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Představujeme městský úřad

Řešíme separovaný odpad

Kalendáře – změna termínu!

Volby vyhrálo hnutí ANO 2011
před koalicí stran ODS a TOP 09
Posílení hnutí ANO 2011, významný podíl hlasů pro nově
vzniklou koalici stran ODS a TOP 09, raketový růst pirátů, volební úspěch strany Svoboda a přímá demokracie a ztráty pro
křesťanské demokraty a levicové subjekty – takový byl výsledek voleb do zastupitelstev krajů 2020 ve Vratimově. Zájem
o volby, které se konaly 2. a 3. října, byl poměrně značný.
Celkem přišlo letos k urnám 36,24 procenta voličů, to je o 3,56
procenta víc než v roce 2016.
Absolutním vítězem volebního klání na území města se stalo
hnutí ANO 2011, které získalo 31,31 % hlasů, tj. o 5,19 % více
než minule. Za ním se na pomyslné pásce umístila nově vzniklá koalice Občanské demokratické strany a TOP 09 s 12,26 %
voličské přízně. V roce 2016 získala ODS 4,29 % a TOP 09
2,41 % hlasů.
Významně posílila Česká pirátská strana, která „narostla“
z 3,05 % v roce 2016 na 11,64 % v roce 2020. Úspěch zaznamenala strana Svoboda a přímá demokracie, jíž voliči přisoudili 7,32 % hlasů. V minulých volbách nekandidovala. Ztráty
naproti tomu zaznamenaly strany Křesťanská a demokratická
unie – Česká strana lidová s 6,46 % hlasů (-0,94 %), Česká
strana sociálně demokratická s 6,32 % hlasů (-8,7 %) a Komunistická strana Čech a Moravy s 5,61 % hlasů (-6,24 %).
Mezi oba levicové subjekty se vklínila koalice Starostů a nezávislých (STAN), zelených a nezávislých kandidátů, která
získala 6,22 % podpory.
Těsně pod 5procentní hranicí nutnou pro vstup do krajského zastupitelstva skončilo uskupení Trikolóra hnutí občanů

Poděkování
Dne 2. a 3. října 2020 proběhly volby do zastupitelstev
krajů a Senátu Parlamentu České republiky. V našem městě
se volilo do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Volby
bohužel poznamenala přísná hygienicko-epidemiologická
opatření. Proto byl jejich průběh složitý jak na přípravu, tak
i samotnou organizaci. Bylo nutno zajistit dostatek dezin-
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(4,47 %) a Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 (3,71 %). Necelé
2 % hlasů získali Starostové pro kraj. Ostatní subjekty z celkem dvou
desítek volebních uskupení nezískaly ani jedno procento.
Podobně jako v kraji
Volby ve Vratimově do značné míry kopírovaly preference voličů
v ostatních moravskoslezských okresech. Také na krajské úrovni se vítězem voleb stalo hnutí ANO 2011 (30,24 % hlasů) před koalicí ODS
a TOP 09 (13,84 %) a piráty (11,86 %). Členy krajského zastupitelstva
se dále stali zástupci stran KDU-ČSL (9,57 %), SPD (7,68 %), ČSSD
(6,95 %) a KSČM (5,89 %).
(red)
fekčních prostředků a roušek, zorganizovat samotný volební akt tak,
aby byla dodržena všechna bezpečnostní opatření, a samozřejmě bylo
nutno zajistit i bezpečnost všech členů volebních komisí.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se v našem
městě na zdárném a bezpečném průběhu voleb podíleli. Zvláštní poděkování mi pak dovolte vyjádřit paní Aleně Knyblové, která měla
volby na starosti. Díky jejímu nasazení proběhl volební akt v klidu
a bez problému.
Bc. Martin Čech, starosta

Dobrovolní hasiči a služby opět v akci

Hasiči při komplexní dezinfekci zastávek. Foto: SDH

Říjnové vyhlášení nouzového stavu a zavedení zpřísněných protiepidemických opatření znamenalo pro vratimovské a hornodatyňské dobrovolné hasiče
jít opět spolu se zaměstnanci Vratimovských služeb do ostré akce. Za úkol měli
stejně jako na jaře zajišťovat plošné dezinfekce veřejných prostor. Představovalo
to pro ně dvakrát týdně vydezinfikovat všechna kontejnerová stání, autobusové
zastávky, odpočinkové plochy na náměstí, dětská hřiště a také hřbitovy. Určitě
velké množství práce. Přesto s nimi lze počítat i pro případ, že by soustředěná
ochrana před virem byla nutná také v listopadu.
Bc. Martin Čech, starosta
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Představujeme Městský úřad Vratimov

Odbor výstavby a životního prostředí
Odbor výstavby a životního prostředí má své sídlo v 2. patře
budovy Městského úřadu ve Vratimově. Jeho činnost zajišťuje
vedoucí odboru a pět samostatných referentů.
Pracovní náplň odboru si vyžaduje činnosti v terénu i následné
administrativní zpracování v kanceláři.
V oblasti stavební je tato činnost vykonávána pro území obcí
Vratimov a Repiště, v oblasti životního prostředí pak pouze pro
obec Vratimov.
Pracovní náplní odboru
na úseku stavebním je:
• Zajišťování činnosti obecného stavebního úřadu v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů.
• Zajišťování činnosti speciálního stavebního úřadu v souladu se
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
• Koordinování zpracování územního plánu města Vratimova
a zároveň i jeho změny.

Ze schůze Rady města
Rada města na svých schůzích mimo
jiné:
• schválila Řád veřejného pohřebiště Vratimov a Řád veřejného pohřebiště urnového
háje Horní Datyně,
• schválila objednávku na Dodání a montáž
kolumbária na hřbitově ve Vratimově,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce
malého rozsahu na služby Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) –
Obřadní síň v budově Městského úřadu ve
Vratimově,
• souhlasila s u zavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v rámci dotačního programu Podpora
aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok
2020/2021, na úhradu uznatelných nákladů na realizaci projektu Nechci! (2).
Bc. Martin Čech, starosta

POZOR – změna termínu!

