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Představujeme zastupitele

Spolek Nadějov

Galerie naší přírody

Ze setkání představitelů města se zástupci spolků, sdružení a klubů

Nové zásady pro poskytování
dotací na spolkovou činnost
Jsou předivem, které propojuje nejrůznější zájmy a aktivity občanů, a živnou půdou,
ze které vyrůstá občanská
společnost. Řeč je o spolcích
a organizacích, které umožňují
občanům rozvíjet jejich záliby a zajišťují jejich sportovní,
společenské a kulturní vyžití.
Ve Vratimově působí takových
subjektů víc než třicet a jejich
činnost je bohatá, různorodá
a pro město přínosná. I proto
jim obec poskytuje nejen morální, ale také finanční podporu. Její výše v posledních
letech roste. Významný skok
zaznamenala letos. Zatímco
v roce 2019 bylo na podporu
spolkové činnosti vyčleněno
v městském rozpočtu okolo 1,3
milionu korun, pro rok 2020
schválili zastupitelé částku
1,85 milionu korun. Je to navýšení o více než 40 procent.
Zástupce dvou desítek spol-

Účastníci setkání sledují prezentaci na téma nových zásad poskytování
dotací z rozpočtu města.
Foto: KS

ků, kteří se zúčastnili lednového setkání s představiteli
města, informovali o těchto
skutečnostech starosta Martin
Čech a místostarosta David
Böhm. Hlavním tématem jednání byly ale nové Zásady pro
poskytování dotací z rozpočtu
města Vratimova, které zpra-

covala Zájmová a sportovní
komise rady města a schválilo
prosincové zastupitelstvo. Jejich hlavním posláním je sjednocení postupů při podávání
a projednávání žádostí o dotace z rozpočtu města.
Žadatelem o dotaci mohou
podle nich být fyzické nebo

právnické osoby, které realizují veřejně prospěšné nekomerční činnosti a projekty
na území města a pro občany
města. Nové Zásady vymezují
principiálně tři oblasti podpory, na které lze o dotace žádat.
První pojmenovávají Celoroční činnost a předpokládají do
ní nalít minimálně 30 procent
z celkové schválené částky pro
daný rok. Jde v tomto případě
především o prostředky pro
organizace, které vlastní nebo
pronajímají pro svoji činnost
prostory. Dotace jsou určeny
na správu tohoto majetku, nákup energií a materiálu k údržbě a provozu daného zařízení.
Další podporovanou oblast
pojmenovávají Zásady jako
Jednorázové akce. Na ty může
jít nejvýše 70 procent z celkové roční částky.
pokračování na str. 3

Tříkrálová sbírka opět rekordně
Úžasné! Sčítání obsahu devíti pokladniček letošní jubilejní
dvacáté Tříkrálové sbírky na území Vratimova a Horních Datyň v pátek 17. ledna
v kanceláři místostarosty Davida Böhma
na vratimovském městském úřadě přineslo radostné překvapení. Občané darovali
tříkrálovým koledníkům v prvních dvou
týdnech roku celkem 54 327 korun, to
je o více než 17 tisíc korun víc než loni.
Tehdy se vybralo přesně 37 194 korun.
„Jsem opravdu nadšen, letošní výsledek představuje oproti loňsku nárůst
o 46 procent! A to jsme loni mluvili také
o rekordu,“ oceňoval David Böhm. „Mu-

Celkem 54 327 korun, ukazuje místostarosta David Böhm na kalkulačce výsledek letošní
Tříkrálové sbírky. Úžasné!
Foto: KS

sím poděkovat Lence Kubiczkové, která
se letos stala koordinátorkou sbírky a dokázala lidi oslovit,“ chválil.
Víc než spokojeni byli i zástupci Charity Ostrava Veronika Curylová a Ondřej
Zuchnický, kteří výtěžek převzali. „Měla
jsem takové tušení, už když došlo k nárůstu počtu pokladniček z loňských čtyř
na devět,“ svěřila se koordinátorka sbírky pro Ostravu a okolí Curylová. „Velký
dík všem pořadatelům, dobrovolníkům
a samozřejmě občanům. Je to krásné,“
děkovala. Výtěžek Tříkrálové sbírky je
určen především na charitativní projekty
v regionu.
(red)
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Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitel

Ivo Kičmer
(Komunistická strana
Čech a Moravy).
Prosím o krátké představení: Odkud pocházíte, kde pracujete, jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Ve vratimovském zastupitelstvu jsem
nejstarší, je mi 73 let. Pocházím z Ostravy-Kunčic, z lokality zvané Nové Pole.
Když se ale v 50. letech rozšiřovala Nová
huť, byl náš domek a pozemek vykoupen
a otec se rozhodl postavit nový dům ve
Vratimově. Budovali jsme ho v letech 1956
až 1958 a od té doby žiji tady. Vystudoval
jsem Střední průmyslovou školu strojní ve
Frýdku-Místku, odmaturoval v roce 1966
a nastoupil v Nové huti na odbor technické kontroly. Postupně jsem se vypracoval
na předáka a pracovní kariéru jsem ukončil jako mistr Aglomerace sever, spékárny.
Mezi mé koníčky patří odmalička sportovní
rybaření a i dnes, když mám volnou chvíli,
rád vyrazím na pstruhovou vodu do našich
krásných Beskyd.
Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Ve veřejných funkcích se angažuji od
roku 1976, kdy jsem byl navržen na kandidátku do zastupitelstva tehdejšího Severomoravského krajského národního výboru. Krajským poslancem jsem byl do roku
1990. Po zániku KNV jsem byl zvolen do
Zastupitelstva města Vratimova, kde působím dodnes. Několik volebních období
jsem byl členem rady města a 12 let místostarostou. A proč jsem se na tuto dráhu
dal? Možná to byla taková zvědavost, na
druhou stranu jako poslanec Městského
národního výboru ve Vratimově pracoval
dlouhá léta i můj otec, který byl ve své době
předsedou kontrolní komise stejně jako já

stát velký objekt, tak si myslím, že toho prostoru kolem něj bude málo a že tam možná
nebude ani místo pro lavičku. A přece tam
budou bydlet lidi, kteří se budou chtít podívat ven, sednout si, povykládat. Je také
otázkou, kde uspořádat městskou pouť.
Můj návrh je, aby se tento domov postavil
mezi panelovými domy a centrem Relax. Je
to také městský pozemek a je tam spousta
místa, kde by se dala udělat parková a odpočinková zóna s lavičkami a veškerým
vybavením. Vždyť přece nejsou důležité
jen velké stavby za mnoho milionů korun.
K životu jsou potřeba i drobnosti. Městský
mobiliář, lavičky, zeleň, která lahodí oku…

dnes. Takže to jsou nějaké kořeny, které
mne k tomu přivedly.
Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet na
jednání zastupitelstva?
Těch věcí je celá řada. Se starostou a místostarostou procházím městem a snažím se
jim dávat náměty, co by se dalo zlepšit.
Ukazoval jsem jim například lokalitu, kde
by bylo možné postavit veřejné záchody,
které ve Vratimově chybí. Jde o takový trojúhelník za nákupním centrem COOP, kde
je kanalizace, takže by stačilo přivést vodu
a elektřinu. Ukazoval jsem jim také místo,
kde by bylo možné bez jakýchkoliv problémů, protože jde o pozemek města, vybudovat 15 parkovacích stání, které by ulehčily ulicím Sokolské a U Jeslí. Zabývám se
otázkou domova pro seniory a stojím si za
tím, že uvažované místo pro jeho výstavbu
v ulici Popinecké není nejvhodnější. Když
si tam zajdu a představím si, že tam bude

Jak se vám líbí současná tvář Vratimova?
Co hodnotíte kladně a co byste chtěl změnit?
Město je podle mě přívětivé a nabízí
dobrý život. Svědčí o tom i skutečnost, že
se sem mnoho lidí stěhuje. Jsem rád, že se
letos dokončí druhá etapa kanalizace v Horních Datyních. Je to obrovská investice, ale
z ekologického hlediska nutná. Všichni
víme, co v těch příkopech teklo a jak to zapáchalo. Město teď koupilo chátrající fotbalový stadion, do kterého se roky neinvestovalo. Přijalo tak na sebe závazek obnovit
celý vratimovský sportovní areál, aby tam
byla opět radost chodit. Stálým problémem
jsou komunikace. Ty se opravují, ale je to
otázka peněz. V rámci možností je třeba
v opravách pokračovat, aby občané byli
spokojeni.
Jaké je vaše politické motto a čeho byste
chtěl v politice dosáhnout?
Já ve svém věku už žádné velké ambice
nemám. A pokud jde o moje motto – vždy
jsem se řídil zásadou naslouchat občanům
a snažit se jejich požadavky naplňovat.
V komunální politice je to obzvlášť důležité.
(red)

Aktuální informace ze sociální oblasti
Příspěvek na péči
V průběhu roku 2019 došlo ke změně výše příspěvku na péči.
Od 1. dubna se navýšil příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti
na 19 200 Kč. Jestliže poskytuje osobě pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální
lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, došlo k navýšení příspěvku na 13 200 Kč.
Od 1. července se zvýšil příspěvek na péči ve III. stupni závislosti osobám do 18 let na 13 900 Kč a osobám starším 18 let na
12 800 Kč. V případě, že pomoc poskytuje osobě poskytovatel
pobytových sociálních služeb nebo dětský domov anebo speci-

ální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, navýšil se
příspěvek na péči osobám do 18 let na 9900 Kč a osobám starším
18 let na 8800 Kč.

Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2020 došlo ke změně základní a procentní výměry
důchodů. Základní výměra se zvýšila o 220 Kč na 3490 Kč.
Procentní výměra důchodu se navýšila o 5,2 % a navíc o pevnou částku 151 Kč. Společně se zvýšením důchodů došlo k navýšení příplatků k penzím účastníkům odboje a osobám rehabilitovaným. Tyto příplatky se zvýšily stejně jako procentní výměra
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Nové zásady pro poskytování
dotací na spolkovou činnost
pokračování ze str. 1
Pojmem Jednorázové akce nejsou ale
myšleny pouze jednorázové sportovní,
kulturní či jiné aktivity. Ukrývá se pod
ním celá škála pravidelných činností ve
sportovní, sociální, společenské či kulturní
oblasti, patří tu třeba i humanitární pomoc,
prevence sociálního vyloučení, drogových
závislostí a kriminality či projekty, které
rozšiřují nebo podporují oživení veřejného
prostoru města, posilují pocit sounáležitosti a zájem o dění ve městě.

