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Představujeme: ZŠ Datyňská

Hasiči na prahu výročí

Datyňská knihovna v novém

Novoroční rozhovor se starostou Martinem Čechem a místostarostou Davidem Böhmem

Rozvoj města se nesmí zastavit
Řečeno mírně, byl rok 2020, který máme
právě za sebou, tak trochu zvláštní. Pandemie koronaviru, která opanovala celý svět,
nás donutila změnit naše životní zvyky.
Děti poslala ze škol domů, uzavřela restaurace a jídelny, zaškrtila kulturu, omezila
nabídku služeb. Lidi uvěznila doma a přiměla je přerušit sociální kontakty. Jak se
s touto situací potýkalo město Vratimov?
A nakolik se mu dařilo plnit cíle, plány
a úkoly, které si na toto období předsevzalo?
O tom, ale také o výhledu na rok 2021,
mluvíme se starostou Bc. Martinem Čechem a místostarostou Bc. Davidem
Böhmem.
Začněme od zmíněné pandemie. Jak si
s ní město radilo? Jak hodnotíte z tohoto
hlediska současný stav a jaké jsou podle
vás vyhlídky do budoucna?
Martin Čech: Musím říct, že stav, který
nastal začátkem loňského roku v souvislosti s pandemií, nás zastihl docela nepřipravené. O to intenzivněji jsme se ale pustili do nastavení opatření tak, aby důsledky
pro naše spoluobčany byly co nejmenší.
Začal pracovat krizový štáb města, aktivovaly se sociální služby, obě jednotky sboru
dobrovolných hasičů, Vratimovské služby
a hlavně, a to je to nejdůležitější, dobrovolníci z řad občanů a organizací, kteří
začali intenzivně pomáhat. Byla zahájena

Zleva starosta Martin Čech a místostarosta
David Böhm.
Foto: MěÚ

pravidelná dezinfekce veřejných prostor,
rozvoz ochranných prostředků a dezinfekcí seniorům, výdej ochranných prostředků
potřebným, šití nedostatkových roušek či
pomoc lidem, kteří se nemohli postarat
sami o sebe. Na celkové vyhodnocení je asi
ještě brzy, nicméně už teď můžu s povděkem konstatovat, že v našem městě velmi
dobře zafungovala dobrovolnická činnost
a za každou pomoc bych chtěl ještě jednou
všem z celého srdce poděkovat! Poděkovat je třeba samozřejmě také všem, kteří
dodržovali nastavená hygienická opatření
a tím pomohli k tomu, že v našem městě
k zvlášť významnému šíření viru nedošlo.
A jaké jsou vyhlídky do budoucna?
Město je na zvládání dalších případných

vln již připraveno. Pevně věřím, že se nám
situaci podaří zvládnout a život se vrátí do
normálních kolejí.
David Böhm: Chtěl bych poděkovat
všem, kteří jakkoli pomohli městu i občanům v loňském přetěžkém roce. Vyberu
tři příklady. Děkuji všem, kteří na jaře šili
a nosili na město roušky. Děkuji hasičům,
kteří nám pomohli s rozvozem či distribucí
dezinfekce a roušek, pravidelně dezinfikovali zastávky, kontejnerová stání a další
místa. A chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům našich příspěvkových organizací, kterým minulý rok naboural jejich
léty prověřenou práci.
Zvlášť bych chtěl poděkovat občanům,
kteří svým odpovědným přístupem pomohli k tomu, že nás nepostihla nějaká
velká koronavirová vlna.
Boj s pandemií nebyl jediným úkolem
obce. Jak se dařilo naplňovat schválené
záměry a rozvojové plány města?
Martin Čech: Během celého roku pokračovaly dvě nejvýznamnější investiční
akce. Za prvé dokončení výstavby II. etapy
kanalizace v Horních Datyních spolu s rekonstrukcí komunikací, kde hlavně ulice K
Hájence a Rakovecká doznaly podstatných
úprav. Všechny komunikace, které byly
dotčeny budováním kanalizace, dostaly
nové povrchy.
Pokračování na str. 5

Milí spoluobčané,
rok 2020 byl pro většinu z nás naprosto nepředstavitelný. Na jeho sklonku jsme vám přáli zdraví, štěstí
a životní optimismus. Toto vše jsme loni potřebovali měrou vrchovatou. Šlo především o naše zdraví.
Byl to doslova boj s koronavirovou nákazou, který stále ještě neskončil. Neobvyklá situace poznamenala
životy nás všech a významně se nás dotkla ve všech ohledech.
Dovolujeme si poděkovat všem občanům a organizacím, kteří pomáhali při zvládání a řešení koronavirové krize. Děkujeme členům rady i zastupitelstva, členům komisí a výborů, zaměstnancům města,
městských organizací a členům všech spolků a sdružení, kteří se jakoukoli prací zasloužili o zdárný
chod našeho města. Doufáme, že v roce 2021 epidemii překonáme a náš život se vrátí do starých
osvědčených kolejí.
Rádi bychom přáli všem lidem mnoho zdraví, klidu a spokojenosti jak v osobním, tak pracovním
životě. Ať nám štěstí přeje po celý rok 2021!
Bc. Martin Čech, starosta
Bc. David Böhm, místostarosta

2

Vratimovské noviny

leden 2021

Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Základní škola Vratimov, Datyňská 690
Město Vratimov je zřizovatelem celkem
šesti příspěvkových organizací. Významné
místo mezi nimi zaujímají dvě vratimovské
základní školy. S větší z nich – Základní
školou Vratimov, Datyňská 690 – nás seznámila ředitelka zařízení Mgr. Darja Kuchařová.
Začněme od zázemí vaší školy. Kolik využíváte budov, kolik máte tříd, pracoven
a dalších prostor?
Základní škola Vratimov, Datyňská 690
byla založena v roce 1956. Od 1. 1. 1994
je škola příspěvkovou organizací města.
V současné době probíhá výuka ve dvou
objektech. Hlavní budova školy a pavilon
pro žáky 1.–9. ročníku se nachází v Datyňské ulici, odloučené pracoviště pro žáky
1. stupně v Horních Datyních. Výstavba
datyňské školy byla zahájena v roce 1873,
součástí ZŠ Datyňská se stala v roce 2002.
Všechny školní budovy jsou bezbariérové.
Aktuálně se ve Vratimově vyučuje 18
tříd ve 12 kmenových a 11 odborných
učebnách. Pracoviště v Horních Datyních
navštěvují tři třídy ve třech kmenových
učebnách. Škola nabízí žákům ranní i odpolední školní družinu. Pět oddělení je otevřeno ve Vratimově, dvě v Horních Datyních. Od roku 1959 má škola také krásný
pozemek v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Ten jsme získali od rodičů, zhodnotili
a rádi bychom ho využívali pro sportovně
vzdělávací pobyty žáků.
Tím nejdůležitějším na každé škole jsou
žáci. Kolik jich navštěvuje ZŠ Datyňskou
a jak početný pedagogický sbor zajišťuje
jejich vzdělávání?
Aktuálně navštěvuje školu 466 žáků,
263 v třídách prvního stupně, z toho 52
v Horních Datyních, a 203 v třídách druhého stupně. O chod instituce se stará 43
pedagogických a osm provozních zaměstnanců. Díky své atmosféře, příjemnému
prostředí a způsobu práce by se naše škola
dala nazvat školou rodinného typu. Výchovu a vzdělání žáků zajišťuje stabilizovaný
pedagogický sbor zkušených učitelů. Ve
škole pracují speciální pedagogové, asistenti pedagoga a školní asistenti, kteří pomáhají žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Škola poskytuje poradenské
služby ve školním poradenském pracovišti,
v němž působí výchovní poradci a metodik
prevence.
Vzdělávání probíhá podle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělání Tvořivá škola, platného od 31. 8. 2007.
Při výuce uplatňujeme moderní formy
a metody práce. Snažíme se žáky vybavit

Ředitelka ZŠ Datyňská Mgr. Darja Kuchařová.
Foto: ZŠ Datyňská

vědomostmi a dovednostmi, které budou
dobře uplatnitelné v životě, a prohlubujeme jejich sportovní a jazykové dovednosti.
Orientujeme se na všestranný rozvoj dětí,
vyhledávání a uplatnění talentů. Naši žáci
se pravidelně účastní různých sportovních
akcí, výtvarných či vědomostních soutěží
a olympiád. Nad rámec výuky je motivujeme nabídkou řady zájmových kroužků.
Věnovat se mohou keramice, angličtině,
španělštině, volejbalu, navštěvovat mohou
ekokroužek, hudební kroužek, výtvarný
kroužek nebo se aktivně připravovat na
přijímací zkoušky.
Jsme zapojeni do programu Ekoškola. Velký důraz klademe na výuku cizích
jazyků. Od 1. třídy se žáci učí angličtinu,
od 8. třídy jako druhý cizí jazyk němčinu. Prakticky využívají žáci své jazykové
a komunikační dovednosti při zahraničních
vzdělávacích a poznávacích výjezdech, exkurzích a pobytech v německy a anglicky
mluvících zemích. Probíhají také pravidelná mezinárodní setkání s partnerskou školou v Drogomyšli.
Svou výchovně vzdělávací činnost obohacujeme osobnostně sociálním rozvojem
žáků. Ve škole již několik let funguje žákovský parlament. V rámci výuky třídní
učitelé, výchovní poradci a školní metodik prevence věnují zvýšenou pozornost
prevenci rizikových projevů chování. Při
výchově klademe také důraz na dodržování pravidel slušného chování, úcty k lidem
a společenského vystupování.
Ke škole neodmyslitelně patří rodiče.
V čem vám pomáhá Klub rodičů a přátel
školy?
Datyňská škola má štěstí na prima rodiče, kteří se rádi zapojují do nejrůznějších
aktivit a akcí školy. Spolupráce s Klubem
rodičů a přátel školy (KRPŠ) je úzká a pří-

nosná. Několikrát do roka společně pořádáme akce pro žáky i veřejnost. KRPŠ také
přispívá žákům na lyžařské a sportovní
kurzy, jazykové exkurze, školy v přírodě, zimní olympiády, akce školní družiny
a další aktivity. Kromě KRPŠ škola spolupracuje také se Základní školou Masarykovo náměstí, s Mateřskou školou Vratimov,
s Domem dětí a mládeže – od nového roku
tedy Střediskem volného času, s hasiči, turisty a dalšími sdruženími a kluby ve Vratimově a Horních Datyních.
Všichni se snažíme, aby naše škola byla
místem, kde se děti budou cítit dobře.
Chceme, aby si kromě vědomostí odnesly
také krásné zážitky a dovednosti, které budou moci využít v praktickém životě.
Obraťme list. Škola funguje v režimu příspěvkové organizace obce. Jak se projevuje vaše spolupráce s městem?
Je pravdou, že naše škola v posledních
letech výrazně změnila tvář. Opakovaně
se přihlašujeme na různé výzvy a projekty,
abychom mohli čerpat peníze z EU na modernizaci informačních a komunikačních
technologií, vzdělávání pedagogů a další
aktivity. Škola je zateplená, má novou fasádu, střechu, proběhla spousta stavebních
úprav. Materiální a technické podmínky
jsou na velmi dobré úrovni. Máme k dispozici 12 kmenových učeben, pět moderně
vybavených odborných pracoven, jazykové učebny, další učebna se právě dokončuje. Máme renovovanou tělocvičnu, cvičnou
kuchyňku, dílny a multifunkční sál, pro tělesnou výchovu využíváme hřiště, stadion,
fotbalové hřiště, cyklostezku, v zimních
měsících kluziště, v létě koupaliště.
Díky dotacím můžeme postupně vybavovat učebny moderní technikou – počítači,
notebooky, interaktivními tabulemi s ozvučením, vizualizéry, které se osvědčily během distančního vzdělávání. Rozšířili jsme
také počet pracovních stanic v dílnách,
dílny byly modernizovány a vybaveny potřebným nářadím.
A vaše plány do budoucna? Jaké projekty
byste chtěli uskutečnit za přispění města?
Dalším plánovaným bodem zvýšení
komfortu vzdělávání na naší škole je připravovaná výstavba nové sportovní haly
s parkovištěm a oprava atletického areálu
včetně fotbalového hřiště. V Horních Datyních plánujeme výstavbu multifunkčního
hřiště naproti školy. Nová sportoviště budou sloužit nejen škole, ale také sportovním klubům a občanům.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko
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Náhradní výsadba za skácené dřeviny
Množí se dotazy občanů, proč město
Vratimov kácí dřeviny a žádné nové nevysazuje?
Odbor výstavby a životního prostředí
vede elektronicky pasport dřevin, který je
během roku průběžně aktualizován a na
základě fyzické kontroly je vyhodnocován stav stromů. V případě, že má dřevina
závažné funkční nebo zdravotní problémy
a není možnost jiné údržby či nápravy, například vhodného ořezu, je dřevina z bezpečnostních důvodů skácena, ale vždy následuje adekvátní náhradní výsadba.
Náhradní výsadba by ideálně měla být
provedena v blízkosti původního stanoviště skácené dřeviny, avšak z prostorových
důvodů a výskytu velkého množství sítí
technické infrastruktury a jejich ochran-

ných pásem jsou možnosti nové výsadby
omezené, proto se náhradní výsadba realizuje na místech vhodnějších. V posledních
letech město vysazovalo stromy podél ulic
Vratimovské a Datyňské, kde bylo vytvořeno stromořadí jabloně drobnoplodé
(Malus baccata Street parade). Celkem zde
bylo vysazeno přes 270 dřevin.
V loňském roce bylo vysazeno 10 bříz
bělokorých (Betula pendula) za skácené
stromy v roce 2019. Břízy byly vysazeny
podél účelové komunikace ulice Břízkové
(pozemek parc. č. 1539/1 v k.ú. Vratimov).
V následujících letech má město Vratimov
v plánu vytvořit podél této komunikace
stromořadí.
Mgr. Roman Baran, Ph.D.
odbor výstavby a životního prostředí

Nově vysazené břízy bělokoré u Břízkové ulice.

Foto: MěÚ

Nové ceny vodného
a stočného
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
(SmVaK) zavedla od Nového roku nové ceny vodného a stočného. Jak informovala ekonomická ředitelka společnosti Halina Studničková, za metr krychlový pitné vody (vodné) bude
SmVaK nově účtovat 43,52 Kč bez daně z přidané hodnoty
(DPH), včetně 10% DPH pak 47,87 Kč. Za metr krychlový odvedené vody (stočné) zaplatíme bez DPH 38,66 Kč, s 10% DPH
42,53 Kč.
„Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2021, popřípadě
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem,“ upřesnila Halina Studničková.
(red)

Kompostéry
pro občany
zdarma II
Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí informuje občany Vratimova a Horních Datyň o projektu
Kompostéry pro občany zdarma II.
Na začátku roku 2020 proběhla ve Vratimovských novinách anketa zájmu občanů o další kompostéry zdarma. Vzhledem
k tomu, že zájem o kompostéry byl veliký,
zapojilo se město Vratimov do dotačního
titulu Státního fondu životního prostředí
ČR na zakoupení 400 nových kompostérů,
které by byly zdarma rozdány občanům.
Na základě informací, že městu byly peněžní prostředky přiděleny, byla zahájena
příprava zadávacího řízení na zakoupení
kompostérů typu JRK 900 premium.
Předpokládaný termín předání kompostérů občanům je červenec nebo srpen
2021. Přesný termín a místo předání bude
upřesněno prostřednictvím Vratimovských novin.
Kompostér obdrží všichni zájemci, kteří
vyplnili dotazník v rámci ankety a předali
ho na Městský úřad ve Vratimově. Upozorňujeme, že 80 kompostérů není dosud
rezervováno, v případě zájmu o kompostér
zdarma proto kontaktujte Mgr. Romana
Barana, Ph.D., tel.: 595 705 926, e-mail:
baran@vratimov.cz.
Mgr. Roman Baran, Ph.D.
odbor výstavby a životního prostředí

Vítání občánků v roce 2021
Vážení rodiče, každoročně v lednovém čísle a v duchu dlouholeté tradice vám město Vratimov spolu s komisí pro občanské záležitosti nabízelo možnost slavnostního uvítání vašeho
děťátka mezi občany Vratimova a Horních Datyň.
Byť je nám to líto, za současné situace nejsme schopni předem naplánovat data konání této naší společné akce. Obracíme
se tedy na vás se žádostí o spolupráci.
V případě, že budete mít zájem účastnit se akce Vítání občánků, sdělte nám prosím tuto informaci nahlášením vašeho
děťátka na e-mail obstova.meu@vratimov.cz nebo na telefon
770 124 158.
V případě, že nám to epidemiologická situace dovolí, budeme
vás včas informovat o možnosti účasti na akci Vítání občánků.
Marie Obstová, matrikářka

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. ledna 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. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
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Změny na autobusové lince 21
S rozvojem našeho města je spojen nárůst počtu obyvatel, a tudíž
i školáků. V druhé polovině roku 2020 jsme zaznamenali podněty
od žáků i rodičů o přeplněnosti spojů linky číslo 21 před začátkem
a po konci vyučování. Jsme rádi, že žáci využívají hromadnou dopravu, protože dopravní situace kolem našich školských zařízení
je hlavně ráno před zahájením vyučování místy kritická.
Po jednání s KODIS (Koordinátor Ostravského dopravního integrovaného systému) a DPO (Dopravní podnik Ostrava) došlo
k měření obsazenosti jednotlivých spojů a výsledek byl zapracován do jízdního řádu platného od 2. ledna 2021.
Nejdříve se věnujme změnám souvisejícím s dopravou školáků.
Od výše zmíněného data jsou přidány nové spoje linky č. 21, a to:
• Ze zastávky Vratimov, Horní Datyně v 07:29, směr Vratimov,
náměstí (07:38), kde bude ukončen.
• Ze zastávky Vratimov, náměstí v 13:45, směr Vratimov, Horní
Datyně (13:54).
Věříme, že dojde k rozprostření cestujících do více spojů a ty
pak nebudou přeplněny.
Zároveň dochází k časovému posunu či zrušení u těchto spojů:
• Zrušen je spoj vyjíždějící ve 03:14 ze zastávky ÚAN, směr Vratimov, Horní Datyně.

• Upraven je čas odjezdu u spoje ze zastávky Vratimov, náměstí
na 23:05 (z 23:08), směr Vratimov, Horní Datyně (23:13).
• Zrušen je spoj vyjíždějící v 23:14 ze zastávky ÚAN, směr Vratimov, Horní Datyně.
• Upraven je čas odjezdu u spoje ze zastávky Vratimov, Horní
Datyně na 00:58 (z 00:39), směr ÚAN (01:24).
• Upraven je čas odjezdu u spoje ze zastávky Vratimov, Horní
Datyně na 02:58 (z 02:39), směr ÚAN (03:24).
• Zrušen je spoj vyjíždějící ve 03:39 ze zastávky Vratimov, Horní
Datyně, směr ÚAN.
• Upraven je čas odjezdu u spoje ze zastávky Vratimov, Horní
Datyně na 04:17 (z 04:19), směr ÚAN (04:44).
• Upraven je čas odjezdu u spoje ze zastávky Vratimov, Horní
Datyně na 23:14 (z 23:39), navíc je spoj ukončen již na zastávce
Vratimov, náměstí, kde do Ostravy navazuje spoj linky č. 81.
Věříme, že úpravy jsou ku prospěchu cestujících.
Kompletní jízdní řád linky č. 21 naleznete na www.dpo.cz.
David Böhm
místostarosta

Z Regionu Slezská brána
Dobrovolný́ svazek obcí (DSO) Region Slezská
brána získal z Operačního programu Zaměstnanost
dotaci na projekt Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřeby měst a obcí
Regionu Slezská brána. Základními pořizovanými
výstupy této aktivity bude Strategický plán DSO
Region Slezská brána na období 2021–2025, Komunikační strategie Regionu Slezská brána a jeho
obcí pro období 2021–2025 a Komunitní plán rozvoje.
Obce a města Regionu Slezská brána měly možnost do projektu zařadit vypracování různých
pasportů, např. pasportů majetku města či obce,
veřejného osvětlení, hřbitovů, veřejné zeleně či
mobiliáře. Dále si v rámci projektu pořídí mobilní
rozhlas a modernizují obecní webové stránky.
Město Vratimov si v rámci projektu nechá vypracovat Pasport veřejného osvětlení a obecního mobiliáře, připojí se rovněž k mobilnímu rozhlasu.
Program rozvoje města Vratimova na období let
2020–2026 byl vedením města vypracován během
roku 2020 a schválen zastupitelstvem na 9. zasedání
dne 19. srpna 2020. K nahlédnutí je na webových
stránkách města na adrese https://www.vratimov.
cz/mesto/plan-rozvoje-mesta/. Město také loni aktualizovalo své webové stránky ve spolupráci s firmou Galileo Corporation.
Projekt DSO Region Slezská brána přinese nemalou úsporu finančních prostředků z městských
a obecních rozpočtů, neboť pořízení zmíněných
dokumentů bude hrazeno z dotačních fondů EU.
Doba realizace projektu je od 1. července 2020
do 30. června 2022.
David Böhm
místostarosta

Forma Tříkrálové sbírky 2021 bude možná jiná, její podstata však zůstane stejná. Tou je mezilidská vzájemnost, solidarita a pomoc potřebným. Již 21. ročník tradiční charitativní akce se uskuteční ve dnech od
1. do 24. ledna, a pokud nebude možné kvůli protiepidemickým opatřením osobní setkání s Třemi králi, můžou dárci podpořit záměry Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra příspěvkem na sbírkové konto číslo
66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 77708013.
Dar lze poslat také pomocí přiloženého QR kódu prostřednictvím mobilního bankovnictví.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 bude věnován na podporu následujících projektů Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra:
• mobilní hospic a ošetřovatelská služba sv. Kryštofa,
• šatník Charity Ostrava,
• vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie,
• obnova kuchyně v domově pro seniory sv. Václava,
• zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše,
• vybavení chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením,
• plynofikace a rekonstrukce kotelny.
Podrobnosti o sbírce lze najít na webu www.ostrava.charita.cz.
(red)
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Rozvoj města se nesmí zastavit
pokračování ze str. 1
Druhá významná stavba, která byla zahájena v loňském roce, je nová budova
koupaliště. Jakmile bude hotova, stane se
důstojným zázemím pro návštěvníky koupaliště a sportovce. Dále se nám pak povedlo vybudovat nové zázemí knihovny
v Horních Datyních, a to v objektu Datyňka. V ulici Strmé byla u dvou bloků domů
provedena rekonstrukce sídelní zeleně
včetně úpravy zpevněných ploch. Vybudovala se vodovodní přípojka pro datyňský urnový háj. Na ZŠ Datyňská je ve 4.
podlaží nová klimatizace, vyměněna byla
podlaha v tělocvičně a v Horních Datyních
byla provedena rekonstrukce nevyhovujících WC. Na ZŠ Masarykovo náměstí byla
dokončena přístavba šaten a instalována
zvedací plošina pro potřeby školní jídelny.
Základní umělecká škola má tři nové učebny. V mateřské škole proběhla rekonstrukce výtahu a oprava venkovního schodiště.
V Kulturním domě v Horních Datyních
byla provedela rekonstrukce plynové kotelny. To je jen v krátkosti výčet těch nejdůležitějších investic.
Spousta akcí se připravovala i projekčně. Například dostavba a rekonstrukce
chodníku podél Vratimovské ulice, oprava
chodníku ve Frýdecké ulici na úseku mezi
restaurací Nimrod a ulicí Adámkovou.
Projekčně se připravuje chodník v Datyňské ulici mezi ulicemi Karla Velčovského a K Hájence. Další projekční práce se
týkají opravy ulice Za Kolibou, chodníku
a místní komunikace Na Vyhlídce, části
ulic Okružní či U Mateřské školy.
Prostě i přes epidemiologickou situaci
se chod města nezastavil a já musím poděkovat všem pracovníkům našeho úřadu za
zvládnutí své činnosti i v těchto podmínkách.
David Böhm: V loňském roce jsme spolu s architekty z Projektstudia EUCZ vypracovali jednu z největších studií v našem
městě. Jedná se o studii řešení okolí Společenského domu, která zasahuje až do prostoru radnice a Radničního náměstí. Velmi
se také podařil rozjezd služby Senior taxi,
která je velmi využívána. V tomto projektu
budeme pokračovat i v dalších letech.
Další dva body se týkají sportu. Jsou
hotovy dvě studie pro výstavbu sportovní
haly vedle ZŠ Datyňská. Na nejbližším zasedání bude zastupitelstvo vybírat, kterou
studii budeme dále rozpracovávat. Také
pracujeme na přípravách opravy fotbalového hřiště a běžecké dráhy, kde bychom
chtěli být připraveni na vhodný dotační
titul, který nám umožní kompletní rekonstrukci.
Teď z té horší stranky. Zastavili jsme

prakticky všechny akce pro veřejnost. Koronavirová situace nás zasáhla těsně po
druhém ročníku znovuobnoveného Městského plesu. Potom se jakákoli setkání či
hromadné akce rušily. Připravovali jsme
rozšíření Městské poutě, která se nemohla
uskutečnit, byli jsme nuceni zrušit pravidelné Hovory s občany, setkání se seniory
či oblíbené Rozsvícení vánočního stromu.
Věřím, že tento rok se vše vrátí do starých
kolejí.
Připomeňme však i některé klady. Už
podruhé jsme získali dotaci na kompostéry, z níž bude možné letos nakoupit
a rozdat okolo 400 kompostérů pro naše
občany. Od loňského září jsme se potýkali s přeplněností spojů linky číslo 21 při
přepravě dětí do našich škol. Po jednáních
s Dopravním podnikem Ostrava jsme dosáhli přidání spojů před začátkem a po
ukončení vyučování. Spoje budou jezdit
mezi zastávkou Vratimov, náměstí a točnou v Horních Datyních.
Na svém prosincovém zasedání schválilo
zastupitelstvo rozpočet města na rok 2021.
Jde o zásadní dokument, který predikuje
hospodaření města v následném období
a specifikuje investiční a rozvojové cíle.
Můžete ve zkratce přiblížit jeho hlavní
body?
Martin Čech: Rozpočet pro rok 2021 se
sestavoval velmi těžce. Vzhledem k předpokládaným ztrátám v příjmech města
a zároveň při dokončování dvou finančně
náročných akcí teď stojíme před složitým
obdobím. Přesto pevně věřím, že se rozvoj
města nezastaví. V letošním roce by měla
být dokončena budova koupaliště. Během
roku máme v plánu opravit komunikace
U Březinek, Nad Točnou, Leopolda Fajkuse, U Jámy a Horní. Chěli bychom vybudovat veřejné osvětlení v ulici Karla Velčovského. Na městském úřadě plánujeme
přemístit podatelnu vedle pošty tak, aby se
zjednodušil přístup pro občany. Chceme
rekonstruovat elektroinstalaci v prostorách mateřské školy. Pokud získáme dotaci, vybudujeme hřiště u školy v Horních
Datyních. Akcí, projektů a příprav je mnoho, vše závisí na nastavených finančních
možnostech města. Zde budeme chytřejší
začátkem roku.
David Böhm: Tady je těžké cokoli
predikovat. Budeme se snažit nezastavit
rozvoj našeho města. Nápadů i připravovaných akcí je hodně, ale vše záleží na financích. U některých projektů čekáme na
vhodné dotační tituly.
Dovolte mi osobní otázku. Co vy osobně
považujete za svůj největší loňský úspěch
a co by vám udělalo radost, kdyby se povedlo v tomto roce?