• Vydávání koordinovaných stanovisek v souladu s vydanou
vnitřní směrnicí městského úřadu.
Pracovní náplní odboru
na úseku životního prostředí je:
• Zajišťování odpadového hospodářství města v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
• Zajišťování ochrany přírody a krajiny v souladu se zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
• Zajišťování odchytu toulavých psů a jejich umístění do psího
útulku.
• Vedení pasportu městské zeleně, zajišťování její průběžné
údržby a péče, realizace náhradní výsadby.
• Vydávání rybářských lístků v souladu se zákonem č. 99/2004
Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Renáta Palacká
vedoucí odboru VaŽP

Covid-19. Město informuje
Nouzový stav vyhlášený vládou ČR z důvodu ochrany obyvatel před onemocněním covid-19 sice končí 3. listopadu, očekává se ale, že minimálně část
protiepidemických opatření bude pokračovat. Městský úřad Vratimov v této
souvislosti:
- žádá všechny občany města, kteří jsou v karanténě, aby tuto informaci neprodleně oznámili městskému úřadu na e-mailovou adresu meu@vratimov.
cz nebo telefonicky na čísle 595 705 911,
- poskytuje pomoc lidem v karanténě a starším občanům, kteří mají problém
zajistit si potřebné nákupy či vyzvednutí léků; kontakt na telefonním čísle
607 225 927,
- prosí občany, aby z důvodu dynamicky se měnící situace sledovali aktuální
informace o činnosti městského úřadu a úředních hodinách pro veřejnost
s osobním kontaktem na webu města nebo městském facebooku,
- apeluje na občany, aby pokud není nutný osobní kontakt, řešili své záležitosti přednostně telefonicky, elektronicky nebo zasláním písemností; telefonní kontakty a e-mailové adresy na zaměstnance městského úřadu lze
najít na stránkách https://www.vratimov.cz/urad/zamestnanci/,
- žádá občany, aby z důvodu ochrany svého zdraví a zdraví ostatních spoluobčanů důsledně dbali všech nařízených opatření, omezení a doporučení
a dodržovali základní hygienická pravidla.
MěÚ

Kalendáře pro seniory až v prosinci

Vážení spoluobčané, vzhledem ke složité epidemiologické situaci ve společnosti (covid-19)
jsme, ačkoliv velmi neradi, nuceni zrušit naši společnou akci s vámi, a to Setkání zástupců
města se starší generací, konané každoročně v listopadu. Přesto bychom seniorům nad 70 let
rádi předali Vratimovské kalendáře na rok 2021, tentokrát s dětskými kresbami vzešlými ze
soutěže Vratimov mýma očima. Kvůli dále zpřísněným protiepidemickým opatřením jsme
ale nuceni přesunout termín jejich předání.
Budeme rádi, když si kalendáře vyzvednete v tyto dny:
• 1. prosince v Kulturním domě Horní Datyně v době od 9 do 16 h,
• 2. a 3. prosince v pokladně Kulturního střediska Vratimov od 8 do 17 h.
Budeme se těšit na setkání s vámi, jakmile to situace dovolí.

Bc. Martin Čech, starosta

Kresba: Albert Böhm
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Separovaný odpad ve Vratimově. První změny
na základě zpětné vazby od občanů
Během léta byly všechny kontejnery na
separovaný odpad ve Vratimově i v Horních Datyních označeny polepem s přímými kontakty na MěÚ. Občané tak mohli
rychle a jednoduše sdělit informaci o přeplněnosti kontejneru, případně o jiném problému.
Za sledované období od 1. 7. do 13. 10.
2020 jsme obdrželi od občanů asi osmdesát
podnětů. Děkujeme všem, kteří se do výzvy zapojili a zasílali nám informace a další připomínky. Všechny podněty eviduje
a statisticky vyhodnocuje zaměstnanec
z Odboru výstavby a životního prostředí
MěÚ Vratimov.
Pro vysvětlení, sledujeme trendy naplněnosti jednotlivých kontejnerů v daných lokalitách a jaký je počet dnů od nahlášení do
dalšího vývozu. Někteří občané pochopili
zpětnou vazbu tak, že nahlásí přeplněný
kontejner a následující den bude vyvezen.
Toto bohužel není technicky možné.
Po vyhodnocení všech dat jsme v první
fázi provedli tyto změny:
Kontejnery na plast. Aktuálně je vývoz
kontejnerů 1x týdně (úterý), některá stanoviště vyznačena hvězdičkou * jsou vyvážená 2x týdně (pátek). Přidali jsme druhý
vývoz pro tři stanoviště – č. 15, 42, 43 (Paneláky Na Příčnici I., U Školy a Kulturní
dům Horní Datyně).
Kontejnery na papír. Přidali jsme další
kontejner na stanoviště č. 18 a 43 (řadovky
Na Příčnici a Kulturní dům Horní Datyně).
Kontejnery na sklo. Zvyšujeme četnost
vývozu ze současného 1x za měsíc na 1x
za 3 týdny. Změna bude realizována od
1. 1. 2021.
Rozhodli jsme se vytvořit další stanoviš-

Použití polepů s kontakty na MěÚ na kontejnerech na separovaný odpad nese ovoce.
Ilustrace: RN

tě pro sídliště Na Příčnici „Horní Paneláky“, kde budou nově kontejnery pro plast,
papír, sklo.
Dále jsme na základě zpětné vazby od
občanů vytipovali pět
stanovišť, která nutně vyžadují úpravu,
zpevnění nebo ohraničení plochy. V rozpočtu pro rok 2021
vyčleníme finanční
prostředky na úpravu
těchto ploch. Některá
stanoviště jsou na pozemcích, která město
nevlastní, takže ještě musí proběhnout
jednání s majiteli.

V současné době je na území Vratimova a Horních Datyň celkem 50 stanovišť
pro separovaný odpad se 166 kontejnery
a 13 nádob na různé komodity (plast 65,
papír 55, sklo 46, 9 nádob na textil, 2 nádoby na elektro a 2 nádoby na jedlý olej).
Seznam všech stanovišť, počty jednotlivých kontejnerů a dny svozu je možné
najít na webových stránkách města v sekci
PRO OBČANY, záložka Odpady.
Ještě jednou děkuji občanům za zpětnou
vazbu, kterou i nadále sledujeme a další vyhodnocení stavu plánujeme v lednu
2021. Rád bych také poděkoval zaměstnancům odboru výstavby a životního prostředí za vedení a organizaci agendy.
Mgr. Radek Nitka,
radní města

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 11. listopadu 2020.
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.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení deváté, listopadové
Cílem naší dnešní procházky
nebudou dřeviny, žabky kuňky, korýši či jiná zvířena, ale
kytičky. Půjdeme pomalým vycházkovým krokem od budovy
městského úřadu podél cesty
Frýdecké až k obchodu Hruška
a povšimneme si, jak nám jeden z okrajů chodníku vykvetl.
Seznamte se, prosím… s trvalkovými pásy. Nebo chcete-li
trvalkovými záhony, v našem
případě trvalkovými štěrkovými záhony.
Štěrkové záhony jsou záležitostí poměrně mladou, moderní. Začaly se rozvíjet počátkem 21. století. Hlavním
důvodem jejich vzniku byla
snaha vytvořit spolehlivě rostoucí společenstvo vytrvalých
bylin, které snese suchá, osluněná, často i zaprášená stanoviště v extrémních podmínkách
města a dokáže nám tak svou,
v průběhu roku se měnící podmanivou krásou zpříjemnit
betonovoasfaltové
urbanistické prostředí. V posledních
letech bylo vytvořeno a v českých podmínkách odzkoušeno
několik desítek směsí rostlin
vhodných pro tyto účely. Některé dostaly krásná poetická
jména – např. Červánková prérie, Tanec trav či Stříbrné léto,
a neméně krásné jsou i jejich
výsadby. Nicméně nemusí se
použít již hotová směs, pokud
máte štěstí na šikovnou zahradní architektku, která sama složení kytiček vhodně navrhne,

I odkvetlé trvalky jsou dekorativní.