Poslední možností získat dotace je tzv.
Podpora z rozpočtové rezervy města. Ta je
určena na akce a činnosti, které nespadají
do prvních dvou oblastí podpory nebo žádost nesplňuje daná pravidla. Spadají sem
zejména nečekané akce, které nemohly
být dopředu známy a plánovány. Podporu
z rozpočtové rezervy musí vždy schválit
zastupitelstvo.
Nové Zásady specifikují také způsob
přijímání žádostí, termíny jejich podání
či kritéria pro hodnocení projektů pomo-

cí bodového systému. Žádosti o dotaci lze
nyní podávat výhradně na předepsaných
formulářích, s výjimkou podpory z rozpočtové rezervy, nejpozději poslední pracovní den ledna. Místem podání žádosti je
podatelna Městského úřadu.
Celý text Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Vratimova, stejně jako
příslušné formuláře, lze najít na webových
stránkách města www.vratimov.cz v sekci
Město – Dokumenty ke stažení – Formuláře.
(red)

Masopust a pochování basy
Tak nám to hezky vyšlo. Máme přestupný rok a přestupný 29. únor vychází
akorát na sobotu. Termín jak stvořený pro
pořádání akcí, které se ve stejný den mohou konat pouze jednou za čtyři roky.
Mezi vratimovskými zábavami, které připadají na tuto mimořádnou sobotu,
se vyjímá pochování basy, které pořádá
v Kulturním domě v Horních Datyních
místní Sdružení dobrovolných hasičů. Pochování basy je totiž zajímavá slavnost,
kterou končí masopust, tedy doba mezi
postními obdobími Vánoc a Velikonoc
pojímaná odjakživa jako čas zábavy, hud-

by, tance, jídla a pití. Odjakživa, protože
masopust má podle znalců návaznost na
dávné římské saturnálie, řecké bakchanálie a zvyky z oblasti výskytu starých
Keltů, Germánů i Slovanů a je tak jednou
z nemnoha předkřesťanských tradic, které
se dochovaly do našich dob.
V dnešním křesťanském pojetí začíná
masopust po Třech králích, to znamená 7. ledna, a končí na masopustní úterý
o půlnoci před Popeleční středou, kterou
začíná čtyřicetidenní velikonoční půst.
Toto úterý je tak den, kdy je třeba všechno dojíst, dopít a dobu nespoutané zábavy

symbolicky ukončit. Zvyky, jak to udělat,
se různí. V našich končinách je to právě
pochování basy na znamení, že hudba
přestává hrát a lidé začínají myslet na nejdůležitější křesťanské svátky roku, Velikonoce.
Protože popeleční středa připadá letos na 26. února, masopust končí v úterý
25. února. Přejme přesto hornodatyňským
hasičům, ať se 29. února pěkně pobaví. Jak
už bylo řečeno, tak hezké datum na konání
plesové akce hned tak nenajdou. Poslední
sobota 29. února byla v roce 1992, nejbližší příští bude v roce 2048.
(red)

Aktuální informace ze sociální oblasti
pokračování z vedlejší strany
u vyplácených důchodů, tedy rovněž o 5,2 % a pevnou částku
151 Kč.

Rodičovský příspěvek
Od 1. ledna 2020 došlo k navýšení rodičovského příspěvku na celkovou částku 300 000 Kč pro rodiče, který aktivně
k 1. lednu 2020 čerpá rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let
a pro rodiče, který začne čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. ledna 2020. V případě péče o více dětí mladších 4 let
narozených současně je celková výše rodičovského příspěvku
330 000 Kč. Rodičovský příspěvek lze pobírat i za předpokladu,
že dítě do 2 let je umístěno do předškolního zařízení v rozsahu
92 hodin měsíčně. Docházka u dítěte staršího než 2 roky se nesleduje. Měsíční výši rodičovského příspěvku si určí rodič sám
v závislosti na výši předchozích příjmů. Jestliže rodič předchozí
příjmy nedoloží, je maximální měsíční výše rodičovského příspěvku 10 000 Kč.

Minimální mzda
Od 1. ledna 2020 se zvýšila minimální měsíční mzda z částky
13 350 Kč na 14 600 Kč pro zaměstnance, kteří mají stanovenou

týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová
mzda vzrostla ze 79,80 Kč na 87,30 Kč.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Od 1. března 2020 dochází k rozšíření zdravotních postižení
odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. Kromě těžkých vad nosného nebo pohybového ústrojí, těžkých
zrakových postižení a těžkých sluchových postižení se jedná
také o zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké
omezení pohyblivosti – konkrétně jde o některá cévní, srdeční
a plicní onemocnění.
Další informace k sociálním dávkám vám může poskytnout
sociální pracovnice Bc. Eva Kubíčková, DiS., s níž si můžete
sjednat schůzku telefonicky na čísle 604 226 143, e-mailem ekubickova@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků městského úřadu. Městský úřad Vratimov, 2. patro, dveře č. 11 a dveře č.
12, sociální pracovnice Bc. Jitka Langrová, tel.: 595 705 923,
776 548 165, langrova.meu@vratimov.cz, sociální pracovnice Bc. Alice Miková, tel.: 595 705 924, 770 136 122, mikova.
meu@vratimov.cz.
Bc. Jitka Langrová
sociálně-správní odbor
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Novinky z odpadové společnosti FCC
Vážení čtenáři, úvodem využiji prostoru na těchto stránkách, abych vám jménem
společnosti FCC Česká republika poděkoval. Konkrétně
za vstřícný přístup ke třídění
odpadů. Navzdory kritické situaci na trhu s odpadním plastem a bohužel už i papírem je
obsah separačních kontejnerů
recyklován, případně využit
jako alternativní palivo pro cementárny. Obsah separačních
kontejnerů z Vratimova a Horních Datyň svážíme k ručnímu
dotřídění a následnému zpracování na naší třídicí lince ve
Vratimově.
Přímo v areálu Logistického
centra společnosti FCC v ulici
Frýdecké 740 v Ostravě-Hrabové (za čerpací stanicí Shell) se
nachází též sběrný dvůr, jehož
provoz nejen pro občany Vrati-

Čisticí vůz na komunikace, který společnost FCC poskytne Vratimovu
v době jarního úklidu zdarma.
Foto: FCC Česká republika

mova a Horních Datyň zajišťujeme. Můžete jej využít každý
všední den od 7 do 18 hodin. Po
dohodě s vedením města však
přibyde v období od dubna do

října také každá první sobota
v měsíci; otevřeno bude vždy
od 8 do 14 hodin.
Nově bude možné v tomto
období odevzdávat ve sběrném

dvoře i biologicky rozložitelný
odpad, tedy především travní
zbytky, větve apod. Připomínáme také možnost odevzdat zde
potravinářské oleje, prosíme
však, abyste je před odevzdáním přelili do PET lahví. V areálu provozujeme též výkup
druhotných surovin – z odpadního papíru vykupujeme noviny
a časopisy.
V rámci další spolupráce
naší firmy s městem se budeme
aktivně podílet na organizaci Dne Země, spolu s Domem
dětí a mládeže Vratimov. Dále
v období jarního úklidu města
poskytneme čisticí vůz na komunikace zdarma.
Děkuji za spolupráci a po celý
rok 2020 vám přeji vše dobré.
Ing. Petr Pokorný
regionální vedoucí obchodu
FCC Česká republika

Rovnovážka pomáhá s návratem do práce
Deset maminek a jeden tatínek z Vratimova a okolí měli možnost projít loni
programem projektu Otvíráme bránu
k zaměstnání, který jim pomohl s návratem do zaměstnání. Zdarma absolvovali PC kurzy, kurz obchodní angličtiny
nebo rekvalifikaci, kariérové poradenství
a mnoho dalších aktivit.

vrátit do původního zaměstnání, do našeho nového projektu Otvíráme bránu flexi
práci, který nabízí podobné aktivity jako
projekt předchozí.
Více informací a možnost přihlášení
do 28. února u Ivety Kišové na tel. 722
932 165 nebo na e-mail rovnovazka.ik@
seznam.cz. Oba projekty jsou realizovány

Rovnovážkou s finanční podporou MAS
Slezská brána prostřednictvím OP Zaměstnanost.
Sledujte také náš Facebook: facebook.
com/rovnovazka a už brzy i nový web
www.rovnovazka.cz.
Klára Tidrichová
Rovnovážka, předsedkyně

A jaké byly jejich dojmy?
„Chci poděkovat Rovnovážce za tuto
příležitost. Doporučuji všem a taky i závidím budoucím účastníkům projektu, že
mají možnost toto zažít,“ zhodnotila Ing.
Nikola Glabazňová.
„Měl jsem možnost pokračovat v sebevzdělávání. Lektoři byli na vysoké úrovni
a náplň kurzů je v praxi použitelná. Také
jsem se setkal s lidmi, kteří řešili podobné
problémy, a to člověka povzbudí a hrozně
mu to pomůže,“ uvedl Bc. Jiří Weber.
Také my z Rovnovážky děkujeme
účastníkům za skvělou spolupráci, nezapomenutelnou atmosféru, čas a úsilí, které věnovali práci na sobě.
Zároveň chceme pozvat všechny rodiče
z Vratimova a dalších obcí Slezské brány,
kteří se po rodičovské dovolené nemohou

Závěrečná fotografie z projektu Otvíráme bránu k zaměstnání.