Martin Čech: Ten největší úspěch asi
je, že je v podstatě dokončena celá kanalizace v Horních Datyních a že začaly
práce na výstavbě nové budovy koupaliště. Práce na obou stavbách jsou náročné
samy o sobě a nyní během epidemie o to
více. Přesto díky oběma zhotovitelským
firmám a kolegům z odboru investic nebyly přerušeny a obě akce mohly pokračovat.
Velkou radost mám z přemístění knihovny
v Horních Datyních, ale upřímně, spokojenější budu, až bude přemístěna i knihovna
vratimovská. Připraveni na to již jsme, jen
pro finanční náročnost celé akce čekáme
na vyhlášení dotačních titulů. Dobrý pocit
mám také z jednání ohledně plánovaného
podjezdu pod železniční tratí v Buničité
ulici. Veškeré připomínky z města jsou
brány vážně a do projektu se budou zapracovávat. Jedná se ale o velmi složitou stavbu, přípravy nejdou tak rychle, jak bychom
si přáli. Přesto věřím, že stavba by mohla
být zahájena někdy okolo roku 2024.
David Böhm: Na začátku roku to byl
vydařený druhý ročník Městského plesu,
kde výbornou práci odvedli zaměstnanci Kulturního střediska v čele s vedoucí Bc. Táňou Slavíkovou. Potom, jak již
bylo řečeno, kulturní a společenský život
prakticky ustal. Jsem rád, že se nám podařilo dokončit alespoň výtvarnou soutěž
pro naše děti a mládež na téma Vratimov
mýma očima. Akci zdárně zorganizovala Klára Pastorková ze Střediska volného
času. Navazující výstava dětských prací
ve Společenském domě byla velmi pěkná
a všechny dětské výtvory můžete vidět ve
Vratimovském kalendáři pro tento rok.
Ve spolupráci s Mgr. Radkem Nitkou,
RNDr. Ivanou Hranickou a Mgr. Romanem Baranem, Ph.D. jsme se ponořili do
problematiky odpadů. Polepy kontejnerů
s kontaktními údaji na městský úřad občané využívají k informování o problémech.
Na základě jejich podnětů již proběhlo pár
úprav. Vzhledem k připravovaným změnám u svozu komunálního odpadu bude
v této oblasti změn ještě podstatně víc.
Tradiční otázka na závěr. Co byste chtěli
přát občanům města do nového roku?
Martin Čech: Samozřejmě hodně zdraví, štěstí a velké pohody. Zvláště pak návrat do normálu, protože společná setkání,
akce i společenský život v našem městě
prostě moc chybí.
David Böhm: Bude to znít jako klišé,
ale hlavně zdraví. To je to hlavní a loni
jsme naplno poznali, že pokud je ohroženo
zdraví, tak je ohroženo vše. Ať se nám splní vše, co si pro rok 2021 přejeme.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko
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Hovoříme s velitelem jednotky SDH Vratimov Daliborem Vlčkem
a starostou sboru Vítězslavem Bujokem

Oslaví hasiči svoje výročí?
Nakousli jsme to už v minulých číslech.
Oporou při zvládání koronavirové krize
jsou pro orgány města dobrovolní hasiči. Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
(SDH) se podílejí zejména na dezinfekci
veřejných prostor, ale jsou připraveny zasáhnout i v dalších situacích. O podrobnostech jsme si povídali s velitelem jednotky
SDH Vratimov Ing. Daliborem Vlčkem,
informace o spolkové činnosti doplnil
starosta vratimovského sboru Vítězslav
Bujok.
Začněme od činnosti zásahové jednotky.
Můžete upřesnit, co všechno dobrovolní
hasiči pro město dělali a dělají?
Dalibor Vlček: Hasičská jednotka je
podle zákona zřizována městem zejména
k ochraně životů, zdraví a majetku občanů.
Od začátku loňského roku naše jednotka
zasahovala u 173 událostí, a to nejen na
území města, ale také mimo jeho katastr.
V souladu s všeobecným trendem převládaly zásahy technického charakteru, jako
řešení následků dopravních nehod, čerpání
vody, odstraňování padlých stromů, otevírání uzavřených prostor nebo likvidace
obtížného hmyzu. Výjezdy k požárům se
na celkovém počtu zásahů podílely méně
než 10 procenty.
Ani nám se samozřejmě nevyhnula činnost spojená s pandemií nemoci covid-19.
V rámci Vratimova jednotka zajišťovala
po dohodě s vedením města dvakrát týdně
desinfekci zastávek, dětských hřišť a veřejných prostor. Zároveň se podílela na
zajišťování dodávek ochranných pomůcek
a desinfekčních prostředků a jejich distribuci. Těm nejohroženějším, tedy seniorům, jsme je rozváželi do místa bydliště,
ostatním občanům jsme je vydávali v budově hasičské zbrojnice.
Máte k těmto činnostem a k plnění dalších
úkolů dostatek technického vybavení?
Dalibor Vlček: Vybavení jednotky technikou a technickými prostředky je v současné době kvalitní a na vysoké úrovni.
Samozřejmě jako vždy jsou oblasti, kde by
situace mohla být lepší, avšak díky vstřícnému postoji vedení města, které si uvědomuje, že zajištění bezpečnosti občanů je
jednou ze stěžejních úloh obce, se daří naše
vybavení neustále zkvalitňovat. Nemohu
nezmínit také rekonstrukci hasičské zbrojnice, která byla dokončena na začátku roku
2019. Jednotka tím získala odpovídající
zázemí jak pro své členy, tak pro techniku

Zleva Dalibor Vlček a Vítězslav Bujok při slavnostním otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice
1. 6. 2019.
Foto: SDH Vratimov

a vybavení. To vše stojí nemalé finanční
prostředky. Ovšem s ohledem na prioritu
zajištění bezpečnosti ve městě, obzvlášť
v dnešní složité situaci, to jistě nejsou prostředky investované zbytečně.
Asi se shodneme, že základem úspěšné
činnosti jednotky SDH není technika, ale
lidé. Jak je to u vás s počty jejich členů?
Hledáte nové hasiče?
Dalibor Vlček: Bez nadsázky lze říci, že
lidé jsou to základní a nejdůležitější. Bez
nich by sebelepší technika nebyla nic platná. V podstatě je v současné době snazší
zajistit techniku než sehnat dostatek lidí
pro práci v jednotce. Aktuálně jednotku
tvoří 28 členů. Může se to zdát jako poměrně vysoké číslo, když si však uvědomíme, že každý z těchto hasičů má ještě své
občanské zaměstnání a další povinnosti, je
zřejmé, že to nejde dělat bez obrovské dávky obětování a pochopení ze strany rodin
a přátel.
Uvědomme si, že jednotka musí zajistit
nepřetržitě výjezd čtyřčlenného družstva
do pěti minut od vyhlášení poplachu. Činnost jednotky navíc netvoří jen zásahy.
Jedná se také o zajištění servisu a údržby
techniky, budovy hasičské zbrojnice, výcvik a školení jednotky a účast členů na
dalších aktivitách, které vedou ke zvyšování odborné úrovně a v neposlední řadě
i fyzické kondice hasičů. Ve výsledku zjišťujeme, že mnozí členové věnují činnosti
v jednotce významnou část svého volného
času.
Z tohoto pohledu se pak jeví počet členů

jednotky jako relativně nízký, takže ano,
neustále hledáme nové hasiče a rádi zájemce o práci v jednotce přivítáme.
Co musí člověk udělat pro to, aby se stal
dobrovolným hasičem, a jaké k tomu musí
mít předpoklady?
Vítězslav Bujok: Z pohledu sboru jakožto spolku se dobrovolným hasičem může
stát takřka každý, kdo má zájem o kolektivní činnost a je v této oblasti aktivní. Bez
aktivního přístupu členů bych si nedokázal
představit pořádání plesu, ROCKFestu,
brigád nebo závodů pro mladé hasiče.
Dalibor Vlček: Členem jednotky SDH
může být kdokoliv od 18 let, pokud splní
zdravotní a fyzická kritéria daná předpisy.
Dalším požadavkem je nutnost úspěšného
absolvování základní odborné přípravy.
To jsou však jen základní požadavky. Tím
nejdůležitějším je chuť a odhodlání pro
práci v jednotce, a to nejen pro jednotku
samotnou, ale zejména pro občany, neboť
to je základním posláním a úkolem hasičů.
A znovu opakuji, pokud někoho práce
v jednotce láká a chtěl by si ji vyzkoušet,
budeme rádi, pokud rozšíří naše řady.
Významnou součástí dobrovolných hasičských sborů je spolková činnost a práce
s mládeží. Jak se dařilo vašemu sboru
v této oblasti?
Vítězslav Bujok: Rok 2020 obecně
znamenal útlum ve společenské a kulturní
oblasti. Dalo by se říci, že jsme kulturní
život začali a skončili plesovou sezónou.
Pokračování na vedlejší straně
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Oslaví hasiči svoje výročí?
pokračování ze str. 6
S příchodem koronavirové pandemie a zavedením vládních opatření se v tradičním
hasičském měsíci květnu, kdy slavíme
svátek našeho patrona sv. Floriána, neuskutečnily žádné běžné akce. Neproběhl
ani zářijový ROCKFest. Jediné, co se
nám podařilo uspořádat, byl závod mladých hasičů první sobotu v říjnu. Bylo to
pro nás velmi náročné, desinfekce, kde to
jen šlo, respirátory, přesně dané startovní
časy družstev, aby se jednotlivé kolektivy

nepotkávaly. Vše se ale nakonec zvládlo
a všechno dopadlo dobře.
Otevíráme nový rok 2021. Co byste si přáli
jako velitel jednotky a starosta SDH Vratimov do nového roku a co by vám udělalo
největší radost?
Dalibor Vlček: Z mého pohledu je důležité, aby se současná situace co nejrychleji uklidnila a aby se naše činnost vrátila
pokud možno do normálních kolejí. Stejně
jako ostatním lidem v běžném životě i nám
v jednotce současná situace značně kom-

plikuje práci. Měl bych opravdu velkou
radost, kdyby nám vývoj situace umožnil
setkat se s našimi příznivci na tradičních
akcích spojených s hasičkou jednotkou.
Vítězslav Bujok: Rok 2021 je pro náš
sbor významný, protože si budeme připomínat 110 let od jeho založení. Lze si jen
přát, aby se vývoj situace zlepšil natolik,
abychom byli opět schopni setkat se v plném počtu a důstojně oslavit toto výročí
soukromými i veřejnými akcemi.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

Projekt Bejvávalo aneb „Domeček“ pro seniory
V rámci projektu Bejvávalo realizovaného loni Domem dětí a mládeže (od Nového roku Středisko volného času) se senioři
dostali na řadu zajímavých míst. O výjezd
autobusem na Lysou horu byl tak velký
zájem, že musely být uspořádány výjezdy
dva. A tak se za krásného počasí mohli
všichni kochat výhledem do okolí a díky
výkladu paní Lenky Havrdové se dozvěděli spoustu zajímavého. Protože to byl zájezd pro dříve narozené a většina účastníků
byla na Lysé hoře v minulém století, byli
jsme plni očekávání. Vzpomínali jsme na
Šantán, základy vyhořelé Bezručovy chaty, Plesnivku, oplocenou meteorologickou
stanici a majestátný TV vysílač, který je
viditelnou dominantou už z dálky. Něco
zůstalo jako zastara, vyrostla znovu Bezručova chata a megalomanská chata Emila
Zátopka – Maraton. Co nám však určitě
chybělo, byl obzvláště v zimě romantický
Šantán. Už méně nám chyběla Plesnivka,
ta měla sice do romantiky daleko, ale pro
žíznivé a hladové turisty měla také své nezaměnitelné kouzlo.
Lenka sice měla snahu zajistit exkurzi
do chat, stanice a vysílače, ale marně.
Takže sice novodobý komfort, ale ochota
minimální. Vzali jsme s povděkem krásnou vyhlídkou z terasy Bezručovy chaty,
malým občerstvením a hurá zpátky domů.
Nejvyšší vrchol Beskyd je důstojně připra-

… a při výletu na Svatý Hostýn.

Vratimovští senioři u obelisku na Lysé hoře…

ven na tisíce návštěvníků a stát se rájem
turistů, ale pod jejich náporem ztratí své
původní kouzlo. Jo, jo, bývávalo…
Cílem dalšího zájezdu byl Radhošť –
procházka naučnou stezkou Valaška, výhled do okolí. Pustevny jako celek se od
dob našich školních výletů příliš nezměnily. Požárem zničený Libušín je obnovený
ve své původní kráse. A jaké bylo pro nás
překvapení, kdy díky vedení „Domečku“
jsme měli možnost jako jedni z mála si
celý objekt prohlédnout ještě před oficiálním otevřením.
Ani zájezd na Svatý Hostýn nezklamal.
Muzeum, křížová cesta, bazilika – to byla
místa, která určitě všechny zaujala. Velkým překvapením pro nás bylo, jak zapadá do celého komplexu větrná elektrárna!
Ta tady určitě dříve nebyla. Vzhledem
k tomu, že je to poutní místo, všichni si ho
pamatujeme ve stejné podobě.

Foto: SVČ Vratimov

A potom… kvůli vyhlášení nouzového
stavu byly všechny hromadné akce zrušeny, činnost „Domečku“ byla pozastavena,
takže další plánované zájezdy se neuskutečnily. Tak snad letos.
Pro nás seniory byly tyto zájezdy obrovským přínosem, vytrhly nás z každodenní
jednotvárné rutiny, navázali jsme nová
přátelství, stará obnovili.
Za finanční podporu děkujeme Moravskoslezskému kraji a městu Vratimov.
Díky nim si společné výlety mohli užít
všichni zájemci. Vřelý dík a uznání patří
všem, kdo se na přípravě a realizaci všech
akcí podíleli, zejména ředitelce DDM
Hance Nevrlé a Lence Havrdové, která
měla vždy připraveno průvodní slovo a zajímavou formou nám přiblížila všechna
místa, která jsme mohli navštívit.
Vlasta Filipová, Danka Kožušníková,
Jiřina Šuláková, Magdaléna Kolková
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Senior taxi – roční ohlédnutí
Vážení spoluobčané, jak jste se již v minulých číslech Vratimovských novin mohli dočíst, od 1. ledna 2020 město Vratimov pro své
seniory nad 70 let věku a pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, bez ohledu na věk, zajišťuje službu Senior taxi. Pro zajímavost uvádíme
pár statistických údajů:
• do prosince 2020 si o průkaz pro službu Senior taxi zažádalo 206 občanů,
• mezi nejčastěji navštěvovaná místa patří: Městská nemocnice Ostrava, Poliklinika Liberty Ostrava, Vítkovická nemocnice
a Fakultní nemocnice Ostrava,
• věkový průměr žadatelů je 76 let.
Jsme velice rádi, že služba Senior taxi Vratimov plní svůj účel a je našimi občany plně využívána.
Bližší informace k poskytování této služby obdržíte na telefonních číslech:
595 705 923, 776 548 165 – Bc. Jitka Langrová, 595 705 924, 770 136 122 – Bc. Alice Miková.
Bc. Alice Miková, sociální pracovnice
odbor sociálně-správní

TJ Horní Datyně děkuje za spolupráci a podporu
činnosti naší tělovýchovné jednoty v uplynulém roce.
Přejeme všem členům a příznivcům hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do nového roku.

Svaz tělesně postižených
pokračuje dál
Covid-19
přerušil
také
naplánovanou
činnost Svazu tělesně
postižených ve Vratimově. Z důvodu ochrany zdraví členů jsme,
i když neradi, zrušili
připravovanou i náhodnou činnost. Věřím, že
příští rok k nám bude
příznivější, vše se vrátí
do normálu a my zase
budeme společně prožívat volný čas. K tomu
přeji všem pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti a těším
se na společné setkání v roce 2021.
Za výbor STP Vratimov
předsedkyně Dája Slívová

Za výbor TJ Zdeňka Zemanová
předsedkyně TJ Horní Datyně

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní Datyně přeje všem hlavně
zdraví, pohodu a štěstí v roce 2021.
Děkujeme za projevenou přízeň a podporu.
Za ZO ČZS předsedkyně
Vladimíra Červová

Vratimovský kalendář
na rok 2021
v prodeji v pokladně Kulturního střediska
Cena

60 Kč

leden 2021
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Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Zaktualizovaný informační leták Senior taxi Vratimov
o rozšířená nástupní a výstupní místa přepravy

Tel. 720 735 331
POUZE PRO OBJEDNÁVKY

Město Vratimov zajišťuje od 1. ledna 2020 pro vratimovské seniory nad 70 let věku a pro držitele průkazu ZTP,
ZTP/P, bez ohledu na věk, novou službu pro snadnější přepravu.
Služba je provozována na území města Vratimova a Horních Datyň pro osoby s trvalým bydlištěm na území
města a pro jejich doprovod za účelem vyřizování záležitostí na těchto místech:
 Kdekoli na katastru města Vratimova a Horních Datyň Nemocnice Frýdek-Místek, Elišky Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Poliklinika Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek Okresní
soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, Frýdek-Místek Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 898/20a, Ostrava-Moravská Ostrava  Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba  Vítkovická nemocnice, Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice  Poliklinika Modrý
pavilon, Chittussiho 9, Ostrava-Slezská Ostrava Diagnostické centrum Ostrava, Sokolská tř. 49,
Ostrava-Moravská Ostrava Hornická poliklinika, Sokolská tř. 2587/81, Ostrava-Moravská Ostrava
 Poliklinika Liberty Ostrava, Vratimovská 744/115, Ostrava-Kunčice  Poliklinika Hrabůvka, Dr.
Martínka 7, Ostrava-Hrabůvka Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava-Moravská
Ostrava Magistrát města Ostravy, 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava Magistrát města
Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava-Moravská Ostrava Úřad práce, 30. dubna 3130/2d, Ostrava-Moravská Ostrava Okresní správa sociálního zabezpečení, Zelená 3158/34a, Ostrava-Moravská Ostrava Finanční úřad Ostrava, Jurečkova 940/2, Ostrava-Moravská Ostrava Ústřední hřbitov Slezská
Ostrava, Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava Hřbitov Kunčičky, Vratimovská, Ostrava-Kunčičky
Hřbitov Vítkovice, Závodní, Ostrava-Vítkovice Ozdravné centrum Ještěrka, Za Ještěrkou 629/1, Ostrava-Bartovice Lexum Ostrava, Masná 3a Tyfloservis Ostrava, Prokešovo náměstí 634/5 Poliklinika Kostelní, Kostelní 96/23, Ostrava Pedicor, Horní 266/73, Ostrava-Dubina Ostrava hlavní
nádraží, Nádražní 164/215  Ostrava nádraží Svinov, Peterkova 79/5, Ostrava-Svinov  Poliklinika
Kostelní, Kostelní 23, Moravská Ostrava

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

Pondělí

8.00–11.30 12.30–17.00

Středa

8.00–11.30 12.30–17.00

nebo v jiný den po předchozí
telefonické domluvě
na tel. 595 705 923, 595 705 924.

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

Počet jízd za měsíc: 8. Cestou se rozumí jízda v jednom směru. Cesta zpět se počítá za druhou jízdu.
Cena: 20 Kč (Vratimov a Horní Datyně); 40 Kč (ostatní místa uvedená v tabulce), doprovod 1 osoba – zdarma.
Více informací na www.vratimov.cz a na tel. číslech: 595 705 923, 595 705 924.
Bc. Alice Miková, sociální pracovnice
odbor sociálně-správní
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Akce Střediska volného času Vratimov
Karneval
V neděli 10. ledna od 15:30 hodin v sále SVČ Vratimov začíná Karneval pro nejmenší děti ve věku 2–6 let. Předprodej vstupenek od 4. do 8. ledna nebo do zaplnění sálu v recepci SVČ
Vratimov. Rezervace míst u stolu je pouze pro dospělé.
V den konání akce se již vstupenky prodávat nebudou.
Bližší informace: Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
Dobrovolnictví v Evropě
Ve čtvrtek 14. ledna vás SVČ Vratimov zve na komunitně
osvětové setkání 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 DDM Vratimov a je spolufinancována EU.
Bližší informace: Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
Taškománie
Protože se v poslední době plátěné tašky těší velké oblibě,
rozhodli jsme se pro vás v sobotu 16. ledna 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.
Pečení kváskového chleba
V sobotu 16. ledna připravuje SVČ pro dospěláky akci Pečení
kváskového chleba. Cílem aktivity je naučit se upéct si doma jen
z vody a mouky a bez jakýchkoli přídavných látek pravý kváskový chleba. Součástí bude ukázka všech fází přípravy chleba,
od aktivace kvásku přes jeho přikrmení, přípravu těsta, kynutí
i pečení v klasické troubě. Dozvíte se, proč je kváskový chleba

Příměstské tábory
Středisko volného času (SVČ) Vratimov
získalo dotaci pro projekt s názvem Příměstské tábory v DDM Vratimov. Dotace
je poskytována z Operačního programu
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU.
Smyslem projektu je nabídnout osobám pečujícím o děti ve věku od 5 do 15
let možnost umístit je v době školních
prázdnin na příměstské tábory a tímto
způsobem zajistit péči o děti v době běžné denní pracovní doby. Projekt se dotkne
příměstských táborů konaných do 30. 5.
2022. Peníze z dotace využije SVČ Vratimov zejména k pokrytí personálních nákladů spojených s péčí o děti a na pořízení
nového vybavení pro příměstské tábory či
prodloužení provozní doby příměstských
táborů od 7 do 17 hodin. Z dotace je hrazena výrazná část nákladů, které by jinak
byly zahrnuty v ceně tábora a platili by je
rodiče. Podmínkou pro čerpání dotace je
však plnění administrativních povinností,

vhodnější než ten z droždí, a domů si odnesete kvásek, ze kterého okamžitě můžete začít sami péct.
Co se naučíte?
• Že kváskové pečení je velmi snadné – žádné úmorné hnětení
a ladění těsta.
• Upéct domácí celožitný a pšenično-žitný kváskový chleba (3×
prokvašený).
• Upéct kváskové sladké snídaňové pečivo.
• Jednoduché pečení v troubě.
• Připravit si zdravou pomazánku k chlebu.
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.

Hra světel, planetárium, Bludičky
V neděli 24. ledna se nám opět spojí dvě tradiční akce, a to
Hra světel a Bludičky. Připravena je spousta úkolů a světelných
stanovišť a jako bonus planetárium přímo v sále SVČ.
Bližší informace: Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
Staň se DJ!
V neděli 24. ledna 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 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.
SVČ Vratimov

jako je například shromažďování statistiky
o rodičích, kteří příměstské tábory využívají. Další podmínkou je uzavření smlouvy
s rodiči na účast dítěte na táboře a doložení
vazby rodičů na trh práce. Tato smlouva se
uzavírá při přihlášení na první příměstský
tábor a platí celý školní rok.
Více informací naleznete v nabídce
u jednotlivých příměstských táborů: http://
www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy.

Pololetky
„Domeček“ již tradičně pořádá v rámci
pololetních prázdnin akci Pololetky, pro
všechny děti, které se nechtějí doma nudit.
Tentokrát se jedná o kreativně nebo sportovně zaměřený jednodenní příměstský tábor. Děti mohou přicházet v době od 7 do
8 hodin. V 8 hodin začíná řízený program

v podobě návštěvy HopJump centra, odpoledne pak bude patřit buďto sportovním
aktivitám nebo kreativnímu tvoření. Řízený program končí v 15:30. Dle zaměření
přihlaste své dítě na Sportovní pololetky
nebo Kreativní pololetky.
Bližší in003+formace: Sportovní pololetky v.pacikova@svcvratimov.cz, Kreativní
pololetky k.pastorkova@svcvratimov.cz.
Jarňáky – příměstský tábor
V termínu jarních prázdnin 15.–19.
února připravujeme pro děti ve věku od
7 do 10 let příměstský tábor plný aktivit,
soutěží a her.
Více informací naleznete v nabídce
u jednotlivých příměstských táborů: http://
www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy.
Letní dětské tábory 2021
Nabídka letních dětských táborů na rok
2021 bude zveřejněna 11. ledna na webových stránkách SVČ Vratimov.
SVČ Vratimov

leden 2021
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Městská knihovna Vratimov

Rok 2020 byl neobyčejný a zcela odlišný od let předchozích. Zažívali jsme
nové situace v rámci covidových opatření
a také jsme byli nuceni dvakrát knihovnu
na delší dobu uzavřít. Věříme, že nový rok
bude v mnohém veselejší a optimističtější.
Sedmý ročník čtenářské soutěže Lovci
perel se uskutečnil za účasti 24 dětských
čtenářů. Všem gratulujeme! Za naspořené
moriony si mohli v bazárku nakoupit ve
dnech od 1. do 22. prosince 2020.
Osmý ročník této soutěže začne 4. ledna
2021.
Na leden připravujeme:
V rámci projektu Bookstart – S knížkou
do života zveme v pátek 22. ledna v 10
hodin do knihovny rodiče (prarodiče)
s dětmi do 3 let na společné hraní, čtení
a povídání nazvané U nás na dvorečku.
Vstup zdarma.