Bohatě kvetoucí kakosty v pozadí s kosatci.

jako to bylo v případě města
Vratimova. A tak nám pod
taktovkou paní architektky rozkvetl okraj chodníku. Úkolem
našeho záhonu bylo a stále je
nejen esteticky zkrášlit strohé
místo, ale také vytvořit jakési
pomyslné optické zábradlí,
oddělující chodník pro pěší od
značně frekventované komunikace. Skladba trvalek je navržena promyšleně tak, aby poutala zrak od jara do podzimu
a ani v zimě, na rozdíl od trávníku, pohled na ně neomrzel.
Rostlinky vykvétají postupně,
záhon se tak během roku stále
proměňuje a těší nás střídáním
barev, tvarů, kombinací různých květů, texturou listů či
vytvářením nových seskupení.
Působí jako živé, dynamické společenstvo s přírodním,
skoro až divokým charakte-

rem a celoročním okrasným
efektem. A jak tedy takový
kouzelný záhon vzniká? Jeho
založení je sice náročnější, ale
vynaložená energie a píle se
vyplatí. Nejdůležitější je dobře
zvolená kompozice rostlin kvetoucích postupně během celého
roku. Základ tvoří skupinové
trvalky, jsou spíše středně vysoké až nižší a vytváří hlavní
kvetoucí sílu. Jsou to například
šalvěje, levandule, astry. Naopak nejnápadnější jsou soliterní
trvalky, které udávají rytmus
a gradaci. Protože jsou nejmohutnější, působí svou dominancí až v druhé polovině sezony
a často díky námraze vynikne
jejich struktura i v zimě. Příkladem mohou být různé traviny, třapatky, perovskie. Třetím
druhem jsou trvalky pokryvné.
Ty vytvářejí větší skupiny až

Variace travin.

souvislé plochy a jejich úkolem je osázenou plochu opticky
sjednotit. Mohou to být mateřídoušky, nižší kakosty, šanty,
čistce. Předchozí kategorie doplňují druhy vtroušené, které
sice mohou být někdy krátkověké, ale bohatě kvetou, náhodně se vysemeňují a zaplňují
tak volná místa. Říkáme, že záhonem „putují“ a zajišťují tak
jeho jedinečnost. Vhodným se
jeví len, sporýš nebo i divizny.
Posledním a velmi důležitým
stavebním kamenem celého
rostlinného společenstva jsou
cibuloviny, protože jako první svými kvítky vítají nesmělé
jarní paprsky a zatraktivňují tak
záhon po dlouhé zimě. Volí se
druhy, které nemusíme z půdy
na podzim vyndávat, např. krokusy, modřence, tulipány nebo
něžné ladoňky. Po zasazení
trvalek se přistupuje k zamulčování drobným štěrkem, který omezuje růst plevele, dobře
propouští vodu a zajistí tak
vhodné vláhové poměry a zároveň udrží příjemné klima pro
teplomilné rostliny. Přestože
štěrk bývá šedé barvy, nepůsobí záhony nikterak smutně ani
nudně, protože o jejich veselou
barevnost a rozmanitost se spolehlivě postarají vysazené rostliny, které nám přináší radost
opravdu během celého roku.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Foto: KS
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95 let od založení SDH Horní Datyně
V sobotu 25. dubna byl před
devadesáti pěti lety založen
Sbor dobrovolných hasičů
v Horních Datyních. Hasiči
měli na tento den naplánovány
velké oslavy, ale doba, kterou
procházíme, rozhodla, že oslavy byly na jaře zrušeny.
V letních měsících výbor
SDH rozhodl, že v rámci výročí provede alespoň slavnostní
členskou schůzi. Ta se nakonec uskutečnila v sobotu 19.
září ve venkovních prostorech
hasičské zbrojnice. Členové
sboru se sešli v patnáct hodin
před hasičskou zbrojnicí, velitel jednotky SDH Libor Svoboda následně zahájil slavnostní

Slavnostní nástup před datyňskou hasičskou zbrojnicí.

Vratimovský farář Adrian Wykręt žehná soše sv. Floriána, dílu datyňského řezbáře Oty Grobaře.

nástup u příležitosti umístění
sochy svatého Floriána do vitríny zbrojnice. Sochu vyrobil
a hasičům věnoval datyňský
občan Ota Grobař. Poté proběhl hlavní akt, a to požehnání sv.
Floriánovi vratimovským farářem Adrianem Wykrętem.

Členové sboru se pak přemístili pod pergolu hasičské
zbrojnice, kde starosta města
Martin Čech přednesl slavnostní projev o historii sboru. Nato
proběhlo ocenění aktivních členů datyňského SDH. Rád bych
zde vyzdvihl alespoň nejvýše

Lucie Svobodová byla vyznamenána medailí Za zásluhy o výchovu.
K ocenění jí blahopřáli starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Tomáš Lefner (zleva) a náměstek starosty SDH Horní Datyně Rostislav Kempný.

oceněné. Lucie Svobodová
získala za dlouhodobou práci s mládeží nejen v Horních
Datyních, ale také v okresním
sdružení hasičů medaili Za zásluhy o výchovu.
Jedno z nejvyšších hasičských ocenění, Řád svatého
Floriána, převzali z rukou starosty okresního sdružení hasičů
Ing. Tomáše Lefnera jako poděkování za dlouhodobou aktivní práci pro náš sbor Stanislav Jaterka a Miroslav Fajkus.
Všem jmenovaným patří
náš upřímný dík. Poděkování
patří také všem, kteří pomohli

Foto: SDH Horní Datyně

oslavy zorganizovat, a to jak
hasičům, tak jejich příznivcům.
Zvláštní dík patří Otu Grobařovi a faráři Adrianu Wykrętovi.
Na tento rok měli hasiči
v rámci výročí připravenu řadu
doprovodných akcí. Bohužel
letošní zvláštní rok nám široké oslavy zhatil a tak jsme tuto
slavnostní chvilku mohli prožít
pouze komorně a bez účastí
našich spoluobčanů. Pevně ale
věříme, že se brzy vrátí vše do
normálu a my se budeme opět
moci společně scházet.
Za výbor SDH
Martin Čech

Řád svatého Floriána převzali (zleva) Stanislav Jaterka a Miroslav Fajkus.
Foto: SDH Horní Datyně