Foto: Rovnovážka
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SCHŮZKA K PŘIPOJOVÁNÍ NA KANALIZACI
podél ulic Václavovické, V Údolí, U Jámy
a části Souběžné v Hornich Datyních
V pondělí 24. února od 16:00 hodin se v Kulturním domě v Horních Datyních uskuteční informativní schůzka týkající se postupu
při výstavbě a připojení kanalizačních přípojek ke zkolaudované
části splaškové kanalizace kolem ul. Václavovické, která byla realizována v rámci stavby Odkanalizování Vratimova – Horních
Datyň, II. etapa. V prosinci 2019 byla zkolaudována pouze ucelená část kanalizace, zbylá část kanalizace bude zkolaudována na
podzim tohoto roku.
Na schůzce budou sděleny postupy pro napojení obyvatel na
uvedenou část kanalizace, bude předán územní souhlas a další dokumentace potřebná k výstavbě přípojek (těm, kteří mají s městem

podepsanou darovací smlouvu). Zástupci SmVaK budou informovat o postupu při připojení jednotlivých kanalizačních přípojek
k odbočným místům. Schůzka se týká vlastníků nemovitostí pouze u vybraných ulic: Václavovické, V Údolí, U Jámy a části ulice
Souběžné.
V případě jednotlivých dotazů kontaktujte referenta odboru investic a údržby obecního majetku Ing. Hanu Martyčákovou, tel.
595 705 932, e-mail: martycakova@vratimov.cz.
Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku

ANKETA VN
Zveme vás na akci…
Také letos připraví vratimovské spolky celou řadu akcí nejenom pro své členy, ale i pro širokou veřejnost. Na které
konkrétně by chtěli občany města pozvat, jsme se zeptali namátkou vybraných zástupců organizací, kteří se zúčastnili
lednového setkání s vedením města.
Ladislav Mudrik, ZO Českého zahrádkářského svazu Horní Datyně:
Já bych občany pozval na zahrádkářskou výstavu ovoce a zeleniny, která se koná každoročně na
podzim v Horních Datyních v Kulturním domě.
Je to taková naše top akce a jsme v okolí snad
jediní, kteří ji pořádají.
Zdeněk Fejgl, Běžecký klub Vratimov:
V roce 2020 pořádáme jako obvykle dva běžecké závody – v dubnu Jakubův lesní běh Důlňákem a první říjnovou sobotu silniční běh Zlatý
podzim. Jsou to populární závody, jedny z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších v kraji. Jakubův běh se poběží už po sedmatřicáté, Zlatý
podzim po šestadvacáté.
Radek Volný, spolek Nadějov:
Naší hlavní činností je pořádání letních táborů
pro děti nejenom z Vratimova. Tou asi nejzajímavější věcí pak je letní tábor pro lidi bez omezení
věku, tedy jak pro děti, tak pro dospělé či seniory.
Uskuteční se začátkem srpna na louce Nadějov
nedaleko Fulneku.
Vítězslav Bujok, Sbor dobrovolných
hasičů Vratimov:
Určitě bych občany pozval na tradiční hasičský ples, který se ale konal už 31. ledna. Potom
na hasičský Rockfest, který se uskuteční druhou
sobotu v září, a na říjnovou akci, která je spíš pro
děti, ale přijít se podívat mohou i dospělí, a to
na 26. ročník memoriálu Lukáše Pastrňáka. Je to naše tradiční
soutěž, kterou si připomínáme památku malého hasiče, který
zahynul v šesti letech.

Petr Faltýnek, Spolek vratimovských
motorkářů:
Také my děláme akce pro děti i veřejnost.
Tou stěžejní je otevírání sezony, které pořádáme
v dubnu nebo květnu. Akce se v posledních letech
koná na myslivecké chatě Hubertka a nabídne zábavu pro děti i dospělé.
Kateřina Žvaková, Rovnovážka:
Pokud získáme dotace, chtěly bychom pokračovat v tom, co jsme dělaly loňský rok. To znamená pořádat workshopy pro ženy a pomoct tak
nastavit rovnováhu mezi ženami a muži na trhu
práce a celkově zvýšit sebevědomí žen. Navíc bychom chtěly otevřít pracovní poradnu pro občany
Vratimova, kam si budou moci přijít pro radu při hledání práce,
pro pomoc s přípravou životopisu, motivačního dopisu, tipy, jak
uspět na výběrovém řízení a podobně.
Petr Dunat, Myslivecký spolek Hubert
Vratimov:
Určitě bych rád pozval občany na ples Mysliveckého spolku Hubert, který se koná 15. února
v Horních Datyních. Naše akce pro veřejnost jsou
jinak zaměřené hlavně na děti a organizujeme je
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a školkou.
Ilona Spratková, Tělocvičná jednota
Sokol Vratimov:
Já upřednostním akci, která je pro veřejnost, pro
všechny. Bude se konat v září a je to Běh naděje, tedy charitativní akce, v jejímž rámci probíhá veřejná sbírka na podporu výzkumu rakoviny.
Občané Vratimova tam posílají své děti, ale sami
se příliš nezúčastňují. Bylo by fajn, kdyby v takovém krásném
kulatém roce přišli.
(red)
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Spolek Nadějov se představuje
Ve městě existuje celá řada sportovních klubů, občanských a zájmových sdružení a spolků. Dnes vám
představujeme jeden z nich – Spolek Nadějov. O jeho činnosti si povídáme s jeho předsedou Ing. Radkem Volným.
Kdy a proč vlastně váš spolek vznikl?
Náš spolek byl založen 28. listopadu
2015 třemi lidmi, kterým nebyl lhostejný
osud dnes již legendární táborové základny Nadějov v Lukavci u Fulneka. První letní dětský tábor se zde konal již roku 1975
a těžko bychom hledali nějakého Vratimováka, který zde za těch více než 40 let neprožil ani jedno léto. Před asi 12 lety hrozil
zánik tohoto magického místa, které má
mnohý občan nejen Vratimova zaryté hluboko v paměti a často i v srdci. V té době
se změnily vlastnické vztahy k pozemkům
a provoz pokračoval pod hlavičkou organizace Pionýr. To však nebylo právě ideální,
a proto jsme se rozhodli založit sdružení,
jehož hlavním cílem je organizování letních táborů, víkendových akcí a provoz
táborové základny obecně tak, aby mohla
sloužit i dalším generacím dětí.
Pokud vím, je to základna bez tekoucí
teplé vody, splachovacího WC, elektrické
přípojky... Je v dnešní době u dětí o pobyty na takových táborech zájem?
Naštěstí je a nejen u dětí. V posledních
letech počty dětí na táborových turnusech
i počet turnusů stoupá. Tady musím poděkovat za skvělou spolupráci vratimovskému Domečku, pod jehož hlavičkou se
pořádají dva z turnusů s největším počtem
dětí. Další turnusy jsou pořádány pod hla-

Kouzlo společných her a táborových ohňů promlouvá i k dnešním dětem.
Foto: Spolek Nadějov

vičkou Skautů, jiných občanských sdružení, ale také naší. Naštěstí i dnešní děti
dokážou ocenit kouzlo přírody, malých
večerních ohníčků i velkých táboráků
s kytarou místo počítače nebo televize, ale
hlavně spoustou her a zábavy, kterou jim
připraví jejich vedoucí.
Kolik dětí projde za jedno léto vašimi tábory?
V posledních letech se počty pohybují
řádově kolem 140 až 150 dětí v různě dlouhých turnusech. Ale nejde jen o děti. Náš
spolek pořádá letos již osmý ročník tábora
s názvem Summer Oldies Camp, tedy Letního tábora starců anebo, jak tomu říkají
sami účastníci, „SOCky“. To je v podstatě

stejný styl, jaký mají děti, jen s tím rozdílem, že věk „dítěte“ není nijak omezen.
Jezdí s námi celé rodiny s malými dětmi,
dědové s vnoučaty anebo třeba mladí lidé,
kteří jako děti již jet nemohou a jako dospělý personál také nejezdí. Během tábora
jsou všichni bez rozdílu věku znovu dětmi
a hrají všechny hry, jako by jimi skutečně
byli.
Máte nějakou statistiku nejmladšího
a nejstaršího účastníka?
Ano. Současné rekordy našich „dětí“
jsou 9 měsíců a 72 let.
Jak se vám daří udržet takovou základnu
v provozu z pohledu technického?
Není to jednoduché, není všechno hned,
ale daří se to. Veškeré finance, které se
podaří získat, vracíme zpět do základny
a obnovujeme vybavení, které má mnohdy
pomalu už i historickou cenu. V loňském
roce se nám podařilo poprvé získat podporu i z rozpočtu našeho města, za což jsme
velmi vděční a doufáme, že to nebylo naposledy. Také se nám daří získávat drobné
sponzory a vítáme každou, i zdánlivě nepatrnou podporu od lidí, kteří mají Nadějov
rádi a jsou ochotni pomoci k jeho přežití.
Kde na vás lze najít nějaké kontakty nebo
informace?
Jsme uvedeni v seznamu spolků na
webových stránkách města Vratimova
v sekci Spolky a sdružení. Také nás lze najít na Facebooku, kde se průběžně objevují aktuální informace o dění na Nadějově
a připravovaných akcích.
(red)
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Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení druhé, únorové
Vítejte na naší další procházce, únorové. V lednu jsme
se zastavili u vratimovského
velikána – památného stromu
Dubu tolerance. Dnes se vydáme za jeho příbuzným, a sice
za Dubem vzpomínkovým.
Samotné jeho jméno nám tentokrát napovídá, kam směřovat
naše kroky. Zamíříme na místní hřbitov, kde se snad nejvíce
mísí slzy, bolest, láska a dojetí
se vzpomínkami na naše blízké, kteří krásu dubu již nemohou vidět. Je jim souzeno jen
v tichosti odpočívat v jeho stínu…
Seznamte se tedy, prosím
– s Dubem vzpomínkovým,
který byl vyhlášen památným
stromem v roce 2006 a svým
impozantním vzhledem a majestátním postavením uprostřed
hřbitova bezesporu dotváří důstojnou atmosféru tohoto pietního místa. Jedná se o opravdu
nádherný a vznešený exemplář
dřeviny, a to křížence dubu letního a zimního (latinsky Quercus robur x Quercus petrae).
Duby obecně mají tendenci
se spontánně křížit a vytvářet
jedince se smíšenými znaky,
ovšem křížení konkrétně dubu
letního se zimním bývá méně
časté. O to hodnotnější je tedy
tento náš dub. Jeho výška dosahuje téměř 25 metrů a obvod
kmene měřen ve výšce 1,3 m

Památný strom Dub vzpomínkový na vratimovském hřbitově. Foto: MěÚ

nad zemí je v současnosti 310
cm. Odhadované stáří je 180
let.
Krása dubů se s jejich věkem

stupňuje. Pevným kmenem
a korunou rozloženou do několikametrové šíře i výše budí zasloužený obdiv i úctu v součas-

