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Volby s vysokou účastí

Kotlíkové dotace

Školy jedou angličtinu

Zlatý podzim opět s rekordem

Od startu až do cíle vedli závodní pole konečný vítěz Lukáš Chwistek a v pořadí druhý Matouš Vrzala. Více informací o vratimovském běhu Zlatý
podzim přinášíme na straně 14.
Foto: Ivana Gračková

Budeme pokračovat v opravách chodníků,
ale také chceme lepší knihovnu i stadion
Podzim je každoročně obdobím, kdy
města připravují svůj rozpočet, stanovují
priority, do kterých budou investovat peníze. Letošní plánování rozpočtu pro nás
bude velmi náročné. Stejně jako domácnosti s obavami hledí do budoucnosti, když
sledují zdražování energií nebo spotřebního zboží, stejně jako výrobní firmy těžko
stanovují své plány, když stoupají ceny
vstupních materiálů, které navíc chybí na
trhu, tak také městu se složitě určuje, kolik
peněz by mělo odložit na konkrétní akce
v době, která je mimořádně turbulentní
nejen pro Českou republiku, ale pro celou
Evropu. S o to větším respektem budeme
připravovat návrh rozpočtu na rok 2022,
který v listopadu bude projednávat rada
města, aby ho v prosinci mohla předložit
k posouzení zastupitelům.
Již dnes ale jistě víme, že na některé

akce chceme každopádně uvolnit nezbytné prostředky. Na letošní stavební práce
v Horních Datyních by měly v příštím
roce navázat opravy místních komunikací v ulicích U Březinek, Hřbitovní a části
ulice U Jámy, které jsou ve špatném stavu
i proto, že se jejich rekonstrukce dlouho
odkládaly.
Už před dvěma lety jsme chtěli opravit
také chodník a místní komunikaci U Mateřské školy, které jsou mimo jiné důležité
pro bezpečnost dětí. Práce jsme ale odložili
na příští rok po domluvě s plynaři a vodaři,
kteří v lokalitě letos rekonstruovali vodovodní a plynové rozvody.
V případě dvou dlouho plánovaných
investičních akcí jsme aktuálně uspěli
s žádostí o dotace. Příspěvek dostaneme
na opravu chodníku v ulici Vratimovské
v úseku od ulice Nad Točnou po zastávku

Na Roli, a dále na stavbu kanalizace v lokalitě Zaryjská, ulic Souběžná a Za Humny. Také chceme vybavit novým dětským
hřištěm sídliště Na Příčnici, kde je po prostoru pro děti velká poptávka a staré hřiště
už je nevyhovující a poddimenzované.
Aby i budoucí městská reprezentace mohla pokračovat ve zvelebování města, musíme se soustředit nejen na samotné stavby,
ale také na jejich přípravu, která často kvůli
mnohému papírování i třeba majetkoprávním vztahům dlouho trvá a někdy také dost
stojí. Chystat proto budeme projekty chodníků v ulici Frýdecké od restaurace Nimrod
po zastávku U Kříže a v ulici Datyňské od
K. Velčovského po ulici K Hájence. Na
Datyňské zatím chodník zcela chybí, přitom jde o hlavní propojení Vratimova
a Horních Datyň.
Pokračování na str. 3
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Slovo starosty

Díky, že jste
šli k volbám
V říjnu se konaly volby, které pro nás
byly velmi významné, alespoň soudě
podle volební účasti. Jejich výsledky někoho rozladily, někoho potěšily, dalším
jsou možná lhostejné. Ale co by nám
mohlo všem udělat skutečnou radost, byl
právě velký zájem o to využít svého občanského práva vyjádřit se k budoucímu
složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, občansky se angažovat. Celorepublikově volilo 65,43 procenta voličů, průměr ve Vratimově byl
více jak o procento vyšší, tedy 66,56 procenta. Do volebních místností ve Středisku volného času Vratimov a v Kulturním
domě v Horních Datyních dokonce přišlo
více jak 70 procent oprávněných voličů.
I před čtyřmi lety byla v parlamentních
volbách účast voličů ve Vratimově potěšitelně vysoká, k urnám jich dorazilo
60,87 procenta. Chtěl bych vám všem
poděkovat, pokud jste byli mezi těmi občany Vratimova a Horních Datyní, kteří
přistoupili k volbám takto zodpovědně.
Vedle toho vypadá trochu smutně číslo
41,84. To je procento voličů, které se ve
Vratimově v roce 2018 účastnilo komunálních voleb. Proto mi nezbývá než si
přát, abyste stejný zájem o věci veřejné
jako v parlamentních volbách projevili
také v příštím roce, až se budou opět volit
nové politické reprezentace měst a obcí.
Martin Čech,
starosta Vratimova

S mobilním
rozhlasem získáte
aktuální informace
Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte
o dění v obci Vratimov? Zaregistrujte
se do mobilního rozhlasu a dostávejte důležité informace z naší obce prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv
do aplikace. Registrovat se můžete na
adrese https://vratimov.mobilnirozhlas.
cz/registrace.
Co vám registrace přinese?
• upozornění na krizové situace
• informace o dopravních uzavírkách,
odstávkách vody, elektřiny apod.
• pozvánky na kulturní a sportovní akce
• novinky z obce
• rozhodování pomocí anket
Služba je zdarma!
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky ve Vratimově
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Celková účast v %

5 805
3 861
66,56

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH
Okrsek
1 - SVČ Vratimov

odevzdané obálky
884

účast v %
73,69

2 - MŠ Vratimov

532

63,11

3 - KS Vratimov

664

54,03

4 - ZŠ Datyňská Vratimov

843

69,16

5 - KD Horní Datyně

938

71,59

POŘADÍ PODLE VOLEBNÍCH STRAN
Číslo

volební strana

počet hlasů

%

1.

ANO 2011

1294

33,79

2.

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

771

20,13

3.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

457

11,93

4.

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

452

11,80

5.

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

242

6,32

6.

Česká strana sociálně demokratická

185

5,09

7.

Komunistická strana Čech a Moravy

151

3,94

8.

Trikolora Svobodní Soukromníci

100

2,61

9.

VOLNÝ BLOK

62

1,61

Další strany získaly pod 1 % hlasů.

POŘADÍ KANDIDÁTŮ S NEJVYŠŠÍM POČTEM PREFERENČNÍCH HLASŮ
Pořadí Jméno a příjmení
1.

volební strana

počet
hlasů

Okamura Tomio

Svoboda a př. demokracie (SPD)

110

2.

Vondrák Ivo prof. Ing. CSc.

ANO 2011

96

3.

Němečková Crkvenjaš
Zdenka MUDr. MBA

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

82

4.

Stanjura Zbyněk Ing.

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

65

5.

Janda Jakub Bc.

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

61

Ze schůzí Rady města Vratimova
Na svých schůzích rada města mimo jiné:
• Schválila objednávku na stavební práce k opravě místních komunikací Na Roli
v části od ulice Rakovecká, dále Na Olejní, a veřejné účelové komunikace v odbočce ulice Karla Košťála.
• Rozhodla o odstranění přístřešku autobusové zastávky Nová Osada ve směru do
Vratimova. Plechový přístřešek je velmi starý, vybudovaný z vlnitého plechu, je
již opotřebovaný, místy zkorodovaný, vykazuje technické i uživatelské vady, je
nekomfortní a neestetický.
• Souhlasila s pořádáním sportovní akce Noční dušičkový canicross v lese Důlňák
v sobotu 6. listopadu. Canicross je běh se psem, který pomáhá svým tahem k rychlejšímu běhu. Je zcela výjimečný v tom, že spojuje sport lidí se sportem psů.
• Přijala dar ve výši 100 tisíc korun od společnosti Liberty Ostrava na podporu aktivit
obyvatel a spolkové činnosti na území města.
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Zkusme udělat více pro to, aby
kolem nás zůstaly hezké věci
Jen krátce jsme se mohli společně radovat z nového, krásného mobiliáře
a vybavení odpočinkových míst v přírodním provedení, které se na konci léta
instalovalo v lese Důlňák. Uplynulo pár