Místní knihovna
Horní Datyně
Cesta z Datyňky do Datyňky
Knihovna v Horních Datyních je přestěhovaná. Půjčovat se začalo v pondělí
7. prosince 2020.
Dovolte mi krátké ohlédnutí do historie.
V roce 1992 byla knihovna z Datyňky přestěhovaná do bývalé klubovny pionýrů,
kde se začalo půjčovat 1. 6. 1992. Jelikož
se v této místnosti v roce 1996 objevila
plíseň, byla knihovna po různých jednáních přestěhovaná 24. 8. 1998 do mateř-

ské školy. Pro knihovnu upravené prostory nám tu sloužily do roku 2007, kdy
se opět musely vrátit mateřské škole. Pro
knihovnu se začaly hledat náhradní prostory. Jediné, které byly k dispozici, byly
v suterénu mateřské školy po uvolněných
skladištních místnostech školní jídelny.
Knihovní fond jsme museli redukovat
a zcela zrušit besedy připravované pro
školku a školu. Nejhorší bylo to, že se zde
netopilo. Děkujeme Janě Vijačkové, že
zde přesto půjčovala. Naštěstí v roce 2012
proběhla výměna oken a v knihovně bylo
nainstalováno topení. Snažili jsme se také
vše zkulturnit, knihovna byla vybavena
novými regály, dětská oddělení dovybavena sedacími vaky, hracím kobercem,
hrabadly. V chodbičce připravoval Vladimír Kuchař výstavy z historie Horních
Datyň, které byly vždy velmi zajímavé.
V roce 2017 jsme uvítali informaci, že
se po poště v Datyňce uvolní prostory
a knihovna by se mohla umístit do nich.
Návrh na vzhled interiéru zpracovaný firmou Chválek ateliér a architektkou Ing.
Barborou Hanzlíkovou nám velmi vyhovoval. Vše se začalo realizovat v loňském
roce a je za tím kus náročné práce. Děkujeme starostovi Bc. Martinu Čechovi, místostarostovi Bc. Davidu Böhmovi a Bc.
Danielu Filipovi. Největší poděkování patří Bc. Beátě Petrové, která se na závěrečné podobě nové knihovny velmi podílela.
A neměla to s námi jednoduché.
Co uživatelům knihovnických služeb
v nových prostorách nabízíme:
• všechny dostupné dokumenty si můžete

přijít vypůjčit také v pátek od 9 do 12
hodin
• vracet je můžete i mimo půjčovní dny
do biblioschránky, kterou naleznete za
budovou
• kromě knih, společenských her a audioknih si můžete vypůjčit pro děti také
knihy s albi tužkou a tematické kufříky
• mládeži nabízíme možnost seznámit se
s herní konzolí PS4 a zahrát si hry
• přístup na internet je zdarma
• knihy si můžete rezervovat prostřednictvím on-line katalogu, který naleznete na webové stránce knihovny www.
knihovna.datyne.cz, a to kdykoliv
• výpůjčky si můžete sami prodloužit
přes své čtenářské konto, které opět naleznete na webové stránce
• novinky a aktuální informace se dovíte
díky facebooku.
Nová adresa knihovny: Místní knihovna
Horní Datyně, Vratimovská 40, 739 33
Horní Datyně.
Půjčovní doba: pondělí 14–17 hodin, pátek 9–12 hodin.
Na leden připravujeme:
V rámci projektu Bookstart – S knížkou
do života zveme v úterý 19. ledna v 10 hodin do knihovny rodiče (prarodiče) s dětmi do 3 let na společné hraní, čtení a povídání nazvané U nás na dvorečku. Vstup
zdarma.
Vážení čtenáři, přejeme vám krásný
a úspěšný nový rok 2021.
Ředitelka Městské knihovny Vratimov
Mgr. Hana Pščolková a kolektiv pracovnic

Slavnostní otevření nových prostor knihovny
v Horních Datyních se uskutečnilo 4. prosince
2020.
Foto: Městská knihovna Vratimov
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Mateřská škola v době koronaviru
Od začátku školního roku se režim
v Mateřské škole Vratimov nijak výrazně
neměnil. Podle nařízení vlády bylo nutné
dodržovat zvýšená hygienická opatření,
avšak způsob vzdělávání dětí se nijak nelišil. Výhodou pro pedagogy a děti bylo,
že jsme osvobozeni od nošení roušek. Snažili jsme se dodržovat takový režim, aby
se děti z jednotlivých budov nesetkávaly
v kroužcích, a to ani v době prázdninového provozu. Děti, které nedocházely do
MŠ delší dobu a rodiče projevili zájem, se
vzdělávaly distančním způsobem. Také
jsme upustili od pořádání akcí, od října
byla zrušena všechna divadelní představení. Po celou dobu jsme nedostali zprávu, že
by některé dítě bylo pozitivní na covid-19.
Provozní zaměstnanci se zodpovědně
starali o hladký chod MŠ a za dodržování
zvýšených hygienických opatření jim patří
velké poděkování.
Mnohem náročnější a složitější však
byla situace ve školní jídelně, jejíž provoz
rovněž zajišťujeme. Byla nutná součinnost
s vedením obou základních škol, musel být
určen přesný harmonogram výdeje obědů
pro žáky jednotlivých tříd, musela být dodržována stále se měnící opatření. Velké
poděkování patří pracovníkům školní jídelny pod vedením Bc. Lucie Pokludové
za jejich zodpovědnost a nasazení při výdeji stravy v náročných pracovních podmínkách, a to jak žákům v prezenčním studiu, tak na distančním vzdělávání.

Vratimovští předškoláci při relaxačním cvičení.

Foto: MŠ Vratimov

Chtěla bych popřát nám všem, jak pracovníkům mateřské školy, školní jídelny,
tak dětem i občanům města Vratimova,
abychom se v roce 2021 nemuseli zabývat
zvýšenými nároky na hygienická opatření,
které nás zatěžují a jsou nám nepříjemné,
abychom mohli odložit roušky, abychom
se mohli běžně setkávat se svými přáteli

a známými, navštěvovat divadla, koncerty
a jiné události, které nám působí radost.
Závěrem přeji všem zdraví a ještě jednou
zdraví, které je v této zvláštní době pro
všechny lidi na světě nejdůležitější.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ Vratimov

Nejpilnější třída z okresu v učení slovíček
Základní škola Datyňská 690
je vítězem okresního kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žáci třídy 5. A angličtina
získali prvenství v procvičování slovíček v okrese Ostrava-město a postupují do krajského
kola.
V pondělí 9. listopadu se žáci
školy zapojili do celorepublikového klání v učení cizích jazyků
s názvem Podzimní WocaBee
šampionát. Ve druhém ročníku
soutěže v procvičování slovíček mezi sebou soupeří žáci od
základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale i na
Slovensku. Šampionát probíhá
v aplikaci na učení cizích slovíček WocaBee, která funguje
online, takže žákům nebrání
v soutěžení ani distanční forma
výuky. Celkem je do soutěže za- Zleva Kristýna Sedláčková, Melinda Chmělarská a Marián Mácha s dipojeno zhruba 45 tisíc žáků.
plomy za skvělé výsledky v soutěží WocaBee.
Foto: ZŠ Datyňská

V našem okrese se stali v prvním kole soutěže nejusilovnejšími
žáky v procvičování slovíček žáci
třídy 5. A angličtina učitelky Naděždy Mackové. Během prvního
týdne šampionátu zaznamenali
v aplikaci skvělý výsledek. Jejich
průměrný denní počet bodů (tzv.
WocaPoints) na žáka dosáhl až
1473! Stali se tak okresními WocaBee šampiony a postoupili do
krajského kola, které proběhlo od
17. do 20. listopadu 2020. O velký
úspěch se přičinili zejména Kristýna Sedláčková, Melinda Chmělarská a Marián Mácha.
V krajském kole se naše třída
umístila na krásném druhém místě.
Podrobné informace o soutěži
lze najít na stránkách www.wocabee.app/soutez.
Naděžda Macková
ZŠ Datyňská
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Klub malých čtenářů ze třetí třídy
Chtěla bych se s vámi podělit o úspěchy a pokroky žáků třetí třídy ze ZŠ Masarykovo náměstí. V loňském školním
roce jsme v září zahájili činnost klubu
pro děti ze školní družiny, které se chtěly
zdokonalit ve čtení a kterým se aktivně
strávený čas nestal jen další vyučovací
povinností. Škola se zapojila do projektu
probíhajícího pod záštitou Evropské unie
a získala na tento smysluplný kroužek finanční prostředky.
Žáci se potkávali každý čtvrtek od 13
hodin a jejich snažení trvalo vždy hodinu
a půl. V prvním pololetí školního roku
2019/2020 jsme se sešli šestnáctkrát.
Druhé pololetí přineslo kromě dalších aktivit i období, kdy se školy musely kvůli
koronavirové nákaze uzavřít a naše činnost byla přerušena.
V průběhu minulého roku se děti věnovaly čtení dostupných knih ze školní
knihovny i učebnicím z kabinetu školy.
Mezi vybranou literaturu patřily tituly
jako Tygr dělá uáááá, Malý čtenář, bajky, encyklopedie, básně, kniha Kam pluješ Gastone, čítanka, Myslím – tedy jsem
nebo Naše svátky.
Schůzky byly prokládány hrami, prací
na interaktivní tabuli nebo školních tabletech, malováním, kreslením, rozhovory,
tvorbou pracovních listů jako záznamů
k četbě. Použili jsme výukové sešity jako
Školák Pepa, Vánoce a advent, pracovní
listy k čítance, Učíme se spolu a další.
Společně jsme si vytvořili záznamové
portfolio a začali si vést Čtenářský deník.

Členové čtenářského kroužku třeťáků ze ZŠ Masarykovo náměstí.

Nový školní rok začal a my jsme stihli
přečíst knihu Z deníku kocoura Modroočka. Navštívili jsme městskou knihovnu.
Pandemie znovu zaútočila v plné síle.
Škola se pro žáky opět uzavřela. Tentokrát jsme ale již byli připraveni lépe
a prostřednictvím monitoru PC jsme se
mohli v aplikaci Teams setkávat i nadále v on-line prostředí. Během schůzek se

Čtenářské deníčky svědčí o tom, že děti knihy opravdu baví.

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

nám podařilo přečíst knihu Skřítek Nils
od Astrid Lindgrenové. Děti se naučily
pracovat s klávesnicí počítače a postupně
zvládly vypracovávat zadání k jednotlivým kapitolám knihy v digitální podobě.
Teamsy se staly velkým pomocníkem.
Mohli jsme rozebírat obsahy kapitol, vyluštit třeba křížovku, přepsat část textu,
odpovědět na otázky, formulovat odpovědi.
Děti byly neuvěřitelně šikovné a při
práci s mikrofony se dokázaly soustředit,
sledovat, navazovat při hlasitém čtení.
Mohly srovnávat své výkony a posuzovat
dovednosti. Slyšely se navzájem, modelovaly hlas, učily se správně intonovat.
Za jejich zodpovědný přístup a maximální snahu i pomoc rodičů velmi děkuji
všem dvanácti členům týmu.
Činnost klubu jsme zakončili začátkem
prosince. Děti se mohly pochlubit svými
deníky, které se jim krásně zaplňují. Převzaly si certifikáty malých čtenářů a díky
Klubu rodičů a přátel školy jim mohly být
zakoupeny komiksové knihy jako odměna za jejich úsilí a pilnou práci v dalších
šestnácti lekcích.
Přeji všem svým svěřencům, aby jim
zájem o knihu vydržel celý život a aby se
jim kniha stala němým přítelem nebo učitelem pro chvíle zábavy i poučení.
Mgr. Nelly Kavalová
ZŠ Masarykovo náměstí
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Jak se bránit proti kriminalitě
V průběhu loňského roku jsme psali o
vývoji kriminality na území spadajícím
do působnosti Obvodního oddělení Policie
ČR Vratimov. Ačkoliv je město celkem
bezpečné místo pro život, i tady se najdou
různí nenechavci, šmejdi a šejdíři, kteří
mohou znepříjemnit život, a to hlavně těm
dříve narozeným. Jak se proti nim bránit?
O tom píše por. Mgr. Daniela Vlčková
z oddělení prevence Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje.

Prevence
Město Vratimov sice v rámci
ci
okresu Ostrava-město nepatří
mezi kriminalitou nejpostiženější oblasti, přesto je třeba
„mít se stále na pozoru“. Hlavně starší občané patří k nejvíce ohroženým skupinám osob,
a to zejména v souvislosti s ma-jetkovou trestnou činností. Oslabování zraku a sluchu, úbytek fyzických
sil, osamocenost a důvěřivost, to vše jsou
faktory nahrávající potenciálním pachatelům. Mnozí ze seniorů v potřebě navázání
chybějících sociálních kontaktů mnohdy
bez uvážení reagují na sebemenší snahu
o kontakt. Na druhé straně existují také
senioři, kteří se pod tlakem medializování
kauz bojí běžných životních situací, což je
ještě více izoluje. Nejen senioři by ale měli
ctít preventivní doporučení. Obezřetnost
a předvídavost může potenciálního pachatele odradit.

Krádež
Pachatelé často využívají situací, ve
kterých se možná oběť soustředí na jinou
činnost a nevěnuje dostatečnou pozornost
svým věcem. Tyto situace jsou časté např.
při nakupování. Kabelka odložená v nákupním vozíku je pro nenechavce velkým
lákadlem. Také nakládání nákupu může
být rizikovou činností, pokud si dotyčný
odloží zavazadlo s doklady na sedadlo neuzamčeného auta. K této trestné činnosti
dochází hojně v obchodních centrech, které svou rozlohou a počtem nakupujících
skýtají pro pachatele výhodu anonymity.
Většího shluku lidí dokáží využít také
v prostředcích městské hromadné dopravy. Na svůj čin se připravují a „mapují“ si
okolí, není proto divu, že si oběť mnohdy
v prvé chvíli ani nevšimne, že byla okradena.
Již zmiňovaná kabelka v nákupním vozíku, batoh na zádech, taška na předním
sedadle neuzamčeného auta, peněženka
na stole v restauraci – to je jen malý výčet
situací, kdy vaše doklady, peníze, platební karty mohou rychle změnit majitele. Je

třeba mít své věci neustále pod kontrolou
a nikam je neodkládat. U sebe mějte jen
nejnutnější hotovost. Pokud je to možné,
nenoste všechny důležité věci jako doklady, peněženku, platební karty, mobil nebo
klíče od bytu v jednom zavazadle. Buďte
opatrní a neulehčujte zlodějům „práci“.

Loupež
Pokud pachatel použije násilí nebo pohrůžku násilí, jedná se o loupež. Také
v těchto případech počítá útočník s momentem překvapení. Doporučujeme
vyhýbat
vy
se osamělým, nepřehledným či neosvětleným místům,
chodit raději ve skupinách,
v nočních hodinách pro přepravu využít taxi. A pokud byste
byli napadeni, raději se o věc,
které se chce pachatel zmocnit,
n
nepřetahujte.
Na jeho útok jste
neměli šanci se připravit, což pro něj
skýtá velkou výhodu. Může vás zranit a již
nejednou se stalo, že takové zranění mělo
fatální následky. Nenechte si vzít, co je
vaše, ale ne za každou cenu!

Podvod
Policie znovu důrazně připomíná, aby
senioři v žádném případě k sobě domů
nepouštěli neznámé osoby. Panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek nebo
přídavný bezpečnostní zámek by měl být
samozřejmostí. Pokud někdo zazvoní či
zaklepe, nejprve se podívejte, kdo je za
dveřmi. Jestli se rozhodnete otevřít neznámé osobě, použijte bezpečnostní řetízek,
a to po celou dobu hovoru. Vyhnete se tak
nebezpečí, že by vás neznámá osoba mohla zatlačit do bytu, okrást, případně i fyzicky napadnout.
Nereagujte na lsti podvodníků, kteří
přicházejí s údajným přeplatkem nebo
odečíst plyn, elektřinu… Informace o plánovaných odečtech nebo kontrolách musí
být vždy vyvěšeny v domě i s kontaktem
na příslušného pracovníka. Telefonní číslo
si zaznamenejte a v případě sebemenších
pochybností o účelu „návštěvy“ na toto
číslo zavolejte. A pokud v domě taková
informace není vyvěšena, obraťte se přímo
na organizaci či úřad, kterým se dotyčný
zaštiťuje. Připomínáme, že tato komunikace by měla probíhat pouze „přes řetízek“.
Dokud si neověříte, zda udávaný účel návštěvy je pravdivý, do bytu rozhodně nikoho neznámého nepusťte.
Za připomínku stojí také to, že podomní prodej je ve Vratimově obecnou vyhláškou zakázán. Doporučujeme nebýt
přehnaně důvěřivý, nepodléhat prosbám
či nabídkám neznámých osob. Vždy si

vše důkladně ověřte, a pokud máte obavy
o svou bezpečnost, volejte linku 158.

Internet
Fenoménem dnešní doby je internet
a další moderní technologie. Jejich užívání
se čím dál více týká také seniorů. Přináší totiž celou řadu výhod, jakými je např.
kontakt se vzdálenou rodinou či přáteli, nakupování v klidu domova nebo platby prostřednictvím internetového bankovnictví.
Ovšem právě zde platí zásada bezpečného
chování dvojnásob. Aktivity pachatelů reagují na současnou situaci a přesouvají se
také do kybernetického prostoru. U každé
užívané služby by měla být základem silná
a bezpečná hesla. Pro sofistikovaného pachatele přesto existuje řada možností, jak
napadnout váš počítač. Nevyžádaná zpráva zaslaná do e-mailové schránky může po
otevření „zavirovat“ počítač a zašifrovat
jeho obsah. Pro nápravu je pak požadováno „výkupné“, což ale neznamená úspěšný
návrat dat.
Jiné zprávy mohou v tklivém textu obsahovat žádosti o půjčky či s poukazem na
zvýšení bezpečnosti e-mailového účtu vyzvat k zadání hesla. Možnosti jsou nepřeberné, proto je velká opatrnost na místě.
Vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu doporučujeme informovat se v rámci různých
programů dostupných na internetu. Na
seniory pamatuje např. projekt Kraje pro
bezpečný internet – https://www.kpbi.cz/.

Ublížení na zdraví
Oběťmi úmyslného ublížení na zdraví
se senioři stávají výjimečně. Většinou tak
bývá v souvislosti s loupeženým přepadením. I „strkanice“ s následným pádem
může ale u staršího člověka vést k závažným poraněním. Seniory proto znovu
nabádáme, aby se v případě přepadení
nepřetahovali o věc, které se chce pachatel zmocnit. Většinou se jedná o člověka
mladšího, fyzicky zdatnějšího, mnohdy
pod vlivem návykových látek zvyšujících
intenzitu a nepředvídatelnost jeho jednání. Taktéž doporučujeme vyhýbat se konfliktům, nereagovat na provokace, zvlášť
pokud se jejich účastníci chovají divně.
Mohou být ovlivněni alkoholem nebo drogami a jejich reakce jsou pak naprosto nepředvídatelné. Vyhněte se místu, přejděte
na druhý chodník, na nejbližší zastávce
vystupte z tramvaje, autobusu. Pokud máte
obavu, že by se konfliktní situace, které
jste svědkem, mohla vyhrotit, volejte policii na linku 158.
por. Mgr. Daniela Vlčková
Krajské ředitelství
policie Moravskoslezského kraje
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VZPOMÍNÁME
Dne 11. ledna si připomeneme 1. smutné
výročí úmrtí milované babičky

Boženy Klabanové.
Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále.
Chybíš nám, babi Božko.
Syn Pavel a dcera Dana s rodinami.

Dne 10. ledna si připomeneme
8. výročí úmrtí
pana

Vladislava Šebesty.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Dne 19. ledna uplynulo již 11 let,
kdy nás opustil
pan

Libor Zeman
Vzpomíná rodina.

Dne 18. prosince si připomeneme
1. smutné výročí, kdy nás opustila
paní

Jiřina Tobiášová
z Horních Datyň.
Dne 1. ledna by oslavila 76. narozeniny.
S láskou vzpomínají manžel a děti
s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 5. ledna 2021 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana

Cyrila Matláka.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 9. ledna si připomeneme
4. výročí úmrtí
paní

Emy Pischové
z Vratimova.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 1. ledna uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil
pan

Hynek Kuča.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila,
dcera Naďa, syn Hynek
a bratr Vítězslav s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří s úctou vzpomněli,
nebo se přišli rozloučit s paní

Ludmilou Trebulovou,
která nás navždy opustila 3. 12. 2020.
Nezapomeneme.
Zarmoucená rodina.
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Představujeme: ZŠ Masaryk

Město pomůže při registraci

Informace ze sociální oblasti

Pomozte nám odhalit tajemství
pamětních křížů a božích muk
Zajímáte se o věci kolem vás? Pomozte nám zmapovat historii vratimovských
pamětních křížů a božích muk. Covidová
pandemie nás teď drží doma, takže se naskýtá jedinečná příležitost zapátrat v paměti nebo ve starých písemnostech. Možná
si vzpomenou příslušníci starších generací.
Vše může být důležité.
O co konkrétně jde? Jak známo, město
Vratimov včetně Horních Datyň je na historické památky skoupé. Objekty, které by
byly zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, tu nemáme
žádné, nacházejí se zde pouze pamětihodnosti místního významu. Vedle kostela
sv. Jana Křtitele ve Vratimově a kaple
sv. Antonína v Horních Datyních to jsou
zejména tzv. drobné sakrální stavby, to
znamená právě ony pamětní kříže a boží
muka. Potkáváme je u křížení cest, na polích či v zahradách. Podle zprávy ředitelky
Vratimovských služeb Sylvie Karolové
jich tu máme celkem jedenáct, pracovnice
Kulturního střediska ale objevily, pokud
nepočítáme kříže na hřbitově, ještě další
dva. Rozmístěné jsou víceméně nahodile
po celém katastru obce, což ostatně vyplývá i z jejich historické úlohy a funkce.
Pamětní kříže a boží muka totiž v minulosti nejčastěji vyznačovaly rozcestí nebo

Modrý pamětní kříž ve Frýdecké ulici naproti
Střediska volného času. Na kříži jsme nenašli
žádný nápis, který by pomohl zjistit o této památce nějaké podrobnosti.
Foto: KS

křižovatky, hranice pozemků či hranice
správních území obcí, často zdobily náves.
Označovaly ale také místa nějaké významné události, bitvy nebo neštěstí. Mohly
být rovněž vzpomínkou na někoho, kdo se
ztratil ve válečné vřavě nebo při emigraci
třeba do Nového světa.
A právě to bychom rádi zaznamenali.
Slouží totiž občanům Vratimova a Horních Datyň ke cti, že všechny tyto památky
jsou vesměs pečlivě udržované a opravované. Najdeme u nich také kytice květin,
svíčky. Je vidět, že si jich lidé váží a mají
k nim vztah.
Důležité je, aby se neztratila paměť
o tom, kdy a za jakým účelem byly vztyčeny a čemu slouží, či spíše sloužily. Pokud
to víte, podělte se o tyto informace s námi,
aby nezapadly.
Čekat budeme na emailové adrese redakce@ksvratimov.cz. Písemné záznamy
nebo dokumenty, až to bude bezpečné,
můžete přinést do pokladny Kulturního
střediska. Oskenujeme je a zase vrátíme.
Uvítáme vše, co napomůže lepšímu poznání historie obce, ve které žijeme.
Pro osvěžení paměti přinášíme na straně
11 snímky křížů a božích muk na katastru
Vratimova a Horních Datyň. Další budou
následovat.
(red)

Pečovatelská služba města Vratimova
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás
informovat, že i přes trvající vyhlášení
nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví onemocněním Covid-19 Pečovatelská
služba města Vratimova stále funguje
a zůstává v běžném režimu, a to v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:30
hodin.
Pro všechny naše klienty zajišťujeme
nezbytné úkony péče o jejich osobu, především dovážku a zajištění jídla, poskytnutí pomoci při osobní hygieně, běžném
úklidu domácnosti, pomoc při přípravě

stravy, praní a žehlení prádla a zajištění
nákupu a pomůcek.
Městský úřad Vratimov prostřednictvím pečovatelské služby poskytuje po
nezbytně nutnou dobu pomoc lidem v karanténě, kteří nejsou klienty pečovatelské
služby a mají problém zajistit si nákupy či
vyzvednutí léků.
Tito občané mohou kontaktovat koordinátorku pečovatelské služby Bc. Euniku
Rek (tel.: 607 225 927), která s nimi bude
tuto situaci řešit.
Co se týče dovážky obědů, je v součas-

né době pečovatelská služba maximálně
využita, a proto není možné poskytnout
novým zájemcům dovoz obědů.
Zájemci o tuto službu budou zapsáni do
pořadníku a služba jim bude poskytnuta
v případě uvolnění kapacity.
Bližší informace můžete získat na tel.
číslech 607 225 927 nebo 596 732 441.
Žádáme občany, aby z důvodu ochrany zdraví svého i ostatních spoluobčanů
dbali všech nařízení, opatření, omezení
a doporučení.
Pečovatelská služba města Vratimova
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Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí
spolupracovat s ní, nezištně organizovat
akce pro žáky a další akce finančně podpořit. Zmíním například koupi interaktivní
tabule, nábytku „na míru“ do jedné ze tříd
nebo stroje na obalování knih. Od začátku
svého působení na škole se s těmito rodiči
setkávám a mohu říct, že KRPŠ je společenstvím úžasných lidí, bez jejichž pomoci by byla spousta věcí mnohem složitější.
Ve zkratce řečeno – KRPŠ je neoddělitelnou součástí života školy, bez níž by škola přišla nejen o mnohé aktivity, ale také
o podstatný pocit sounáležitosti.