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská brána Horní Datyně
v únoru 2020:
• 1. 2. – Autobusový zájezd do Rýmařova s možností navštívit Mezinárodní sraz turistů, který se zde koná od 30. ledna do 2. února. Odjezd od
Kulturního domu v Horních Datyních v 7:30. Zájemci se zapisují do seznamu v kavárně Pohádka v KD, kde zaplatí účastnický poplatek ve výši 180,- Kč. Vedoucí zájezdu:
Jan Tlolka, tel. 603 489 110.
• 8.–12. 2. – Prázdninový pobyt pro rodiny s dětmi na chatě Morávka – vyprodáno.
• 21.–23. 2. – Třídenní lyžařský zájezd s Tělovýchovnou jednotou Horní Datyně do
Jeseníků. Doprava autobusem, ubytování v Horském hotelu Figura ve Ski areálu Praděd, polopenze. Poplatek 2000 Kč splatný při přihlášení. Přihlášky: Zdeňka Zemanová, tel. 601 385 470, zdenkazemanova@seznam.cz.
Vlastimil Kusák
Klub českých turistů Horní Datyně

nosti i minulosti. Od pradávna
byly díky svým vlastnostem
považovány za symbol dlouhověkosti, síly a odolnosti. Duby
dokáží přežít úder blesku i poničení ohněm, proto mají významné postavení v mytologii,
kde jsou spojovány s nejvyššími hromovládnými božstvy
a v mnoha kulturách byly také
uctívány. Řekové zasvětili dub
bohu Diovi, Římané Jupiterovi, Germáni bohu bouře Donarovi, Slované bohu bouře, hromu a blesku Perunovi, Keltové
Thorovi. Právě Keltové považovali dub za nejposvátnější
strom ze všech dřevin. Byl pro
ně symbolem života a síly, věřili, že chrání před zlem a černou magií. Dubové větvičky
svázané červenou nití nebo
pentlí ochraňovaly keltský příbytek před zlou mocí. Nikdo se
neodvážil ulomit větve nebo
otrhat žaludy, aniž by stromu
za to nepřinesl nějaký dar, ať
už dárek položený ke kořenům
nebo alespoň duchovní poděkování pronesené s rukama
položenýma na kmen stromu.
Některé keltské tradice převzali i Slované, dubů si vážili
a chránili je. Možná bychom
si z nich ve vztahu dřevinám
mohli i v dnešní moderní době
v mnohém vzít příklad.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Turisté opět
s čtyřlístkem
Již po sedmnácté přivítali hornodatyňští
turisté Nový rok charitativní akcí Klubu českých turistů Novoroční čtyřlístek.
I tentokrát se sbírka setkala se solidním
zájmem. V hospodě U Brbloně, která byla
tradičně hlavním cílem první procházky
po silvestrovských oslavách, se sešlo asi
150 kamarádů a sousedů. Na sbírku mezi
sebou vybrali 5182 korun. Výtěžek Novoročního čtyřlístku je určen na budování turistických tras pro hendikepované. Sbírka
se koná v celém Česku od 1. ledna 2004.
Vlastimil Kusák
KČT, odbor Horní Datyně
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Příměstské
tábory
pro děti
Dům dětí a mládeže Vratimov získal
dotaci pro projekt Příměstské tábory
v DDM Vratimov. Dotace bude poskytnuta z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU.
Smyslem projektu je nabídnout osobám pečujícím o děti ve věku od 5 do 15
let možnost umístit děti v době školních
prázdnin na příměstské tábory a tímto
způsobem zajistit péči o děti v době
běžné denní pracovní doby. Příměstské
tábory rodičům umožňují lépe skloubit svůj rodinný život s plněním pracovních povinností. Projekt se dotkne
příměstských táborů konaných do 30.
května 2022.
Peníze z dotace využije DDM Vratimov zejména k pokrytí personálních
nákladů spojených s péčí o děti (táboroví vedoucí a animátoři) a na pořízení nového vybavení pro příměstské
tábory. Díky dotaci si DDM například
může dovolit prodloužit provozní dobu
příměstských táborů od 7 do 17 hodin.
Z dotace je hrazena výrazná část nákladů, které by jinak byly zahrnuty v ceně
tábora a platili by je rodiče. Příměstské
tábory tak zůstávají cenově dostupné.
Podmínkou pro čerpání dotace je však
plnění administrativních povinností,
jako je například shromažďování statistiky o rodičích, kteří příměstské tábory
využívají. Další podmínkou je uzavření
smlouvy s rodiči na účast dítěte na příměstském táboře a doložení vazby rodičů na trh práce. Tato smlouva se uzavírá při přihlášení na první příměstský
tábor a platí celý školní rok. Při účasti
dítěte na více příměstských táborech ve
stejném školním roce není potřeba již
smlouvu znovu uzavírat.
Více informací naleznete v nabídce
u jednotlivých příměstských táborů:
http://www.ddmvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy.
Informativní schůzky:
27. 1., 3. 2., 2. 3. 2020 vždy od 18 hod.
v DDM Vratimov.
Mgr. Lenka Havrdová
projektová manažerka DDM Vratimov

únor 2020

Jsme ve finále! Podpořte naše
projekty v prodejnách Tesco!
Dům dětí a mládeže Vratimov podal žádost o dotace u Nadace Tesco ve výzvě Vy
rozhodujete, my pomáháme.
Nadace Tesco obdržela celkem 608 projektových žádostí. Naše projekty Mezigenerační piknik a Mezigenerační mosty
hodnotitelé zařadili mezi tři nejlepší v jednotlivých mikroregionech a postoupily do
hlasovací fáze projektu.
Od 20. ledna do 16. února budou mít
zákazníci Tesco možnost hlasovat pro
náš projekt v prodejnách Tesco Ostrava-Hrabová (projekt Mezigenerační piknik)
a Tesco Frýdek-Místek v ulici Příborské
(projekt Mezigenerační mosty), případně
v dalších prodejnách v mikroregionu. Při
každém nákupu zákazníci obdrží žeton,
který následně využijí pro hlasování ve
speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní zóny.

Získané peníze máme v plánu použít na
společné akce seniorů a mládeže, při kterých se budou tyto dvě generace společně
učit, vzájemně si pomáhat, hrát si, bavit se,
sportovat a třeba i piknikovat. Ale hlavně
budou stavět mosty přes mezigenerační
propast.
O nejvyšší nadační příspěvek ve výši
30 tisíc korun budeme usilovat společně
se dvěma dalšími postupujícími projekty. Více informací o dalších finalistech,
prodejnách v našem hlasovacím regionu
a sčítání bodů bude postupně zveřejněno
na webových stránkách programu: https://
itesco.cz/pomahame/.
Budeme moc rádi, když svým žetonem
podpoříte právě náš projekt.
Mgr. Lenka Havrdová
projektová manažerka DDM Vratimov

Akce Domu dětí a mládeže
Týden naruby
Víte, co se vaše dítě naučilo v kroužku? Jak probíhá jejich hodina? Ne?
Tak my vám to ukážeme. Lépe řečeno:
Vezmou si vás do parády vaše děti!
Připravili jsme Týden naruby, kdy
můžete přijít do kroužku, který vaše dítě
navštěvuje, a pod jeho vedením si něco
vyrobit, zatancovat, sestrojit nebo zahrát. Využijte jedinečné možnosti vrátit
se do dětských let. A nezapomeňte si
přezůvky.
Akce se bude konat v týdnu od 3. do
7. února v DDM Vratimov a všech pobočkách. Děti si připraví program pro
své rodiče a za pomocí vedoucího jej
zrealizují. Rodiče získají nové znalosti
a dovednosti a zjistí, jak jejich dítě tráví
čas.
Těší se na vás děti a vedoucí kroužků.

Jarňáky – příměstský tábor
V termínu jarních prázdnin od 10. do
14. února pořádáme pro děti ve věku od
7 do 10 let příměstský tábor plný aktivit,
soutěží a her. Navštívíme společně za-

jímavá místa, čeká nás bazén a spousta
různých her. Nabízíme posledních pár
volných míst.
Bližší informace:
Klára Pastorková, 607 516 197,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Ples bez kravat
Členové Dětského zastupitelstva města Vratimov připravují v sále Společenského domu Vratimov ples pro mladé ve
věku 12 až 17 let, který se bude konat
v sobotu 29. února od 17:30 do 21 hodin. Bude se pouštět hudba všech možných žánrů, bude možné se pobavit při
zábavných soutěžích a samozřejmostí
bude výherní tombola. Kravata povinná
není, ale formální společenský oděv ano.
Vstupenky lze zajistit u členů DěZMV.
Bližší informace:
Věra Pacíková, 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.

Renáta Böhmová
DDM Vratimov

Najdete nás na Facebooku
https://www.facebook.com/DDMVratimov/
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Městská

knihovna
VRATIMOV

Městská knihovna informuje

Ohlédnutí za rokem 2019
•
•
•
•
•
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5 obsluhovaných knihoven,
617 registrovaných uživatelů
(z toho 198 do 15 let),
27 721 výpůjček,
7790 fyzických návštěvníků půjčujících si knihy,
98 kulturních a vzdělávacích akcí
pro 3822 návštěvníků.

Připravujeme
V březnu nás navštíví spisovatelé Klára
Smolíková a Jiří Walker Procházka, kteří představí žákům své workshopy. Klára Smolíková se uvede tématem Spolkla
mě knihovna a Jiří Walker Procházka nás
provede fantastickými světy.

Výstava
Zveme na výstavu fotografií Jolany
a Tomáše Doležalových s názvem Barvy
Islandu, kterou můžete zhlédnout v chodbičce knihovny od 6. února do 31. března.

Nejbližší akce
• S knížkou do života – Bookstart. Akce
pro rodiče s dětmi do 3 let – 21. února.
• Čteme s nečtenáři. Akce pro rodiče
s dětmi do 6 let – 3. března.
• Noc s Andersenem – 27.–28. března.
Přihlášky k Noci s Andersenem si vyzvedněte v knihovně a odevzdejte do
12. března.