Takto zachytili na sociálních sítích výsledky
činnosti vandalů samotní občané města.
Foto: Monika Lastovicová
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týdnů a krásné dřevěné lavičky už někdo
poškodil. Vyryté nápisy a obrázky, někdy
i vulgární, pohoršily i občany, kteří do lesa
chodí relaxovat. O způsobené škodě jsme
se tak nejprve dověděli z vašich reakcí
a fotografií zveřejněných na sociálních sítích. Velmi nepříjemným překvapením pro
nás také bylo, že někdo opět urazil hlaveň
pušky vojáka na Památníku I. světové války v parku u sokolovny. Je to už potřetí
v krátké době a pachatel musel tentokrát
vynaložit opravdu značné úsilí, protože
při minulé opravě doplnil restaurátor do
hlavně kovovou výztuž. Asi bychom těžko hledali odpověď na otázku, proč tohle
někdo dělá. Vždyť každou opravu takto
poničeného majetku musíme hradit z veřejných peněz patřících nám všem. Použít
by se daly jistě na něco prospěšnějšího,
než je likvidace škod po vandalech. Prosíme všechny návštěvníky lesa, parků a dalších veřejných prostranství, aby se chovali
k majetku města zodpovědně. Slouží nám
všem. Městu také pomůže, pokud jeho občané nebudou lhostejní k chování svého
okolí. Zároveň se obracíme na rodiče, aby
dětem doma vysvětlili, že opravdu není hrdinstvím zničit něco, co může dělat ostatním radost. Zkusme každý udělat něco pro
to, aby kolem nás zůstávaly hezké věci pro
potěchu nás všech.
David Böhm,
místostarosta Vratimova

Finišuje stavba
na koupališti
Jedna z největších a také nejsledovanějších investičních akcí města Vratimova
se blíží ke svému závěru. Nová budova,
která bude sloužit nejen návštěvníkům
koupaliště, ale také fotbalistům a nájemcům hřiště s umělým trávníkem 3. generace, by měla být dokončena v listopadu.
Součástí objektu bude sociální zázemí,
které bude v době otevřeného provozu
areálu k dispozici také veřejnosti za předpokladu, že se k zařízení budou návštěvníci chovat šetrně. Dalším významným
prostorem bude restaurace, kterou bude
provozovat vybraný nájemce. Část objektu se šatnami a také restauraci město
od stavební firmy převzalo již v říjnu.
Některé prostory související s koupalištěm budou v důsledku technických potíží
při stavbě dokončeny až v listopadu. Na
začátku příštího roku už bude zkolaudována a definitivně vybavena nábytkem
celá budova.
Bc. Daniel Filip,
vedoucí odboru správy sportovišť

Budeme pokračovat v opravách chodníků,
ale také chceme lepší knihovnu i stadion
pokračování ze str. 1
K dalším prioritám, pro něž chceme
zadat projektovou přípravu, patří stavba
okružní křižovatky ulic Frýdecká, Datyňská a Výletní. Cílem je zklidnit dopravu
v centru města a zvýšit bezpečnost. Máme
příslib od Moravskoslezského kraje, že by
mohl v budoucnu stavbu zařadit mezi své
plánované akce, proto chceme být připraveni.
Město již několik let připravuje revitalizaci sídliště Na Hermaně, v němž chceme pokračovat. Dlouho odkládaným řešením nevyhovujících a nedostatečných
prostor pro naši knihovnu je její stěhování
do prostor nákupního střediska. Bohužel
v tomto případě nemůžeme počítat s dotací, protože objekt patří z části soukromému
subjektu. Přestože se bude jednat o nákladnou akci, rozhodli jsme se dále ji neodsou-

Město každoročně investuje prostředky do zvelebování sportovního stadionu, kde nachází
prostor pro sportovní vyžití i mnoho dětí. Příští
rok chce uvolnit prostředky na projektovou přípravu kompletní rekonstrukce trávníku a tribun.
Foto: KS Vratimov

vat a pustit se konečně alespoň do přípravy. Finance uvolňujeme pravidelně také
na vylepšování sportovního areálu. Letos
jsme například natřeli tribunu, upravila se
část travnatého hřiště. Příští rok chceme
opravit plot a vybudovat stoly na stolní
tenis na koupališti a dětské herní prvky
u restaurace. Zároveň ale budeme chystat projekt kompletní rekonstrukce tribun
a travnaté plochy.
Věříme, že po sečtení plánovaných příjmů města a odečtení mandatorních výdajů zůstane na investice ještě dostatečná
částka, abychom mohli naplánovat i další
stavby, opravy a rekonstrukce. Ale toto je
ten základ, který bychom chtěli občanům
města už nyní garantovat.
Martin Čech, starosta
David Böhm, místostarosta
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Chystají se další kotlíkové dotace, nezaváhejte!
Celkem 111 občanů Vratimova zatím využilo možnosti pořídit si k ekologičtějšímu vytápění nový, moderní
kotel s využitím kotlíkových
dotací ministerstva životního prostředí a s příspěvkem
města. Ve druhé a třetí výzvě
město přispívalo občanům,
kteří byli se svými žádostmi
o dotace úspěšní, každému
dalších 5 tisíc korun. Lidé
si tak nové kotlíky mohli
pořídit s tím, že z rodinného rozpočtu na ně vydávali
pouhých několik tisíc korun.
Moravskoslezský kraj, který
státní dotační program administruje, nyní chystá již
čtvrtou výzvu. „Pokud to
umožní podmínky čtvrté výzvy kotlíkových dotací, bude
Rada města Vratimova zastupitelům opět předkládat návrh na vyčlenění potřebné částky pro další příspěvky žadatelům o kotlíkové

dotace. Zastupitelstvo by se tím
mohlo zabývat na některém ze
svých dalších zasedání,“ uvedl
místostarosta Vratimova David
Böhm.
Kraj ale už nyní vyzývá zájemce o podporu, aby se předběžně
a nezávazně hlásili. Ministerstvo životního prostředí má sice
připraveno k rozdělení celkem
5,5 miliardy korun, ovšem kraje musí předem prokázat zájem
občanů. Nezávazné přihlášení
se provádí vyplněním jednoduchého online formuláře zveřejněného na stránkách MSK. Ostré žádosti se začnou přijímat až
v příštím roce. Lidé přitom mají
na výměnu neekologických kotlů jen necelý rok, od začátku září
Kresba: Kristina Motalová příštího roku bude totiž ze zákona zakázáno používat kotle první
a druhé emisní třídy. Pokud je někdo neodstaví, hrozí mu pokuta
až padesát tisíc korun.
(red)

Změny jízdních řádů se dotknou i našeho města
Celostátní změna jízdních řádů veřejné osobní dopravy nastane letos 12. prosince.
Jak železniční, tak i autobusové jízdní řády budou poznamenány významnou událostí na trati z Ostravy přes Frýdek-Místek
do Frýdlantu nad Ostravicí, resp. až do Frenštátu pod Radhoštěm, kde po dlouhých letech dojde k dlouho očekávané, zásadní
obměně vozového parku.
Letité osobní vozy z osmdesátých let minulého století a jen
o nemnoho mladší motorové vozy budou v převážné většině
nahrazeny zcela novými dvoupodlažními soupravami vyrobenými v ostravském závodě Škoda Transportation.
V nových soupravách bude rovněž instalováno nové samoobslužné zařízení pro nákup jízdenek přes ODISku.
Nasazení nových souprav však přinese i nemálo změn v jízdních řádech, většina je přímo či nepřímo vyvolána provozním
konceptem s novými vlaky.

Železniční doprava:
Linka S6 Ostrava – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí
Během pracovních dnů budou nové soupravy jezdit v úseku
Ostrava hl.n. – Frýdlant nad Ostravicí, ve špičce každou půlhodinu, mimo špičku každou hodinu. Při cestě dále na Ostravici nebo směrem do Frenštátu pod Radhoštěm se bude muset přestoupit ve Frýdlantu nad Ostravicí. Naopak ve volných
dnech, kdy do hor směřují výletníci, budou jezdit nové vlaky

po celý den co hodinu až do Frenštátu pod Radhoštěm město. V navazujícím úseku do Valašského Meziříčí budou jezdit nadále motorové
soupravy.
Významná bude i změna časových poloh při hodinovém intervalu,
časy se posunou o 30 minut. Smyslem této úpravy je dosáhnout dlouhodobě požadovaných pravidelných přípojů na vlaky linky S1 (Opava
– Ostrava – Český Těšín) v Ostravě-Kunčicích.
Dojde tedy k posunům odjezdů vlaků ze stanice Vratimov v obou
směrech!