Město Vratimov je zřizovatelem celkem
šesti příspěvkových organizací. Významné
místo mezi nimi zaujímají obě vratimovské základní školy. Se Základní školou
Vratimov, Masarykovo náměstí 192 nás
seznámila ředitelka zařízení, Mgr. Martina
Pelikánová.
Začněme od zázemí vaší školy. Kolik využíváte budov, kolik máte tříd, pracoven
a dalších prostor?
Historie Základní školy Masarykovo náměstí sahá do roku 1909, přesněji k datu
20. 9. 1909, kdy byla škola slavnostně otevřena. Od té doby prošla mnohými změnami, až nabyla podoby, v jaké ji znají děti
a rodiče dnes. ZŠ Masarykovo náměstí je
plně organizovanou základní školou, která
se roku 1995 stala právním subjektem.
Objekt školy tvoří jedna samostatná budova, kterou škola sdílí od roku 2011 se
Základní uměleckou školou. Na jedné straně tím škola přišla o část svých prostor, na
straně druhé umožnila žákům navštěvovat
ihned po skončení vyučování obory, které
nabízí ZUŠ. V současné době se ve škole
vyučuje 14 tříd, z toho šest tříd na 1. stupni
a osm tříd na 2. stupni. Všechny třídy jsou
kmenovými třídami, s výjimkou kombinované učebny jazyků a výpočetní techniky.
Škola disponuje odbornou učebnou fyziky
a přírodopisu, učebnou pro výuku jazyků
a počítačovou učebnou. Má také vybavenou školní kuchyňku, kde se žáci učí základům vaření a principům zdravé výživy,
a učebnu dílen. Za zmínku stojí bohatě vybavená knihovna, která získala v minulém
školním roce 1. místo v soutěži O nejlepší
školní knihovnu, vyhlášené Magistrátem
města Ostravy.
Součástí školy je školní družina, která
poskytuje dětem jak ranní, tak odpolední
provoz. V neposlední řadě máme vlastní
tělocvičnu a víceúčelové hřiště, které využívá také Středisko volného času (dříve
DDM) a zájemci z řad veřejnosti.
Tím určitě nejdůležitějším v každé škole
jsou žáci. Kolik jich navštěvuje ZŠ Masarykovo náměstí a jak početný pedagogický sbor zajišťuje jejich vzdělávání?
Žáci byli, jsou a vždy budou prioritou
každé školy. V současném školním roce
naši školu navštěvuje 285 žáků, z toho 124
na 1. stupni a 161 na druhém. Náš pedagogický sbor čítá 22 pedagogů, dvě vychovatelky a tři asistenty pedagoga. Důležitou
součástí školy jsou provozní zaměstnanci,
kterých je pět. Jako v každé škole funguje
i v té naší školní poradenské pracoviště,
které je určeno nejen pro žáky se speciální-

Ředitelka Mgr. Martina Pelikánová. Foto: KS

mi vzdělávacími potřebami, ale rovněž pro
žáky, kteří se potýkají s určitými problémy, a pro rodiče, kteří se na školu obrací
s žádostmi o radu či pomoc.
Vzdělávání probíhá podle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním, vydaným dne
30. 8. 2007. Sdělit vše o vzdělávání pár
větami není jednoduché. Každá škola se
snaží vybavit žáky vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich další uplatnění a také „jít s dobou“ a využívat moderních metod práce a výuky. Dle mého je ale
podstatné vidět také širší rozměr vzdělávání. Aby učitel nebyl jenom zdrojem informací, ale aby také přenášel určité vzorce
chování, náhled na život, svět a dění kolem nás. Důležité je si uvědomit, že nemusí být každý nejlepší (což ani nelze), ale
jde o to, udělat pro žáka maximum, využít
jeho potenciál a rozvinout jeho specifické
dovednosti. Úspěchem je nadchnout žáka,
probudit v něm zájem a nadšení. Protože –
jak napsal německý filozof Manfred Spitzer – „Učit znamená rozdmýchávat oheň,
nikoliv plnit sudy“.
Ruku v ruce se vzděláním kráčí rozvoj
zájmů žáků, proto se jim snažíme nabídnout co možná nejširší paletu kroužků
a aktivit. Škola je zapojena do projektu
Šachy do škol, rozvoj tvůrčího potencionálu nabízí kroužek keramiky a divadelní kroužek. Pro žáky 9. ročníku funguje
kroužek přípravy na přijímací zkoušky.
A oblíbeným a již tradičním se stal nácvik
předtančení žáků 9. ročníku na školní ples.
Ke škole vždy patří i rodiče. V čem vám
pomáhá Klub rodičů a přátel školy?
Když se řekne Klub rodičů a přátel školy
(KRPŠ), je potřeba vidět za ním konkrétní
rodiče, kteří jsou ochotní pomáhat škole,

Obraťme list. Škola funguje v režimu příspěvkové organizace obce. Jak se projevuje vaše spolupráce s městem?
Z mé strany si velice cením efektivní
a vstřícné komunikace, ať už se starostou
Martinem Čechem, místostarostou Davidem Böhmem nebo pracovníky jednotlivých odborů městského úřadu. Spolupráce města a školy má mnoho aspektů – od
projednávání celkové koncepce školy přes
řešení provozních záležitostí po schvalování projektů, které pomáhají škole dostat
se zase o úroveň výše.
Z finančních prostředků zřizovatele byla
v minulém školním roce realizována například přístavba šaten a dokončena obnova
fasády školní budovy. V tomto školním
roce jsme uspěli s projektem Krok za krokem k úspěšné škole a získali tak dotace
ve výši 3,5 miliónu korun. V rámci tohoto projektu vznikne nová odborná učebna
zeměpisu, nové zázemí pro školní poradenské pracoviště, dojde k přebudování
a modernizaci učebny dílen, elektronickému zabezpečení vstupu do školní budovy,
k realizaci konektivity školy a zkrášlení
venkovních prostor novou výsadbou. Toto
vše by nebylo možné bez účasti města, které projektu vyjádřilo podporu a zároveň se
zavázalo podílet na jeho finančním plnění,
což bylo nutné pro schválení projektu.
A vaše plány do budoucna? Jaké projekty
byste chtěli uskutečnit za přispění města?
„Budoucnost je plná výzev a nadějí“. To
nejsou má slova, nýbrž citát Nathaniela
Hawthorna. Nicméně vnímám to stejně.
Rádi bychom zrealizovali venkovní učebnu pro výuku přírodovědy a přírodopisu,
zrekonstruovali školní hřiště a pokračovali
v kultivaci vnitřního a vnějšího prostředí
školy. To jsou naše výzvy. A naše naděje?
Že i přes všechny problémy a obtíže, které
mohou nastat, budeme vždy kráčet společnou cestou.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko
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Očkování občanů proti nemoci covid-19

Město Vratimov nabízí pomoc s registrací
Vážení občané, máte ve své rodině či okolí seniora nad 80 let?
Od 15. ledna se tito senioři mohou objednávat na očkování proti
COVID-19 následujícími způsoby:
• vyplněním formuláře na internetu https://registrace.mzcr.cz/
• telefonicky na krajské bezplatné lince 800 720 210,
• osobně u svého praktického lékaře,
• telefonicky na celostátní lince 1221.
Nejjednodušší se jeví rezervace přes online formulář na https://
registrace.mzcr.cz/. Zde se zaregistruje žadatel sám nebo ho může
zaregistrovat příbuzný či kdokoliv jiný. Z jednoho mobilního telefonu lze registrovat i více osob. Systém je vázaný na rodné číslo,
ne na mobil.

Jak probíhá registrace?
• Pro registraci je třeba zadat do portálu své telefonní číslo. Na
něj přijde obratem číselný kód, který se vloží do systému.
• Do registračního formuláře se zadá jméno, příjmení, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovna a bydliště. Spolu s těmito údaji
je třeba vyplnit očkovací místo, které je nejblíž bydlišti žadatele. Pokud budou na očkovacím místě volné vakcíny, systém
vás automaticky přesune k rezervaci termínu. Vybírá se vždy
termín pro první i druhou dávku vakcíny.
• Pokud termíny k dispozici nejsou, musíte počkat na SMS. Ta
může přijít až za několik dní. SMS bude obsahovat další číselný kód, po jehož zadání do systému se ukáže nabídka volných
termínů, které si lze rezervovat.
• Na očkování musí žadatel přijít s kartičkou pojištěnce a vyhradit si na něj zhruba 45 minut. Lékař bude chtít popsat jeho
anamnézu včetně alergií a podepsat souhlas s očkováním.

Poskytnou radu nebo pomoc
Město Vratimov nabízí pomoc s registrací. Městské sociální
pracovnice Bc. Alice Míková (770 136 122), Bc. Jitka Langrová
(776 548 165) a Bc. Eunika Rek (607 225 927) jsou za tímto účelem k dispozici buď po telefonu, nebo si s nimi domluvíte schůzku
u vás doma.

Ilustrační snímek.

Foto: Pixabay.com

Další informace k očkování:
•
•
•
•

Dodržujte objednanou hodinu.
Očkování se opakuje druhou dávkou za stanovenou dobu.
Očkování je bezplatné, hrazené zdravotními pojišťovnami.
Očkováním rizikové skupiny seniorů se očekává uvolnění
přeplněných nemocnic a snížení rizika úmrtnosti. Je to cesta
k opětovnému setkávání a k návratu do normálního života.
Podle informací platných v době přípravy této stránky by senioři nad 65 let a ostatní občané měli mít možnost registrace k očkování od 1. února 2021.
Město Vratimov

Pokud víte o sousedce či sousedovi starším 80 let,
kterých se toto sdělení týká a ještě se neregistrovali, budeme vám vděčni, když jim informaci
bezpečně předáte nebo jim pomůžete.

Informace k termínu napojení na kanalizační řad
V prosinci 2020 byla úspěšně zkolaudována další část stavby
Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa. Dne 4.
ledna 2021 proběhlo předání dokumentů provozovateli kanalizačního řadu, společnosti SmVak Ostrava, od 5. ledna 2021 je
proto možné podávat žádosti o zřízení kanalizační přípojky na
klientské centrum SmVaK v Ostravě nebo ve Frýdku-Místku.
Při stavbě přípojky je nutno se řídit podmínkami uvedenými
v územním souhlase a podmínkami stanovenými společností
SmVaK.

Připomínáme, že se jedná o kanalizaci splaškovou, takže svod
a likvidace dešťové vody je povinností majitele nemovitosti řešit
na svém pozemku. Připojeny na kanalizační řad mohou být nemovitosti v ulicích Přespolní, Pomezní, Emana Slívy, Na Roli
(tyto uvedené pouze z ulice Vratimovské, ne z ulice K Hájence),
U Mostku, V Loukách, Ve Strži a Na Kopci.
Další informace: MěÚ Vratimov, Odbor investic a údržby
obecního majetku, Ing. Hana Martyčáková, tel.: 595 705 932;
721 350 367, e-mail: martycakova@vratimov.cz.
MěÚ

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 10. února 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. 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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Aktuální informace ze sociální oblasti
Příspěvek na bydlení

Důchodové pojištění

V průběhu roku 2020 došlo ke změně podmínky nároku
na příspěvek na bydlení. Od 1. července 2020 má nárok na
příspěvek na bydlení vlastník nemovitosti nebo nájemce bytu
bez ohledu na to, zda je v bytě hlášen k trvalému pobytu. Od
ledna 2021 se navýšily částky normativních nákladů na bydlení
v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a rovněž pro
bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků.

Během roku 2020 byl schválen jednorázový příspěvek, tzv.
rouškovné, ve výši 5000 Kč, který byl vyplácen v průběhu
prosince 2020. Poživatelé důchodu, kterým nebyla do 30. listopadu 2020 zařízena běžná lhůtová výplata (týkalo se zejména
rozpracovaných nových žádostí o přiznání důchodu, opětovných
přiznání, obnovy výplaty apod.), obdrží jednorázový příspěvek
do jednoho měsíce po zařízení či obnově lhůtové výplaty. Jednorázový příspěvek nepodléhá exekuci a nezapočítává se jako
příjem pro stanovení nároku na sociální dávky.
Od ledna 2021 došlo ke změně základní a procentní výměry
důchodu. Základní výměra se zvýšila o 60 Kč na 3550 Kč. Procentní výměra důchodu se navýšila o 7,1 %.

Životní minimum
Od dubna 2020 se zvýšily částky životního minima jednotlivce. Rovněž došlo k navýšení částek životního minima u osob,
které jsou společně posuzovány s jinými osobami v tzv. okruhu
společně posuzovaných osob.

Částky životního minima v Kč za měsíc
Jednotlivec

3 860

První osoba v domácnosti

3 550

Každá další osoba, která není
nezaopatřené dítě

3 200

Nezaopatřené dítě ve věku
Do 6 let

1 970

6 až 15 let

2 420

15 až 26 let

2 770

Současně se navýšila částka existenčního minima, která činí za
měsíc 2490 Kč. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní
ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Minimální mzda
Od ledna 2021 se zvýšila minimální měsíční mzda z částky
14 600 Kč na 15 200 Kč pro zaměstnance, kteří mají stanovenou
týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová
mzda vzroste z 87,30 Kč na 90,50 Kč.
Další informace k sociálním dávkám Vám může poskytnout
sociální pracovnice Bc. Eva Kubíčková, DiS., s níž si můžete
sjednat schůzku telefonicky na čísle 604 226 143, e-mailem
ekubickova@ostrava.cz, nebo prostřednictvím pracovníků
městského úřadu. Městský úřad Vratimov, 2. patro, dveře č.
11 a dveře č. 12, sociální pracovnice Bc. Alice Miková tel. č.
595 705 924, 770 136 122, mikova.meu@vratimov.cz, sociální
pracovnice Bc. Jitka Langrová tel. 595 705 923, 776 548 165,
langrova.meu@vratimov.cz.
Bc. Jitka Langrová
sociálně-správní odbor

Oleje do kanalizace nepatří
Přelom roku spojený
do odpadu, ale měly by se
s bohatým hodováním opět
vždy odevzdávat k dalšímu
upozornil na jeden závažzpracování. Ve Vratimoný problém. Použité oleje
vě jsou k tomu vytvořeny
a tuky vypouštěné do odpatřičné předpoklady. Poupadní vody způsobují velké
žité tuky a oleje lze slít do
komplikace v kanalizační
plastových láhví a uložit do
síti. „Tukové částice se při
žlutě označených zelených
ochlazení shlukují, srážekontejnerů, které najdete
jí a nabalují na sebe další
za Společenským domem
odpad. V potrubí tak vznive Vratimově nebo vedle
ká odolný materiál, který
Kulturního domu v Horních
je může zneprůchodnit.
Datyních. Další možností
Hroudy tuku v kanalizačje odevzdat je ve sběrném
ních stokách také poškozují
dvoře firmy FCC nebo ve
a ucpávají čerpadla. Tuk se
vratimovské mateřské škole.
nalepuje na stěny potrubí
Není to zas až tak náročné
stok, nastává chemická re- Zaplněný kontejner svědčí o tom, že Kontejner na použité oleje a tuky.
a přispěje to k omezení poakce a vzniklé sloučeniny mnoho lidí si důležitost správného naFoto KS ruch kanalizačního systému.
Ostatně, díky tukům se rádo
urychlují korozi,“ vysvětlu- kládání s použitými oleji uvědomuje.
zanese i naše domácí odpadní vedení, takže tím chráníme i sami
je Jan Tlolka, ředitel kanalizací SmVaK Ostrava, které odvádí odpadní vody také z území sebe. A ještě jedno malé upozornění. Donesené oleje nikdy nevyléváme přímo do kontejnerů, ale ukládáme je tam v pevně uzavřeměsta Vratimova.
MěÚ
Použité oleje a tuky by se proto neměly nikdy vypouštět přímo ných plastových lahvích.
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Obecně závazné vyhlášky města Vratimova
Obecně závazná vyhláška obce je v České republice právní předpis vydávaný na základě zmocnění v čl. 104 ods. 3
Ústavy zastupitelstvem obce v její samostatné působnosti.
Obce mají zákonem o obcích (128/2000 Sb., § 10) dáno obecné zmocnění, na jehož základě mohou ukládat povinnosti:
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, k zajištění udržování
čistoty na veřejných prostranstvích, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně a k užívání obecního majetku sloužícího veřejnosti stanoví-li tak zvláštní zákon. Např. stanovit sazbu místních poplatků.

Přehled platných a účinných obecně závazných vyhlášek města Vratimova
19/1998 - regulativy územního rozvoje města Vratimova
1/1998 - změna č. 1 regulativů územního rozvoje města Vratimova
11/2005 - o vyhlášení závazné části Změny č. 1 Územního plánu města Vratimova, kterou se mění a doplňuje
OZV č. 19/1998 o regulativech územního rozvoje města Vratimova
1/2006 - o vyhlášení závazné části Změny č. 2 Územního plánu města Vratimova, kterou se mění a doplňuje
OZV č. 19/1998 o regulativech územního rozvoje města Vratimova a OZV č. 11/2005 o vyhlášení závazné části
Změny č. 1 Územního plánu města Vratimova
2/2006 - o vyhlášení závazné části Změny č. 3 Územního plánu města Vratimova, kterou se mění a doplňuje
OZV č. 19/1998 o regulativech územního rozvoje města Vratimova, OZV č. 11/2005 o vyhlášení závazné
části Změny č. 1 Územního plánu města Vratimova a OZV č. 1/2006 o vyhlášení závazné části Změny č. 2
Územního plánu města Vratimova
1/2009 - o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve městě
1/2011 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb a místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí
1/2012 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně
z nemovitostí u staveb a místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
2/2012 - k ochraně veřejné zeleně
1/2014 - o užívání zařízení města Vratimova
2/2015 - kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Vratimov
1/2016 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Vratimova
2/2016 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství ve městě Vratimov
3/2016 - o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů na území města Vratimova
4/2016 - o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
3/2019 - o nočním klidu
1/2020 - o místních poplatcích
Celé znění vyhlášek naleznete na webových stránkách města www.vratimov.cz/mesto/vyhlasky-a-narizeni/.

MěÚ

Vratimov pod sněhem

Foto: KS
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Školka: Řidiči, buďte k nám ohleduplní!
Vážení rodiče, spoluobčané, jelikož se
stává takřka denně, že dopravní situace
před Mateřskou školou ve Vratimově je
neúnosná, chtěla bych vás tímto požádat,
abyste přednostně využili při parkování
svých vozidel ulici U Mateřské školy
a nezajížděli před budovy MŠ v ulici Na
Vyhlídce.
Zde jsou vyhrazena místa pro zaměstnance MŠ, pro školní jídelny a zásobování. Mnozí řidiči totiž nerespektují základní pravidla pro parkování, odstaví
své vozidlo na cestě takovým způsobem,
že zabrání ostatním řidičům opustit prostranství před MŠ. A nejen to. Nevhod-

Dopravní situace před MŠ ve Vratimově.

Dopravní situace před odloučeným pracovištěm MŠ v Horních Datyních.

ným parkováním rovněž blokují vozidlo
školní jídelny, které nemůže odjet od MŠ.
Naše školní jídelna totiž zajišťuje stravování nejen pro děti v MŠ, ale rovněž pro
žáky základních škol ve Vratimově.
Problém s nevhodným parkováním se
bohužel netýká pouze MŠ ve Vratimově,
ale i odloučeného pracovitě v Horních

Datyních, kde se stává, že řidiči stojí ve
vjezdu do dvora a zaměstnanec školní jídelny tak nemůže přijet k hlavnímu vchodu do jídelny. Podobná situace je i u ZŠ
na Masarykově náměstí.
Požádala jsem vedení města o součinnost a umístění dopravní značky Zákaz
vjezdu na začátek ulice k MŠ. Následně
tuto situaci budeme řešit s Policií ČR.
Každým rokem žádám na schůzi s rodiči všechny o spolupráci, aby se podobné
situace, které se objevují na fotografiích,
neděly, avšak mnozí rodiče potřeby MŠ
a školní jídelny nerespektují.
Chtěla bych vás vybídnout, zkusme
být k sobě v roce 2021 více ohleduplní
a vstřícní.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ Vratimov

Dopravní situace před ZŠ Masarykovo náměstí.
Foto: MŠ Vratimov

Těšínské divadlo nehraje
Těšínské divadlo informuje všechny své vratimovské příznivce a předplatitele, že vzhledem k nařízeným protiepidemickým opatřením bylo nuceno zrušit do odvolání všechna představení na všech svých třech scénách. Stejně tak je uzavřená i divadelní výstavní
galerie. Aktuální informace lze nalézt na webu Těšínského divadla www.tdivadlo.cz nebo na facebooku.
Těšínské divadlo

Poděkování společnosti FCC
Ráda bych jako občan města Vratimova
poděkovala pracovníkům svozových vozidel společnosti FCC za jejich práci. Loňský rok byl pro všechny náročný a jistě se
shodneme, že kdo měl možnost o vánočních dnech odpočívat doma – nevstávat
do práce, nevycházet do zimy a neriskovat
setkání s tolik v posledních měsících zmiňovaným virem, tak se na toto klidné a le-

nošivé období těšil. Naše rodina má vývoz
popelnice každý týden, ale nepočítala jsem
s tím, že se tak bude dít i o svátcích, navíc
v době, kdy jsou firmy oslabeny nemocenskými, karanténami a protikovidovými
bezpečnostními opatřeními, včetně povinných střídání směn, aby se zaměstnanci co
nejméně potkávali. Byla jsem proto velice
překvapená a potěšena, že navzdory všem

překážkám a nepříjemnostem loňského
a bohužel zatím i nového roku hned ráno
den po Štědrém večeru a stejně tak hned
ráno den po silvestru přijelo auto z FCC
a popelnici nám řádně vyvezlo. Moc tedy
děkuji jeho osádce za fyzicky náročnou
a obětavou práci.
Šárka Svěnčíková
občan Vratimova

únor 2021
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Vratimovský kalendář 2022: Máme se na co těšit!
Krásné, půvabné, kouzelné. Těmito slovy lidé nejčastěji hodnotí dětské kresby,
které tvoří ilustrace Vratimovského kalendáře na rok 2021. Autorem nápadu na takto
pojatou tradiční vratimovskou tiskovinu
byl místostarosta města David Böhm. Ten
prozradil také to, co se chystá pro kalendář
na příští rok.
Začněme ale od letošního kalendáře. Odkud se vzala myšlenka využít dětský potenciál?
Nápad to rozhodně není originální. Kalendáře s dětskými ilustracemi se objevily
už i v minulosti, takže vlastně jde o navázání na určitou tradici. Tentokrát jsme ale
nevsadili jenom na kouzlo dětské kresby,
ale dali jsme malým umělcům ke zpracování konkrétní téma a vyhlásili ve spolupráci
město, Kulturní středisko a Středisko volného času (v té době ještě Dům dětí a mládeže) městskou výtvarnou soutěž s názvem
Vratimov mýma očima. Věřím, že pro rodiče, prarodiče, ale i ostatní občany našeho

města je zajímavé, jak vidí místo, ve kterém žijeme, naše nejmladší generace.

nimž je Vratimovský kalendář pro tento
rok opravdu výjimečný.

Jak hodnotíte účast ve zmíněné soutěži
a jak jste spokojení s jejím výsledkem?
Soutěž koordinovala Klára Pastorková z SVČ a přes veškerá protiepidemická opatření, která nám vzala trochu vítr
z plachet, se nakonec vydařila. Původně
jsme plánovali větší zapojení škol a školky v rámci výtvarné výchovy. V jarní části
epidemie se školy srovnávaly s přechodem
na distanční výuku, a tak se výtvarná soutěž v rámci výuky upozadila. Osobně jsem
čekal více odevzdaných prací, ale doba
nám prostě nepřála. Na druhou stranu jsme
obdrželi kresby ve všech kategoriích a byly
velmi kvalitní. Posoudit to může každý,
kdo si kalendář koupil, nebo kdo si prohlédl stejnojmennou výstavu, uspořádanou
v prostorách Společenského domu. Velké
poděkování patří všem, kteří se angažovali
v organizaci soutěže a následné výstavy,
ale hlavně a především – autorům, díky

Příprava kalendáře je během na dlouhou
trať. Můžete už dnes prozradit, co bude
tématem Vratimovského kalendáře na rok
2022?
Jsem si jist, že všichni vratimovští patrioti se mají na co těšit! Vratimovský kalendář
2022 bude totiž ilustrovat sada leteckých
snímků, které ukáží, jak vypadá naše město
z výšky. Snad každý si na fotografiích najde nejenom veřejná místa, školy a obecní
budovy, ale také vlastní obytný blok, dům
či zahradu. A některé možná překvapí, kolik tady máme zeleně! Leteckých snímků
máme kolem 150, a protože jich na kalendář potřebujeme jen asi 28, tak kalendář
s tímto tématem nebude jen jeden, ale po
pár letech se k němu vrátíme. Takže po
„dětských očích“ opět jiný pohled na naše
město – a věřím, že opět nadmíru atraktivní.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

Ochutnávka Vratimovského kalendáře 2022: Centrum Vratimova z nebe.