6

Vratimovské noviny

listopad 2020

Akce Domu dětí a mládeže
Dobrovolnictví v Evropě
Ve čtvrtek 12. listopadu DDM zve na
komunitně osvětové setkání zaměřené
na téma Dobrovolnictví, a to konkrétně
v rámci projektu Evropské unie. Lenka
Havrdová nás seznámí s možnostmi, které evropské programy nabízejí a účastnice projektu Dobrovolnictví Barbora
Vrátná nám přednese, jak to na takovém
zahraničním projektu chodí.
Akce je určena široké veřejnosti, koná
se od 16 do 18 hodin a vstup je zdarma.
Akce je součástí projektu Šablony II pro
Dům dětí a mládeže Vratimov a je spolufinancována Evropskou unií.
Bližší informace:
Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Osvětové setkání – pečení
kváskového chleba
V sobotu 14. listopadu připravuje
DDM pro dospěláky akci Pečení kváskového chleba. Co se naučíte? Že kváskové
pečení je velmi snadné – žádné úmorné
hnětení a ladění těsta. Péct budeme domácí celožitný a pšenično-žitný kváskový chleba (třikrát prokvašený) a kváskové sladké snídaňové pečivo, vyzkoušíme
si jednoduché pečení v troubě a připraví-

me zdravou pomazánku k chlebu. Domů
si odnesete vlastnoručně upečený kváskový chleba a sladké kváskové pečivo.
Akce je součástí projektu Šablony II
pro Dům dětí a mládeže Vratimov a je
spolufinancována Evropskou unií.
Bližší informace:
Marcela Macurová, tel.: 739 201 077,
m.macurova@ddmvratimov.cz.

Taškománie
Protože se v poslední době plátěné tašky těší velké oblibě, rozhodli jsme se pro
vás v sobotu 14. listopadu připravit výtvarný workshop, na kterém si společně
ozdobíme tašky, a to hned třemi výtvarnými technikami.
Bližší informace:
Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Výroba adventních věnců
Vánoce se blíží, a proto si přijďte vytvořit svůj originální adventní věnec, a to
ve čtvrtek 26. listopadu v době 17–20
hodin. Ať už chcete věnec třpytivý či přírodní, vše zajistíme a společně si užijeme
workshop s lektorkou Evelínou. Materiál
zajištěn.

Bližší informace:
Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Hra světel s Bludičkami
Dne 14. listopadu se nám opět spojí dvě
tradiční akce, a to Hra světel a Bludičky.
Připravena je spousta úkolů a světelných
stanovišť. Jako bonus a naprostou specialitu DDM pro vás připravil Planetárium,
a to přímo v sále DDM. Určitě je na co
se těšit. Bližší informace o akci naleznete
včas na webových stránkách a facebooku
DDM Vratimov.

Staň se DJ!
V neděli 22. listopadu čeká na všechny
zájemce jedinečný workshop ve spojení
DJingu a Bboyingu, o který se postará
dvojice DJ Kika a bboy Tas. Naučte se
hrát na gramce jako profi DJ a následně
využít hudebního podkladu ve formě tanečního stylu break dance, který v roce
2024 bude na olympijských hrách ve
Francii.
Bližší informace:
Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
DDM

Den Země 2020 – pozdě, ale přece
Na dubnové oslavy Dne Země
2020 se pracovníci Domu dětí
a mládeže Vratimov velmi těšili.
Získali na jeho uspořádání 70 000
Kč z programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školách od Moravskoslezského kraje
a připravili vyladěný program pro
žáky základních a mateřských škol
ve Vratimově a v Hrabové. Byli
proto zklamaní, když covid-19
akci zrušil. Po dlouhé době nejistoty ale zaplesali, když mohli akci
ve dnech 16. a 17. září uskutečnit. S přizpůsobeným programem
a pouze pro žáky prvního stupně
vratimovských škol, ale přece…
V tomto roce chtěli pracovníci
DDM dětem nabídnout program,
který půjde hlouběji pod povrch
aktuálních ekologických témat
a bude usilovat o hlubší porozumění dopadu našich každodenních
činností na životní prostředí. Připravili šest zážitkových miniseminářů v délce 20–25 minut. Každý seminář byl úzce specializovaný
a věnoval se určitému tématu. Teď už děti vědí, že plastové obaly

nejsou nutné a nakupovat budou
chodit s vlastnoručně vyrobenou
plátěnou taškou. Díky mobilnímu
planetáriu pohlédly na naši planetu z jiné perspektivy. Učily se také
rozlišovat a třídit odpad s Tondou
Obalem. Nadšení vyvolal seminář
zabývající se novými možnostmi
využití odpadů, který připravili odborníci z Institutu environmentálních technologií VŠB TU.
Bonusovým stanovištěm byl fotokoutek, kde si třídy pořizovaly
fotky s ekologickými motty, které
mohou dále šířit.
Děkujeme ředitelkám škol
i partnerům za to, že se na akci
podíleli, a těšíme se na další spolupráci.
Za tým DDM Vratimov
Mgr. Lenka Havrdová,
projektová manažerka
Snímky: DDM
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Ohlédnutí za letními tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal
o letních prázdninách 20 táborů pro děti
a mládež. Táborů se zúčastnilo celkem asi
600 účastníků. Z toho 12 táborů bylo „příměstských“ – to znamená, že rodiče ráno
děti přivedli na domeček a odpoledne si
děti opět vyzvedli. Pro děti byl připraven
bohatý program včetně zajímavých výletů.
Mezi tábory byla i odborná soustředění například pro mažoretky, badminton, creativ
nebo CRAFTCamp. Novinkou byly příměstské tábory pro předškolní děti. Letošní příměstské tábory byly finančně podpořeny z operačního programu Zaměstnanost
Evropského sociálního fondu EU. To sice
znamenalo větší administrativní zátěž pro
rodiče i pro nás, ale tento fakt byl vyvážen
možností pořídit pro děti velké množství
vybavení, zaplatit kvalitní personál a animátory.
Pobytové tábory, kterých proběhlo celkem osm, se uskutečnily na různých místech (Lukavec, Myšinec, Horní Bečva,
Krásná, Gruň…) a v různých typech ubytování, od stanů až po ubytovny hotelového typu. Takže vybrat si mohl opravdu
každý. Všechny tábory byly motivované
celotáborovou hrou, která vytvářela atmosféru každého z nich. Tak například mohli
účastníci táborů být detektivy na LDT Detektivní hry Sherlocka Holmese, Hledači
pokladů a podobně.
Osud letošních táborů byl do poslední
chvíle nejistý. Vzhledem ke stále se mě-

Památeční snímek z tábora: Je tady fajn!