Městská hromadná doprava:
Linka MHD Ostrava 41 Vratimov – Ostrava, Hrabůvka – Ostrava, Výškovice
Budou upraveny časové polohy spojů kvůli návaznosti na linku S6
ve Vratimově.
Vedení města s využitím informací Koordinátora ODIS

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. listopadu 2021.
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. Předsedkyně redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědná redaktorka Ivana Gračková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Procházka pohádkovým lesem byla
i se švestkovými knedlíky
Akce Pohádkovým lesem za švestkovou
vůní, kterou ve spolupráci s myslivci pořádalo Středisko volného času Vratimov, se
uskutečnila v neděli 12. září.
Po cestě z „Domečku“ na Hubertku čekaly na děti pohádkové postavy a zapeklité
úkoly. V cíli si pak sedm desítek účastníků
vyrobilo svůj švestkový knedlík.
Myslivci nám také připravili ohniště,
na kterém bylo možno opékat buřty. Na
organizaci akce se podílel celý tým střediska volného času. Nyní všichni věříme,
že příští rok proběhnou opět dvě obdobné
akce, a to v květnu Pohádkový les a v září
Putování za švestkovou vůní. Pedagogové
z Domečku se už teď těší na všechny děti
i jejich doprovod.
Klára Pastorková,
SVČ Vratimov

Účastníci akce se s chutí zapojili do všech her a soutěží.

Foto: SVČ Vratimov

Akce Střediska volného času Vratimov
Hru světel připravil Domeček
spolu s planetáriem

Mikuláš přijde s čertem, andělem
i veselou zábavou

Akci Hra světel připravuje SVČ Vratimov ve spolupráci s Planetáriem Morava na sobotu 13. listopadu. V zahradě střediska
volného času budou připraveny soutěže, hry, ale i pokusy se svíčkami, baterkami, svítící náramky apod. V sále bude návštěvníky
čekat planetárium s promítáním na mobilní kopuli. Začátky promítání budou v 16, 17 a v 18 hodin. Účast na promítání je v ceně
vstupného.

Adventní čas je v plném proudu, proto Středisko volného času
Vratimov připravilo pro své nejmenší návštěvníky tradiční akci, na
kterou dorazí Mikuláš, čertík i anděl. Čekání na balíčky plné dobrotek si účastníci zkrátí hrami a tanečky. Pracovníci SVČ Vratimov se
těší na setkání, které se uskuteční 5. prosince od 15.30 hodin. Místa
na akci je třeba si rezervovat do 1. prosince na telefonním čísle 734
312 761, nebo osobně v recepci SVČ Vratimov. V den konání akce
si rodiče donesou balíček označený jménem dítěte.

Adventní věnce si zájemci připraví
na stylovém workshopu
Vánoce se neodmyslitelně blíží a SVČ Vratimov chystá nejen
pro děti workshop na výrobu adventních věnců. Ať už chcete
věnec třpytivý, či přírodní, pořadatelé budou mít zajištěno vše
potřebné. Účastníci akce tak společně vytvoří vánoční atmosféru provoněnou punčem. Akce se koná 25. listopadu od 17 do 20
hodin. Připraveny budou základy na věnec, svíčky, ozdoby a lektorky Evelínka a Klárka.

Jak upéct voňavý perník
Historie perníku sahá až do doby starého Egypta. Dnes patří
perník mezi nejtradičnější cukroví. Jeho výroba však může skrývat různá úskalí. Dovědět se nové vychytávky, aby perníčky byly
krásně měkoučké a co nejdéle voňavé, aby se z nich neloupala
poleva, se zájemci mohou 4. prosince od 9 do 15 hodin. Navíc
se seznámí s technikami zdobení a některé se i naučí. Atmosféru
tradičně doladí vánoční punč.

Mikulášské setkání patří tradičně k hojně navštěvovaným akcím.
Foto: SVČ Vratimov

Bližší informace k akcím podá Klára Pastorková, k.pastorkova@svcvratimov.cz,
tel.: 607 516 187
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Cestovali jsme za angličtinou
A vy opravdu jedete? Ano! V pátek
3. září v odpoledních hodinách odjížděl
od Základní školy Datyňská autobus s 32
žáky, kteří se jeli učit angličtinu k moři.
Děti byly po dlouhém období online výuky natěšené na pravý opak. Nemohly se
dočkat, až budou nejen kamarádi, ale i učitelé po jejich boku v offline světě. A offline rozhodně byl, protože všechny děti dokázaly nechat své mobilní telefony doma.
Během týdne se zdokonalily v anglické
gramatice, rozšířily si slovní zásobu v různých tématech, a to hlavní, používaly anglický jazyk v běžném životě. Výuka probíhající dopoledne byla zpestřena koupáním
v bazénu. V odpoledních hodinách žákům
jejich pracovní sešity zkrášlil písek a kapky Jaderského moře. Velmi jsme oceňovali zápal nejmenších žáčků a zároveň práci
nejstarších žáků, kteří byli vždy ochotni
pomoci svým mladším kamarádům.
Denní program zpestřila pobytová hra
týkající se cestování po světě a různé aktivity podporující anglický jazyk. Ve večerních hodinách byly děti za skvělou
spolupráci odměněny promítáním filmů
s nezbytným popcornem, či procházkou
svítícím městem a nákupy v místních obchůdcích.
Během pobytu jsme navštívili místní
maják Punta Tagliamento, kde jsme využili krásného přírodního prostředí nejen
k výuce, ale také ke koupání. Děti byly
rovněž nadšené ze společných mořských
radovánek na půjčených šlapadlech. My,
učitelé, jsme byli naopak nejvíce potěšeni
z užívání angličtiny v praxi. Bez angličtiny

Koupačka v Jadranu.

Děti na výletě u majáku Punta Tagliamento.

si přeci zmrzlinu nebo ledovou tříšť neobjednáte. Panečku, a jak jim všem chutnalo!
Ke konci pobytu připravily vychovatelky
výtvarné aktivity, a tak si děti domů na památku vyzdobily plátěnou tašku, která jim
bude společný pobyt u moře připomínat.
Celou akci jsme pak zhodnotili společně
s rodiči v úterý 21. září na naší základní
škole. Děti zahrály tři pohádky v angličtině a rodiče se tak mohli sami přesvědčit,

jak mají šikovné a nápadité ratolesti. Bonusem setkání bylo připravené a sestříhané
video z celého pobytu, za které moc děkujeme paní učitelce Simoně Justové.
Všichni jsme moc rádi, že jsme mohli
i za zpřísněných hygienických podmínek
s dětmi vycestovat a užít si krásné chvíle
s angličtinou u moře.
Naděžda Macková, Simona Justová,
učitelky Základní školy Datyňská

Foto na straně: Naděžda Macková
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Žáci složili náročnou mezinárodní zkoušku
Dvanáct žáků Základní školy Datyňská ve
Vratimově převzalo v pondělí 20. září certifikáty YLE Cambridge English dokládající složení
mezinárodně uznávané jazykové zkoušky YLE
Cambridge English.
„Žáci byli ke zkouškám výborně připraveni,
což dokládají jejich čerstvé certifikáty za dovednosti v cizím jazyce speaking, reading, listening
i writing,“ řekla učitelka Naďa Macková.
Škola se stala přípravným centrem pro tyto
jazykové zkoušky, letos navíc nabízí také přípravu na tři úrovně těchto zkoušek.
Dvanáctka dětí, které jsou čerstvými držiteli
certifikátů, je velkou inspirací pro dalších 63
žáků, kteří se letos k přípravě přihlásily.
„Všem úspěšným absolventům zkoušek gratulujeme, a těm čerstvě přihlášeným přejeme
mnoho studijních úspěchů během intenzivní
přípravy a držíme palce, aby na konci školního
roku 2021/2022 mezinárodní test s přehledem
zvládli,“ doplnila Naďa Macková.
(red)

Čerství držitelé certifikátů YLE Cambridge English.

Foto: Naďa Macková

Děti se už v mateřince učí chránit vodní zdroje
Mateřská škola Vratimov se již řadu let účastní ekologických
programů a kampaní. Kromě mezinárodního programu Ekoškola jsme rovněž zapojeni i v projektu Odpaďáček zaměřeného na
environmentální vzdělávání. V rámci projektu jsme se zúčastnili soutěže ve sběru použitého oleje s názvem „Olejový bandita“.
Soutěž je určena především pro děti a žáky v Moravskoslezském
kraji.
Na první říjnové schůzce ekotýmu v mateřské škole přebrala
ředitelka školky Lenka Siváková a zástupce zřizovatele, místostarosta David Böhm, z rukou autorky projektu Jitky Halamové finanční dar v hodnotě 1 500 korun za první místo ve sběru. V posledních dvou letech jsme celkem nasbírali 776 kilogramů oleje.

Úspěšný ekotým MŠ Vratimov.