Foto: CBS Nakladatelství
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V pokladně Kulturního střediska,
pondělí a středy 9–12, 13–16 hodin
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Akce Střediska volného času
Karneval
V sobotu 27. února od 15:30 hodin
v sále SVČ Vratimov začíná Karneval
pro nejmenší děti ve věku 2–6 let. Akce
plná soutěží, tance a „řádění“ v maskách.
Rezervace míst u stolu je pouze pro dospělé.
Bližší informace:
Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
Taškománie
Protože se v poslední době plátěné tašky těší velké oblibě, rozhodli jsme se pro
vás v neděli 28. února 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.

Městská

knihovna
VRATIMOV

Staň se DJ!
V neděli 28. února 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.
Jarní sportovní a kreativní
příměstské tábory
Středisko volného času již tradičně pořádá v rámci jarních prázdnin příměstské
tábory pro všechny děti, které se nechtějí
doma nudit. Čeká vás program plný tvoření, pohybu, her a dalších aktivit. V ceně

jsou obědy, pitný režim, denně jedna svačinka, dozor, program, materiál, pronájem tělocvičny…
Tento příměstský tábor je částečně hrazen z operačního programu Zaměstnanost
Evropského sociálního fondu EU.

Více informací naleznete v nabídce
u jednotlivých příměstských táborů: http://
www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy.
Kontakty: Klára Pastorková, 607 516 187,
k.pastorkova@svcvratimov.cz,
Věra Pacíková, 734 443 694,
v.pacikova@svcvratimov.cz.
Středisko volného času
Všechny akce se uskuteční
v závislosti na aktuálních
protiepidemických opatřeních.

Městská knihovna informuje

Ohlédnutí za rokem 2020
I přesto, že knihovna byla vzhledem
k vládním opatřením v loňském roce třikrát uzavřena, navštívilo ji 7797 návštěvníků. Knihovna připravila 49 akcí a uživatelé si vypůjčili 22 727 dokumentů.
Provoz Městské knihovny se řídí systémem hodnocení PES (protiepidemický systém). Ve stupni 5 je možný pouze
bezkontaktní výdej a vracení výpůjček,
ve stupni 4 – pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko, ve stupni 3 platí omezení
počtu osob (1 osoba na 15 m2 provozní
plochy), rozestupy mezi čtenáři a organizační a režimová opatření.
Sledujte naše webové stránky www.
knihovna-vratimov.cz, kde vás budeme

informovat, v jakém stupni se knihovna
nachází. Informace o dění v knihovně
můžete sledovat na našem novém facebooku https://1url.cz/MzceL.
Místní knihovna Horní Datyně
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
provoz knihovny se řídí protiepidemickým systémem hodnocení. Ve stupni 5 je
možný pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček, ve stupni 4 – pouze výdej
předem objednaných výpůjček a jejich
vracení přes výdejní okénko, ve stupni
3 platí omezení počtu osob (1 osoba na
15 m2 provozní plochy), rozestupy mezi
čtenáři a organizační a režimová opatření.
Na webové stránce www.knihovna-datyne.cz sledujte aktualizovaný stav

provozu knihovny. Ve 4 a 5 stupni jsme
schopni zajistit výpůjčky podle písemných nebo telefonických objednávek,
kdy si v on-line katalogu vyberete knihy,
které pro vás připravíme. Vyzvednout si
je pak můžete v chodbičce k půjčovně.
Požadované knihy můžete také sepsat
a soupis vhodit do schránky. Knihy opět
připravíme k vyzvednutí. Služba bude
zajištěna v pondělí od 14 do 17 hodin
a v pátek od 9 do 12 hodin. Vrátit můžete
knihy do biblioschránky, kterou najdete
vzadu za knihovnou.
Sledujte také náš knihovnický facebook https://1url.cz/yzcQP.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Přes různá protiepidemická opatření stihla městská knihovna loni uspořádat 49 akcí pro veřejnost. Na snímcích: Pasování druháků na čtenáře
a záběr z akce Čteme s nečtenáři, uspořádané v rámci Týdne knihoven.
Foto: Městská knihovna
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Medové snídaně s ministerstvem zemědělství
Medové snídaně. Do projektu s tímto názvem pro žáky 1. stupně
je od minulého školního roku zapojena Základní škola Datyňská.
Hlavním cílem projektu hrazeného z prostředků ministerstva zemědělství je podporovat mezi dětmi již od útlého věku zdravý životní styl a správné stravovací návyky, k nimž snídaně jednoznačně patří. Současně jde o propagaci medu jako potraviny i medu
jako léku.
V průběhu Medových
snídaní se žáci prvního
a druhého ročníku ZŠ Datyňská navíc dozvěděli z úst
členky Českého svazu včelařů Marie Knodlové, jak
se med vyrábí a jak je chov
včel důležitý pro přírodu
i pro člověka. Během jejího
poutavého a zároveň odborného povídání si děti mohly
vyzkoušet opravdový včelařský oblek a na závěr si
vychutnat sladkou a přitom
zdravou snídani – chleba
s máslem a medem. Na památku si pak odnesly domů
malou reflexní včelku, kteBěhem Medových snídaní si školáci
rá jim bude připomínat tuto
mohli vyzkoušet včelařský ochranný
povedenou akci.
oblek.
Medové snídaně se na ZŠ
Datyňská uskutečnily už dvakrát, naposledy 20. listopadu 2020.
Rádi bychom tímto poděkovali za hezkou „sladkou“ spolupráci
a těšíme se na další akce Českého svazu včelařů.
Za kolektiv školní družiny ZŠ Datyňská
Dagmar Demběcová

Během Medových snídaní si školáci mohli vyzkoušet včelařský ochranný
oblek.

Marie Knodlová při vyprávění o včelařství, medu a významu včel pro
přírodu.
Foto: ZŠ Datyňská

Výtvarný talent
na ZŠ Datyňská
Základní škola Datyňská dosahuje významných úspěchů
kromě jiného v soutěžích s výtvarným zaměřením.
Ostravský prodejce výtvarných potřeb pro školy vyhlásil soutěž: Dětský
maskot Kreativu. Děti vymýšlely a tvořily papírové
návrhy koláží. Jejich fantazie byla neskutečná. Vzniklo mnoho skvělých návrhů,
z nichž jsme do soutěže zaslali šest obrázků. Tři práce
dětí 4. tříd se dostaly do finálové desítky a návrh Daniela Sněhoty ze 4. B s názvem Dinosaurus zvítězil.
Tento žák je výtvarně
velmi nadaný, což dokazuDaniel Sněhota, ZŠ Datyňská, 4. B: je další úspěch. V krajském
kole soutěže Barevný podDinosaurus.

Daniel Sněhota, ZŠ Datyňská, 4. B: Podzimní nálada.

zim se umístil rovněž na 1. místě. Tentokrát skvěle vyobrazil
temperovými barvami podzimní náladu. Konkurence v soutěži
byla obrovská. Zúčastnily se jí i školy s výtvarným zaměřením.
Doufám, že o tomto vratimovském výtvarníkovi ještě uslyšíme.
Mgr. Alena Kabátová
ZŠ Datyňská
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Inspirativní mikulášská nadílka
Nový rok přišel nedávno a s ním vratimovský Sokol svým příznivcům i všem ostatním přeje rok dobrý, zdravý a plný radosti z
pohybu.
Situace, která nás obklopuje a ukládá omezující podmínky, nám
nedovoluje otevřít tělocvičnu a nabídnout sportovní ani společenské aktivity.
Přesto bych se ráda ohlédla ještě do prosince loňského roku a
vzpomněla na povedenou akci, kterou jsme uspořádali pro rodiče

Mikulášská nadílka byla na dlouhou dobu poslední akcí Sokola. Ale vyvedla se!
Foto: TJ Sokol

s dětmi. Byla to Mikulášská nadílka trochu jinak. Pozvali jsme
děti s rodiči, kteří pravidelně docházejí do našeho cvičení do sokolské zahrady a přilehlého parčíku, kde si individuálně za tmy a
s vlastní baterkou prošli pár stanovišť, splnili úkoly a od Mikuláše, čerta a anděla dostali balíček s ovocem a sladkostmi. Akce
měla velký úspěch a stala se nám inspirací do budoucna.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Irena Heinichová, cvičitelka pro rodiče a děti

únor 2021
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Vratimovské kříže a boží muka. Víte o nich víc?

Boží muka u bývalé vratimovské hasičárny, detail. Součástí obrazu svaté je nápis v polštině „Królowo Polski, udziel pokoju dniom naszym“, pod ním je popisek: „Łaskami słynący obraz Matki
Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski“.

Boží muka v zahradě rodinného domu u křížení ulic Frýdecké a Polní, naproti restaurace
U Šodka. Odkud se tu vzala?

Patrně nejznámější vratimovský kříž v ulici Frýdecké u kostela sv. Jana Křtitele.
Na kříži lze číst nápisy: „Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám a vezmi kříž můj a následuj
mne. Mat. XVI.24“ a „Za náklad na tento kříž budiž Bůh hojnou odplatou Mich. Kaločovi, jeho
manželce Johanně, a synu jejich Josefovi. 1896.“ Na vrcholku kříže je pak latinská zkratka I.N.R.I.,
což znamená Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský. Snímky: KS
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VZPOMÍNÁME
Dne 18. února 2021 uplyne rok od úmrtí
mého milovaného manžela, pana

Jana Sládka.
Vzpomínám s úctou, láskou
a bolestí v srdci.
Manželka Jarmila.
Vzpomeňte, kdo jste ho znali a měli rádi.

Těžko je bez tebe, maminko, žít,
smrtí však láska nekončí,
v srdcích tě navždy budeme mít.
Dne 12. února 2021 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí naší milované
maminky a babičky, paní

Marty Sumíkové.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Dne 21. února si připomeneme
4. výročí úmrtí
pana

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

Ta bolest v srdci stále bolí
a nikdy se nezahojí.
Dne 28. února 2021 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí paní

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

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 28. února 2021 by oslavil
80. narozeniny náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan

Miroslav Holešínský.
Dne 10. června uplyne 13 smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustil.
S úctou a láskou vzpomíná manželka
Ludmila, dcery Pavlína a Kamila
s rodinami.

Kronika města Vratimova, část 104, rok 1949
Komise MNV
Dále zvoleni do komise:
Slíva Josef
z čísla 262, vyživový referent,
Glac Antonín
– “ – 277, osvětový – “ –
Ferfecký Otakar – “ – 351, školský – “ –
Mlýnek Emil
– “ – 194, finanční – “ –
Kalivoda Jan
– “ – 418, technický a stavební
Kuchář Bed.
–“–
, bezpečnostní
Hajný Josef
–“–
, sběr odpad. surovin
Všichni zvolení složili slib věrnosti.
Úmrtí Lud. Černocha
18. července zemřel náhle a neočekávaně řídící učitel národní školy, Černoch Ludvík. Byl jednatelem Osvětové komise při
MNV a mimo toho zastával veřejně činné funkce.

Požár dvou stohů slámy
V noci z 22. na 23. srpna vyhořely dva veliké stohy slámy na
velkostatku vítkovických železáren na poli, směrem k Hor. Datyním. Pachatelé nebyli zjištění, ani vypatrání.
Reorganisace MNV
29. září byly celostátně reorganisovány Místní národní výbory
a ve Vratimově složení po reorganisaci je toto: Vavrečka Josef,
předseda. Další členové jsou tito: Přeček Jaroslav, Glac Antonín,
Malík Karel, Adámek Ant., Kuchář Bedřich, Hajný Josef, Slíva
Josef, Tlolka Lud., Kalivodová Anna, Kuboň Boleslav, Šváková
Marie, Bukovská Marie, Lenert O., Pěčonka Josef, Magdoň Richard, Studnička Jaroslav, učitel, Kuča Jan, Kaloč Alois, Hanus
Leop. Dostál Ladislav, Kupka Miroslav, Slíva Frant., Kogut St.,
celkem 25 členů včetně předsedy.
(pokračování příště)

únor 2021
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Zdravým jídlem a pohybem proti covidu
Všichni v posledním roce
řešíme, jak žít v době „covidové“. Nemůžeme do restaurace, do kina, do fitka ani na
svůj oblíbený kurz cvičení.
A tak mnozí z nás pro jistotu
nedělají nic. Přesunuli jsme
se před obrazovky a do online prostoru. Přitom všichni
tak nějak víme, i proto, že
jsou toho plné zprávy, že
jedna z nejdůležitějších věcí
je podpora vlastního zdraví.
Většinu zdravotních problémů totiž můžeme alespoň
částečně ovlivnit zejména
tím, co jíme. Není to nic složitého ani drahého. Stačí jen
lépe jíst, alespoň trošku se
otužovat a nezanevřít na pohyb. Případně pohyb znovu
objevit.
Necháte se inspirovat?
Co nejzásadnějšího dodržovat při správném stravování? Snažte se vyhýbat průmyslově
zpracovaným potravinám. Je dobré nevěřit všem nápisům na rádoby zdravých výrobcích. Jejich úkolem je výrobek prodat, ne
nás informovat. Naopak jezte co nejzákladnější potraviny a jídla
z nich připravená. Co jsou základní potraviny? Například neslazené mléčné výrobky, tvrdé nepřibarvené sýry, luštěniny, vločky, ořechy, čerstvé maso. Do každého jídla přidejte aspoň jeden
kus čerstvé zeleniny nebo ovoce. Ze zeleniny a ovoce vybírejte
„duhu“ – různé barvy, ty odrážejí různé obsahy vitaminů, minerálů a fytonutrientů. Dobré je také omezit spotřebu cukru a alespoň
trošku i soli. Snažte se jíst přiměřené porce a nepřejídat se.

K pohybu lze říct jediné.
Pohyb je lék. Nejlevnější
lék. Hýbejte se proto pravidelně. Pokud sportujete
a máte sport rádi, skvěle.
Zacvičte si doma, využijte různé internetové lekce,
pravidelně vyrážejte na pěší
túry. Jestliže vám sport nic
neříká, začněte tam, kde jsou
vaše možnosti. Pro začátek
je ideální svižnější chůze
a protahování.
Nezapomeňte však také na
kvalitní odpočinek, hlavně
v podobě spánku. Toho má
většina z nás v dnešní době
nedostatek.
Co vám to všechno přinese? Určitě pevnější zdraví
a také dobrý pocit a lepší
Foto: archiv B. Hudákové Janšové náladu.
Věřte, že se budete cítit
lépe a vaše cesta vám přinese dlouhodobý benefit ve formě vyšší
odolnosti a kvality života pro cokoliv. I proti covidu.
Pokud jste účastníky mých kurzů ve vratimovském Kulturním
středisku, je pro vás na mých facebookových stránkách k dispozici skupina, do které již několik týdnů vkládám videa s cvičením
pilates. Připojit se k nám můžete kdykoliv.
Ing. Barbora Hudáková Janšová
výživová poradkyně, sportovní instruktorka,
lektorka pohybových kurzů v Kulturním středisku Vratimov

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 10. února 2021, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím byt ve Vra mově. Jen cihla. RK ne.
I původní stav. 601 380 343.

KOMINICTVÍ
Radovan Polakovič
IČO: 74447971
e-mail: kominictviradovan@seznam.cz
Nabízím Vám
– Pravidelnou kontrolu spalinových cest dle vyhlášky
č. 91/2010 Sb., se zprávou o provedení kontroly
(možno v sobotu i v neděli)
– Čištění komínů a kouřovodů, vložkování a opravy komínů
Nízké smluvní ceny
telefon: 605 379 799

Uzávěrka příštího čísla
Vratimovských novin je
10. února 2021.

březen 2021
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Představujeme: MŠ Vratimov

Pololetí ve školách

Spolky nespí, čekají

Odpadové hospodářství města Vratimova v letech 2017 až 2020

Každá komodita do jiné nádoby. Třídíme stále lépe
Produkce odpadƽ: smĢsný a bioodpad (2017–2020)
Roēní produkce (t)

Od ledna letošního roku je účinný nový
zákon o odpadech uvedený pod číslem
541/2020 Sb. Vzhledem k tomu, že se
v mediích stále rozebírají nové podmínky
a limity pro obce v oblasti odpadového
hospodářství, rádi bychom informovali
občany, jak si město Vratimov, co se týče
produkce a separace odpadů od roku 2017
do konce loňského roku, vedlo. Uvádíme
proto následující informace:
Produkce směsného komunálního odpadu za období 2017–2020 byla nejvyšší
v roce 2018, a to 1224,7 tuny, v dalších
letech celkové množství klesalo a v roce
2020 bylo ve Vratimově vyprodukováno
1147,8 tuny směsného komunálního odpadu (obr. 1), což představuje 157,4 kg
na obyvatele. Oproti roku 2019 je to snížení o 4,6 %. V roce 2019 bylo průměrné
množství směsného komunálního odpadu na občana České republiky 196,8 kg,
avšak občan Vratimova vyprodukoval
za rok 2019 v průměru 164,9 kg. Tento
pokles může být závislý na výraznějším
separování bioodpadu, který pak není
součástí směsného komunálního odpadu.
V roce 2020 se v porovnání s rokem 2019
vytřídilo o 21,6 % bioodpadu více (obr. 1).
Co se týče velkoobjemového odpadu,
v roce 2017 jej bylo občany našeho města
odevzdáno největší množství, a to 188,6
tuny, v roce 2018 bylo toto množství
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o 34,2 % nižší. V dalších letech byl zaznamenán postupný nárůst, v roce 2020 bylo
velkoobjemového odpadu o 19,5 % více
než v roce 2019.
U separovaných odpadů – skla, plastů
a papíru je patrný nárůst ve všech letech
sledovaného období, kromě nižšího množství v roce 2020 u skla (obr. 2). V roce
2020 ve srovnání s rokem 2019 byl zaznamenán nárůst vyseparovaného množství u
papíru o 3,2 % a u plastu 8,8 %. U skla
došlo ke snížení o 3,6 %. V Moravskoslezském kraji v roce 2019 občané vytřídili v průměru 22,6 kg papíru, 15,5 kg

2019

2020

plastu a 12,9 kg skla na osobu. Ve Vratimově každý občan v průměru vyseparoval
12,6 kg papíru, 16,8 kg plastu a 16,1 kg
skla.
U ostatních separovaných odpadů –
oděvů, kovů a jedlých tuků je také vidět
trend v nárůstu množství. V roce 2020
občané Vratimova vyseparovali o 16,1 %
více odpadů z oděvů, o 19,9 % kovových
odpadů a o 88,2 % u odpadů z jedlých tuků
(sběr jedlých tuků byl zaveden v průběhu
roku 2019) ve srovnání s rokem 2019.
Pokračování na str. 3

Na svém prvním vysvědčení měli samé jedničky
Svá první vysvědčení obdrželi 28. ledna tohoto roku žáci 1. B Základní školy
Datyňská. Je za nimi půl roku intenzivní
práce, seznamování s novým prostředím
školy, ale také navazování nových přátelství. V tomto zvláštním školním roce děti
zakusily jako úplní nováčci úskalí, slasti
i strasti jak prezenční, tak i distanční výuky. Prokázaly mimořádnou dávku pracovitosti a vytrvalosti a na konci pololetí se
všechny mohly pochlubit samými jedničkami. Do dalšího pololetí si děti neodnesly jen nové vědomosti, ale také motivač-

ní kartičky, které budou moci směnit za
odměny na dětském karnevalu, který pro
ně bude vyvrcholením a poděkováním za
práci v 1. pololetí školního roku. Upřímně
si přeji, aby jim chuť poznávat nové vydržela také ve zbývající části školního roku.
Mgr. Gabriela Kalužová
třídní učitelka 1. B, ZŠ Datyňská
Třídní učitelka Mgr. Gabriela Kalužová předává vysvědčení svým žákům. Mají na něm
samé jedničky.
Foto: ZŠ Datyňská
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Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Mateřská škola Vratimov
Město Vratimov je zřizovatelem šesti
příspěvkových organizací. Jde v prvé řadě
o vzdělávací zařízení, k nimž vedle dvou
základních škol neodmyslitelně patří i Mateřská škola Vratimov. S její dnešní podobou, úspěchy a plány nás seznámila její
ředitelka Lenka Siváková.
Začněme od zázemí mateřské školy. Kolik
využíváte budov, kolik máte tříd a dalších
prostor?
Ve Vratimově se mateřská škola nachází
ve dvou budovách. Ve starší, označované jako budova II, byl zahájen provoz 27.
ledna 1960. V budově I nastoupily děti do
tří tříd 16. listopadu 1981. V lednu 1994
se MŠ stala právním subjektem spojením
těchto dvou budov pod jedno ředitelství.
V roce 2003 přešla pod MŠ Vratimov jako
odloučené pracoviště i Mateřská škola
Horní Datyně a v červenci 2016 byla MŠ
Vratimov sloučena se školní jídelnou (dříve Zařízení školního stravování). Ve dvou
budovách MŠ ve Vratimově se nachází
osm tříd, v budově v Horních Datyních dvě
třídy.
Kolem MŠ Vratimov se rozprostírá rozlehlá zahrada. V roce 2015 se zahrada díky
projektu Přírodní zahrada realizovaného
z prostředků EU rozrostla o nové vzdělávací a herní plochy. Rovněž zahrada u MŠ
Horní Datyně byla obohacena o herní prvky, které zajistilo vedení města.
Tím nejdůležitějším v každé škole jsou
děti. Kolik jich navštěvuje vaši mateřinku
a jak početný pedagogický sbor o ně pečuje?
V současné době zařazujeme v MŠ Vratimov děti podle věku do osmi tříd, do celkového počtu 180 dětí. Jedna tzv. logopedická třída je určena pro děti s narušenými
komunikačními schopnostmi. Dvě běžné
třídy s 56 dětmi jsou v Horních Datyních.
O chod celé organizace se stará 20 pedagogických pracovníků, dva asistenti pedagoga, jedna chůva, školní asistent, sedm
provozních a dva správní zaměstnanci a 17
pracovníků školní jídelny.
Již od roku 1998 se MŠ zaměřuje na environmentální oblast. Jsme držiteli osmi
ocenění Ekologická škola v Moravskoslezském kraji, od roku 2016 je nám opakovaně udělován mezinárodní titul Ekoškola.
Od roku 2016 jsme zapojeni do projektu
Skutečně zdravá škola a jsme držiteli bronzového certifikátu za podíl na zásadních
změnách v oblasti kvality a udržitelnosti
školního stravování a vzdělávání o něm.
Naše třídy jsou nadstandardně vybaveny pomůckami a výukovými materiály za

Ředitelka MŠ Lenka Siváková.

Foto: MŠ

finanční prostředky, které se nám daří získávat z různých projektů a dalších zdrojů.
Některé jsou vybaveny interaktivními tabulemi, počítači, máme dotykový počítač
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tablety, dětské fotoaparáty, četné pomůcky pro badatelské aktivity. Na zahradě
jsme pořídili ptačí budku s videokamerou.
Obě pracoviště MŠ jsou vybavena keramickou pecí. V mateřské škole ve Vratimově realizujeme Ozdravný program, který
zahrnuje saunování, aromaterapii a solnoterapii. Do tříd byly v posledních dvou letech pořízeny výkonné čističky vzduchu.
Mateřská škola funguje v režimu příspěvkové organizace obce. V čem spočívá vaše
spolupráce s městem, v čem vám město
nejvíc pomáhá?
Spolupráce s městem probíhá v několika
rovinách. Největší podíl je v oblasti materiálně technické. Ve spolupráci s městem
plánujeme opravy budov a rekonstrukce.
Všechny budovy MŠ byly revitalizovány
– mají zateplení, nové střechy, odkanalizování. Loni proběhla rekonstrukce výtahu a sociálního zařízení pro zaměstnance,
podařilo se zrekonstruovat schodiště před
budovou I. V kulturní oblasti organizujeme každoročně s představiteli města společenskou akci Rozloučení s předškoláky,
kteří přecházejí do základních škol. Loni
jsme nově začali spolupracovat i v oblasti
výchovně vzdělávací, a to konkrétně s místostarostou Bc. Davidem Böhmem, který se
stal členem našeho Ekotýmu a podílí se na
ekologických aktivitách.
Jaké jsou vaše plány na následující léta,
jaké projekty byste chtěli uskutečnit za
přispění města?
V letošním roce plánujeme celkovou rekonstrukci elektřiny v budově II, ve školní

jídelně připravujeme rekonstrukci podlahy
a rozšíření hlavního vchodu. V dalších letech by mělo u MŠ ve Vratimově vzniknout parkoviště pro rodiče dětí, také bychom rádi zajistili saunu pro děti v Horních
Datyních. Po stránce výchovně vzdělávací
budeme dále pokračovat v ekologických
aktivitách a propojení školního vzdělávacího programu Dítě a svět s plánem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Prostředí. Jsme zapojeni do projektů Živá
zahrada – mapování živočichů na školní
zahradě, Soutěž s panem Popelou – sběr
papíru a Odpaďáček – sběr použitého oleje.
Letos se chceme zapojit také do projektu
Microgreens v MŠ. Jde o výzvu v pěstování bylinek a jejich využití ve stravování
dětí.
Rozveďme jedno netypické téma. Mateřská škola Vratimov vaří nejenom pro
„vlastní“ děti, ale také pro žáky obou vratimovských základních škol. Jak k tomu
došlo a jak to zvládáte?
Rozhodnutím zřizovatele byly v roce
2016 sloučeny dvě městské organizace,
a to MŠ Vratimov a Zařízení školního
stravování, které přešlo pod ředitelství
MŠ, a školní jídelna se tak stala součástí
naší organizace. Školní stravování má svá
specifika. Musí plnit tři základní funkce,
a to klasickou sytící, zdravotně výživovou
a výchovnou. Strava ve školní jídelně musí
splňovat přísná kritéria na dodržování doporučených denních dávek, hygienické
předpisy, musí být pestrá, zdravá a odpovídající věku. Ve školním roce 2019/2020
jsme vařili průměrně 850 porcí obědů denně. Obhájili jsme bronzový certifikát v projektu Skutečně zdravá škola, což znamená,
že více než 95 % podílu zeleniny a ovoce
je ve školní jídelně čerstvých a zpracováváme si je sami. Přibližně 70 % masa odebíráme pouze chlazeného. Suroviny, které
se v kuchyni používají, jsou převážně regionální. Dle požadavků strávníků jsme od
začátku školního roku 2019/2020 rozšířili
počet diet.
Začátky spojení těchto dvou organizací
nebyly jednoduché. Postupně se však podařilo vytvořit ve školní jídelně sehraný
tým zaměstnanců, v dnešní „koronavirové“
době jsou navíc kolektivy zaměstnanců
MŠ a školní jídelny schopny spolupracovat
a vzájemně si vypomáhat. Myslím si, že na
všech pracovištích panuje příjemná pracovní atmosféra a že nám všem jde o společnou věc, a to, aby děti chodily ze školky
domů spokojené.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko
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Ze schůzí rady města
Na svých schůzích Rada města Vratimova mimo jiné:
• schválila smlouvu o dílo na služby Senior taxi pro období
01/2021–12/2022,
• jmenovala členy Školské rady při Základní škole Vratimov,
Datyňská 690 a Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192 pro funkční období 2021–2023,
• souhlasila se stavbou Přestavba křižovatky silnic II/477
a II/478 v Ostravě-Hrabové,
• souhlasila s prominutím 50 % nájemného nájemcům prostor
sloužících k podnikání, které jsou v majetku města Vratimova, v návaznosti na nouzový stav a přijatá krizová opatření,
• schválila smlouvu o dílo Dodávka a montáž repasované
schodišťové plošiny pro imobilní osoby, v místě instalace
Pečovatelská služba města Vratimova, Frýdecká 206, Vratimov,
• stanovila pro rok 2021 celkový přepočtený počet zaměstnanců města Vratimov zařazených do Městského úřadu Vratimov – 36,
• souhlasila se zapojením do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III.