K oblíbeným atrakcím patří setkání s čtyřnohými přáteli člověka.

nícím nařízením v souvislosti s předcházením onemocnění covid-19 jsme až v červnu měli jistotu, že se tábory uskuteční.
Děkujeme za důvěru rodičům, kteří i přes
možnost odhlásit své dítě z tábora nám své
potomky nakonec svěřili. Udělali jsme vše
pro jejich zdárný a bezpečný průběh. Od
změny programu jednotlivých táborů až
po nákup velkého množství dezinfekčních
a ochranných prostředků. Díky tomu proběhly všechny naše tábory bez zádrhelů.
O děti se starala necelá stovka pedagogů, kuchařů, zdravotníků a dalších pracovníků táborů. Těmto lidem patří velký dík
za jejich práci, které obětovali převážně

část své vlastní dovolené nebo prázdnin.
Aby se mohli tábora zúčastnit, absolvovali všichni tito lidé celodenní vzdělávání v rámci svého volného času. Za svou
práci obdrželi velmi skromnou finanční
odměnu. Pro zachování nízkých cen našich táborů jsou tito výjimeční lidé ochotni
pracovat jen za dětský úsměv. Proto mi dovolte poděkovat jim za jejich práci alespoň
touto cestou.
O tom, že se tábory povedly, svědčí dopisy rodičů. Děkujeme za důvěru a už nyní
pro vás připravujeme tábory na léto 2021.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Foto: DDM
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Tvoříme Lego svět
V letošním roce získal Dům dětí a mládeže ve Vratimově dotaci Moravskoslezského kraje z programu na podporu technických a přírodovědných aktivit ve výši
40 tisíc korun. Rozhodl se rozšířit materiální základnu pro zájmové kroužky, které
využívají při své činnosti stavebnice firmy Lego. Obrovskou radost hromada stavebnic udělala i vedoucím Lego kroužků
Anně Hambálkové a Pavlu Zahradníkovi,
které jsme vyzpovídali.
Co přesně se pro kroužky pořídilo?
Anna a Pavel: V loňském roce jsme
pořídili programovatelné stavebnice Lego
Mindstorms pro dva kroužky kybernetiky.
Jsou skvělé, ale pro některé děti složité. Proto jsme letos dokoupili stavebnice
Lego Classic a Lego City. Na těch se vyřádí zejména malí architekti. Otevřeli jsme
nový kroužek Legohrátky pro děti od 6 do
10 let.
Nakoupili jste klasické kostičky?
Anna a Pavel: Ano, máme jich spoustu. Navíc máme sady pro sestavení dopravních prostředků, vlaku, hasičské stanice, kadeřnictví a další prvky, které nám
umožňují postavit celé město. Troufáme si
říct, že tohle doma žádné dítě nemá.
Co budete dělat v kroužcích?
Anna a Pavel: Stavět fantazijní světy
i realistická města. Naučíme se, jak plánovat, číst návody, budeme se věnovat
základům geometrie a statiky a budeme si
stále ověřovat platnost fyzikálních zákonů. Jinak by nám stavby spadly (smích).
Lego navíc rozvíjí zručnost, prostorovou
představivost a schopnost soustředění.

Městská

knihovna
VRATIMOV

Z činnosti Lego kroužků DDM.

Co ještě budete s Legem podnikat?
Anna a Pavel: Chtěli bychom se postupně zapojit do národních soutěží
a účastnit se výstav. V listopadu bychom
opět rádi jeli do Olomouce načerpat inspiraci na přehlídku výtvorů z Lega, která se
nazývá Kostkování. Máme také v plánu
na víkendových akcích propojit činnost
všech Lego kroužků. Z klasického Lega
třeba postavíme Lego svět, ve kterém se
budou pohybovat naprogramované stroje
a roboti. Od té doby, co stavebnice máme,
jsme je už využili na spoustě akcí DDM.
Tak snad nám to covid nepřekazí!

Foto: archív DDM Vratimov

Jsou v kroužcích ještě volná
místa?
Anna a Pavel: Ano, jak v kroužcích
Kybernetika, tak i v kroužku Legohrátky
je ještě několik volných míst. Takže děti,
pojďte s námi tvořit Lego svět!
Mgr. Lenka Havrdová
projektová manažerka DDM Vratimov

Městská knihovna Vratimov

Ohlédnutí za Týdnem knihoven:
• celkem se přihlásilo 9 nových čtenářů,
z toho 5 dětí,
• 2. října proběhlo setkání maminek
v rámci projektu S knížkou do života
• 6. října se uskutečnila akce Čteme
s nečtenáři pro děti od 4 let,
• 12. října jsme četly dětem v mateřské
škole v rámci akce Poledníček.
Bohužel se nepodařilo uskutečnit besedy pro žáky základní školy se spisovatelkou Petrou Braunovou ani Noc s Andersenem.

Připravujeme…
• Bazárek k soutěži Lovci perel bude
probíhat od 1. do 18. prosince 2020.
Soutěžící čtenáři si mohou nakoupit za
nastřádané peníze, tzv. moriony, drobnosti v našem obchůdku. Moriony se
vydávají za zodpovězené nepovinné
otázky na soutěžním listu v označených knihách.
• V chodbičce knihovny můžete zhlédnout výstavu Večerníček slaví 55 let,
která potrvá od 3. do 30. listopadu.
Akce pro děti
Všechny hravé děti zveme na Den pro

dětskou knihu, který se uskuteční v sobotu 28. listopadu od 8:30 do 11:00 hodin.
Budeme si číst a povídat. Můžete se těšit
na tvořivou dílničku. S sebou si vezměte
přezůvky a pohodlné domácí oblečení.

Místní knihovna
Horní Datyně
Výstavba nové knihovny pokračuje, informace o ní naleznete na webové stránce
www.knihovna-datyne.cz a na facebooku.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

listopad 2020
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26. září – Evropský den jazyků
Kde můžete potkat vietnamského rolníka,
japonskou gejšu, ruského mužika, britského
gentlemana či slovenského baču, jak společně tráví páteční dopoledne? Tak tohle se
vám mohlo poštěstit 25. září 2020 v Základní škole na Masarykově náměstí, kde právě
probíhaly oslavy Evropského dne jazyků.
K čemu takový svátek, říkáte si možná.
Kdybyste hledali odpověď na internetu,
pravděpodobně byste se dozvěděli, že:
„Cílem svátku je propagovat jazykovou
rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.“ Naši žáci by vám vše vylíčili jistě
barvitěji. Po loňské zkušenosti se všichni nemohli dočkat hlavně stánku s kvízy
o Vietnamu, neboť za správné odpovědi
mohli ochutnat vietnamské masové závitky, plněné knedlíčky či křupavé krekry,
které pro ně připravil spolužák Minh Trinh
s maminkou.
Rušno však bylo každou přestávku i na
ostatních stanovištích, kde žáci prezentovali suvenýry, knihy, zajímavosti z kultury nebo jazykové kvízy a nechyběly ani
další stylové odměny jako např. polské
„krówky“, britské „cookies“, slovenské
„korbáčiky“ či exotické korejské sladkosti, a tak mohli žáci vnímat nejen jazykovou
rozmanitost jednotlivých zemí, ale poznat
i něco z gastronomie.
Celé oslavě předcházela příprava žáků
v rámci projektu eTwinning s názvem European Day of Languages, kterého se účastnilo 35 evropských škol. Ty si po celé září
na sdílených stránkách vyměňovaly fotografie, dopisy a krátká videa v angličtině
a příslušném rodném jazyce. Žáci 7. A psali
dopisy o sobě a své zemi v angličtině a češtině, žáci 6. B si pro své evropské kamarády
připravili video s dvojjazyčnou prezentací

Znalosti z německého jazyka si ověřil i učitel
Petr Mokroš.