Za získané finanční prostředky dětem zakoupíme badatelské ekologické pomůcky k dalším environmentálním aktivitám. Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd navíc získají z projektu Odpaďáček
dárkový poukaz do trampolínové tělocvičny Enha Freestyle v Ostravě. Všem rodičům, kteří se této soutěže společně se svými dětmi zúčastnili, patří velký dík.
Sbíráním odpadového jedlého oleje nejen chráníme odpadní potrubí a kanalizaci před ucpáním a zabraňujeme znečištění vody,
ale pomáháme tak získávat cennou surovinu, která poslouží k výrobě bionafty.
Monika Chylinská,
zástupkyně ředitelky MŠ Vratimov

Foto: Monika Chylinská
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Výstava fotografií
zpestří třídní
schůzky
Výstavu fotografií z dílny Moniky
Vávrů pořádá v listopadu Základní škola Vratimov, Datyňská. Kolekce třiceti
snímků instaluje jejich autorka v den
konání třídních schůzek v nové galerii
vytvořené na školních chodbách, aby se
s nimi mohla seznámit i široká veřejnost.
Výstava bude zahájena vernisáží v úterý
16. listopadu v 15.15. „Spolu s autorkou
zveme na vernisáž všechny rodiče, žáky
i další návštěvníky, kteří by rádi svou
přítomností podpořili tvůrčí ambice naší
žákyně Moniky Vávrů,“ řekla učitelka
a organizátorka akce Eva Eliášová.
(red)

listopad 2021

Angličtina všemi smysly
Učili jste se někdy anglicky? A sedmnáct vám již bylo? Pak možná vaše první
zkušenost s angličtinou byla prostřednictvím černobílé učebnice plné nudných cvičení a ze stránek na vás maximálně zhlížel
Mr Prokop s šálkem čaje v ruce.
To dnešní děti mají učebnice plné barevných obrázků, a učí-li se právě o jídle,
je jasné, že se jim sbíhají sliny. Není tedy
překvapením, že je napadlo vyzkoušet si,
jak taková jídla doopravdy chutnají. Jak
asi chutná arašídové máslo, čaj s mlékem
nebo typická anglická snídaně?
V akční třídě, jakou je 7. B Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí, nebyl
problém rozdělit se do skupinek, domluvit
se, kdo co přinese, a ve čtvrtek 30. září se
ráno ve školní kuchyňce pustit do přípravy
anglické snídaně. Vše šlo jako po másle,
samozřejmě tom arašídovém.
Každý ochutnal, na co měl chuť, nikdo
dlouho nechodil kolem horké kaše, protože nás ještě čekala další výuka. Příště možná vyzkoušíme nějaký ten dezert.
Lenka Parmová,
učitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Z vystavované kolekce.
Foto: Monika Vávrů
Takhle se chystá a vypadá anglická snídaně v režii sedmáků z dolní školy.

Foto: Lenka Parmová

Myslivecká chata má nová kamna i díky dotaci z města
Myslivecké sdružení Hubert půDěti se pod vedením členů myslisobící na katastru Vratimova má ve
veckého sdružení učí lásce k přírosvé myslivecké chatě poblíž Rakodě. Pro spárkatou zvěř, zejména pro
vecké ulice čerstvě zrekonstruované
srnčí a pro daňky, nasbíraly žaludy
vytápění, pro něž využilo mimo jiné
a kaštany, které budou v zimě mysi dotaci města Vratimova.
livci používat spolu se senem a obi„Městu za finanční pomoc moc
lovinami k přikrmování zvěře, aby
děkujeme, nové vytápění bude nejen
měla dostatečný přísun živin a enerúčinnější a pohodlnější, ale i ekologie k přečkání zimy.
gičtější,“ řekl předseda sdružení Petr
V příštím roce zve Myslivecké
Dunat.
sdružení Hubert všechny své přízV nových krbových kamnech se
nivce na tradiční Myslivecký ples,
samozřejmě topí stylově dřevem.
který se uskuteční v Kulturním domě
Chatu myslivci využívají pro svá Nové vytápění v myslivecké chatě.
Foto: Petr Dunat v Horních Datyních 12. února. K tansetkání, ale také k pořádání akcí pro
ci a poslechu bude hrát Hot Strings
tali spolu se Střediskem volného času.
děti nebo seniory. Nedávno se tam
Band, nebude chybět myslivecká kubavily děti v závěru společného putování Program tam připravili i pro účastníky chyně. Zvěřina bude i v bohaté tombole.
(red)
Za švestkovou vůní, které myslivci chys- příměstského tábora SVČ Vratimov.

listopad 2021
Městská

knihovna
VRATIMOV

Učíme děti milovat knihy

Mnoho akcí, které pořádá Městská
knihovna Vratimov, cílí na děti, aby si našly cestu ke knihám a k literatuře. V polovině září navštívila naši knihovnu spisovatelka Lenka Rožnovská, která uskutečnila pro
žáky 4. a 5. třídy Základní školy Vratimov,
Masarykovo náměstí, dvě besedy s názvem
Mobilmánie v pohádkové říši. Četla ze
stejnojmenné knihy a převyprávěla příběh,
pohádku který zároveň hrála společně s vybranými dětmi, učitelkou a knihovnicí. Dětem se divadelní představení velice líbila.
V Týdnu knihoven k nám, ve středu
6. října, zavítal Jiří Šebesta s vystoupením
Tajuplný svět podivuhodných her, které ve
třech představeních předvedl žákům 4. a 5.
tříd ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí,
a ZŠ Datyňská. Představil žákům své originální hry, při jejichž ruční výrobě použil
dřevo, kov a bavlnu. Na konec setkání si
žáci jednotlivé hry vyzkoušeli, což je samozřejmě nadchlo.
O týden později, ve středu 13. října,
jsme pasovali druháky ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, do řádu čtenářského.
Na slavnostní akci jsme si pozvali rytíře
a krále Knihomila I., který si s dětmi nejprve povídal a pak k pasování dětí do čtenářského stavu využil svého meče. Dětem
jsme věnovali diplomy a připínací placky.

Dvoumetrový rytíř pasuje druháky ze ZŠ TGM
Vratimov na čtenáře. Foto: Lenka Šimurdová

Servis ČTK z Evropy
přístupný čtenářům
vratimovské knihovny
Česká tisková agentura nabízí čtenářům registrovaným v Městské knihovně
Vratimov až do konce roku 2022 možnost nahlédnout do aktualit z evropského
dění. „Nabídku lze využít pouze přímo
v prostorách naší knihovny. ČTK přináší
každý den v průměru až 100 aktuálních
zpráv z Evropy s ověřenými fakty a ve
věcných a historických souvislostech,“
uvedla ředitelka knihovny Lenka Šimurdová. ČTK je národní tisková a informační agentura, která poskytuje rychlý,
objektivní a všestranný zpravodajský
servis především novinářům pro jejich
další práci.
(red)

Jiří Šebesta ukazuje žákům medúzu vyrobenou
z pařezu.
Foto: Marika Zajíčková

Myslíme, že na tuto akci budou ještě dlouho vzpomínat, hlavně na dvoumetrového
rytíře!
V pátek 8. října jsme se v rámci Bookstartu setkali s dvěma maminkami a jejich
chlapečky. Povídali jsme si o vhodných
knihách pro roční děti, o významu a smyslu čtení. Kluci se během chviličky seznámili, stejně jako maminky. Připravena
byla i výtvarná dílna, takže kluci s pomocí
maminek a s využitím razítek z korkových
zátek vytvořili podzimní strom.
Na děti pamatujeme také v pobočce
knihovny v Horních Datyních. Paní knihovnice ve středu 6. října opět četla dětem
v mateřské škole před spaním, ke kterému
se ukládají po obědě. Proto tuto akci nazýváme Poledníček.
Další významné akce pro děti se v Městské knihovně Vratimov uskuteční v listopadu. Poslední listopadovou sobotu od 9 do
12 hodin srdečně zveme naše malé i velké
čtenáře na Den pro dětskou knihu. V nastávajícím adventu se budeme věnovat výrobě drobných vánočních dekorací. Sledujte
proto naše webové stránky www.knihovna-vratimov.cz a knihovnický Facebook,
aby vám neutekly žádné termíny našich
oblíbených setkání.
Marika Zajíčková,
Městská knihovna Vratimov

Fotograf z Reflexu v Horních Datyních
Fotograf časopisu Reflex, Martin Straka
z Vratimova,, představil na besedě v pondělí 4. října v místní knihovně v Horních
Datyních v rámci Týdne knihoven svou
práci fotoreportéra. V devadesáti minutách
posluchače seznámil se svou uměleckou
tvorbou, běžným životem i focením mo-
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torsportu. Věříme, že si účastníci skvělé přednášky s promítáním přišli na své
a jsme velmi rádi, že Martin Straka přijal pozvání jako vůbec první přednášející
v nové datyňské knihovně.
Marika Zajíčková,
Městská knihovna Vratimov