Každá komodita do jiné
nádoby. Třídíme stále lépe
pokračování ze str. 1
Závěrem bychom chtěli poděkovat občanům města, že pomáhají zodpovědně třídit různé komodity a tím nejen snižovat množství
komunálního odpadu, ale také šetřit naše životní prostředí.
Mgr. Roman Baran, Ph.D.
referent odboru výstavby a životního prostředí
Produkce velkoobjemového odpadu, skla, plastƽ
a papíru (2017–2020)

Roēní produkce (t)

březen 2021
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Ze zasedání zastupitelstva města

Celý zápis je na stránkách města www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech, starosta

Produkce odĢvƽ, kovƽ a jedlých tukƽ (2017–2020)

Roēní produkce (t)

Dne 9. prosince 2020 Zastupitelstvo města Vratimova
mimo jiné:
• schválilo Rozpočet města Vratimova na rok 2021,
• souhlasilo s realizací projektu Rekonstrukce chodníků a MK
ul. U Mateřské školy a zároveň schválilo podání žádosti o dotaci z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj,
• schválilo Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města
Vratimova,
• přijalo dlouhodobý úvěr ve výši 70.000.000 Kč na financování investičních akcí města Vratimova.
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Žádost o obecní byt je třeba potvrdit
Upozorňujeme, že žadatel o pronájem obecního bytu je povinen
každoročně osobně nebo písemně
potvrdit trvání své žádosti, a to
vždy na počátku kalendářního

roku, nejpozději však do 31. 3. příslušného roku.
V případě, že se tak nestane, bude
neaktualizovaná žádost (po dvou letech od posledního data potvrzení

zájmu), po předchozím projednání
v sociální a bytové komisi, vyřazena.
O vyřazení bude žadatel písemně
informován.
Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby obecního majetku

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. března 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. 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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Jaro se blíží!
Opět po roce se blíží čas práce na zahradách a zahrádkách.
Připomínáme vám, jak se dá řešit problém s bioodpadem:
Nejjednodušší varianta je kompostovat bioodpad ve svém kompostéru. V něm můžete kompostovat všechen rostlinný bioodpad.
Nebo si můžete za úhradu pronajmout biopopelnice (110 litrů)
u svého domu nebo zahrady se svozem co 14 dnů. Biopopelnic můžete mít i více. Objednávky na biopopelnice zajišťuje referentka životního prostředí RNDr. Ivana Hranická (hranicka@vratimov.cz).
Svoz bude probíhat od 6. 4. (výjimka úterý!) do 29. 11. v sudé
pondělí.

Větve, trávu či listí můžete zavézt do areálu FCC, Frýdecká 740
za čerpací stanicí Shell v pracovní dny v době 7–18 hodin. Odevzdání je bezplatné.
Zdarma můžete větve, trávu či listí zavézt také do areálu Vratimovských služeb, J. Žemly 1083 v pracovní dny v době 6–11
a 12–15 hodin.
Od 1. dubna do konce listopadu v pondělí a čtvrtek také po
15. hodině do kontejnerů, které budou přistaveny před Vratimovské služby.
Bc. David Böhm, místostarosta

ROSTLINNÝ BIOODPAD
BIO
odpad

MĚSTO VRATIMOV

3DWĢtVHP

1HSDWĢtVHP

 tráva, listí, plevel, košťály
 zbytky ovoce, zeleniny, rostlin
 čajové sáčky, kávová sedlina
 zemina z květináčů
 drny se zeminou
 větvičky, štěpka z větví
 papírové proložky na vejce
 piliny, hobliny, kůra
 seno, sláma

 plastové sáčky
 obalové materiály, sklo
 živočišné zbytky z kuchyně
 mléčné výrobky, tuky, oleje
 exkrementy, uhynulá zvířata
 peří, chlupy, vlasy
 znečištěné piliny, hobliny
 podestýlka, kamení
 nebezpečné odpady

BIO
odpad

MĚSTO VRATIMOV

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
JARO 2021

Vratimov
8. 3.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
15. 3.
16. 3.

u kostela
Radniční náměstí
křižovatka ulic Nádražní a U Hráze
ulice Na Příčnici u kotelny
ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu Krahulčí
ulice Rakovecká u mostu
křižovatka ulic Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
17. 3.
18. 3.
19. 3.

U Důlňáku u obchodu
U Důlňáku u obchodu
Kulturní dům Horní Datyně
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Výtěžek Tříkrálové sbírky předčil očekávání
Bylo to milé překvapení.
„Neváhejte
přispět
Kvůli opatřením proti šířei drobnou částkou. Stejně
ní koronavirové pandemie
jako u příspěvků do ponemohla letos proběhnout
kladničky, i při online koTříkrálová sbírka ve své
ledě platí, že každá koruna
tradiční podobě. Pořadatelé
pomáhá,“ vyzvala Veroniz Charity Ostrava a Charity
ka Curylová.
sv. Alexandra proto vsadili
Spokojenost s výsledkem
na stacionární pokladničky,
Tříkrálové sbírky vyjádřil
které umístili ve Vratimově
také místostarosta Vratina pěti místech – v kostele
mova David Böhm. „Chtěl
sv. Jana Křtitele, na městbych poděkovat všem obském úřadu, ve vratimovčanům, kteří se podíleli na
ském železářství, v galansbírce svým příspěvkem,
terii a v prodejně potravin
koordinátorce Lence Kuv Horních Datyních. Když
biczkové a také podnikateje ve středu 3. února v kanlům a obchodníkům, kteří
celáři místostarosty Davida
umožnili umístit ve svých
Böhma odpečetili a otevře- Místostarosta David Böhm a zástupci charity začínají otevírat pokladničky provozovnách charitní poli, čekalo je příjemné zjiš- Tříkrálové sbírky. Na konci je čekalo příjemné zjištění – lidé věnovali na dobro- kladničky,“ řekl Böhm.
tění. Celkem občané města činné účely téměř 40 tisíc korun, víc, než se čekalo.
Foto: KS „Doba je zlá, naši občané
přispěli do pokladniček na
přesto dokáží myslet na drupomoc potřebným úctyhodnou částkou tom má koordinátorka sbírky pro Vratihé. Moc si toho vážím.“ red
38 274 korun! „Je to přirozeně méně mov Lenka Kubiczková, která se zhostila
než loni, ale i tak tento výsledek předčil své úlohy na výbornou,“ dodala Curylová
naše očekávání,“ vyzdvihla koordinátor- s tím, že ve virtuálním prostředí sbírka poQR kód pro zaslání
ka Tříkrálové sbírky pro Charitu Ostrava kračuje až do konce dubna. Dárci mohou
příspěvku do TříkráVeronika Curylová, která přijela spolu přispět na sbírkové konto 66008822/0800
lové sbírky. Ve virs projektovým manažerem akce Ondře- u České spořitelny s variabilním symbotuálním
prostředí
jem Zuchnickým výtěžek převzít.
lem 77708013, na portálu www.trikralosbírka pokračuje do
„Vzhledem k tomu, že naši kolední- vasbirka.cz zadáním specifikace OSTRAkonce dubna.
ci nemohli tentokrát vyjít do ulic, je to VA CH nebo z mobilního telefonu pomocí
Foto: KS
opravdu velmi pěkné. Velký podíl na QR kódu.

Jízda přes zeleň
V ulici Okružní ve Vratimově se mezi majiteli garáží rozmáhá
nešvar. Místo, aby k příjezdu ke svým garážím používali účelovou
komunikaci, která navazuje na ul. Okružní, zkracují si cestu k zaparkování svého auta po chodníku a zeleni mezi bytovými domy
č. p. 626 a č. p. 627. Jedním kolem jedou po chodníku, druhým
přes trávník. A co?!
V prvé řadě je třeba si uvědomit, že k přístupu k nemovitostem,
které občané užívají, slouží výhradně komunikace, ať už veřejné,
či soukromé. K tomuto způsobu užívání jsou komunikace určeny.
Jakákoli zeleň, v tomto případě sídlištní zeleň v majetku společnosti Liberty Ostrava, slouží k naprosto odlišným účelům, především k rekreačním. Nikoli k jízdě motorovými vozidly, kterou
dochází k její trvalé devastaci. Současně je tímto jednáním poškozován chodník mezi bytovými domy, který slouží chodcům k přístupu k jejich nemovitostem. Nikoli pro přejíždění automobily.
Takové jednání je nepřípustné a mohlo by být postižitelné jako
přestupek.
Město Vratimov žádá touto cestou všechny uživatele garáží za
bytovými domy v ul. Okružní, aby upustili od zkracování si své
cesty ke garážím přes cizí soukromý pozemek, přestali devastovat
zeleň i chodník sloužící potřebám veřejnosti.
Mgr. Daniela Mročková
odbor investic

Rozbahněná brázda v trávníku upozorňuje na nešvar některých neukázněných řidičů.
Foto: MěÚ
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Myslivecké sdružení Hubert Vratimov
Myslivecký spolek (MS) Hubert Vratimov vznikl v roce 1976
sloučením MS Vratimov a MS Řepiště. Ve stejném roce došlo
k dokončení a zprovoznění myslivecké chaty Hubertky. Nic není
na věky, a proto bylo nutno v loňském roce provést opravu střechy. Rekonstrukce proběhla s přispěním obcí Vratimov a Řepiště.
Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat za poskytnutí dotací.
MS má honitbu pronajatou od Honebního společenstva Vratimov do roku 2025. Honitba se rozkládá na území obcí Vratimov,
Horní Datyně, Řepiště a Paskov.
Hlavní činností MS Hubert je péče o krajinu a zvěř, což spočívá
v zimním přikrmování zvěře, údržbě a výsadbě plodin na políčkách pro zvěř a lovu zvěře, podle plánu lovu k zachování normovaných stavů.
Dále spolek spolupracuje se Střediskem volného času (dříve DDM), MŠ a ZŠ Masarykovo náměstí, kde uspořádal setkání a besedu s dětmi. Děti se na oplátku podílejí na sběru žaludů
a kaštanů pro přikrmování zvěře, za což jim také děkujeme.
Nedostatek potravy v zimních měsících však není jediný problém, který musí zvěř řešit. Velkou psychickou i fyzickou zátěž jí
Když napadne sníh a udeří mráz, mají myslivci obzvlášť napilno.

Přečkat mrazivý únor pomohly zvěři i zaplněné krmelce a zásypy.
Foto: MS Hubert Vratimov

způsobují psi, kteří se volně pohybují po lese, nereagují na příkazy
majitelů a mnohdy zvěř štvou. V některých případech může dojít
až k uhynutí především srnčí zvěře. Proto žádáme všechny návštěvníky lesa, aby si užívali klidu, čerstvého vzduchu a přírody
a zároveň toto umožnili všem obyvatelům a návštěvníkům lesa.
MS Hubert rovněž pořádá každým rokem tradiční myslivecký
ples v Kulturním domě v Horních Datyních. V letošním roce se
však, ze všem známých důvodů, ples neuskuteční. Doufáme, že se
situace brzy uklidní a my se v příštím roce potkáme i na tanečním
parketu.
Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují, podporují nás
a svým chováním přispívají k tomu, aby byl les příjemným místem pro všechny.
Za MS Hubert Vratimov
předseda Petr Dunat

Členové Big bandu se snaží neklesat na mysli
Lockdown… I našemu spolku – Big
band Vratimov – znemožnil činnost. Pracovat tak, jak jsme byli zvyklí, nemůžeme. Už skoro rok. Na podzim jsme měli
pár zkoušek, než bylo opět vše zavřeno.
Na jednu stranu není možné vystupovat,
takže by se zdálo, že není proč cvičit. Jistě. Ale nám chybí nejen společné hraní,
ale chybíme si navzájem. Myslím, že hodně z vás mi porozumí. Jeden z nejhorších
doprovodných jevů koronakrize je sociální izolace. I nás se dotýká a to je asi ten
největší problém. I když uvidíme… Až se
sejdeme, jakmile to bude možné, možná
se naším největším problémem stane muzikantský výkon.
Ale snažíme se neklesat na mysli. Jsme
trochu v kontaktu alespoň po sociálních
sítích. Zkoušet se však takto nedá, takže se každý věnujeme své individuální

Členové Big bandu Vratimov při katalogizaci
notového materiálu – číslování skladeb.
Foto: BBV

přípravě. Mnoho z nás samozřejmě pod
vedením učitelů ZUŠ či profesorů konzervatoře. Pro některé z nás je tato nucená
pauza také příležitostí vyřídit si ostatní zá-

ležitosti, mezi které jsme museli dělit čas.
Maturity, začátek nebo dokončení studií
na vysoké škole, nová práce...
Stejně tak se „konečně“ našel čas na
různé, méně důležité administrativní či archivační činnosti, na které se při běžném
provozu jen těžko hledá chvíle. Například
na přiložené fotografii vidíte katalogizaci
notového materiálu – čili číslování skladeb.
Je těžké neklesat na mysli po téměř rok
trvajících omezeních, které (nejen) na kulturní oblast dopadly tvrdě. Nicméně každá
krize je také příležitost – snažme se na to
tak dívat a hledat dveře, které se otevřely.
Hodně zdraví a pevné nervy přejí členové
Big bandu Vratimov!
Za Big band Vratimov
Marcela Skokanová
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Datyňští turisté nespí. Jen dřímají a vyčkávají!
Co se týká roku 2020, tak ten byl z velké
části ovlivněn pandemií coronaviru, proto
datyňští turisté mohli uskutečnit z asi dvaceti připravovaných akcí jen necelou polovinu. Počínaje Novoročním čtyřlístkem
a zimním tábořením v Hrádku u Jablunkova to byl prázdninový pobyt na chatě
Morávka a autobusový zájezd na Mezinárodní zimní sraz turistů do Rýmařova.
Pak se velice omezeně uskutečnil červnový pochod Šenov-Prašivá, Anenský
pochod na Kozubovou a také s mnoha
omezeními a ve spolupráci s ostatními
spolky koncem prázdnin tradiční Datyňský krmáš. Jedinou podzimní větší turistickou akcí byl zájezd na Bílý kříž, kde
jsme se zúčastnili oslav jubilea beskydské
turistiky v oblasti Grúně.
Potom už vešla v platnost další vládní
opatření, takže se muselo vše připravované a dobré porušit. Jedinou, byť částečně
Novoroční čtyřlístek letos proběhl ve znamení roušek. Přesto se podařilo vybrat na úpravu turistických tras pro handicapované 6300 korun.
Foto: KČT Slezská brána Horní Datyně

omezenou akcí byl v prvním letošním
dnu opět Novoroční čtyřlístek, tentokrát
nikoliv s cílem ve vytipované hospůdce, nýbrž přes výdejní okénko z prostor
naší klubovny. I tak se nám podařilo na
tuto každoroční sbírku vybrat 6300 korun
a přispět tak na úpravu tras pro naše handicapované spoluobčany.

Další akce jsou zatím zrušeny, takže
snad až 10. dubna by se měl uskutečnit
35. ročník velikonoční cyklojízdy Radegast, což budeme samozřejmě ještě upřesňovat.
Vlastimil Kusák
KČT Slezská brána Horní Datyně

Šance pro mladé nezaměstnané
Pojeďte s námi letos v létě na pracovní stáže do Německa! Poznáte cizí zemi, seznámíte se s novými lidmi, zažijete spoustu nových věcí, získáte cenné životní a pracovní zkušenosti.
Díky financování z Evropského sociálního fondu – Operačního
programu Zaměstnanost bude o vás postaráno: platíme dopravu,
ubytování, pojištění, pracovní oděvy, přípravné kurzy včetně týdenního teambuildingu v Beskydech, navíc proplácíme stravné
a kapesné. Videa a další podrobnosti o projektu najdete na www.
rovnovazka.cz/nase-projekty.
Přijmout můžeme mladé lidi ve věku 15–30 let:
• Nezaměstnané se základním vzděláním bez dalších podmínek.
• Nezaměstnané se SŠ (vyučení nebo s maturitou), kteří jsou nezaměstnaní déle než 1 rok, prošli v posledních 5 letech dětským
domovem, mají zdravotní znevýhodnění (invalidní důchod
1. nebo 2. stupně).
Studenty ani nezaměstnané s vyšším než středoškolským vzděláním přijmout nemůžeme. Počet míst je omezen.
Pokud vás nabídka zaujala, neváhejte se ozvat Kláře Tidrichové
na tel. 736 140 697 nebo na mail klara.tidrichova@rovnovazka.
cz. Budeme se na vás těšit!
Klára Tidrichová
Rovnovážka

Účastníci stáží v roce 2020 ve městě Wernigerode v Německu.
Foto: Rovnovážka
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Akce Střediska volného času
QRování
V dnešní době je obtížné se věnovat nějakým aktivitám. Přesto
vás Středisko volného času Vratimov společně s členy Dětského
zastupitelstva města Vratimova zvou na společnou procházku
Vratimovem. Máme připravenou trasu městem a pomocí QR
kódů vás trasou provedeme.
Sledujte proto webové stránky „Domečku“, náš Facebook
a Instagram, kde se dozvíte přesný termín této události a veške-

ré protiepidemické podmínky, abychom se navzájem, ale i sami
sebe chránili.
Těšíme se na vás a věříme, že smích všech dětí bude opět znít
naším „Domečkem“.
www.svcvratimov.cz
https://www.facebook.com/SVCVratimov
Bližší informace: Věra Pacíková, v.pacikova@svcvratimov.cz,
734 443 694.
SVČ Vratimov

Dobrovolníkem v Evropě
Středisko volného času Vratimov má akreditaci pro vysílání dobrovolníků a stážistů do
zahraničí v programu Evropské komise nazvaném Evropský sbor solidarity (European
Solidarity Corps) – prolink na
https://www.dzs.cz/program/
evropsky-sbor-solidarity. Osoby od 18 do 30 let mohou strávit až 12 měsíců ve vybrané organizaci, učit se jazyk a sbírat
profesní i životní zkušenosti.
Náklady na cestu a pobyt jsou
hrazeny z grantu EU, dobrovolník dostává za svou službu
kapesné.
Takového programu se ve
školním roce 2019/2020 zúčastnila i Barča V. Přečtěte si
její vzpomínky.
ACHTUNG, ACHTUNG!
Příběh Heidi, děvčátka
z hor
Řeknu vám, že jet dobrovolničit do Rakouska byla jedna
z nejlepších věcí, co se mi kdy
stala. Tak nějak mimochodem,
jak už se mi to v životě stává,
přede mnou stála příležitost
strávit školní rok v tyrolských
Alpách. A já se jí rozhodla říct
ANO, pojedu do země, jejíž
jazyk vůbec neovládám a vystavím se dobrovolně bandě 16
teenagerů v rozkošném Montessori domečku obklopeném
vysokými horami. Ani ve snu
by mě tehdy nenapadlo, co
všechno tam zažiju a jak moc
mě to změní. Zdá se mi až neuvěřitelné, jak všechna naše
rozhodnutí určují směr, kterým
pluje koráb Náš život.
Město Telfs, ležící nedaleko
Innsbrucku, je sice od moře

lidem zdát možná výstřední,
zvláštní nebo dětinské, co je na
tom? Proč bychom se nemohli
občas vymykat zaběhlým společenským normám? Vždyť
v rozmanitosti je krása a život
je příliš krátký na to, abychom
byli pořád jenom vážní.
Na nic z toho bych ale nepřišla sama. Nejlepšími učiteli mi
v Rakousku byli lidé, se kterými jsem mohla svou zkušenost
sdílet. A to i navzdory překážkám, které před nás postavila
pandemie. Nebo právě díky
nim. Ať už to byla moje pubertální miminka, inspirativní pedagogové, nebo další odvážní
dobrovolníci v čele s mojí milovanou spolubojovnicí Zitou.
Děkuji ti, Rakousko, naučilo
jsi mě, co je důležité a co ne,
že všechno má svůj čas i místo, jak být trpělivá. Naučilo
jsi mě trochu němčiny, hodně
empatie a ukázalo mi všechna ta nádherná místa. Tyrolsko zbožňuju se vším všudy
a rozhodně se tam budu vracet.
Nicméně, i když se cítím jako
kus horského vybavení, tak už
teď vím, že patřím tam, kde
jsou moji lidi.
Dobrovolnice Barča V. v tyrolských Alpách.

na hony vzdálené, ale zato ze
všech stran obklopené majestátními kopci. Právě tam
jsem během svých dlouhých
procházek přišla na spoustu
důležitých věcí o sobě i o světě. Došlo mi, že mám svůj život
plně ve svých rukou a pokud se
mi na něm něco nelíbí, jsem já
ta nejpovolanější osoba, která to může změnit. Přestala

Foto: SVČ Vatimov

jsem fňukat, že nedostávám
to, co chci, protože jsem dostala to, co jsem potřebovala.
Sním a sním vysoko 'cos ain't
no mountain high enough.
Celkově se mi podařilo přiblížit se poznání kdo jsem, v co
věřím a kam směřuju. Jestli
jsem se někdy bála být sama
sebou, tak teď už ani náhodou.
I když se moje chování může

Barčiny zážitky si můžete přečíst také na blogu, který si během pobytu
v zahraniční vedla: https://
www.blogger.com/profile/10972641764724702092.
Pro více informací o stážích a dobrovolnické službě
v zahraničí můžete kontaktovat projektovou manažerku SVČ Lenku Havrdovou
(l.havrdova@svcvratimov.cz).
SVČ Vratimov
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Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu
Konec ledna je v každé škole vždy ve
znamení pololetního vysvědčení. Všichni
si tento čas jistě pamatujeme – troška napětí, troška nervozity, v hlavě spousta otázek. Tradičně bývá v tento den škola plná
dětí, z nichž mnohé jsou ve slavnostním
oblečení, v rukou drží bonboniéru, kytici
nebo drobný dárek, který chtějí věnovat
své třídní učitelce. Letos tomu bylo ale
zcela jinak. Kvůli situaci, kterou všichni důvěrně známe, si pro své vysvědčení
mohli v pololetí tohoto školního roku přijít
do Základní školy na Masarykově náměstí
pouze žáci prvních a druhých ročníků. Ale
pojďme se vrátit o pár měsíců zpět...
Když se nad tím zamyslím, přijde mi
to zcela nedávno… Září a s ním naděje,
že tentokrát se budeme s žáky potkávat
ve školních lavicích opět den co den. Že
budeme řešit běžné problémy a s mírným
úsměvem se budeme znovu a znovu podivovat nad tím, že se žáci nepřezouvají,
o přestávkách běhají po chodbách a na
záchod chtějí jít zásadně v průběhu vyu-

Městská

knihovna
VRATIMOV

čování. Zkrátka, že vše pojede v zajetých
kolejích a budeme společně dohánět to,
co jsme zameškali v průběhu první „vlny
distanční výuky“. Jak se ukázalo – jisté je
jen jedno. Že totiž jisté není nic.
Příprava se osvědčila
Na možnost, že opět nastane situace, kdy
se distanční výuka stane naší každodenní
realitou, jsme se připravovali už od počátku nového školního roku. Pedagogové se
intenzivně vzdělávali v oblasti vedení výuky v aplikaci Teams, účastnili se mnohých
školení, učili se, jak využívat jednotlivé
aplikace této platformy. A co bylo nejpřínosnější, pomáhali si navzájem. Podobně
na tom byli žáci a rodiče.
Již na sklonku srpna škola využila dotací ministerstva školství k zakoupení nového technického vybavení pro učitele,
aby vedení distanční výuky z jejich strany
bylo co nejkvalitnější a bezproblémové.
Zajistila také kontrolu a opravy stávajících notebooků, aby je mohla poskytnout

žákům, kteří touto technikou nedisponují.
K opětovnému uzavření škol a školských
zařízení došlo začátkem října. To, co jsme
se snažili společně naučit v době, kdy jsme
byli ještě ve škole, jsme teď museli začít
realizovat v praxi. Učili jsme se všichni –
žáci, učitelé i rodiče. Rozvrhy hodin on-line výuky dostávaly pevné obrysy, postupně se odstraňovaly chyby, vyjasňovala se
pravidla.
Známky nebo slovní hodnocení?
S blížícím se pololetím školního roku se
začaly vést diskuse, jak by žáci měli být
na vysvědčení hodnoceni. Ministerstvo
školství doporučilo školám tři možnosti:
hodnocení známkou, kombinaci slovního
hodnocení a hodnocení známkou a využití
slovního hodnocení. Pedagogická komora
realizovala anketu, ve které ředitelům různých typů škol položila základní otázku:
Jakou podobu bude mít pololetní vysvědčení na vaší škole?
pokračování na str. 10

Městská knihovna informuje

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
jsme rádi, že i přes vládní opatření využíváte naší služby bezkontaktního předání předem objednaných knih. Máme pro
vás připravené nejen knihy a časopisy, ale
také nové společenské hry, které si můžete
vypůjčit. Rezervovat si je lze přes on-line
katalog https://www.knihovna-vratimov.
cz/katalogy/katalog-vratimov, popřípadě
telefonicky nebo e-mailem.
Bohužel, ani letos se neuskuteční Noc
s Andersenem, která byla plánovaná na
26. března.
Dobrou zprávou je, že prvňáčci v tomto
školním roce obdrží tzv. Knížku pro prvňáčka v rámci projektu Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka, který vyhlašuje

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Letos se jedná o třináctý ročník
projektu na podporu čtenářské gramotnosti, jehož cílem je rozvoj čtenářských
návyků žáků od prvního ročníku školní
docházky. Do projektu přihlašuje letošní
žáky prvních tříd základních škol veřejná
knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.
Sledujte naše webové stránky www.
knihovna-vratimov.cz, kde vás budeme
informovat, zda jsme ještě zavřeni nebo
již fungujeme.
Informace o dění v naší knihovně můžete sledovat také na našem novém facebooku https://1url.cz/MzceL, starý facebook už není funkční!