Žáci 7. A pózují před svou školou pro své kamarády z eTwinningu.

dnů v týdnu a třída 7. B se dokonce účastnila video setkání s litevskou třídou. Po počátečním ostychu se do konverzace začali
zapojovat i stydlivější jedinci, a když došlo
na téma sociální sítě, kontakty si zapisovali už úplně všichni. Dopisy dětí z různých
zemí jsme si vystavili na chodbě a žáci tak
měli možnost poznat, jak žijí děti v jiných
evropských státech, jaké mají koníčky nebo
jaké další jazyky studují.
Zlatým hřebem oslav bylo společné zpí-

vání slovenské hymny. Nad Tatrou sa blýska burácelo celou školou a bylo vidět, že
naši žáci se rozhodně neostýchají cizí jazyky používat. Velká pochvala patří všem dětem, které věnovaly svůj čas přípravě kvízů
i odměn. Učitelé byli tentokrát pouze v rolích koordinátorů a bylo příjemné pozorovat, jak jsou naši žáci schopni se zadaných
úkolů s nadšením zhostit.
Mgr. Lenka Parmová
ZŠ Masarykovo náměstí

Minh Trinh je připraven vyzkoušet své spolužáky ze znalostí o Vietnamu.

Jak správně vybarvit britskou vlajku?
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí
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Zlatá medaile pro
ZIK-ZAK Vratimov
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Mladší přípravka
hrála ve Lhotě
Kvalitně obsazeného turnaje mladších přípravek (věková
kategorie 5 až 8 let) Lhotka cup 2020 se zúčastnilo 19. září
také mužstvo fotbalového klubu FC Vratimov. Protože původně se mělo hrát už koncem června, mohli nastoupit i hráči
ročníku 2011, kteří nyní, po odložení termínu, spadají do kategorie starších přípravek.
Turnaj se hrál za krásného počasí na dvou výborně připravených hřištích ve sportovním areálu ve Lhotce. Zúčastnilo
se ho celkem 8 týmů – vedle Vratimova Lhotka, MFK Vítkovice, Hlučín, Petřkovice, Hlubina, MFK Vítkovice – dívky
a Poruba. Vratimov jednou vyhrál a dvakrát remizoval, což
v konečném účtování stačilo na 6. místo.
„Paradoxně nejpohlednější zápasy jsme odehráli proti nejsilnějším soupeřům, ale v utkáních, kde jsme měli navrch,
jsme kupili jednu chybu za druhou a to nás připravilo o lepší
umístění,“ okomentovali výsledek turnajového klání vratimovští trenéři mládeže Tomáš Hrdý a Bronislav Sotorník.
„Celkově se ale turnaj určitě vydařil, kluci zaslouží pochvalu za hezkou reprezentaci klubu a díky patří také rodičům za
podporu,“ zdůraznili trenéři.
FC Vratimov

Úspěšné vratimovské mažoretky. Zleva Míša Horkelová a Hanka Dudová.
Foto: ZIK-ZAK Vratimov

Zrušení tréninků, soutěží a všech společenských akcí výrazně zasáhlo do činnosti klubu ZIK-ZAK Vratimov v prvním
pololetí letošního roku. Do obdobné situace se bohužel dostáváme i nyní v souvislosti s omezením hromadných akcí.
Lze tedy považovat za mimořádnou událost, že jsme se
mohly zúčastnit Kvalifikačního kola Národního šampionátu
mažoretek a twirlingu ČR pro sóla a dua. A o to vzácnější je
také úspěch, kterého dosáhla děvčata svými sólovými vystoupeními.
Míša Horkelová získala ve své kategorii zlatou medaili,
Hanka Dudová se umístila na 2. místě. Na medailové umístění sice nedosáhly Kamila Paláčková a Viktorie Nováková,
ale i jejich vystoupení byla jedinečná a v ničem si nezadala se
silnou konkurencí.
Přejeme děvčatům, aby se co nejdříve mohla zase vrátit
k trénování a účastnit se soutěží a vystoupení.
Věra Paláčková
předsedkyně ZIK-ZAK Vratimov

Vratimovský tým mladší přípravky s trenéry (zleva) Tomášem Hrdým
a Bronislavem Sotorníkem. Hráči: stojící zleva Simon Farník, Max
Czene, Ondřej Poloch a Martin Choleva, klečící zleva Lukáš Choleva, Matyáš Pifka, Filip Navrátil a Jan Zelinka, ležící Jan Smetana.
Foto: FC Vratimov

Vratimovský kalendář
na rok 2021
od 7. prosince v prodeji
v pokladně Kulturního střediska
Cena

60 Kč
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Sokolské ohlédnutí za uskutečněnými akcemi
Měsíc září umožnil návrat veřejnosti
do tělocvičny Sokola a znovu se rozběhly nebo pokračovaly cvičební hodiny žen,
rodičů s dětmi či trénink basketbalu pro
mladší žáky a žákyně.
V sobotu 12. září se uskutečnil již 3. ročník KoloVratu a nadšení cyklisté za velmi
hezkého počasí vyrazili po cyklostezce
směr Ostrava a dále okolo soutoku Odry
a Ostravice přes Bohumín k soutoku Odry
a Olzy a zase zpět do vratimovské Sokolovny. Cestou také navštívili rozhlednu
Hraniční, ze které jsou krásně vidět meandry řeky Odry.
V týdnu od 23. do 30. září se vratimovská jednota zapojila do tradičního týdne

akcí sokolských jednot Sokol spolu v pohybu, které veřejnosti ve všech částech republiky představují celou šíři sportovních,
pohybových, kulturních i společenských
aktivit Sokola. Každoročně v tomto týdnu
sokolové uspořádají až 200 akcí a do sokoloven a jejich sportovišť se přijde podívat
přes deset tisíc návštěvníků. U nás v zahradě Sokolovny šlo o sportovní odpoledne
pro děti, které společně se svým dospěláckým doprovodem absolvovaly osm stanovišť, na nichž si vyzkoušely běh, hod do
basketbalového koše, kop do brány, skoky
do obručí a další sportovní úkony. Bylo
pak hezké pozorovat děti, které po absolvování aktivity povzbuzovaly své rodiče

