2019 vzpomeneme 
1. výročí, kdy nás opustila 

paní

Marie Pavlasová.
S úctou a láskou vzpomíná 

celá rodina.

Dne 28. listopadu 2019 vzpomeneme 
již 5. smutné výročí úmrtí a zároveň dne 

24. listopadu 2019 nedožitých 
84. narozenin 

pana

Františka Chuděje.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

 

Dne 14. listopadu 2019 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí paní

Ingeborg Klimoszkové
a dne 6. prosince 2019 tomu budou 

3 roky, kdy nás opustil pan

Jan Klimoszek.
Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 11. listopadu si připomeneme 
10. výročí úmrtí paní 

Jiřiny Stiborové
a zároveň v červenci uplynulo 39 let 

od úmrtí jejího manžela

Václava Stibora
z Horních Datyň. Vzpomínají dcery 

Marie a Zdenka s rodinami.

společenská rubrika

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím byt ve Vratimově. 
Prodala jsem rodinný dům 
ve Frýdku-Místku, platím hotově. 
Děkuji, 775 432 205.

Pronajmu ihned byt 3+1 v centru 
Vratimova. Telefon 724 419 060.

Prodám byt 2+1. Byt není 
po rekonstrukci. Tel. 601 385 470.

Koupím garáž ve Vratimově a blíz-
kém okolí. Platba ihned v hotovos-
ti, čestné a seriózní jednání. Info 
p. Marek, tel. 735 214 403. 
Předem děkuji za nabídky. 