Nové společenské hry, které si můžete vypůjčit v městské knihovně.

Místní knihovna Horní Datyně
Na webové stránce www.knihovna-datyne.cz najdete informace o provozu
knihovny. Stále půjčujeme bezkontaktně. Výpůjčky podle vašich písemných
nebo telefonických objednávek pro vás
připravíme a vyzvednout si je můžete
v chodbičce k půjčovně. Požadované knihy můžete také sepsat a soupis vhodit do
schránky. Knihy opět připravíme k vyzvednutí. Služba bude zajištěna v pondělí
od 14 do 17 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin. Vrátit můžete knihy do biblioschránky, kterou najdete vzadu za knihovnou.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Foto: Městská knihovna Vratimov
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Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu
pokračování ze str. 9
Výsledky ankety byly následující: 91 %
ředitelů škol vybralo odpověď, že stejnou
jako v loňském roce (tedy známkou), 8 %
ředitelů škol zvolilo odpověď, že škola
přešla z klasifikace na kombinaci známek
a slovního hodnocení, 1 % ředitelů škol
vybralo možnost, že škola přešla ze slovního hodnocení na známky, 0 % ředitelů
škol zvolilo možnost, že škola přešla ze
známek na slovní hodnocení.
Překvapivé? Nemyslím si. Je to vcelku
pochopitelné. Jednak se jedná se o dlouholetou tradici v českém školství. A jednak – slovní hodnocení žáka není jednorázovou záležitostí, kterou škola použije
v souvislosti s hodnocením na vysvědčení. Jedná se o promyšlenou koncepci,
která souvisí s formativním hodnocením
žáka, jež by jej mělo provázet po celou
dobu školní docházky. A na to musí být
dobře připraveni nejen učitelé, ale také
žáci a rodiče.
Pracujeme tady s takovými pojmy jako
zpětná vazba, sebereflexe, kompetence.
Formativní hodnocení je dnes často skloňovaným a oblíbeným pojmem, ale jen
málokdo si dovede představit, kolik úsilí
se za ním skrývá. Nejen na straně učitele,
ale také na straně žáka. Aby žák z tohoto způsobu hodnocení dokázal pochopit,

v čem chybuje, v čem má rezervy, v čem
je naopak dobrý, co je pro něj potřebné
a podstatné. Aby na jeho základě dokázal
pracovat sám na sobě a dosahoval pokroku na své cestě za vzděláním.
Známky ano, ale...
Naše škola zvolila klasický způsob hodnocení, na který jsou rodiče a žáci zvyklí,
tedy hodnocení známkou. V tomto hodnocení byly zohledněny určité aspekty, které
byly dány metodikou ministerstva školství pro hodnocení žáků v 1. pololetí. A to
zejména ty, které se nám jevily jako podstatné a hlavně relevantní. Patřily mezi
ně například aktivní účast žáka v on-line
hodinách, včasné odevzdávání zadaných
prací, jejich kvalita nebo ochota vypracovávat dobrovolné úkoly. Nezapomínalo
se ani na situaci žáků ze sociálně znevýhodněných rodin, nebo na to, že i přes
veškerou snahu všech zúčastněných měli
mnozí žáci s distanční výukou problémy.
Ale ruku na srdce – konečnou podobu
vysvědčení zpracují jako vždy učitelé.
Ti znají své žáky nejlépe. Žádná podpora
shora, žádná metodika, ale hlavně vlastní
zkušenosti, cit a rozum uchopený v hrsti.
To je to, co vždy hrálo a bude hrát hlavní
roli v hodnocení žáků.
Letos své vysvědčení dostali od svých
třídních učitelů do rukou pouze žáci prv-

ních a druhých ročníků, žáci devátých ročníků jej obdrželi v ředitelně školy společně se svými přihláškami na střední školy.
Ostatní žáci a jejich rodiče měli možnost
zhlédnout své vysvědčení prostřednictvím
aplikace Dm Software, reálně jej obdrží
v okamžiku, kdy bude umožněna jejich
osobní přítomnost ve škole.
Je čas na naději
Nic samo o sobě není ani dobré, ani
špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. A tak je tomu i dnes. Svět je v poslední době plný zpráv, které jsou z velké
míry negativní. Dotýkají se nás téměř na
každém kroku.
Nenechme se tím vyvést z už tak křehké
rovnováhy, A zapalme pomyslnou „malou“ svíčku v každém z nás. Zkusme využít toho, co nás všechny tato doba učí. Rodiče vidět své děti z jiného úhlu pohledu,
děti samostatnosti a odpovědnosti za svou
práci, učitele nahlížet na vzdělávání a své
žáky v novém rozměru. Ano, vím, není to
jednoduché. Ale uchovejme si naději, že
vše má svým způsobem smysl a že záleží jen na nás, jak na vše budeme nahlížet.
Protože naděje je něco, co dává našemu
životu smysl.
Mgr. Martina Pelikánová
ZŠ Masarykovo náměstí

K šťastlivcům, kteří si mohli dojít pro pololetní vysvědčení, patřili i žáci 2. A na ZŠ Masarykovo náměstí. Na památečním snímku s asistentkou pedagoga Bohumilou Čápovou.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí
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Poločas školního roku
První pololetí školního roku 2020/2021
bylo ve znamení omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování ve škole plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19. Výuka probíhala
ve většině ročníků převážně distančně on-line formou prostřednictvím platformy
Google Classroom. Souvislá prezenční
výuka ve škole se týkala pouze 114 žáků
1. a 2. ročníku, kterým byl na konci ledna
osobně třídními učiteli slavnostně předán
výpis z vysvědčení.
Ostatním žákům školy a jejich zákonným zástupcům byla pololetní klasifikace
sdělena elektronicky prostřednictvím školního informačního systému Bakalář. Výpis
z vysvědčení bude těmto žákům předán při
nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena přítomnost žáků ve škole.Všichni
žáci byli hodnoceni známkami.
Při klasifikaci byla zohledněna specifická situace a vysoký podíl distanční výuky
v tomto pololetí, vycházelo se ze zjištěné
míry dosažení školních výstupů, přihlíželo
se i k dalším skutečnostem ovlivňujícím

ZŠ Datyňská.

Foto: KS

výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl – účast a aktivita při
distanční výuce, plnění zadaných úkolů,
osvojení nových digitálních kompetencí

související s distanční výukou synchronní
i asynchronní formou, dovednost komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky, tvořivost, adaptabilita apod.
Pedagogové jsou si vědomi, jak náročné
období žáci a jejich rodiny prožívají. Dělají
vše pro to, aby distanční výuka byla poutavá, pestrá, pochopitelná a efektivní. Identifikují dosažené úspěchy žáků, na kterých
je možné při další práci stavět a pomáhat
dělat ve vzdělávání pokroky. Snaží se žáky
motivovat k dalším výkonům, povzbuzovat k síle a trpělivosti.
Druhé pololetí školního roku zatím pokračuje výukou na dálku, epidemiologická
situace je bohužel stále nepříznivá. Všichni ale věříme v lepší zítřky a brzký návrat
všech žáků do školy.
Přeji všem hlavně pevné zdraví, děkuji pedagogům a žákům za skvělou školní
práci v této náročné době, děkuji rodičům
našich žáků za spolupráci.
Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ Datyňská

Vysvědčení ve druhých třídách
se neobešlo bez pochval
V posledním lednovém týdnu měli
všichni žáci dostat vysvědčení. Vzhledem
k distanční výuce žáků třetích až devátých
ročníků se papírového vysvědčení dočkali
pouze naši nejmenší. Pro prvňáčky to byla
jejich premiéra, druháci už věděli, co je
čeká a jak taková sváteční chvíle vypadá.
Ve čtvrtek 27. ledna přišli druháci slavnostně oblečeni a v radostném očekávání
se všichni těšili na poslední vyučovací
hodinu, kdy se vysvědčení mělo rozdávat.
Konečně nastala ta pravá chvíle. Ticho ve
třídách by se dalo krájet a všichni nedočkavě čekali, až uslyší své jméno a budou si
moci přijít pro vysvědčení k tabuli. Každý
žáček si vyslechl krátké povídání o tom,
jak se mu dařilo a co by mohl do dalšího
pololetí zlepšit.
Předávání vysvědčení se ve druhých třídách neobešlo bez pochval, které si děti za
svoji pilnou práci zasloužily. Vždyť i ony
se musely účastnit online výuky, kterou
zvládly na výbornou.
A pololetní prázdniny, které v pátek následovaly? No, ty si všechny děti s radostí
užily!
Za druhé třídy ZŠ Datyňská
Mgr. Milena Závorková
a Mgr. Jana Chamrádová

Učitelka Mgr. Milena Závorková předává vysvědčení ve 2. třídě.

Foto: ZŠ Datyňská
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Judo ve Vratimově navazuje
na tradici Jana Stankoviče
Vratimovské děti mohou od
minulého školního roku využívat nabídku kroužku juda
přímo na Základní škole v Datyňské ulici. V multifunkčním
sále školy se na speciální žíněnce určené pro judo (tatami)
potkávalo v září, ještě před
zavřením škol, na 15 dětí, které zaujala možnost zkusit si
japonské bojové umění a zároveň olympijský sport – judo.
Jde o komplexní systém, který
nabízí kvalitní obecnou pohybovou průpravu, prvky sebeobrany a důraz na disciplínu
jedince. Děti cvičí pod vedením Matěje Silvestra, trenéra
1. Judo clubu Baník Ostrava,
tedy klubu, který čítá v Ostravě a jeho okolí na 700 aktivních členů. Děti, které začnou
provozovat judo ve Vratimově,
mají možnost postupem času
přejít do Tréninkového centra
J. Kaděry v Ostravě-Hrabůvce,
kde již trénují vícekrát týdně
v profesionálních podmínkách.
Judu se lze věnovat jen pro
zábavu, ale také s nejvyššími
závodními ambicemi – kdo
by dnes nechtěl kráčet ve stopách celosvětově proslulého
Lukáše Krpálka? Zájemci se
mohou přihlásit po obnovení
sportovní činnosti přímo na
tréninku – každý pátek od 13

Tréninky judo pomáhají dětem zlepšit kondici, ale také zvýšit sebevědomí.

hodin přímo v sále – nebo již
nyní elektronicky na adrese
matyasotto@1jcbo.cz. Cvičení
je určeno pro děti od 6 let.
Historie 1. Judo clubu Baník
Ostrava pamatuje mnoho skvělých sportovců, trenérů i lidí
obecně. Jednou z nejvýznamnějších osobností, bez které si
současnou podobu klubu nelze
představit, byl vratimovský

Jan Stankovič předvádí techniky v sokolovně v Ostravě-Kunčicích.

rodák Jan Stankovič. Do judistického oddílu Baníku vstoupil
v roce 1957 a byl jeho členem
úctyhodných 41 let. Zažil s ním
také své největší sportovní
úspěchy. Jako závodník byl
v letech 1966 až 1968 reprezentantem Československa a dvojnásobným mistrem republiky.
Ve své trenérské kariéře, kromě více než dvacetiletého ve-

Jan Stankovič.

dení mužského prvoligového
družstva, dosáhl funkce reprezentačního trenéra juniorů. Na
sklonku svého života působil
také v Českém svazu juda. Po
jeho smrti mu byl in memoriam
udělen 7. dan – mistrovský stupeň, na který dosáhla v českých
zemích jen hrstka lidí.
Mgr. Matyáš Otto
1. Judo club Baník Ostrava

Snímky: archiv 1. Judo club Baník Ostrava
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Drobné sakrální stavby v Horních Datyních
Chci reagovat na výzvu redakce k tématu drobných sakrálních staveb ve městě,
zaměřím se na stavby v Horních Datyních,
ale mnohé se dá zobecnit i v rámci města. V našem katastru se hlavně nacházejí
památné kříže z období konce 19. a půlky
20. století. Méně pak „boží muka“, „svaté
obrázky“ a kaple. Na některých křížích najdeme i jména zbožných věřících z majetnějších vrstev, kteří si je nechávali vystavět u cesty svého gruntu jako donátoři. Dá
se to vyložit jako osoba, která vlastním nákladem stavbu vytvořila a odkázala veřejné společnosti. Protože je součástí soukromého pozemku a nebývá zatížená věcným
břemenem, je pak obtížné pro veřejnost
i město vstupovat do její údržby. Historicky má charakter místní památky z nedávné
doby, která je pro památkáře nezajímavá,
a proto žádná ve městě není památkově
chráněná. Díky Bohu máme v Horních
Datyních Olivera Blšťáka, který se zdarma
stará již několik desetiletí o údržbu třinácti
křížů a tří kaplí v našem okolí a mnohé tak
zachránil před zánikem. Je tím tajemným
fantomem, který prostory vysekává, uklízí
a také zapálí na památku svíčky a přidá ke
křížům i květiny.
Zmíním se zde podrobněji o datyňské
kapli v ulici Václavovické, na gruntu dříve č. p. 33, o kterou se také stará. Byla
vystavěna u brodu přes místní potok po
roce 1806 místními a farníky z Rakovce.
Použil se materiál po dostavbě kostela ve
Vratimově. Další výraznou změnou prošla v roce 1824, kdy získala zvonici a byla
nově vysvěcena farářem z Vratimova Josefem Vavříkem. Byl to horlivý obránce
katolicismu proti místní komunitě evangelíků, která si zachovala v oblasti u Rakovce až do konce 2. světové války významný
vliv. V roce 1899 byla šindelová střecha
kaple pokryta pozinkovaným plechem,
obnoveny dveře s mřížovím od místního
kováře Josefa Borového. Pro stálé navyšování okolního terénu byla i mnohokrát

Ústřední motiv výzdoby tzv. Datyňské kapličky tvoří plastika Madony s Jezulátkem.
Foto: Vladimír Kuchař

odvodněna. I když se blíží výročí jejího
vysvěcení, není již v silách a finančních
možnostech pana Blšťáka zajistit další, již
velice potřebnou opravu.
Pro úplnost se zmíním o soukromé zvoničce na č. p. 28 z roku 2004, která slouží
svému účelu. Vznikla k 180. výročí zavěšení zvonu v datyňské kapli a má připomenout generace místních zvoníků.
V Horních Datyních se nacházejí ještě
dva kamenné kříže vedle ulice Vratimovské. První je poblíž domu č. p. 294 z roku
1889, kde jsou donátory Anton a Anna Kubínovi. Druhý se nachází U Strže, kde byl
původní dřevěný kříž nahrazen kamenným
křížem převezeným z pozemku od domu č.
p. 61. Na kříži je nápis „Věnovala rodina
Mokrošova č. 25“.
„Svaté obrázky“ se v obci nedochova-

ly, výjimkou je skříňka s cennou dřevěnou soškou, opatřenou polychromií Panny
Marie Frýdecké, dříve umístěnou na dnes
ještě stojícím dubu u křižovatky ulic Vratimovské a Václavovické. Pochází asi z počátku 20. století a je z významné řezbářské
dílny rodiny Gavlasů ze Sedlišť, která se
podílela i na výzdobě kostela Panny Marie
na Grúni. Památka místních farníků byla
před půl stoletím z dubu sejmuta a tím
zachráněna. Po renovaci se nachází v soukromých sbírkách předmětů k historii Horních Datyň. Dříve bylo místo známé pod
názvem U kapličky a do šedesátých let minulého století se u ní scházeli věřící k náboženským procesím k Hájku a k bazilice
Navštívení Panny Marie ve Frýdku.
Vladimír Kuchař
historik Šenovského muzea

Kronika města Vratimova, část 105, rok 1949
První komunální podnik a další

Šimík František v Zaryjích, který má výrobu dřeváků, nabídl
svůj podnik dne 29. září do služeb komunálních podniků jako první. Tím byl dán podnět k získávání dalších drobných živnostníků a řemeslníků pro komunální hospodářství a v krátké době se
přihlásili: Kubiček Alois, holič a kadeřník, hostinec Rybjář, Leskovský a další. Byla zřízena kancelář pro komunální hospodář.
v domě Chovancově, naproti drogerie Pavlického, a vedoucím byl
Glac Antonín.
Vyvlastnění půdy Anny Sedlaříkové na stavbu domů

Z obhospodařování bývalého velkostatku Anny Sedlaříkové

bylo vyvlastněno 64 ha půdy a na ní se začaly stavět domky (sídliště) pro rodiny, které musí opustit své domky v Kunčicích a Bartovicích v důsledku výstavby Nových hutí Klementa Gottwalda.
Z Kunčic má býti přesídleno na 200 rodin prozatímně.
Stavba tábora pro brigádníky mládeže

U lesa „Důlňáku“ začala se stavba tábora pro mládež asi pro
3.000. Budou to přízemní domky. Tato mládež z krajů republiky
pomůže budovat Novou huť.
Obecní dávka z návěští

Ve schůzi MNV 17. října odhlasována obecní dávka z návěští
(pokračování příště)
od 1 až 5,- Kč za 1 kus.
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Pomozte nám odhalit tajemství
Těší nás zájem, jaký vyvolal mezi občany našeho města únorový článek Pomozte nám odhalit tajemství pamětních křížů a božích muk. Čtenáře především zajímalo, které objekty tohoto druhu
jsme našli a kde. Právě pro ně zveřejňujeme seznam těchto drobných památek. Možná ho někdo doplní. Zaujal nás také příspěvek
historika Šenovského muzea Vladimíra Kuchaře, který pojednává
o drobných sakrálních památkách nejenom v Horních Datyních
(čtěte na jiném místě).
Kříže a boží muka ve Vratimově a Horních Datyních:
1. dřevěná boží muka u ulice Frýdecké u bývalé hasičárny
2. dřevěná boží muka u křížení ulic Frýdecká a Polní
3. kamenný kříž u ulice Frýdecké naproti SVČ (dříve DDM)

4. kamenný kříž u ulice Frýdecké vedle kostela sv. Jana Křtitele
5. kamenný kříž u ulice Frýdecké za hřbitovem
6. kamenný kříž u křížení ulic Frýdecké s Adámkovy
7. kamenný kříž u křížení ulic Okrajové a Na Zadkách
8. kamenný kříž u křížení ulic Na Popinci a Na Příčnici
9. kamenný kříž u křížení ulic Rakovecké a Datyňské
10. kamenný kříž u křížení ulic Vratimovské a Ve Strži
11. kamenný kříž u křížení ulic Na Podlesí a Popinecké
12. kamenný kříž u křížení ulic Na Příčnici a Břízkové
13. kamenný kříž u Sokolské ulice v úseku mezi ulicemi
Na Hermaně a Hřbitovní
14. kamenný kříž na hřbitově ve Vratimově
red

Kříž ve Frýdecké ulici za hřbitovem. Na kříži je umístěn nápis „Ach, pojďte křesťané pozdravit kříž svatý“ a latinská zkratka I.N.R.I. (Iesus Nazarenus
Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). Na jeho zadní straně je sotva postřehnutelné sdělení, které jsme rozluštili jako: „Nákladem
Jana Kožušníka a Karla Kožušníka, 1005.“

Jeden ze dvou pamětních kamenných křížů na území Horních Datyň u křížení ulic Vratimovské a Ve Strži. Na kříži je umístěn nápis „Pochválen buď
pán Ježíš Kristus“, na jeho podstavci pak „Věnovala rodina Mokrošova č. 25“. Podle informací historika Šenovského muzea Vladimíra Kuchaře tu
byl tento kříž převezen od domu č. p. 61 a umístěn na místo, kde původně stál kříž dřevěný.

březen 2021
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Vratimovské kříže a boží muka. Víte o nich víc?

Kamenný kříž stojící sotva kousek od centra Vratimova u křížení ulic Popinecké a Na Podlesí. Na kříži je jasně viditelný nápis „Pochválen buď Ježíš
Kristus“, na jeho podstavci pak „Obnoveno r. 1949 nákladem manželů Motlochových“. Na zadní straně podstavce je vyrytá značka kříže a rok 1994.
V pravém horním rohu je sotva znatelný rok 2000. Ke komu se tyto údaje vztahují?

Hned u hlavní cesty, v místě, kde se z ulice Datyňské odbočuje na Rakoveckou, stojí krásně udržovaný kamenný kříž s dlouhým rýmovaným nápisem:
„Zdráv buď, svatý kříži, / útěcho má v strasti; / snímáš hříchů tíži, / vedeš k nebes slasti. / V duchu lásky tebe ctím, / pána Krista velebím“. Na zadní
straně si lze přečíst: „Postavili Frydryšek Josef a Barbora. 1924.“ Na vrcholku kříže je tradiční latinská zkratka I.N.R.I. (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský).
Foto: KS
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VZPOMÍNÁME
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdci zůstávají.
Dne 19. února 2021 uplynul rok
ode dne, kdy nás po krátké zákeřné
nemoci opustil náš milovaný

Dne 6. března vzpomeneme 1. smutné
výročí, kdy nás opustil pan

Ivo Kičmer.

S láskou vzpomínají manželka, dcera
s rodinou, syn a sestra s rodinou.

S láskou vzpomeňte s námi.
Dcera Lucie a syn Kamil s rodinami.
Jen ten, komu neúprosně smrt vzala to
nejdražší ví, co je bolest.
Dne 27. března 2021 si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí paní

Stanislav Kubíček.

Dne 4. března uplyne 5 let, co nás
navždy opustila naše drahá maminka,
babička a prababička,
paní

Dáši Krupové.

Ludmila Fajkusová.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel Zdeněk, syn Patrik, dcera Žaneta
a bratr Zdeněk s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Už to bude dlouhých šest let, co nám
odešel náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček

Antonín Bednář.
Nikdy nezapomenou manželka,
dcery a syn s rodinou.

Osud nevrací, co vzal, vrací jen
vzpomínky a žal.
Dne 29. března 2021 uplyne 11 let, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pan

Oldřich Pleva

Dne 6. března 2021 vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana

Jiřího Borového
z Horních Datyň.
S láskou vzpomínají manželka Pavlína
a děti Lukáš a Markéta s rodinou.

Dne 21. března uplyne rok ode dne,
kdy nás náhle ve věku 67 let opustil
pan

Antonín Daňa.
S láskou, úctou a bolestí v srdci
vzpomíná celá rodina.

S láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Antonín Špok
Magdalena Špoková

Dne 10. března 2021 si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí
paní

21. února a 28. března
s láskou vzpomínáme.
Rodina.

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 13. března 2021 uplyne 5 let
od úmrtí pana

Ing. Stanislava Koguta.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.
Za celou rodinu manželka Jana.

Miroslavy Chudějové.

Kdo tě znal, ten zná naši bolest, ten ví,
co jsme v tobě ztratili.
Dne 5. března si připomeneme 8. smutné
výročí úmrtí milované maminky

Marie Vlčkové.
S láskou vzpomínají dcery Radka
a Soňa s rodinami.

březen 2021
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Představujeme: ZUŠ Vratimov

Zápisy do ZŠ a MŠ

Oprava železničního přejezdu

Plánované investiční akce
a opravy v roce 2021
Město Vratimov v letošním roce chystá opět větší či menší investiční akce a opravy nebo dokončení projektových
prací významnějších staveb. Některé jsou již v pokročilém stádiu rozpracovanosti. Zde vám tyto akce rádi
uvádíme. O některých větších stavbách budeme průběžně informovat v samostatných článcích.

Výstavba veřejného osvětlení
v ulici K. Velčovského

Opravy místních komunikací
(ul. Nad Točnou, L. Fajkuse,
U Březinek)

Nová elektroinstalace
v budově D
Mateřské školy Vratimov

Jedná se o doplnění lamp veřejného
osvětlení od ulice Datyňské po již stávající osvětlení v ulici K. Velčovského.
Předpokládaná
hodnota
investice
1,1 milionu Kč.