Akce Sokol spolu v pohybu představuje výbornou zábavu jak pro děti, tak i pro jejich rodiče.

při zvládání stejné disciplíny. Všichni byli
na konci odměněni diplomem a malými
upomínkovými předměty.
Cvičitelka Lenka zase přivítala v otevřené hodině pro veřejnost ženy, které si mohly vyzkoušet cvičení určené jim.
A pak se to stalo: Nouzový stav zastavil
sokolský život. Ale nezoufejme a doufejme, že si v listopadu opět zacvičíme. Rádi
vás uvítáme na pravidelných hodinách,
také na valné hromadě jednoty 11. listopadu od 17 hodin a 28. listopadu na workshopu jógy s Janou Dudovou.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Irena Heinichová

Foto: Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

Turisté slavili na Gruni
Složitý rok zažívají i členové Klubu
českých turistů Slezská brána Horní Datyně. Po prázdninách zakončených společnou akcí s dalšími datyňskými spolky
– Datyňským krmášem – se 27. září po
delší „turistické abstinenci“ přece jen zúčastnili ve větším počtu jedné významné
akce – oslav jubilea 120 let turistiky na
hřebeni Gruně u horské chaty Sulov, kterou uspořádala moravskoslezská oblast
KČT.
„Byla to vlastně poslední taková akce
za uplynulých dvacet let, kterou ještě připravil letos zesnulý předseda našeho odboru Jan Sládek,“ uvedl člen datyňského turistického klubu Vlastimil Kusák.
„A to bylo zase na nějakou dobu vše,
protože kvůli novým protikoronavirovým opatřením netušíme, zda proběhne
27. listopadu valná hromada odboru, která byla vždy vyvrcholením celého roku,“
dodal s tím, že výroční schůze se připravuje, ale je otázkou, zda a v jaké podobě
proběhne.
(red)

Turisté u horské chaty Sulov při oslavách jubilea turistiky na Gruni.
Foto: odbor KČT Horní Datyně
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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).
Vratimovští stolní tenisté zahájili v září a říjnu novou sezonu
2020/21. Družstvo A přivítalo doma stolní tenisty z Orlové a Svinova a poté hrálo venku proti ligovému nováčkovi Náklu Litovel
a družstvu SK Přerov.
Výsledky: TTC MG Odra GAS Vratimov – SIKO Orlová 2:10,
– SK Svinov 10:6, – Náklo Litovel 7:10, – SK Přerov 1:10.
Vítězství proti favorizovanému Svinovu je celkem překvapivé,
ale porážka s Náklo Litovel je zase naopak zklamáním, které se
v závěrečném součtu může vymstít.

Aktuální ligová tabulka:

Družstvo žáků ve složení Marek Konrád, Adam Pravda, Tomáš Kolpak,
Ondřej Grobař a Filip Zajíc.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

1. TTC SIKO Orlová

4

4

0

0

40:8

12

2. SK Přerov

3

3

0

0

30:7

9

3. TJ Ostrava KST

4

2

1

1

31:28

9

4. KST Vsetín

3

2

1

0

29:22

8

5. TTC Frýdlant

4

2

0

2

27:21

8

6. KST Hluk – Dolní Němčí

4

2

0

2

27:28

8

7. SK Svinov

4

2

0

2

27:31

8

8. DDM Valašské Meziříčí

3

2

0

1

26:19

7

9. TJ Sokol Šarovy Zlín

4

1

1

2

28:37

7

4

1

0

3

20:36

6

11. TJ Sokol Náklo Litovel

3

1

0

2

10:27

5

12. TTC Bolatice

3

0

1

2

13:29

4

13. TJ Odry

3

0

0

3

21:30

3

14. TTC Ostrava-Poruba

2

0

0

2

14:20

2

10.

TTC MG Odra GAS
Vratimov

Vratimovské rezervě, tedy družstvu TTC MG Odra GAS Vratimov B, se v divizi úvod soutěže povedl, neboť prohráli pouze na
stolech v Kopřivnici, ostatní zápasy vyhráli.
Výsledky: TTC MG Odra GAS Vratimov B – SK Svinov B
10:6, – Baník Havířov D 10:4, – Slavoj Český Těšín 10:5, – Tatra
Kopřivnice 3:10.
V letošní sezoně 2020/21 začali hrát své mistrovské zápasy pravidelně v družstvu TTC MG Odra GAS Vratimov E i žáci ve složení Marek Konrád, Adam Pravda, Tomáš Kolpak, Ondřej Grobař
a Filip Zajíc. Zejména levou rukou hrající Filip Zajíc proniká svou
výkonností už mezi dospělé kategorie.
Vratimovští žáci ve složení Filip Tichý, Marek Konrád a Matyáš Lacina bojovali v dalším Krajském bodovacím turnaji mládeže
v Bílovci, kterého se zúčastnilo celkem 117 dětí z oddílů stolního tenisu z celé severní Moravy. Velice dobře se prezentoval
především talentovaný Matyáš Lacina (narozen 2009), který hrál
svůj první velký žákovský turnaj a hned skončil ve své skupině na
druhém místě.
Oldřich Vrtal
oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

KAM VE MĚSTĚ – LISTOPAD
Konání a podmínky účasti na akcích se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními
DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

4. 11.
4. 11.
5. 11.
7. 11.
8. 11.
11. 11.
15. 11.
18. 11.
18. 11.
20. 11.
21. 11.
25. 11.
27. 11.
28. 11.
29. 11.

Jedu v jedu
Šarlatán
Jedu v jedu
Fotbal U13: FC Vratimov – Baník-dívky
Fotbal muži B: FC Vratimov – Vřesina B
Ženská pomsta
Prasátka a vlk
Dolittle
Pár rad do začátku, jak si sestavit rodokmen
Projekt N.A.D.Ě.Ž.D.A.
O kocouru Mikešovi
Angry birds ve filmu 2
Rozsvícení vánočního stromu
Jin jang jóga s jógou nidra v Sokolovně
Pohádka z Beskyd

16:00
19:00
16:00
10:00
10:30
19:00
10:00
17:00
18:00
18:00
10:00
17:00
12:00
9:30
10:00

Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Kino Hvězda, české drama, KS Vratimov
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Městský stadion, Městský přebor, sk. B, FC Vratimov
Městský stadion, Městský přebor, sk. B, FC Vratimov
Kino Hvězda, česká komedie, KS Vratimov
Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti, KS Vratimov
Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov
Salónek Společenského domu, přednáška, KS Vratimov
Kulturní dům Horní Datyně, astrokomedie, KS Vratimov
Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov
Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov
Společenský dům, adventní akce, KS Vratimov
Sokolovna, lekce jógy, Tělocvičná jednota Sokol
Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti, KS Vratimov

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

SPORT

KINO

OSTATNÍ
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VZPOMÍNÁME
Dne 1. listopadu si připomeneme
30. výročí úmrtí
pana

Aloise Heidera.
S láskou vzpomínají manželka
a synové Alois a Jiří s rodinou.