Přes vratimovskou
knihovnu k on-line čtení děl
nedostupných na trhu
O zřízení přístupu k dílům nedostupným na trhu, která spravuje Národní
knihovna České republiky v Národní
digitální knihovně, je možné nově od
poloviny října žádat také ve vratimovské
knihovně. Přehled těchto děl je k dispozici na webu www.ndk.cz. Díla je však
možné číst pouze on-line a je zakázáno
zhotovovat jakékoli kopie. Cesta k digitalizovaným dokumentům vede mimo
jiné i přes naši knihovnu. V Národní digitální knihovně naleznou zájemci plné
texty knih pro on-line čtení vydaných na
území České republiky do roku 2000,
a dále noviny a časopisy do roku 2010.
Otázky a odpovědi k NDK jsou zveřejněny zde: https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/dnnt/NDK-DNNT-FAQ.
Tuto službu mohou zájemci využívat do
konce roku 2022.
Lenka Šimurdová,
ředitelka Městské knihovny Vratimov

Stále je šance navštěvovat
univerzitu třetího věku
Virtuální univerzitu třetího věku
(VU3V) zahájila v září Městská knihovna Vratimov. „Jsme moc rádi, že se nám
to povedlo. První lekce byly velmi obohacující. Přinesly zajímavé poznatky
nejen seniorům, ale také nám, knihovníkům. Kdo zaváhal nyní na podzim,
a přesto by se v následujícím semestru
rád zapojil, bude mít příležitost. Podrobnosti zveřejníme na našich webových
a facebookových stánkách,“ doporučila
ředitelka knihovny Lenka Šimurdová.
(red)
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Senioři bilancovali, loňský rok byl pestrý
Na výroční členské schůzi ke zhodnocení roku 2020 jsme se sešli ve Společenském domě ve Vratimově ve čtvrtek
30. září. Naše pozvání přijali paní Renata
Böhmová ze Střediska volného času Vratimov a pan místostarosta David Böhm.
Začneme lednem. Již tradičně jsme byli
pozváni na společenský večírek do Řepišť, obdobně jako okolní obce. Byla to
moc pěkná akce, škoda, že počet míst byl
omezený. V březnu jsme měli pěknou akci
k MDŽ. Jeli jsme do Řepišť. Ve Společenském domě U Máně nám udělal krásný
program pan starosta Rostislav Kožušník.
Několikrát do roka chodíme hrát bowling do Relaxu Vratimov. Soutěžíme o putovní pohár starosty Paskova. Tuto soutěž
už jsme vyhráli třikrát, a i letos stála naše
námaha za to.
Středisko volného času Vratimov uspořádalo několik akcí, na které jsme přispěli
finanční částkou. Byly to dva zájezdy na
Lysou horu. O tyto výlety byl velký zájem,
nedostalo se však na všechny. Pak se jelo
na Pustevny a další zájezd byl na Hostýn.
Další akcí byla sportovní chůze „Hůl je
cool“ na podporu zdravého stárnutí.
Velmi zdařilou událostí bylo také sou-

Na výroční členské schůzi se senioři sešli ve Společenském domě Vratimov.

těžní klání seniorů, které se konalo v Ostravě-Hrabové. Zúčastnilo se ho sedm družstev po osmi členech. Za Vratimov to bylo
družstvo číslo 1 ze Svazu tělesně postižených pod vedením pana starosty a družstvo
číslo 2 ze Spolku seniorů města Vratimova
pod vedením pana místostarosty.
Loni jsme též popřáli dvěma ženám ke
krásnému jubileu devadesáti let.

Foto: KS Vratimov

V roce 2020 jsme měli 95 členů. Naši
činnost podpořil finanční dotací Městský
úřad Vratimov. Děkujeme všem, kteří nám
pomáhají. Koronavirus a roušky nás trápí,
ale my to vydržíme a překonáme.
Přejeme všem pevné zdraví a mnoho sil
do dalších dní.
Anna Huppertová,
předsedkyně Spolku seniorů Vratimov

Zahrádkáři připravili inspirativní výstavu
Výstava Českého zahrádkářského svazu se uskutečnila v Kulturním domě Horní Datyně 28. a 29. září. I přes letošní „rozmarné léto“ se pěstitelům podařilo vytvořit krásnou prezentaci
aksamitníků. Členové naší základní organizace i příznivci zahrádkářů zaplnili mnoha odrůdami velkou část sálu. Oblíbené
květiny, s nimiž na jaře začínali od semínek, až je vypěstovali do
konečné krásy, jistě zaujaly návštěvníky mimořádně barevné výstavy. Instalaci doplnila košíková aranžmá živých květin, která
vytvořily naše členky, a také řezané květiny.
Součástí výstavy byly též výrobky ubrouskovou technikou
Jany a Petry Slívových, keramika Radky Targošové, pletené košíky a další produkty z dílny členek Svazu tělesně postižených
Vratimov Miroslavy Javorkové a Danuše Slívové. Zejména pánskou část návštěvníků zajímaly ukázky zatravňovacích dlažeb
firmy Ecoraster. Inspirativní byla i soukromá sbírka včelařského
nářadí Mariana
Grobaře. Dobové
fotografie z historie naší obce,
kroniky a dobovou
výstroj
poskytli členové
Sboru dobrovolných hasičů Vratimov. Nejmladší
generaci reprezentovaly
děti
z Mateřské ško-

Aksamitníky jsou známy též pod názvem afrikány. Foto: Ladislav Mudrik

ly Horní Datyně, které připravily kolekci svých výkresů. Jako
odměnu si odnesly indiánský kostým. Při odchodu pak mnozí
návštěvníci využili venkovního prodeje okrasných rostlin Zahradního centra manželů Haškových.
Díky patří všem, kteří se na této akci podíleli a připravili tak
pro širokou veřejnost trošku odpočinku a krásy pro potěchu oka
i ducha.
Vladimíra Červová,
předsedkyně ZO ČZS Horní Datyně
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70 let Nové huti – II. díl
Ubytovací tábor ve Vratimově v letech 1950–1953
Život brigádníků v táboře
i mimo něj
1950
Jak byla organizována práce a celý život na Stavbě mladých budovatelů? V čele
Stavby stál štáb, který se skládal z velitele,
jeho zástupce, plánovače, výchovného referenta, branného a tělovýchovného referenta a hospodáře. Členy štábu byli kromě
toho také velitelé brigád.
Každý kraj vysílal na Stavbu čtyřtýdenní, 120členné dobrovolné brigády, které
se skládaly z pěti čet po 24 členech; každá
četa pak byla rozdělena na osm tříčlenných
základních skupin. Brigáda měla své vedení, které bylo jmenováno předsednictvem
krajských výborů Československého svazu mládeže (ČSM). Vedoucí čet a jejich
zástupci byli voleni brigádníky a schvalováni vedením brigád. Velitelé a vedoucí pracovníci brigád a čet byli neplacení
funkcionáři, kteří pracovali denně se svými kolektivy na pracovišti a žili s nimi
i v táboře, proto znali všechny jejich bolesti, přání a problémy. Placenými zaměstnanci ČSM byli jen členové úzkého štábu
celé Stavby, na nichž spočívala zodpovědnost za život a práci tisíců brigádníků a za
spolupráci s vedením podniku a jeho výrobními složkami. Tato organizace vedení
trvala po celý rok 1950.
Mladí brigádníci pracovali v roce 1950
především na výkopech a kladení kolejí na
koksovně a na rudném mostě, od 1. září
1950 také na stavbě blokovny.
Během roku se projevily vážné nedostatky v plánování a organizaci práce ze strany Československých stavebních závodů,
které zajišťovaly přípravu práce i pro bri-

Nástup k dennímu rozkazu, 1951.