Místní knihovna
Horní Datyně
informuje
Zveme vás na výstavu fotografií s názvem Osobní a nákladní doprava v Horních Datyních, kterou připravil Vladimír
Kuchař.
Výstava potrvá od 20. ledna do
27. dubna. Zhlédnout ji můžete v půjčovní době v pondělí od 14 do 17 hodin.
Městská knihovna Vratimov
Marika Zajíčková

Nejlepší školní knihovnu na Ostravsku
najdete ve Vratimově
Již tradičně se v říjnu, Měsíci školních knihoven, pořádají
nejrůznější akce. V Základní
škole na Masarykově náměstí
byla nejen rozšířena půjčovní
doba pro žáky, ale proběhlo
i tzv. Knížkobraní. V rámci
této akce měly děti možnost
věnovat školní knihovně své
odložené knihy, které jsou
v zachovalém stavu a mohou
si je tak přečíst i další děti.
V letošním školním roce se
k připomenutí Měsíce školních knihoven rozhodl připojit i Odbor školství a sportu
Magistrátu města Ostravy
a vyhlásil ve spolupráci se Základní školou Provaznická 64
v Ostravě-Hrabůvce soutěž O
nejlepší školní knihovnu. Žáci
měli za úkol pod vedením své
školní knihovnice kreativně
představit svou školní knihovnu.
Dne 10. ledna došlo v sále
Knihovny města Ostravy
k prezentaci jednotlivých prací a k slavnostnímu vyhlášení
výsledků. Knihovnu ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí
představily ostatním soutěžícím a porotě žákyně 9. B
Denisa Kadurová, Eva Pieronkiewiczová, Tereza Sedláčková a Antonie Zipserová.

Úspěšné vratimovské žákyně a jejich pedagogický doprovod.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

Tým vedla učitelka Pavlína
Kožušníková, která je vedením
školní knihovny pověřena.
Z jejich vystoupení se přítomní dozvěděli, že naše školní knihovna má k dispozici
celkem dvě menší místnosti,
které jsou vybavené moderním
nábytkem a počítačem s knihovním systémem Lanius.
Zhruba 4200 knih, časopisů
a CD si žáci i učitelé mohou
půjčit v pondělí, ve středu a v
pátek v době velké přestávky.

Nejvíce však děvčata porotu
zaujala akcemi, které školní
knihovna pořádá na podporu
čtenářské gramotnosti žáků.
Mezi celoškolní projekty patří
Záložka do knih spojuje školy
a Přehlídka scénického čtení.
K nejpopulárnějším aktivitám
patří Noc s Andersenem, Food
Day a čtenářský klub. S využitím knihovního fondu se žáci
zúčastňují nejrůznějších literárních a historických soutěží,
např. Lidice 21, Čertovské po-

hádky, Rosteme spolu, Křížem
krážem Slezskou branou a dalších. Ve školní knihovně si
lze objednat knihy z katalogů
klubů mladých čtenářů jednotlivých nakladatelství. Na mnoha projektech školní knihovna
spolupracuje s Městskou knihovnou ve Vratimově.
Dopoledne mělo pro naši
školu šťastný konec, protože
vratimovská školní knihovna byla vyhlášena jako jedna
ze dvou nejlepších školních
knihoven na Ostravsku a obsadila tak 1. místo. Kromě
věcných darů, knih a sladkostí
knihovna obdržela poukaz na
zakoupení nových knih.
O kulturní program se v průběhu slavnostního dopoledne
postarali studenti Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity.
Dopoledne pak vyvrcholilo
exkurzí do prostor Knihovny města Ostravy, do kterých
nemá běžný čtenář přístup.
Kromě ocenění si zástupci ZŠ
Masarykovo náměstí odvezli
také mnoho nápadů a inspirace, které načerpali na setkání
s ostatními účastníky akce
a které mohou uplatnit v dalším rozvoji školní knihovny.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Masarykovo náměstí
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Mateřská škola získala titul
Mateřská škola je od roku 2015 zapojena v soutěži Živá zahrada, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody. Jelikož
v posledních letech nastal významný úbytek řady běžných živočichů a mizí i zvířata, která žila po staletí v blízkosti člověka,
např. vrabci, vlaštovky, strnadi, čápi černí,
různé druhy motýlů a brouků, proto Český
svaz ochránců přírody motivuje veřejnost
k úpravám zahrad tak, aby sloužily i k potřebám volně žijících živočichů.
Mnoho živočichů v naší krajině spadá
do kategorie ohrožených, silně ohrožených
nebo kriticky ohrožených. I když příčiny
tohoto úbytku nejsou zcela známé, je pravděpodobné, že jednou z nejvýznamnějších
je změna péče o zahrady. Ty se stále více
izolují nepropustnými ploty, mizí z nich
ovocné stromy, přibývají nepůvodní druhy
rostlin, intenzivně se sečou trávníky a používá se více chemických prostředků a nevhodná technika. Soutěž spočívá v jarním
a zimním pozorování a mapování předepsaných druhů či skupin živočichů. V určené dny května a prosince jsme příslušné
druhy na naší školní zahradě pozorovali
a svá pozorování zaznamenali do mapovací karty. Mezi druhy ptáků, které jsme
v jarním kole nejčastěji zaznamenávali,
jsou pěnice pokřovní a černohlavá, brhlík
lesní, rorýs obecný, rehek zahradní, vrabec
polní a domácí, sýkora modřinka, sýkora
koňadra, hrdlička zahradní, straka obecná.
Z řad motýlů to byly babočky paví oko,
babočky kopřivové, žluťásek čičorečkový.
Z brouků se hojně vyskytuje ruměnice pospolná a střevlík měděný. V zimním kole
mapování se na zahradě vyskytují kosi černí, vrabci domácí, polní, sýkory modřinky,
koňadry, havrani polní, hrdličky zahradní.

Děti z mateřské školy Vratimov, které pečují o Živou zahradu.

Důležité bylo, aby naše zahrada v pětiletém období dosáhla za některé tři roky
součet alespoň 50 bodů. Podařilo se a po
jarním mapování, kdy nám bylo připsáno
12 bodů, jsme dosáhli bodového hodnocení 51.30 bodů. Získali jsme titul Živá zahrada – dřevěnou tabulku, kterou umístíme
v prostorách naší školní zahrady.
To, že se na naší školní zahradě vyskytuje spousta živočichů, není náhoda. Je
to tím, že na ní máme instalovány ptačí
budky, čmelín, hmyzí hotel, ještěrkovník,
ježkovník. Vodní plocha jezírka přispívá
k výskytu vážek a vodního hmyzu. Důležitá je péče dětí, a to jak v letních měsících, kdy doplňují vodu do pítek pro ptáky

Foto: MŠ Vratimov

a motýly, tak i v zimě, kdy přikrmují ptáky
na krmítku. Zahrada se také může pyšnit
velkým množstvím vzrostlých stromů,
kvetoucích keřů a bylinek, které děti pěstují na svých záhoncích.
Péče o prostředí naší školní zahrady je
také součástí mezinárodního programu
Ekoškola, který koordinuje vzdělávací
centrum Tereza a ve kterém jsme dlouhodobě zapojeni. Získaného ocenění si velmi
vážíme a budeme se i nadále snažit, aby
naše zahrada byla místem, kde budeme
moci pozorovat co největší množství živočichů.
Bc. Simona Gajdová
MŠ Vratimov

Sokol zve na Šibřinky

Na Minišibřinkách si děti zatančí i zacvičí.

Nový rok přišel nedávno a s ním vratimovský
Sokol svým příznivcům i všem ostatním přeje rok
dobrý, zdravý a plný radosti z pohybu. Také chceme
touto cestou poděkovat všem spolkům za spolupráci
v uplynulém roce a především zájmové komisi, zastupitelstvu a radě města za finanční i lidskou podporu.
Leden je pro Sokol měsícem příprav na chystané
akce počátkem února, což jsou každoročně Šibřinky. Přijďte se s námi veselit a ochladit na maškarní
ples v sobotu 1. února od 19:30 hodin do Sokolovny,
neboť téma tohoto 23. ročníku je Sněhové království
– globálnímu oteplování navzdory. V neděli 2. února od 16 hodin se těšíme na naše nejmenší, kterým
„maškarák“ v Sokole přinese jak tančení, tak samozřejmě cvičení. Nezapomeňte proto dětem přibalit
sportovní převlečení a obuv.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Irena Heinichová, cvičitelka pro rodiče a děti
Foto: Sokol Vratimov
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Učíme se spolu – čtenářská dílna
Velcí a malí kamarádi ZŠ Datyňská pokračují ve společných aktivitách. Jednou
z nich bylo motivační čtení, které si velcí
kamarádi připravili pro své mladší svěřence z prvního ročníku. Celá akce měla malé
čtenáře motivovat ke čtení.
Žáci 4. A si ve smíšených skupinkách připravili tři klasické pohádky – Červená Karkulka, Sněhurka a sedm trpaslíků a Jak se
Honza učil latinsky. Děti trénovaly správný
přednes, plynulost čtení, práci s hlasem.
Velkým překvapením pro malé kamarády byly loutky, které si děti pro zpestření
a hlavně pro udržení pozornosti během čtení přinesly z domu. Po přečtení pohádek si
velcí kamarádi sami připravili pracovní list,
na kterém byly zajímavé úkoly. Čtvrťáci
četli prvňáčkům zadání a splněním úkolů si
ověřili, že všichni dávali během jejich čtení
dobrý pozor, což byla pro čtenáře ta nejlepší odměna.