Dne 24. listopadu 2020 by se dožila
70 let naše milovaná maminka, paní

Libuše Kupčová.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten,
kdo ji miloval, vzpomíná dál.
S láskou vzpomínají dcera Hana
a syn Petr s rodinami.

Dne 6. listopadu 2020 si připomeneme
1. výročí, kdy zemřel
pan

Milan Pavlica.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje zarmoucená rodina.

Dne 28. listopadu 2020 vzpomeneme
již 6. smutné výročí úmrtí
a zároveň dne 24. listopadu 2020
nedožitých 85. narozenin
pana

Františka Chuděje.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 27. listopadu 2020 si připomeneme
25. výročí úmrtí
pana

Ladislava Rumánka.
S láskou vzpomínají manželka,
synové a dcera s rodinami.

Dne 6. listopadu 2020
si připomeneme 2. výročí úmrtí
paní

Marie Pavlasové.
S láskou vzpomíná rodina.

Kronika města Vratimova, část 103, rok 1948
Volby do Národního shromáždění
30. května provedeny volby do Národního shromáždění a vedení státu se ujala
Komunistická strana československá za
spolupráce celé Národní fronty. Sociálně
demokratická strana splynula se stranou
KSČ.
Při volbách ve zdejší obci bylo odevzdáno celkem 1.760 hlasovacích lístků a pro
jednotnou kandidátku odevzdáno 1.488
hlasů, bílých 149 lístků a neplatných hlasů
bylo 123.
K volbám se nedostavilo 253 voličů.
Volba presidenta republiky
V červnu zvolen presidentem republiky
Klement Gottwald.
Úmrtí Dr. Beneše
3. září zemřel president Dr. Ed. Beneš.
Bylo vzpomenuto jeho památky ve schůzi
MNV dne 6. září.

Prodloužení kanalisace
Za spolupráce v dobrovol. hodinách občanů byla rozšířena – prodloužena kanalisace nad Katolickým domem.
I v tomto roce ve schůzích bylo jednáno
o postavení radnice.
Zahájení autobusové dopravy
Na podzim zahájena autobusová doprava z Vratimova do Ostravy a zpět co 1 hodinu.
Připojení k okresu Ostravskému
V tomto roce Vratimov převeden z okresu Místeckého do okresu Ostravského. Místní nár. výbor plně s tím projevil
souhlas, avšak postavil se rozhodně proti
tomu, aby byla obec připojena k městu Ostravě.
Zákon o 5ti letém hospodář. plánu
28. října byl odhlasován Národním shro-

mážděním zákon o pěti letém hospodářském plánu republiky, počínaje 1. lednem
1949.
Dokončení druhé poloviny stavby
domu Vratpap
Koncem t. roku byla dokončena druhá
polovina stavby rodinného domu č. 340
pro zaměstnance továrny na buničinu. Má
celkem dalších 12 bytových jednotek.
Přístavba domu čís. 175
Tovární dům čís. 175 započato s přístavbou po obou stranách a to po 1 kuchyni,
předsíní, spíškou a koupelnou a záchodem,
čímž je možno umístiti více zaměstnanců,
tudíž přibylo dalších 6 bytov. jednotek.
Přejmenování továrny
Továrna přejmenována na Moravskoslezské papírny, národní podnik se sídlem
v Opavě.
(pokračování příště)
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Trio Opera Divas:

Vánoční koncert
Gloria
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VWĢHGDOLVWRSDGXYKRGLQ
ý5,UVNR3ROVNR6ORYHQVNRGUDPDYVWXSQp.þ
QHYKRGQpSURGČWLGROHW
5HåLH$JQLHV]ND+ROODQG
+UDMt,YDQ7URMDQ-RVHI7URMDQ-XUDM/RM-DURVODYD3RNRUQi
-DQ%XGDĜDGDOãt
äLYRWRSLVQpGUDPDLQVSLURYDQpVNXWHþQêPSĜtEČKHPYêMLPHþQpKR
PXåHREGDĜHQpKROpþLWHOVNêPLVFKRSQRVWPL

æHQVNiSRPVWD

KO M ED IE

VWĢHGDOLVWRSDGXYKRGLQ
ý5NRPHGLHYVWXSQp.þ
QHYKRGQpSURGČWLGROHW
5HåLH'XãDQ5DSRã
+UDMt0DKXOHQD%RþDQRYi5REHUW-DãNyZ(YD9HMPČONRYi
0LURVODY(W]OHU-DQD3DXORYi3HWU5\FKOêDGDOãt
.RPHGLHRWĜHFKSRGYHGHQêFKåHQiFKNWHUpVSRMtSRPVWD
QHYČUQêPPDQåHOĤP

'ROLWWOH

RO DI NN Ý FI LM

VWĢHGDOLVWRSDGXYKRGLQ
86$GREURGUXåQê¿OPURGLQQpYVWXSQp.þ  
MHGQRWOLYHF.þSĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH6WHSKHQ*DJKDQ
+UDMt5REHUW'RZQH\-U$QWRQLR%DQGHUDV0LFKDHO6KHHQ
-LP%URDGEHQWDGDOãt
/HJHQGiUQt]YČUROpNDĜGRNWRU'ROLWWOHUR]XPtĜHþL]YtĜDWDQHGČOiPX
SUREOpPMtWVLSRSRYtGDWVW\JUHPQHERVPHGYČGHP

2NRFRXUX0LNHåRYL
VRERWDOLVWRSDGXYKRGLQ
ýHVNRVORYHQVNRSiVPRDQLPRYDQêFKSRKiGHN
YVWXSQp.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
ní pro nejmenší
Sobotní promítá
5HåLH-RVHI.OXJH
9\SUiYt.DUHO+|JHU
Pohádky: 0LNHãþDUXMH%DELþNDY\SUiYtSRKiGNX'REURGUXåVWYt
NRX]HOQpKROH0LNHãMHGRPD2GHWHNWLYX6XOWiQRYLDGDOãt

$QJU\ELUGVYHÀOPX
VWĢHGDOLVWRSDGXYKRGLQ

RO DI NN Ý FI LM
URGLQQpYVWXSQp.þ  MHGQRWOLYHF.þ
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH7KXURS9DQ2UPDQ
9þHVNpP]QČQt3HWU5\FKOê-DQ'RODQVNê5RPDQâWDEUĖiN
9ODVWLPLO=DYĜHO-DQâĢDVWQê7HUH]D0DUWtQNRYiDGDOãt
6XSHUWêPUR]]OREHQêFKQHOpWDYêFKSWiNĤVHY\GiYiQDPLVLMHMtPå
FtOHPMH]DFKUiQLWGRPRY\RE\YDWHO3WDþtKRRVWURYD
86$DQLPRYDQiNRPHGLH
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