gády. Přes všechny překážky překračovali brigádníci vysoko normy, nastupovali
dobrovolně i za ztížených podmínek a za
nepříznivého počasí na nedělní, noční
i mimořádné směny, aby tak pomohli zajistit splnění úkolů. V závěru roku, v listopadu a o svátcích, kdy se pracovalo často
za deště a sněhových vánic, tvořila mládež
tři čtvrtiny osazenstva na stavebních pracovištích.
Po práci byly pro brigádníky organizovány různé akce a aktivity pro účelné vyplnění volného času. Od Stavby se očekávala
také funkce „výchovná“. Výchovným cílům sloužily besedy, přednášky, čtenářské
a jiné kroužky, pořádaly se kulturní večery
a různé soutěže. Účast na kulturních večerech a táborových soutěžích tvořivosti mlá-

deže byla masová. Aktivně se kulturních
večerů zúčastnilo v roce 1950 celkem 392
jednotlivců a 153 souborů, které vznikly
většinou teprve na Stavbě. Nejoblíbenějším soutěžním oborem byl sborový zpěv.
Kulturní večery přispívaly společným
programem také ke sblížení Čechů a Slováků. V táboře se však nezapomínalo ani
na sport: pořádaly se různé hry a závody.
Závodilo se v disciplínách předepsaných
k dosažení Tyršova odznaku zdatnosti.
Zmínky zasluhuje rovněž traktorový
kurs, který byl uspořádán v jarních měsících a v listopadovém turnuse. V tomto
kursu bylo vyškoleno 500 nových traktoristů z řad zemědělské mládeže.
Je samozřejmé, že v tak velkém množství lidí docházelo k různým přestupkům.
Menší přečiny trestali velitelé čet při denních nástupech, ale v individuálních případech došlo na Stavbě i k výstřelkům
vážnějším, za něž byli brigádníci odesíláni
domů.
V roce 1950 prošlo Stavbou 16 069 brigádníků sdružených ve 157 brigádách (kolik z nich bydlelo ve Vratimově, nelze zjistit). Průměrný věk včetně vysokoškoláků
byl 18,4 roku. Věk ostatních byl průměrně 17,5 roku. Na Stavbu se mohl přihlásit
každý, komu bylo alespoň 16 let.
Hana Benkeová,
Akreditovaný archiv Liberty Ostrava a.s.
Zdroje: archivní fond Nová huť Klementa
Gottwalda, n. p. Ostrava-Kunčice, kronika firmy Liberty Ostrava a.s.

Návrat do tábora po směně, 1. 8. 1951.

Foto na stránce: Zemský archiv v Opavě

(pokračování příště)
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Vratimovská galerie
Už jen do 4. listopadu zbývá ke zhlédnutí výstava výtvarných děl žáků malíře
a grafika Josefa Odrášky.
Výtvarné práce ostravských seniorů nahradí barevné, skleněné vitráže tiffany Evy
Vránové a obrazy Jarmily Všetičkové.
Jsou dlouholeté kamarádky, obě jsou
původním povoláním zootechničky a obě
se již hezkou řádku let úspěšně pohybují
ve světě výtvarného umění. To je to, co je
spojuje. To, co je naopak rozděluje, jsou
umělecké žánry, jimž se věnují. Jarmila
Všetičková začínala před 28 lety s tvorbou keramiky, pak rozšířila svůj zájem
o vytváření cínovaných šperků a objektů
s malými i většími minerály, v posledních
letech se pak zaměřila na malbu. Eva Vránová v roce 2000 úplnou náhodou “potkala
sklo” a vznikla z toho láska na celý život
– vitráže tiffany.
I přes tyto rozdíly nadále souzní a harmonii své tvorby předvedou i ve Vratimovské galerii.

Z tvorby vystavujících.

Reprofoto: tiffany Eva Vránová, obraz Jarmila Všetičková

Výstava s názvem Souznění bude ve Vratimovské galerii zahájena
vernisáží v úterý 9. listopadu v 17 hodin a potrvá do 6. ledna 2022.

Pořady pro děti
Probudit v dětech lásku k divadlu, a tím je také kultivovat se snaží
Kulturní středisko Vratimov. Proto jsou pravidelnými hosty Společenského domu ve Vratimově divadelní soubory, které hrají pro děti.
V sobotu 6. listopadu přiveze Divadelní společnost Agáta pohádkový muzikál Lotrando a Zubejda z prostředí dálného východu, vytvořeného na motivy pohádky Karla Čapka, s písničkami oblíbené dvojice
Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Vstupenky jsou v prodeji v pokladně
Kulturního střediska Vratimov a budou k dostání i před představením.
Hrát se začne v 16 hodin. Rodinné vstupné pro dospělého a dítě je
250 korun.
V neděli 14. listopadu od 10 hodin bude na programu divadelní pohádka Jak se léčí princezny v podání Divadélka Šamšula. Rodinné
vstupné je 100 korun.

Divadelní společnost Agáta přiveze pohádkový muzikál Lotrando
a Zubejda.
Foto: Divadelní společnost Agáta

O poslední listopadové neděli v 16.30 hodin se děti ve Společenském domě sejdou se svým oblíbeným klaunem Hopsalínem, který
ale tentokrát přijde převlečený za Mikuláše a bude mít s sebou samozřejmě své nezbytné pomocníky, čerta a anděla. Zatímco dospělí
si vsedě odpočinou, děti se vyřádí při zpěvu, tanci a hrách, a také
si odnesou malé
mikulášské balíčky. Vstupenka pro
dítě přijde na 90
a pro dospělého
na 120 korun, rodinné vstupné pro
jednoho dospělého a jedno dítě je
180 korun.
Mikulášská nadílka 2019. Foto: archiv KS Vratimov
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Kino Hvězda
Charizmatický Jiří Bartoška coby oblíbený pediatr odcházející
do důchodu je hlavním hrdinou komedie Zbožňovaný osvědčeného scénáristy Petra Kolečka. Zárukou kvalitní zábavy je i obsazení
dalších rolí. Manželku pediatra Zdeňka hraje Zuzana Kronerová,
jeho milenku, ortopedku Danu, Ivana Chýlková. Tyto a další ženy,
včetně Zdeňkovy dcery a vnučky, se těší na více času s manželem,
milencem, tátou a dědou. Vše dohromady jde ale dosti těžko.
Povedený český film bude promítat kino Hvězda ve středu
3. listopadu od 19 hodin. Vstupné je 100 korun.
Kino Hvězda zve děti na animovanou pohádku Moře kouzel.
Foto: Bioscop.cz

Ve středu 10. listopadu v 17 hodin promítne kino Hvězda pro
rodiny s dětmi animovaný film Moře kouzel o poněkud bojácném
a stydlivém delfínovi, který najde odvahu i lásku. Rodinné vstupné je 100 korun.
Pamatováno je samozřejmě i na film pro nejmenší, na Krtka
s kalhotkama se mohou těšit v sobotu 20. listopadu v 10 hodin.
Vstupné je 30 korun.

Jiří Bartoška hraje pediatra odcházejícího do důchodu. Foto: Bioscop.cz

Díky nové české technologii může kino Hvězda přinášet filmové novinky, z tohoto důvodu nejsou všechny filmy programovány
s časovým předstihem jako dříve. Další a aktuální program kina
Hvězdy vždy najdete na www.ksvratimov.cz a facebook.com/
ksvratimov.
(red)

Další kulturní akce
Láska, sex a finančák

Vražda sexem

Divadelní představení české scény Těšínského divadla Láska,
sex a finančák bylo z důvodu nemoci přesunuto na 2. listopadu.
Začátek v 18 hodin. Představení je určeno pro předplatitelskou
skupinu a širokou veřejnost. Prodej vstupenek před představením
ve vestibulu Společenského domu.

Divadelní komedii Vražda sexem přiveze do Kulturního domu
Horní Datyně v pátek 19. listopadu v 19 hodin Divadlo DiVoch
z Vřesiny. Vražda sexem je třetí inscenací spolku v režii Ondřeje
Bendy o obnovení tradičně silné ochotnické činnosti ve Vřesině
v roce 2016. Datyňský kulturní dům je pro obdobná setkání mimořádně oblíbený. Stolové uspořádání totiž umožňuje dát si k divadelnímu představení skleničku vína nebo něco dobrého na zub.
K rozverné komedii se to hodí Vstupné na představení je 100
korun.
(red)

Božská čokoláda
S voňavou přednáškou přijede do Vratimova Marcela Krčálová.
Součástí setkání je i ochutnávka, ty nejlepší kousky si zájemci
budou moci zakoupit, což před Vánocemi mnozí ocení. Těšit se
můžete ve čtvrtek 11. listopadu od 18 hodin ve Vratimovské galerii, vstupné 100 korun.

...a co v prosinci?
5. prosince, 17 hodin

14. prosince, 18 hodin

Vánoční koncert Gloria: Trio Opera

Vánoční koncert Základní

Divas v kostele sv. Jana Křtitele -

umělecké školy Vratimov

Agentura Andante Ivy Klusalové
7. prosince, 18 hodin
Vánoční koleda - Těšínské divadlo

17. prosince, 19 hodin
Adventní koncert Big Bandu
Vratimov

12. prosince, 10 hodin
Zatoulaná sněhová vločka Divadélko Smíšek

22. prosince, 19.00
Přání Ježíškovi - kino Hvězda

Scénka z inscenace Vražda sexem.