Společné vánoční tvoření
Poslední školní den v roce 2019 jsme

Tak to vypadá, když čtvrťáci učí prvňáčky. Na snímku motivační čtení pohádky s doprovodným
pohybem loutek.
Foto: ZŠ Datyňská

si společně vytvořili vánoční pytlíček.
Čtvrťáci pomohli žáčkům 1. A a 1. B s obkreslováním šablon, stříháním a zdobením
papírových pytlíků. Malí kamarádi si pak
s radostí nesli domů společně vytvořený
vánoční pytlík třeba na dobrotky. Bylo hezké pozorovat spolupráci žáků, soustředěnou

pozornost prvňáčků k velkým a hrdou zodpovědnost těch větších. Děti se těší na další
společné akce v novém roce 2020. Držme
jim place, ať se jim spolupráce daří a stále
jsou na ni tak pyšni, jako byli doposud.
Naděžda Macková
ZŠ Datyňská

Co si přivezli žáci z vánoční Vídně
Advent je obdobím očekávání příchodu
Ježíška. Mnohým z nás dá velkou práci vymyslet, jakým dárkem bychom udělali radost svým blízkým, čím bychom je nejvíce
potěšili. Aby to měli žáci 6. až 9. tříd ZŠ
Masarykovo náměstí jednodušší, rozhodly
se jejich učitelky letos navštívit vyhlášené
vánoční trhy ve Vídni. Hlavními organizátorkami zájezdu byly ředitelka Mgr. Martina Pelikánová a učitelka jazyka německého
Mgr. Irena Velčovská.
Svou návštěvu Vídně ve čtvrtek 12. pro-

since žáci se svým pedagogickým doprovodem začali procházkou historickými
místy hlavního města zaniklé habsburské
monarchie, o kterých se učili v hodinách
dějepisu. Viděli Hofburg, ulici Graben, katedrálu svatého Štěpána, císařskou hrobku,
Café Sacher. Procházkou po Ringstrasse
se dostali k Uměleckohistorickému muzeu
na náměstí Marie Terezie, na kterém si
prohlédli sochu této nejslavnější habsburské panovnice, jejíž popularitu u žáků
velmi zvýšil seriál o jejím panování, kte-

Společný snímek na hlavním schodišti Uměleckohistorického muzea ve Vídni.
Foto: Mgr. Irena Velčovská, ZŠ Masarykovo náměstí

rý na přelomu roku uvedla Česká televize.
V průběhu návštěvy Uměleckohistorického muzea mohly děti obdivovat egyptské
muzejní sbírky, galerii obrazů i numizmatický kabinet všech mincí, kterými se v minulosti platilo na rakouském území. Nejvíce obrazů i užitkových předmětů v tomto
muzeu pochází z doby renesance a baroka.
Celá adventní návštěva Vídně pak vyvrcholila návštěvou vánočních trhů, které
se konaly hned na několika vídeňských
náměstích. Mezi ty nejslavnější patří trhy
před radnicí. Počáteční rozpaky z jazykové bariéry brzy opadly, protože žáci zjistili, že se s prodávajícími pohodlně domluví nejen jednoduchou němčinou, ale taky
anglicky a s některými dokonce i česky.
Děti nakoupily nejrůznější ručně vyrobené vánoční dárky, suvenýry i vyhlášené
dobroty. Někteří žáci 8. třídy si odnesli
o jeden nezapomenutelný dárek z Vídně
navíc. Pod stromem ozdobeným baňkami
ve tvaru červených srdíček byli požádáni,
aby natočili na mobil mladého muže, jak
žádá svou vyvolenou o ruku. A když pak
při nástupu do autobusu na zpáteční cestu
začaly padat veliké sněhové vločky, už asi
nikdo z účastníků zájezdu nezapochyboval, že je čekají pohádkové Vánoce plné
lásky a těch nekrásnějších vánočních překvapení.
Za pedagogický dozor
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Masarykovo náměstí
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Babičko, dědečku, nebojte se angličtiny
Celá třída 4. A pekla loni v pátek 13. prosince bábovky a buchty pro pozvané hosty.
Děti si totiž na pondělí 16. prosince pozvaly svou babičku či dědečka, aby jim ukázaly, co vše už zvládnou v angličtině. Prarodiče tak měli jedinečnou příležitost vidět
svá vnoučata v akci, poznat jejich spolužáky a kamarády. Svou návštěvu využili také
k procházce po škole a zavzpomínali, jak
se škola za ty roky změnila.
Naše vzácné hosty jsme usadili v jídelně
školy a děti je pohostily dobrotami, které
upekly, kávou či čajem. Na dveřích jídelny
si mohli prarodiče prohlédnout fotografie
z pátečního pečení a ocenit tak snahu dětí.

Občerstveni hosté se pak společně se
svými vnoučaty pustili do rozličných úkolů
v anglickém jazyce. Nejdříve jsme se anglicky pozdravili a děti zazpívaly písničku
Anglická abeceda, při které si zopakovaly názvy jednotlivých hlásek. Následoval
první úkol, najít na pracovním listu spelovaná – hláskovaná slova. Poté jsme si společně zopakovali barvy a zahráli hru – Kdo
je originální? Hledali jsme slovní spojení,
které neměl nikdo jiný. Pokračovali jsme
soutěží ve vyhledávání přečtených a slyšených čísel. Správným řešením byl stejný
společný obrázek. Všichni jsme se pobavili při pantomimě anglických sloves. Za

Do pečení se zapojili i kluci.

Čtvrťáci se svými prarodiči pózují ke společné fotografii.

odměnu zazpívaly děti svým hostům zimní
písničku o sněhulákovi a společným zpěvem písně Merry Christmas jsme se rozloučili.
Děti poděkovaly svým hostům za návštěvu a na památku na setkání jim věnovaly
vlastnoručně vyrobený keramický vánoční
svícen ve tvaru kapra.
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem babičkám a dědečkům, kteří si našli
čas a přišli zkusit s vnoučaty něco nového
či netradičního. Těším se, co společně vymyslíme příště.
Naďa Macková
ZŠ Datyňská

Babičko, dědečku, dobrou chuť!

Foto: ZŠ Datyňská
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Děti si odvezly z muzea andělíčky i hezké zážitky
Pokud si myslíte, že muzeum je nuda,
jste na omylu. Potvrdit by vám to mohli
žáci 2. a 3. třídy ZŠ Masarykovo náměstí,
kteří strávili poslední školní den minulého
roku v sídle Ostravského muzea v budově
staré ostravské radnice na Masarykově náměstí. Rozděleni do třech skupin v doprovodu učitelek a průvodkyň prošli během
dvouhodinové prohlídky přírodovědné
sbírky vybavené interaktivními prvky
v podobě dotykových obrazovek, zvětšovacích skel či nahrávek zpěvu zástupců
ptačí říše a prozkoumali menší mineralogickou sbírku nerostů, hornin a zkamenělin pravěkých trilobitů, přesliček a plavuní
nalezených na území ostravsko-karvinské
uhelné pánve. Zaujaly je nálezy mamutích
klů nebo kopie ženských figurek starých
desítky tisíc let známých pod jménem Venuše.
V další části muzea děti viděly loutky
z místního loutkového divadla a navštívily
výstavu „igráčků“, oblíbených postaviček
a hraček vyráběných kdysi firmou IGRA.
Zaujala je také výstava pohádkových hrdinů, artefaktů, budov, detailů či modelů
inspirovaných dílem bratří Grimmů. Tady
průvodkyně děti seznámila s různými variantami pohádek O perníkové chaloupce,
Sněhurce, Šípkové Růžence, Neposlušných kůzlátkách či méně známých příběhů
Bratříček a sestřička, Bělinka a Růženka

Vratimovské děti s „muzejními“ andělíčky.

nebo Hvězdné tolary. Při rozhovorech děti
odpovídaly na otázky, dokončovaly myšlenky, při čemž některé z nich svou znalostí pohádkových dějů a také svým uměním
je dovyprávět překvapily nejen průvodkyni, ale i samotné učitelky. Na závěr žáci
zhlédli videoprojekci pohádky O perníkové chaloupce.
A protože muzeum pořádá pro děti i tvůrčí dílničky, byla poslední částí programu

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

výroba andělíčků, které si pak žáci mohli
odvézt domů jako malý dáreček a pěknou
vzpomínku na netradiční a zajímavý den.
Závěrem stojí za zmínku, že celý program
v muzeu se nejen všem moc líbil, ale také
to, že jeho cena byla překvapivě příznivá,
a tak dostupná pro všechny žáky.
Za ZŠ Masarykovo náměstí
třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Nelly Kavalová

Výstava betlémů byla nádherná
Vánoce, v našem kulturním prostředí
pravděpodobně největší svátky roku, jsou
pevně zakotveny v dějinách i v současnosti ve vědomí i v srdcích každého z nás.
Jedním z náboženských symbolů Vánoc je
betlém představující zrození Ježíše Krista,
který je velice často znázorňován různými
umělci.
Prohlédnout si celou řadu betlémů
měly možnost děti ze školních družin 2
a 3 ZŠ Datyňská, které navštívily v úterý

17. prosince na Slezskoostravském hradě v Ostravě devatenáctý ročník unikátní
výstavy betlémů sestavené z děl umělců
z celé České republiky i sousedního Polska. K vidění byla například část z dosud
neprezentované sbírky Třebechovického
muzea betlémů, betlémy z rozsáhlé sbírky
Jaroslava Valenty, keramický betlém keramičky Hany Pěchulové z Opavy, velký
keramický betlém keramičky Ivy Ryškové z Trojanovic, dřevěný havířský betlém

Betlémy na výstavě byly z různých materiálů,
vyrobené různými technikami, ale všechny krásné a kouzelné.

řezbáře Tomáše Kudelniaka z Petřkovic,
unikátní dřevěné plastiky a reliéfy lidového řezbáře Jana Čončka či rybí betlém Jana
Czupryniaka z Polska. Pohádková vánoční
výzdoba, kterou připravila Pavla Vítková,
byla opravdu překrásná.
Dětem se na výstavě moc líbilo, domů
odcházely plné vánočních dojmů a nadýchané předvánoční atmosférou.

Vratimovské děti před vstupem do Slezskoostravského hradu.

Foto: ZŠ Datyňská

Vychovatelky ŠD Mgr. Dagmar Demběcová,
Bc. Alena Slonková
a asistentka Trčková Kamila
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Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).
Dlouhodobé soutěže stolních tenistů zahájily 11. ledna svou
druhou polovinu. Naše družstvo mělo doma o titul bojující favorizovaný Frýdlant a ačkoli Vratimov již prohrával 4:8, nakonec
zápas skončil zaslouženou remízou 9:9.

Aktuální ligová tabulka:
1. KST Nový Jičín

12 10

1

1

111:62 33

2. TTC Frýdlant

12

8

2

2

110:65 30

3. TTC Ostrava-Poruba

12

7

3

2

107:79 29

4. TJ Ostrava KST

12

7

1

4

94:77 27

5. TTC Bolatice

12

6

2

4

100:79 26

6. DDN Valašské Meziříčí

12

6

2

4

98:89 26

7. SK Přerov

12

6

1

5

89:83 25

8. TTC Siko Orlová

12

5

3

4

104:84 25

9. SK Svinov

12

3

0

9

64:106 18

12

2

1

9

62:110 17

11. TJ Sokol Olomouc

12

2

0

10

68:111 16

12. KST Jeseník

12

2

0

10

52:114 16

10.