Foto: Divadlo DiVoch

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
www.ksvratimov.cz | Facebook.com/ksvratimov | Instagram.com/ksvratimov
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Zlatý podzim opět s rekordem

Kulturní středisko Vratimov vytvořilo pro závodníky před sportovním výkonem i po něm příjemné zázemí i s občerstvením.
Foto k článku: Ivana Gračková

Sedmdesátka běžců vyrazila v sobotu
2. října na trať oblíbeného silničního běhu
Zlatý podzim, jehož trasa vede okolím
Vratimova s krásnými výhledy na Beskydy. 28. ročník se konal za krásného počasí
a zásluhou vítěze Lukáše Chwistka z SSK
Vítkovice zaznamenal další traťový rekord. Necelých 10 kilometrů uběhl s velkým náskokem před svými soupeři za 30
minut a 32 vteřin.
„Loni se závod Zlatý podzim kvůli koronavirovým omezením nekonal, takže číslo
28. připadlo až na letošní rok. Vítěz Lukáš
Chwistek ho absolvoval ve výborné formě.
Sice v cíli komentoval sílu větru s tím, že
se mu v kopci na pátém kilometru zdálo,
že stojí, ale i tak se mu podařilo vylep-

šit svůj předloňský traťový rekord 31:28
téměř o jednu minutu,“ řekl předseda pořádajícího Běžeckého klubu Vratimov
Zdeněk Feigl.
Nejrychlejší ženou byla Hana Legerská s časem 41:49, také z SSK Vítkovice.
Traťový rekord z roku 2005 stále drží Irena Šádková z AC Pardubice.
Vítězi dalších kategorií jsou Hana Laciková ze Staříče, Jarmila Gavlíková z MK
Seitl Ostrava, Martin Biolek z Řepišť, Vladan Šindelek z Pržna, Petr Kučírek z TJ
TŽ Třinec a Josef Smola z MK Seitl Ostrava. Své reprezentanty na trati měl i Vratimov. Štěpán Dostálek, který byl ve svých
sedmnácti letech nejmladším účastníkem,
doběhl na 27. místě, Lukáš Družba byl 35.

Běh jako již tradičně zorganizoval Běžecký klub Vratimov ve spolupráci s Kulturním střediskem Vratimov, které pro
akci opět vytvořilo příjemné zázemí ve
vratimovském Společenském domě.
Od roku 1990 se pořádá nepřetržitě
s výjimkou tří ročníků, kdy se mimořádně vrátil původní, po listopadové revoluci
zrušený běžecký závod Důl Paskov-Důl
Staříč-Důl Paskov. Jediný úplný výpadek
Zlatého podzimu způsobila až loni vládní opatření proti šíření nemoci covid-19,
která neumožňovala konání hromadných
akcí. Situace se bohužel promítla i letos
v celkové účasti, protože závodní pole čítající běžně přes sto běžců letos prořídlo na
necelou sedmdesátku závodníků.
(red)

Na startu závodu Kola, kolečka se sešla téměř
24. ročník tradičních závodů na kolech, koloběžkách či odrážedlech pod názvem Kola, kolečka, které
pořádá Tělocvičná jednota Sokol Vratimov, se ve Vratimově uskutečnil ve středu 22. září. Startoval u sokolovny a letos v něm s velikým nasazením sil zápolilo
27 malých závodníků. Letos se sešlo pět mladších
školáků a 22 dětí v předškolním věku. Malí soutěžící
absolvovali závod na rychlost a závod zručnosti okolo
barevných kuželů. Při vyhlašování výsledků si všichni
užili ten krásný pocit stát na stupních vítězů, převzít
diplom i medaili, a také balíček se sladkou odměnou
a malým dárkem. Naše závody pro nejmenší, jsou totiž
koncipovány tak, že se na rychlost jezdí po trojicích
a každý získá umístění. Školáci to už mají na závodech
pro starší děti těžší, u nich o vítězství rozhoduje naměřený čas. Jedny závody sotva skončily a pořadatelé už
se těší na další ročník a na malé závodníky.
Irena Heinichová,
cvičitelka pro rodiče a děti
a předškolní děti
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Stolní tenisté zahájili sezonu
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra
GAS Vratimov, hrající 3. ligu v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST), zahájil v září a říjnu novou sezonu 2021/22.
Vratimovští stolní tenisté během prázdnin nezaháleli a mimo pravidelných tréninků v herně na stadionu ve Vratimově se
zúčastnili i několika turnajů. Například Oldřich Vrtal vyhrál dobře obsazený veteránský turnaj v Liberci, a turnaje v Jaroměři,
ve Frýdlantě nad Ostravicí a v Přerově.
Vratimovská mládež ve složení Marek

Konrád, Adam Pravda, Tomáš Kolpak
a Matyáš Lacina odstartovala 9. října sezonu na turnaji dětí a mládeže v hale stolního
tenisu v Bílovci. V tentýž den se zároveň
konalo i Mistrovství České republiky ve
stolním tenisu mužů a žen v Havířově,
v současné době v největší a nejmodernější herně stolního tenisu v České republice.
Na mistrovství se z vratimovského oddílu
nominovalo pět hráčů, konkrétně Oldřich
Vrtal, David Štůsek, Jiří Skalický, Radim
Uhlář a Filip Válek. To je nejvíce nomina-

Oddíl stolního tenisu má v mistrovských
soutěžích pro tuto sezonu celkem čtyři
družstva:
TTC MG Odra GAS Vratimov „A“
TTC MG Odra GAS Vratimov „B“
TTC MG Odra GAS Vratimov „C“
TTC MG Odra GAS Vratimov „D“

Bohuslav Kaloč,
oddíl stolního tenisu
TTC MG Odra GAS Vratimov

Ligová tabulka v zahájené sezoně 2021/22
po neúplném 4. kole:

3. liga
divize
městský přebor 2. třídy
městský přebor 3. třídy
+ dětská přípravka

TTC MG Odra GAS Vratimov „A“
odehrálo zatím tři utkání s těmito výsledky:
9:9
6:10
7:10

Foto: Martin Průša

s TTC Frýdlant
s SK Svinov
s TTC Bolatice

cí v historii našeho oddílu. Velice si toho
ceníme. Pravidelné dlouhodobé soutěže
stolních tenistů pro sezonu 2021/22 začaly ve třetím týdnu září a končit by měly
v dubnu 2022 za předpokladu, že to umožní epidemická situace. Ta totiž loni soutěže nejprve nečekaně přerušila a nakonec
i ukončila.

1. KST Vsetín

4

3

1

0

39:19

11

2. DDM Valašské Meziříčí

4

3

1

0

39:23

11

3. Sokol Zlín - Šarovy

4

2

2

0

38:26

10

4. KST Dolní Němčí

4

2

0

2

30:26

8

5. TTC Frýdlant

3

1

2

0

28:22

7

6. TTC Ostrava - Poruba

3

2

0

1

20:18

7

7. TTC Bolatice

4

1

1

2

24:36

7

8. TTC SIKO Orlová

2

2

0

0

20:02

6

9. TJ Ostrava KST D

3

1

1

1

21:24

6

10. SK Svinov

4

1

0

3

23:36

6

11. TJ Odry

4

0

1

3

25:39

5

3

0

1

2

22:29

4

4

0

0

4

11:40

4

12.

TTC MG Odra GAS
Vratimov

13. SK Přerov

třicítka malých, ale šikovných závodníků

Foto k článku: Bronislava Dostálová
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Noční závod Důlňákem bude pro lidi i psy
První noční běžecký závod Důlňákem
pořádá v sobotu 6. listopadu vratimovský
spolek NutsGo.
„Na Dušičkový závod srdečně zveme
všechny běžce se psy i bez nich. Připraveny budou trasy pro kategorii dospělých,
ale i pro děti a juniory,“ prozradila za organizátory Tereza Bulasová. Trať bude tematicky vyzdobená k dušičkovému svátku
a závod bude maškarní, pořadatelé budou
v závěru vyhlašovat nejen vítěze, ale také
nejlepší masku. Zájemci se mohou hlásit
prostřednictvím on-line přihlášky na Facebooku NutsGo, přičemž počet závodíků
je limitován. Pro předem přihlášené bude
připraven speciální startovací balíček.
Prezence bude od 15 hodin u Hájenky,
startovat se začne tamtéž v 17 hodin postupně od nejmladší kategorie. Tratě pro
děti budou v délce 500 a 800 metrů, pro
juniory 2 kilometry a pro dospělé 4,5 kilometru sice jen minimálním převýšením, ale místy s technicky náročnějšími,
lesními pasážemi.
Dušičkový noční běh Důlňákem je již
druhý závod, který pořádá spolek NutsGo.
Na jaře se koná Mazlikiáda MX chemistry
challenge.
„Naší specialitou je pořádání netradičních akcí, třeba Mazlikiáda je překážkový
běh se psy na motokrossové trati. Protože

Lesní technickou pasáž Mazlikiády zdolává Vojta Černák s Coudym. Foto na straně: Tereza Bulasová

jsme chtěli připravit nějaký další závod,
kterého by se mohli zúčastnit běžci se svými pejsky, i bez nich, vybrali jsme si trochu strašidelný motiv dušiček a běh jsme
koncipovali jako noční. No, a protože výsledkem má být nejen sportovní výkon,
ale i bezvadný zážitek, bude součástí akce
soutěž masek,“ doplnila Tereza Bulasová.
Vratimovský spolek NutsGo vznikl před

třemi lety a zabývá se hlavně společnou
prací se psy a lidmi. Kromě závodů v canicrossu také pomáhá s výcvikem problémových a adoptovaných psů. Pořádá ukázky mushingu, noseworku, záchranných
prací se psy, sportovní kynologie a dalších
psích sportů pro děti i dospělé. Snaží se
podporovat adopce psů z útulků.
(red)

NutsGo pořádá také Mazlikiádu, první ročník se konal v Důlňáku. Mladší děti, případně malé závodníky s velkými psy jistili dospělí.

listopad 2021
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BLAHOPŘEJEME

Dne 15. listopadu 2021 oslaví své
85. narozeniny náš tatínek, dědeček
a pradědeček pan

V měsíci říjnu oslavila
své 95. narozeniny
paní

Josef Šugar

Radoslava Brovjáková.

z Horních Datyň.
Nelze říci slovy, co jen Ti můžeme přát.
Přejeme Ti to nejkrásnější,
co jen život může dát.
Přejí synové Mirek, Zdenek s rodinou,
pravnučka Sofie a dcera Anna s rodinou.

Pevné zdraví a osobní pohodu
přeje nejbližší rodina,
synové Radomil a Jan,
dcera Dana s partnerem
a také 7 vnoučat a 12 pravnoučat.

VZPOMÍNÁME
Dne 3. listopadu 2021 uplyne 1 rok od
úmrtí naší milované maminky paní

Marie Hrušecké.
Všechny, kdo jste ji znali, prosíme
o vzpomínku. Za celou rodinu s láskou
vzpomínají dcery Eva, Věra a Ljuba.

Dne 11. listopadu 2021 uplyne 5 let,
co nás opustil pan

Karel Prokůpek.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Těžko je nevzpomínat,
když slzy v očích stojí,
těžko je zapomenout,
když srdce stále bolí.
Dne 9. října 2021 uplynul 1 rok od úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana

Dne 3. listopadu si připomeneme
2. výročí úmrtí
paní

Boženky Kaňokové.
S láskou vzpomínají manžel
a dcera s rodinou.

Dne 15. listopadu vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí naší maminky

Jarmily Králíkové.
S láskou vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Kdo ho znal, vzpomene,
kdo ho měl rád, nezapomene.
Dne 1. listopadu by se dožil 60 let
pan

Jiří Borový
z Horních Datyň.

Jaroslava Koldera.
Dne 21. listopadu by oslavil nedožitých 88 let.
Vzpomínají rodiny Kolderova, Krupova a Bučkova.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Pavlína,
děti Lukáš a Markéta s rodinou a sestra Jana s rodinou.

Uzávěrka prosincového čísla Vratimovských novin je 15. listopadu 2021.

listopad 2021
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VZPOMÍNÁME
Dne 14. listopadu 2021 tomu budou 3 roky,
kdy nás opustila paní

Ingeborg Klimoszková
a 6. prosince 2021 uplyne 5 let od úmrtí pana

Jana Klimoszka.
Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 6. listopadu 2021 uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustil
pan

Milan Pavlica.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 27. listopadu vzpomeneme
10. výročí úmrtí
paní

Zdenky Fojtíkové
a
dne 12. října jsme vzpomněli
12. výročí úmrtí
pana

Dne 22. listopadu vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana

Viléma Kožušníka.

Zdenka Vicherka.
S láskou vzpomíná celá rodina.

S láskou vzpomíná dcera s manželem
a rodinou.

Kronika města Vratimova, část 111, rok 1951
Hovory s občany, předseda Knebel L.
28. prosince svolal Akční výbor Národní fronty občanstvo na
hovory. Projednána reorganisace Místního národního výboru. Za
odstoupivšího předsedu Vavřeku Josefa navržen Knebel Ludvík,
horník ve výslužbě, který byl pak předsedou.
Počet nar. a zemřelých
Dle matriky MNV narodilo se r. 1951 chlapců 12 a děvčat 11.
Uvedený počet je jistě vyšší, neboť mnohé matky z Vratimova porodily v porodnici v Ostravě. Počet sňatků celkem 35 (třicet pět),
z toho pět z tábora mládeže.
Počet zemřelých 20 z toho 12 mužů a 8 žen, všichni dospělí.
Kulturní činnost – lidová knihovna
Kulturní život vratimovských občanů:
Obecní knihovna za vedení knihovníka Josefa Pečonky mela
počet čtenářů 544 a vypůjčených knih bylo celkem 7.653 svazků.
Čtenáři četli nejvíce knihy zábavné (4.459 svazků), od sovětských
spisovatelů přečteno 2.946 knih a ostatní byly knihy politické, na-

učné celkem 248. Pořádána 1 výstava sovětských knih a časopisů
ve škole, kterou navštívilo 250 osob a bylo koupeno za 3.500 Kčs
knih. Mimo toho byly konány další 4 výstavy knih při Hovorech
s občany, Stalinových oslavách a jiných příležitostech a návštěva
byla 1.972 občanů. Z uvedených skutečností, které jsou z dokladů
knihovníka je vidět, že občané mají zájem o knihy, jako pramene
vědění, poučení. Umístění knihovny je však naprosto nedostatečné a nevyhovující. Knihovna je umístěna v budově Národní školy
v suterénu společně s poradnou matek a kojenců. Musí se nalézti
vhodná místnost na umístění knihovny, o což se postará MNV.
Ordinace závodního lékaře
Zdraví našich občanů: Ordinace lékaře MUDr. Slívy Bedřicha
je ordinací zdejšího závodu a nachází se v těsné blízkosti závodu.
Je postavena roku 1900 a na nynější dobu naprosto nevyhovující.
Léčebná péče je poskytována všem občanům bezplatně dle zákona republiky o nemocenském pojištění.
(Text je převzat bez stylistických i pravopisných úprav dle znění
v kronice města)
(pokračování příště)

20

Vratimovské noviny

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

N

SH
HO
OPSALÍNEM

ln
ed ď

28. listopadu
v 16:30 h

listopad 2021
lní pohádka
pro
í divade
dďt
i

s
e
k
a
J ncez léċí
ny
pri
v ad
Di

Šam
élko

šula

rodinné vstupné
.þ
GtWČ.þGRVSČOê.þ

Společenský dům Vratimov
Vstupenky v prodeji v pokladně kulturního střediska od 1. listopadu.
Úhrada vstupenek možná i převodem. Rezervace a info na tel.: 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

Trio Opera Divas:

10. listopad 2021
6. leden 2022

Vánoční koncert
Gloria
Agentura Andante Ivy Klusalové

Eva Vránová
YLWUiåHWLႇDQ\
-DUPLOD9ãHWLþNRYi
REUD]\
YHUQLViåOLVWRSDGXYKRGLQ

QHGěOH
SURVLQFH
KRGLQ
NRVWHO
VY-DQD
.őWLWHOH
9UDWLPRY
YVWXSQp
.Ā

sƌĂƟŵŽǀƐŬĄŐĂůĞƌŝĞũĞŽƚĞǀƎĞŶĂǀĞƐƚƎĞĚǇĂēƚǀƌƚŬǇŽĚϭϲĚŽϭϵŚŽĚŝŶ͕ďĢŚĞŵƉŽƎĂĚƽ
ŶĞďŽŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĢƉŽĚŽŚŽĚĢŶĂƚĞů͘ϱϵϱϳϬϬϳϱϭ͘

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

ÎΖ1.8-Θb
Andrea Kalivodová – sólistka Národního divadla Praha
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