TTC MG Odra GAS
Vratimov

Příští utkání sehraje Vratimov doma proti lídru soutěže Novému
Jičínu a Valašskému Meziříčí. O víkendu 22. a 23. února hraje
Vratimov doma proti Orlové (ve 14 hodin) a proti Svinovu (v 10
hod.).
Jinak v prosinci 2019 proběhl v naší herně tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenisu žáků, a to jak registrovaných, tak neregistrovaných, a potom hlavní soutěž, populární Vánoční turnaj mužů.

Výsledky:
Neregistrovaní žáci Registrovaní žáci Turnaj mužů
1. Matyáš Lacina
2. Filip Tichý
3. Jan Šindler

1. Tomáš Kolpak
2. Adam Pravda
3. Dominik Andris

1. Filip Válek
2. Petr Olbricht
3. Daniel Unzeitig

V neregistrovaných žácích na sebe upozornil nový žák Matyáš Lacina, který v napínavém finále porazil 3:1 Filipa Tichého.

Vítězové Vánočního turnaje v kategorii neregistrovaných žáků.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Oba dva, ačkoli s ping-pongem
teprve začínají, jsou velice nadanými hráči. Vyvrcholením
žákovských soutěží bylo finále
registrovaných žáků, které vyhrál Tomáš Kolpak nad Adamem Pravdou 3:0. Ačkoli tomu
výsledek nenapovídá, i toto závěrečné utkání bylo velice vyrovnané, neboť se rozhodovalo
vždy až v koncovkách jednotlivých setů.
Turnaj mužů vyhrál překvapivě mladý Filip Válek, který postupně porážel všechny
papírově lepší soupeře z „A“
družstva a nakonec ve finále
zdolal stále se lepšícího Petra
Olbrichta.
Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního
tenisu TTC MG Odra GAS
Vratimov

Vítězové Vánočního turnaje v kategorii registrovaných žáků.

Přípravná utkání fotbalistů
První mužstvo fotbalového klubu FC Vratimov sehraje
v únoru čtyři přípravná utkání na umělé trávě (UMT). V sobotu
1. února od 10 hodin se utká se Slovanem Havířov, o týden
en
později v sobotu 8. února ve stejný čas s Čeladnou, v pátek 14. února od 17:30 se střetne s Heřmanicemi, v sobotu
29. února opět od 10 hodin s Hlubinou. U posledně jmenovaného zápasu je možná změna hřiště.
Další dvě přípravná utkání na umělé trávě odehraje tým
Vratimov A v březnu. V sobotu 7. března od 10 hodin mu bude

soupeřem Bohumín, další sobotu 14. března rovněž od 10 hodin
Hrabová. V případě příznivého počasí je možná změna hřiště.
První letošní domácí mistrovské utkání odehraje družstvo
Vratimov
V
A v 1. A třídě, skupina B v sobotu 28. března
od 15:30 hodin s Albrechticemi, mužstvo Vratimov B nastoupí v rámci ostravského městského přeboru 29. března
od 10:30 hodin proti Michálkovicím.
David Huser
sekretář FC Vratimov

únor 2020
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Malí fotbalisté uzavřeli rok bronzem
Nejmenší naděje vratimovského fotbalu
z věkové kategorie U9 se rozloučily s fotbalovým rokem 2019 na domácím turnaji
v Paskově. Akce se kromě FC Vratimov
zúčastnila družstva FK Stará Bělá, 1. FC
Poruba, TJ Slavoj Rychvald a SK Ostrava
Lhotka. Celé klání ovládl tým z Poruby,
který zdolal ve finále družstvo Lhotky.
Vratimov se utkal v zápase o třetí místo s
týmem FK Stará Bělá, jemuž oplatil poráž-

ku ze základní části turnaje a v konečném
pořadí se usadil na třetím stupínku.
Závěrečné boje sledoval také starosta
Vratimova Martin Čech, který se ujal i závěrečného ceremoniálu vyhlášení vítězů.
Po ukončení turnaje se představila vratimovská školička, která odehrála svůj
mini turnaj a za svůj výkon byla odměněna nejenom potleskem rodičů a rodinných
příslušníků, ale také zlatými medailemi.

Závěrečného ceremoniálu se ujal starosta Vratimova Martin Čech.

„Zvláštní poděkování patří všem, kteří
se podíleli na organizaci turnaje. Jmenovitě jde o Lenku Hrdou, Kateřinu Žvákovou, Anetu Markusovou, Lukáše Brezulu
a Tomáše Klejnota. Ocenění si zaslouží
také všichni rodiče a fanoušci, kteří během
turnaje své ratolesti vzorně povzbuzovali,“
zdůraznili při hodnocení turnaje trenéři
FC Vratimov Radim Pešek a Tomáš Hrdý.
(red)

Družstvo U9 FC Vratimov se svými trenéry.

Foto: FC Vratimov

Dialog generací i národů
Máme k sobě blízko geograficky, lidsky i umělecky. Jsme
sousedy, které odděluje jen hraniční čára. Můžeme se vzájemně inspirovat, hledat společná témata k debatám o umění a příležitosti k dalším setkáním. Takové dojmy si odvážel z úterní

Ve Vratimovské galerii vystavují umělci z polské Lodže. Zleva: Maciej
Jabłoński, Martyna Berezowska, Tomasz Sobczak, Kamila Mastalerz
a Patryk Bławat.

(14. ledna) vernisáže výstavy
Polsko: Dialog generací Tomasz Sobczak, pedagog na
umělecké fakultě Vysokého
učení technického v polské
Lodži. Expozice ve Vratimovské galerii prezentuje
do 27. února obrazy a sochy
dvou přednášejících a tří studentů VUT Lodž. Můžeme
se tu seznámit s díly zkušených artistů i těch, kteří do
velkého světa umění teprve
pronikají. Vznikla tak zají- Kočička v životní velikosti upletená
Foto: KS
mavá studie a srovnání po- z drátků.
hledů různých generací, a to
v mezinárodním měřítku. Výstava má i jednu zajímavost. Snad
nejvíc obdivované byly totiž nápadité sochy ve tvaru hmyzu
a zvířat, vytvořené z namotaných drátků. Mohla by to být hezká inspirace třeba pro naše školáky. Stojí za zmínku, že výstava
vznikla z popudu polských studentů.
Vratimovská galerie je otevřena ve středu a čtvrtek od 16 do
19 hodin a během pořadů. Po domluvě na tel. 595 700 751 lze
otevřít i individuálně.
(red)
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Barevné snění Evy Faldynové
Přeji si, aby mé
obrazy vyjadřovaly klid, pohodu
a pocit naplnění.
Takové je umělecké krédo Evy
Faldynové, malířky a výtvarnice z Václavovic.
K malování tíhla
už jako dítě, pak
přišla na řadu Lidová konzervatoř
a výtvarné kurzy. Její inspirací a hlavním
tématem je příroda. Každému svému obrazu se snaží dát pozitivní energii, myšlenku
a barvu, díky nimž má každé její dílo svůj
unikátní příběh.
„Malování je mým celoživotním naplně-

Eva Faldýnová: Luční kvítí.

ním,“ říká malířka o své umělecké dráze.
„Uskutečňuji si svůj sen. Věřte, miluji snění…“
Eva Faldynová je členkou Sdružení
výtvarníků ČR, Galerie výtvarníků Čech
a Moravy, V-Klubu výtvarníků Frýdek-Místek a dalších uměleckých skupin. Její
obrazy lze obdivovat na výtvarných salonech, mezinárodních veletrzích současného umění, v galeriích a na výstavách doma
i v zahraničí.
Ve Vratimovské galerii bude Eva Faldynová vystavovat od 4. března do 7. května 2020. Vernisáž se uskuteční 3. března
v 17 hodin. Vratimovská galerie je otevřena vždy ve středu a čtvrtek od 16 do 19
hodin a během pořadů. Po domluvě na
tel. 595 700 751 je možné navštívit galerii
i mimo otevírací hodiny.
(red)

Kronika města Vratimova, část 96, rok 1947
Veškerá dělnická třída uvítala tento plán
s radostí a pochopením a plně se za vedení Národní fronty do budování zapojila.
A tak i naši občané pro lepší vzhled obce
dali se do práce mnohými úpravami (náměstí před národní školou a jinde).

Plánovací komise
Téhož dne (9. 1.) byla zvolena ve schůzi
Místního národ. výboru plánovací komise
z členů zastupujících tyto politické strany:
Za Komunistickou: Kalivoda Jan,
-“ - Sociál.demokrat.: Rafael Gabriel,
-“- Národní sociál.: Mišta Antonín
-“- Lidovou (křesťanskou): Štěrba Josef
-“- Svaz čsl. mládeže: Benda Ladislav
-“- Junák: Hop Miroslav

Náhrada válečných škod
Dne 9. ledna obdržela obec náhradu válečných škod při ústupu německých oku-

pantů v roce 1945 z Československa a to
výměrem Zemského úřadu v Brně ze dne
23. 12. 1946, čj. 6465/46-III. 18 ve výši
Kčs 100.000,-, které byly poškozeným občanům rozděleny.

Reontgenový přístroj
Místní nár. výbor zajistil reontgenovací přístroj po Němci Semerovi, zubnímu
techniku, který byl přidělen MUDr. Kozákovi v Místku. Následkem silných mrazů
25–28 stupňů byly velmi časté poruchy na
obec. vodovodu.

Předseda MNV Lukáš Mazáč
10. února 1947 odešel předseda MNV
Mazáč Lukáš do sanatoria na léčení (za
okupace byl jako člen Komunistické strany 4 roky v koncentračním táboře v Německu a vrátil se s velmi podlomeným
zdravím). V jeho funkci jej zastupoval
první nám. Mojžíšek Albert, řídící učitel
ve výslužbě.

Obecní dávka
Byla zavedena dávka z obytných a uživatelských místností a to: z obývacích
Kčs 50,-, z obchodních a provozoven Kčs
100,- a za hlídacího psa Kčs 180,- ročně.
Byl také povolen příspěvek Kčs 1.000,- na
vyvařování v mateřské škole.

Obecní sad
K žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL
byla propůjčena část obecního sadu u tělocvičny na rozšíření hřiště, které bylo také
po usnesení provedeno.

Volba předsedy MNV
Bednář Bohumil
Dne 14. června byla provedena volba předsedy MNV, ježto dosavadní nemocný Mazač
Lukáš se vzdal svého úřadu. Byli dva kandidáti: Bednář Bohumil, horník za Komunistickou stranu čsl. a Gellnar Emil, poštmistr
za stranu Národ. socialistickou.
(pokračování příště)

Pečujete o blízkého člověka po cévní mozkové příhodě?
Potom hledáme právě vás
Podělte se o své pocity a zkušenosti, co vám péče o blízkého po CMP dává a co vám bere. Co vás nejvíc trápí a co vám
pomáhá. Dejte vědět, které služby a podpora jsou užitečné a co
vám naopak chybí. Zapojte se do výzkumu Fakulty sociálních
studií Ostravské univerzity, která vytváří ve spolupráci s VŠB –
Technickou univerzitou Ostrava speciální webovou stránku, jež

nabídne prostor pro sdílení zkušeností s péčí o blízké po mrtvici
www.cmp-radce.cz.
Kontakt:
Miroslav Paulíček
e-mail: miroslav.paulicek@osu.cz.

(osu)
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Barevné snení

Evy Faldynové

_YHUQLViå_KRGLQ_

_YêVWDYDREUD]Ĥ_
| 4. 3. | 7. 5. 2020 |
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ve 20 hodin
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&HQD.đ | slosovatelná vstupenka
Welcome drink
9SĜtSDGČQHSĜt]QLYpKRSRþDVt
9S
9
9
9SĜ
SĜ
SĜ
SĜtS
tSDG
ttSD
SD
S
SDG
DG
D
GČ
ČQH
Č
ČQ
Q
QH
Q
QHSĜ
HS
SĜt
SĜt]
SĜ
Ĝtt]
ĜĜt]
t]Q
QLY
QLYp
LY
LYp
LYp
YpK
KRS
KR
RS
R
S R
S
RþD
Rþ
RþDV
þDV
þD
þ
DV
D
Vt
Program | Tombola
EXGH
EXG
E
EX
XG
XGH
XG
GH
HS
SUUUR
SUR
RJ
JUUDP
JUD
JUDP
UD
UD
DP
PS
SĜH
SĜ
ĜHV
ĜH
VXQX
VX
VXQ
XQX
XQ
X
Q
QX
XWWG
WGR
GR
G
GR
G
RY
YQL
YQ
QLWWĜQt
QL
WĜQ
WĜ
ĜQt
ĜĜQ
QttF
Q
FK
K
EXGHSURJUDPSĜHVXQXWGRYQLWĜQtFK
SUURV
SUR
SURV
S
UUR
RVWR
RV
WRU
WWRU
RU
RU
R
U 6SR
6SRO
6S
6
SRO
SRO
SR
R OH
HþHQ
Hþ
HþH
þHQ
þH
þ
HQ
H
Q
QVNpK
VNpK
VNp
V
VN
Np
NpK
N
pK
p
KR
RG
RGR
RG
G
GR
GR
RP
PX
PX
X
SURVWRU6SROHþHQVNpKRGRPX

Prodej vstupenek v sekretariátu MěÚ Vratimov
Ú
Tel.: 595 705 953

'LYDGHOQtVSROHþQRVW+iWDXYiGt
Ray Cooney:

VELKÉ LÁSKY V MALÉM
HOTELU
%Oi]QLYiNRPHGLHRWRPåHDQLþOHQYOiG\E\VLQHPČO]DþtQDWVYGDQRXVHNUHWiĜNRX

úWHUêEĜH]QD_KRGLQ
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3URGHMYVWXSHQHNRG~QRUDYSRNODGQČNXOWXUQtKRVWĜHGLVND
ÒKUDGDPRåQiLSĜHYRGHP,QIRUPDFHQDWHO

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
FUêGHFNi1000/48 | tel_ZZZNVYUDWLPRYF]_IDFHERRNFRPNVYUDWLPRY
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A
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EĢH]QD_KRGLQ_6SROHĀHQVNìGĪP
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
FUêGHFNi1000/48 | WHO.: 595 700 750-4 | ZZZNVYUDWLPRYF]_IDFHERRNFRPNVYUDWLPRY
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Klub českých velocipedistů
Kousek od našeho města, přes řeku Ostravici, v Hrabové působí
od roku 2013 znovuobnovený spolek Klub českých velocipedistů,
který vznikl roku 1906. V roce 1950 jeho činnost zanikla a dlouhou dobu nefungoval. Naštěstí díky pár nadšencům začal opět organizovat řadu akcí. Předpokládám tedy, že řada z nás již měla
možnost se s cyklisty na historických kolech setkat. Jsou to lidé
zapálení pro věc a podporovatelé dobročinných aktivit. Takovou
v letošním roce bude též Cyklotour 2020 – Na kole dětem, kterou
podporuje rovněž město Vratimov. Peloton s účastníky k nám dorazí 27. května v 15:15 hodin. Město Vratimov a Klub českých
velocipedistů Hrabová tak podpoří charitativní akci na pomoc onkologicky nemocným dětem, kterou již 10 rokem pořádá nadační
fond Josefa Zimovčáka.
Klub českých velocipedistů přesunul do Vratimova také svůj
ples, na který jste srdečně zváni. Bližší informace najdete v inzertní části.
Za KČV Hrabová
Irena Heinichová, člen

Snímek ze 7. etapy Cyklotour 2019 – Na kole dětem, která se jela z Ostravy do Kroměříže za účasti mj. členů KČV Hrabová.
Foto: KČV

VZPOMÍNÁME
Dne 20. ledna 2020 by oslavil
75. narozeniny
pan

Jiří Adámek
a na 28. února 2020 připadá
24. smutné výročí jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Bratr Milan za celou rodinu.

Kdo naši maminku znal, vzpomene,
kdo ji měl rád, nezapomene.

Dne 21. února si připomeneme
3. výročí úmrtí
pana

Jiřího Králíka.
S láskou vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Ta bolest v srdci stále bolí
a nikdy se nezahojí.

Dne 12. února 2020 si připomeneme
4. smutné výročí úmrtí naší milované
maminky a babičky paní

Dne 28. února 2020 si připomeneme
4. smutné výročí úmrtí
paní

Marty Sumíkové.

Anny Svobodové.

Vzpomeňte s námi, kdo jste ji znali.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manžel Antonín,
syn Jiří a bratr Václav.

Dne 25. února uplyne 7 let,
co nás navždy opustil
pan

Jaromír Killinger.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 30. ledna to je 20 let,
kdy nám odešla naše maminka
a babička, paní

Zdenka Zahradníková,
která by 7. února oslavila
83. narozeniny. Vzpomeňte s námi.
Dcera Zdeňka s rodinou.

únor 2020
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KAM VE MĚSTĚ – ÚNOR
DATUM NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1. 2.

Fotbal: Vratimov A – Slovan Havířov

10:00

Umělá tráva, přípravné utkání, FC Vratimov

1. 2.

Šibřinky na téma Sněhové království

19:30

Sokolovna, maškarní ples, Tělocvičná jednota Sokol

2. 2.

Minišibřinky – dětský maškarní ples

16:00

Sokolovna, dětský maškarní ples, Tělocvičná jednota Sokol

5. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

5. 2.

Velké dobrodružství Čtyřlístku

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

6. 2.

Spolek seniorů – Výroční členská
schůze

15:30

Společenský dům, Spolek seniorů

6. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

7. 2.

Člověka nepochopíš

18:00

KD Horní Datyně, ochotnické divadlo, KS Vratimov

8. 2.

Fotbal: Vratimov A – Čeladná

10:00

Umělá tráva, přípravné utkání, FC Vratimov

12. 2.

Polsko: Dialog generací (vernisáž)

17:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

12. 2.

Přes prsty

19:00

Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

13. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

14. 2.

Fotbal: Vratimov A – Heřmanice

17:30

Umělá tráva, přípravné utkání, FC Vratimov

14. 2.

Ples Stonožka Ostrava

20:00

Společenský dům Vratimov, Stonožka Ostrava

15. 2.

O Kanafáskovi

10:00

Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov

15. 2.

5. volejbalový ples

19:00

Sokolovna Vratimov, ples, VK Vratimov

15. 2.

Ples MS Hubert

20:00

KD Horní Datyně, ples, MS Hubert Vratimov

19. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

19. 2.

Tajný život mazlíčků 2

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

20. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

21. 2.

Ples TJ Hrabová

20:00

Společenský dům, ples, TJ Hrabová

21. 2.

Ples ZŠ Datyňská

20:00

KD Horní Datyně, ples, ZŠ Datyňská

22. 2.

Stolní tenis: Vratimov – Orlová

14:00

Herna stolního tenisu, TTC MG Odra GAS Vratimov

22. 2.

Ples ZŠ Masarykovo náměstí

19:00

Společenský dům, ples, ZŠ Masarykovo náměstí

23. 2.

Stolní tenis: Vratimov – Svinov

10:00

Herna stolního tenisu, TTC MG Odra GAS Vratimov

23. 2.

Výroční členská schůze ZO ČSV

23. 2.

O kašpárkovi a ježibabě

10:00

Společenský dům, nedělní divadelní pohádka, KS Vratimov

23. 2.

Karneval ZŠ Masarykovo náměstí

15:00

Společenský dům, karneval, ZŠ Masarykovo náměstí

25. 2.

Tradiční čínská medicína v praxi:
Akupresura

18:00

Salónek Společenského domu, přednáška, KS Vratimov

26. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

26. 2.

Ženská na vrcholu

19:00

Kino Hvězda, romantická komedie, KS Vratimov

27. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

29. 2.

Fotbal: Vratimov A – Hlubina

10:00

Umělá tráva, přípravné utkání, FC Vratimov

29. 2.

3. ples velocipedistů

17:00

Sokolovna Vratimov, Klub českých velocipedistů v Hrabové

29. 2.

Ples bez kravat (pro mladé 12–17 let)

17:30

Společenský dům, Dětské zastupitelstvo města Vratimova

29. 2.

Pochování basy SDH Horní Datyně

20:00

Kulturní dům Horní Datyně, SDH Horní Datyně

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

9:00

DIVADLO

KD Horní Datyně, Český svaz včelařů, ZO Horní Datyně

SPORT

KINO

OSTATNÍ