V letošním roce plánujeme opravit povrch místních komunikací (MK) – ulic
Nad Točnou, L. Fajkuse (v části, kde
není nový asfalt) a také ulice U Březinek, kde již byla dokončena zástavba
této oblasti a cesta je zde velmi prašná.
Na všech komunikacích bude asfaltový
koberec. Dále bude zpracována projektová dokumentace pro opravy MK –
ulic Horní, Hřbitovní a U Jámy.
Cena bude zřejmá až dle rozsahu oprav.

Jedná se o výměnu elektroinstalace
včetně nových svítidel a koncových
prvků ve staré budově Mateřské školy ve Vratimově. Oprava proběhne
o prázdninách.
Předpokládané náklady 1,6 mil. Kč.

Rekonstrukce obřadní síně
v budově MěÚ

Projektová dokumentace Rekonstrukce atletického areálu
včetně fotbalového hřiště

Vzhled stávající obřadní síně v budově
městského úřadu je poplatný době realizace a neodpovídá požadavkům na reprezentativní prostory, které si svatby či
vítání občánků zaslouží. Při rekonstrukci bude dodán kompletní nový nábytek,
koberce, osvětlení, budou vyměněny
rozvody elektřiny a klimatizace bude
zabudovaná podstropními jednotkami.
Předpokládané náklady 3,5 mil. Kč.

V loňském roce město zpracovalo studii
rekonstrukce atletického areálu včetně
fotbalového hřiště. Nyní se zpracovává
projektová dokumentace, která řeší kompletní rekonstrukci atletického oválu se
čtyřmi polyuretanovými dráhami, výměnu trávníku včetně výměny všech podloží,
opravu tribuny a další. Doplněny budou
také retenční nádrže pro zálivku hřiště.
Odhadované náklady na realizaci nyní
činí 30–40 mil. Kč. Na tuto akci chce
město získat dotaci, od toho je následně
odvislá realizace.
Pokračování na str. 4
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Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Základní umělecká škola
Město Vratimov je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací. Jde v prvé
řadě o vzdělávací zařízení, k nimž neodmyslitelně patří i Základní umělecká škola
Vratimov. S její dnešní podobou, úspěchy
a plány nás seznámil její ředitel David
Schreiber.
Začněme od zázemí Základní umělecké
školy. Kolik využíváte budov, kolik máte
tříd a dalších prostor?
ZUŠ Vratimov od roku 2011 působí ve
sdílených prostorách Základní školy Masarykovo náměstí. Pro naši činnost byly
přebudovány stávající prostory, konkrétně
jižní křídlo školy tak, aby vyhovovaly potřebám uměleckého vzdělávání. Přestože
po kvalitativní stránce jsme tímto krokem
získali velice kvalitní zázemí, stále nás trápil nedostatečný počet učeben. Tento problém se nám podařilo vyřešit ve spolupráci
s naším zřizovatelem, městem Vratimov,
v roce 2020. Přebudováním „malého předehrávkového sálu“ jsme získali tři místnosti, ve kterých vznikly nové učebny. Po
deseti letech máme nově také funkční sborovnu. V tuto chvíli tedy máme v budově
ve Vratimově k dispozici dvanáct učeben,
sborovnu a kancelář ekonomky školy. Zároveň jsme díky dohodě s městem a Kulturním střediskem nově získali možnost
organizovat naše předehrávky právě v prostorách KS Vratimov. Naše škola má také
dlouholeté působiště na pobočce v Paskově a v současné době jednáme o možnosti
vybudování nové pobočky s představiteli
obce Řepiště.
Tím nejdůležitějším v každé škole jsou
děti. Kolik jich navštěvuje vaši školu, v jakých hudebních a výtvarných obrech je
vyučujete a jak početný pedagogický sbor
o ně pečuje?
Na naší škole studuje v hudebním a výtvarném oboru 390 žáků. Jako jedna z mála
škol máme dlouhodobě zcela naplněnou
kapacitu, dokonce již více než deset let
máme, řečeno ekonomickým žargonem,
„převis poptávky nad nabídkou“. Město
Vratimov se dynamicky rozvíjí, roste počet obyvatel a úměrně s tím také zájem
o umělecké vzdělávání. V současné době
se snažíme dosáhnout na možnost zvýšení kapacity školy alespoň o deset procent,
abychom mohli tomuto zvýšenému zájmu
vyhovět.
V rámci výtvarného oboru poskytujeme
vzdělávání podle nového programu, který
zahrnuje všechny základní výtvarné techniky souhrnně pod jeden předmět, studenti
se tedy nespecializují na jednu konkrétní

poprvé, se nám, myslím si, podařilo postupně přijít na takové metody, které alespoň částečně mohou fungovat.

David Schreiber, ředitel Základní umělecké
školy Vratimov.
Foto: ZUŠ

techniku, ale během studia si „osahají“
téměř celé spektrum výtvarné tvorby. Nabídka hudebního oboru reflektuje zaměření školy na souborovou a orchestrální hru,
vyučujeme tedy hru na veškeré nástroje,
které jsou potřebné pro činnost našich těles, dokonce vyučujeme i tak specifické
nástroje, jako je kupříkladu cimbál či fagot. Samozřejmě máme v nabídce také sólový zpěv (včetně muzikálového) a hru na
klavír – v tomto studijním zaměření máme
více než devadesát žáků.
O kvalitu výuky se momentálně stará třicetičlenný, vysoce aprobovaný pedagogický sbor a tři nepedagogičtí zaměstnanci.
Dění ve školství tvrdě zasáhla protiepidemická opatření. Jak zvládáte tuto situaci?
Dá se vůbec vyučovat hru na hudební nástroje distančně?
No vlastně bych měl jednoduchou odpověď. Nedá… Z dlouhodobého hlediska
je naprosto nemyslitelné, abychom umělecké (a myslím si, že nejen umělecké)
vzdělávání realizovali distanční formou.
Výuka hry na nástroj je vyloženě založena
na kontaktu žáka s pedagogem. Obsahuje
značné množství jemných nuancí, které lze
vysvětlit, případně jejich nesprávné používání odhalit a opravit pouze v rámci prezenční výuky. Jakékoli představy o tom,
že může být prezenční výuka nahrazena
formou distanční, jsou naprosto liché a odborně neuchopené. Nikdy, a za tímto tvrzením si stojím, nemůže distanční způsob
výuky vést ke kvalitnímu výsledku. Samozřejmě nic nemůžeme udělat s tím, že jsme
se v této situaci ocitli a museli jsme na ni
nějakým způsobem zareagovat. V jarních
měsících loňského roku, kdy jsme byli
s nutností distanční formy konfrontováni

Projevuje se současná mimořádná situace na zájmu o umělecké vzdělávání?
Tato otázka je naprosto logická a vlastně
tak trochu souvisí s tou předchozí. V obecné rovině se zdá, že pro mnohé „zušky“
mají současná opatření až fatální následky.
Mám informace od svých kolegů, ředitelů
ZUŠ, o mnohdy razantním propadu počtu
studentů v průběhu školního roku, především v pololetí. Jedná se skutečně o zásadní počty v řádech desítek i stovek žáků.
Osobně se domnívám, že je to způsobeno
především frustrací lidí z bezvýchodnosti
situace, na kterou je navázána ztráta trpělivosti a také ztráta víry ve smysl lidského
konání. Dalším neméně důležitým faktorem je pak samotné nastavení školy a způsob komunikace školy se studenty a jejich
zákonnými zástupci. Na tomto místě bych
rád vyjádřil obrovské poděkování všem
našim žákům a rodičům, kteří nás v této
nelehké době výrazně podrželi, a díky
tomu naši školu výše zmíněné potíže zcela minuly. Jsem šťastný, že ve Vratimově
i v Paskově a Řepištích se ta „víra ve smysl
lidského konání“ neztratila. Možná malinko neskromně si myslíme, že tomu částečně může být i tím, že naši školu máme
nastavenou dobře, na čemž má obrovskou
zásluhu především můj předchůdce – pan
Petr Hemerle. A já osobně jsem pyšný na
to, že mohu v jeho díle pokračovat…
Změňme téma. ZUŠ funguje v režimu příspěvkové organizace obce. V čem spočívá vaše spolupráce s městem, v čem vám
město nejvíc pomáhá?
Spolupráce s městem, naším zřizovatelem, je pro nás naprosto zásadní. Bez
ekonomické podpory a bez lidského zájmu
bychom v podstatě nemohli úspěšně školu
rozvíjet. Naším štěstím však je, že máme
podporu při realizaci projektů, které je nezbytné realizovat pro zvýšení kvality vzdělávání, opravdu velikou. Město vychází
vstříc všem našim potřebám a požadavkům, které řeší vždy co možná nejrychleji
a nejefektivněji. A ta spolupráce samozřejmě funguje také z naší strany, kdy velice
rádi umělecky přispíváme svojí účastí na
různých akcích pořádaných městem. Momentálně se všichni těšíme, až se zase
společnost vrátí „k normálu“ a budeme se
moci společně na akcích setkávat a užívat
si radostí, ke kterým umění jistě patří…
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko
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Očkování proti covidu-19 ve Vratimově
Jak to vypadá s očkováním proti covidu-19 přímo ve Vratimově? Níže přinášíme vyjádření představitelů vratimovských
zdravotních zařízení GP-MED a Polikliniky Gilmeda. Informace jsou platné ke dni
15. března 2021.

zapsáni a čekají na přidělení termínu očkování v očkovacím centru. Podle aktuálních
informací a zkušeností našich pacientů je
zrušení rezervace v CRS prakticky nemožné. Naši pacienti zrušení rezervace přes
linku 1221 zkoušeli většinou bezúspěšně.

MUDr. Michal Večerek,
ordinace GP-MED
Ke dni 12. března 2021 naše ordinace
naočkovala proti covidu-19 prvních 100
pacientů. Bohužel aktuálně nastavená legislativa nám svazuje ruce, musíme selektovat pacienty podle vládou nastavených
pravidel, která jsou stanovena ve Strategii
očkování dostupné na https://www.mzcr.
cz/metodicky-pokyn-pro-ockovaci-kampan-plan-provedeni/, která je ministerstvem průběžně aktualizována.
Můžeme očkovat pouze naše registrované pacienty, a i ty podle dalších kritérií,
jako jsou věk nad 70 let a skutečnost, že
jsme pacientův registrující lékař, to znamená, že jej máme ve stálé péči. Pacienti,
kteří se léčí se závažnými chorobami a nedosáhli 70 let věku, musí být vybráni podle
dalších přísných pravidel pro tuto specifickou skupinu.
U praktického lékaře nelze očkovat pacienty, kteří se již zaregistrovali do Centrálního rezervačního systému (CRS)
a nemohou záznam zrušit. Praktický lékař
nemůže očkovat lidi, kteří jsou již v CRS

bulanci, aby využili možnosti registrovat
se k očkování na našich webových stránkách www.gp-med.cz, kde vyplní rychlý
dotazník. My na jeho základě budeme žádat vakcíny, které až dostaneme, budeme
rozdělovat za dodržení podmínek výše
uvedené strategie.
Máte-li zájem o vakcinaci nepohyblivého rodinného příslušníka, napište prosím
do poznámky na konci, že žádáte očkování
v domácím prostředí. Máte-li zřízenou rezervaci v CRS, tak se prosím u nás zapište
až po zrušení této rezervace.

MUDr. Miroslav Havrlant,
Poliklinika Gilmeda Vratimov
U pacientů, kteří jsou nepohybliví, je
možnost očkování praktickým lékařem při
návštěvě v jejich domácím prostředí, ale
opět s podmínkou, že nejsou registrováni
v CRS.
Zájem pacientů je velký, ale problém je
v tom, že nemáme vakcíny. Systém pro zásobování praktiků vakcínami je nastaven
tak, že registrující praktický lékař musí
předem nahlásit konkrétní jména pacientů
k vakcinaci, které systém vyhodnotí, jestli to je „správná skupina lidí“, která může
být naočkována. Teprve poté krajský koordinátor očkování rozdělí vakcíny.
Proto žádáme naše registrované pacienty, kteří mají zájem o očkování v naší am-

Vážení občané, začátkem tohoto roku
jsme se zaregistrovali jako očkovací místo na Poliklinice Gilmeda Vratimov, abychom v dobré víře pomohli co nejvíce
v boji s pandemií covidu-19, která postihla
nás všechny. Byli jsme zařazeni do systému s předpokladem očkovat 50 lidí denně
a lidé se k nám začali registrovat. Bohužel se musím všem občanům omluvit, ale
doposud jsme z Moravskoslezského kraje
žádnou vakcínu nedostali a žádné informace, že bychom vakcínu mohli obdržet
a zahájit očkování, nemáme ani ve výhledu na duben. Proto všem lidem doporučuji,
aby se pokusili zaregistrovat k očkování na
jiné očkovací místo nebo ke svým praktickým lékařům.
GP-MED, Gilmeda

Kvůli chodníku se musí pokácet borovice
Informujeme občany, že ve druhé polovině dubna dojde ke
kácení borovice lesní, která se nachází na městském pozemku
v trávníku před základní školou na Masarykově náměstí. Borovice
roste v těsné blízkosti chodníku, proto má velkou část kořenového systému pod dlažbou, kterou svými kořeny nadzvedává a ničí.
V prasklinách dlažby jsou patrny obnažené kořeny. Vzhledem
k tomu, že chodník je místem velmi frekventovaným, je nutno jej
opravit, aby se předešlo úrazu chodců. Oprava se neobejde bez
odstranění značné části kořenového systému a tím dojde k negativnímu ovlivnění vitality a narušení stability borovice. Dřevinu
je nutno z důvodu opravy chodníku odstranit. Ke kácení je řádně
vydáno Rozhodnutí o povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny a taktéž je nařízena adekvátní
náhradní výsadba jako kompenzace ekologické újmy vzniklé kácením.
RNDr. Ivana Hranická
odbor výstavby a životního prostředí

Dlažba poničená kořenovým systémem borovice. Oprava chodníku si vyžádá odstranění stromu.
Foto: MěÚ

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. dubna 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. 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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Plánované investiční akce a opravy v roce 2021
pokračování ze str. 1

Nová budova koupaliště

Na podzim bude dokončena výstavba nové budovy koupaliště, která bude
sloužit nejen jako zázemí pro návštěvníky koupaliště (včetně tří bufetů), ale
bude vybudováno také zázemí šaten pro
hřiště s umělým trávníkem, zázemí pro
fotbalový klub a také restaurace s moderním vybavením kuchyně.
Náklady po dokončení stavby budou
činit zhruba 75 mil. Kč.

Projektová dokumentace
Revitalizace sídliště
Na Hermaně

Jedná se o revitalizaci části sídliště Na
Hermaně, avšak projektové práce budou realizovány pouze na pozemcích ve
vlastnictví města, jelikož část pozemků
na tomto sídlišti je ve spoluvlastnictví
soukromých osob.
Předpokládaná hodnota stavby bude
zřejmá po dokončení projektové dokumentace.

Projektová dokumentace
Rekonstrukce chodníků a MK
Na Vyhlídce, část MK Okružní

Přemístění podatelny
v budově MěÚ do prostor
vedle pošty

Bude dokončena projektová dokumentace (PD) pro stavební povolení pro
opravy chodníků v ulici Na Vyhlídce a v
části ulice Okružní (u bytových domů),
přičemž následnou realizací dojde k vybudování nových parkovacích stání
a opravě chodníků. Realizace proběhne
na etapy v letech 2022–2023.
Předpokládaná hodnota stavby bude
zřejmá po dokončení PD.

V současné době je podatelna městského úřadu umístěna v nejvyšším patře budovy, což není nejvhodnější vzhledem
k tomu, že na podatelnu míří nejvíce
občanů. Aby byla podatelna blíže občanům, bude přesunuta hned za vstupní
prostor budovy, kdy nad vstupním schodištěm vlevo je nyní ústředna CETIN.
Ta bude zmenšena a v těchto prostorech
vznikne místo pro novou podatelnu.
Předpokládané náklady 1,2 mil. Kč.

Projektová dokumentace
Domov pro seniory

Nové herní prvky
na koupališti

Bude dokončena dokumentace pro stavební povolení nového domova pro seniory, který by měl stát v ulici Popinecké
poblíž Radničního náměstí. Čtyřpodlažní objekt má mít kapacitu 62 lůžek,
přičemž v jednom patře bude domov se
zvláštním režimem.
Akce se neobejde bez spolufinancování
z dotačních prostředků, jelikož odhadované náklady činí hrubě přes 200 mil. Kč.

Současné dětské herní prvky již nesplňují bezpečnostní požadavky. Nové
prvky budou nižší a bezpečnější, součástí bude také zabudovaná trampolína
pro menší děti.
Akce je plně financována z daru společnosti Liberty Ostrava ve výši zhruba
200 tis. Kč.

Rekonstrukce výtahu v budově Obchodního střediska
V rámci plánovaného přemístění knihovny do suterénu v nákupním středisku, jejíž realizace
se stále odkládá, má být také vyměněn výtah, přičemž ten stávající je pouze nákladní. Jelikož na podzim by do prostor ve 2. nadzemním podlaží (NP) měla být přesídlena pohřební
služba a také se tam nachází obchody, bude osobní výtah dodán již letos. Tímto bude zajištěna bezbariérovost. Předpokládané náklady 1 mil. Kč.
Bc. Martin Čech, starosta
Bc. Daniel Filip, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku
Ilustrace: MěÚ

duben 2021

Informace z matriky a ohlašovny
Vážení občané, rádi bychom se s vámi podělili o údaje, které by vás jakožto občany
města Vratimova mohly zajímat. Jedním z údajů je vývoj počtu obyvatel za období posledních tří let.
Vratimov
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Celkem obyvatel Přistěhovaní

Narození

Odstěhovaní

Úmrtí

2018

7364

181

60

157

70

2019

7363

199

66

163

74

2020

7371

211

69

136

78

Vratimov

Celkem obyvatel

Mladší 15 let

Starší 15 let

cizinci

2018

7364

1104

6204

56

2019

7363

1106

6196

61

2020

7371

1046

6264

61

Jak můžete vidět, počet obyvatel stále
stoupá.
Pozitivním ukazatelem je rovněž fakt, že
v loňském roce se ve Vratimově přihlásilo k trvalému pobytu 69 nově narozených
dětí, z toho 28 chlapců a 41 dívek.
Nejoblíbenějším jménem u nově narozených dětí ve Vratimově byla u dívek Eliška, u chlapců Jakub. Z těch méně obvyk-

lých byla volena dívčí jména Charlotte,
Naomi a Daisy, z chlapeckých například
Nicolas, Theodor a Teo.
V roce 2020 navzdory pandemii uzavřelo manželství u našeho městského úřadu
41 párů, což je o 13 více než v roce 2019.
Marie Obstová
evidence obyvatel a matrika

Výměna zábradlí mostu
v Rakovecké ulici
Je bezpečnější i hezčí. V únoru bylo vyměněno a doplněno zábradlí mostu č. 18 v ulici Rakovecké, v křižovatce ve směru na
Rakovec. Důvodem opravy byl z hlediska bezpečnosti nevyhovující stav zábradlí. Chyběly některé jeho části, mělo ostré hrany
a bylo značně zkorodované. Nové zábradlí je bezpečnější díky použití zakulacených tvarů konstrukce a zároveň je opatřeno kvalitní
ochranou povrchu proti korozi. Některé části zábradlí byly prodlouženy za hranu mostní konstrukce.
Petr Holub, MBA
odbor investic a údržby obecního majetku

Nové zábradlí na mostě v Rakovecké ulici. Je hezčí i bezpečnější.
Foto: MěÚ

Částečná uzavírka
ulice Popinecké
Termín uzavírky:
6. dubna – 31. července 2021
Délka uzavírky: asi 768 metrů mezi
ulicemi Novou a Na Popinci
Komunikace bude částečně uzavřena
z důvodu výměny části vodovodního
řadu a přípojek. Uzavřen bude jeden
jízdní pruh komunikace v délce pracovního místa zhruba 150 m. Doprava bude
kyvadlová, řízená přenosným světelným signalizačním zařízením.
Po celou dobu uzavírky bude po dotčené místní komunikaci zajištěn bezpečný průjezd pro složky Integrovaného záchranného systému (IZS) a daný
úsek bude bezpečně přístupný pro místní obyvatele.
Daniela Mročková
odbor investic a údržby obecního majetku

Koupaliště bude letos zavřeno

Nová budova koupaliště se už rýsuje, bohužel její dokončení se o něco
oddálí.
Foto: MěÚ

Jak jste již byli informováni prostřednictvím Vratimovských novin, v letošním roce
má být dokončena výstavba
nové budovy koupaliště, jejíž
realizaci provádí společnost PS
Brno.
Bohužel problémy, které se
na stavbě vyskytly, mají vliv
na původní květnový termín
dokončení stavby. Stavba se
časově protahuje nejen z důvodu nepříznivého deštivého
počasí v loňském roce a nevyhovující únosnosti podkladních
vrstev, ale hlavním důvodem
více než tříměsíčního zdržení
je zjištění špatné statiky budovy. Ta musela být přepočítána
a byla realizována stavební
opatření. I přes naši veškerou
snahu zachovat alespoň část

sezóny koupaliště v provozu, není možno novou budovu koupaliště v létě dostavět.
Nový termín dokončení stavby je stanoven nejpozději ke
dni 30. září 2021 (následovat
bude kolaudace stavby a vybavení interiéru nábytkem).
Z těchto důvodů nebude moci
být koupaliště v letošním roce
v provozu. Město Vratimov se
bude snažit, aby v roce 2022 na
„novém“ koupališti přivítalo
návštěvníky co nejpříjemnější
prostředí. Do té doby vše pořádně nachystáme, vybereme
nové nájemce bufetů, vzejde
nový travní porost, bude zastřešena terasa plavčíkárny.
Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic
a údržby obecního majetku
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Oprava železničního přejezdu si vyžádá
objížďky a změny organizace veřejné dopravy
Město Vratimov informuje občany, že v době od 20. dubna od
7 hodin do 1. května 2021 do 19 hodin proběhne uzavírka silnice
č. II/477 (ulice Buničitá) v místě železničního přejezdu č. P7399
u vlakového nádraží na území Vratimova. Důvodem uzavírky
jsou nutné opravy železničního přejezdu, které realizuje Správa
železnic.
Objízdná trasa za uzavřený úsek silnice II/477 (ul. Buničitá)
v místě železničního přejezdu bude vedena po silnici II/477 (ul.
Frýdecká) na silnici I/11 (ul. Rudná), směr Havířov, dále po silnici
III/4703 (ul. Šenovská), silnici II/478 (ul. Datyňská, Vratimovská) přes Horní Datyně do Vratimova a zpět.
Objíždění uzavřeného železničního přejezdu v ulici Buničité po ulici Nádražní a ulici Výletní není umožněno ani osobní
dopravě. Vzhledem k dimenzi těchto komunikací a zvýšeného pohybu chodců i výskytu autobusů je po dobu uzavírky vjezd na tyto
komunikace zakázán. Výjimku ze zákazu vjezdu mají pouze místní obyvatelé, firmy a autobusy. Dodržování zákazu vjezdu bude
kontrolováno Policií ČR.
V místě opravy železničního přejezdu není zajištěn náhradní
přechod přes koleje pro pěší ani cyklisty. Pro příchod k vlakům je
zapotřebí využít ulic Výletní a Nádražní. Upozorňujeme všechny
chodce i cyklisty, že do kolejiště bude po dobu opravy železničního přejezdu č. P7399 vstup zakázán, hrozí nebezpeční úrazu.
Změna organizace veřejné dopravy
V době opravy železničního přejezdu bude změněna organizace
MHD, konkrétně linek č. 21, 41 a 81, i příměstské dopravy, konkrétně linek KODIS č. 286, 352, 354, 448 a 550.
Linky MHD
Linky MHD budou během uzavírky silnice II/477 vedeny po
objízdné trase pro veškerou dopravu. Linky č. 21 a 81 budou zastavovat na všech zastávkách mezi zastávkami „Vratimov, náměstí“ a „Vratimov, Horní Datyně“.
Linka č. 21, směr ÚAN – Vratimov pojede ve své trase až
po zastávku „Frýdecká“. Poté pojede výše zmíněnou objízdnou
trasou až do zastávky „Vratimov, Horní Datyně“ a dále do Vratimova na nově přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v ulici
Datyňské. Ukončena bude na obratišti „Vratimov, náměstí – výstupní zastávka“.
Vybrané spoje budou dále pokračovat na konečnou zastávku
„Vratimov, Kartonážka“.
Linka č. 21, směr Vratimov – ÚAN pojede z nástupní zastávky „Vratimov, Kartonážka“ na obratiště „Vratimov, náměstí
– výstupní zastávka“, dále na přemístěnou zastávka „Vratimov,
náměstí“ v ulici Datyňské až po zastávku „Vratimov, Horní Datyně“, která bude přemístěna na ulici Vratimovskou, v úrovni obratiště. Poté pojede objízdnou trasou až do zastávky „Frýdecká“,
která bude přemístěna nahoru na ulici Rudnou. Dále ve své trase.
Linka č. 81, směr ÚAN – Řepiště pojede ve své trase až po zastávku „Frýdecká“. Poté pojede výše zmíněnou objízdnou trasou
až do zastávky „Vratimov, Horní Datyně“ a dále do Vratimova na
nově přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v ulici Datyňské,
kde odbočí směr Řepiště.
POZOR: Linka č. 81 nebude zajíždět na obratiště „Vratimov,
náměstí – výstupní zastávka“.
Linka č. 81, směr Řepiště – ÚAN pojede po své trase až do zastávky „Vratimov, Odboje“, poté odbočí na přemístěnou zastávku

„Vratimov, náměstí“ v ulici Datyňské až po zastávku „Vratimov,
Horní Datyně“, která bude přemístěna na ulici Vratimovskou,
v úrovni obratiště. Poté pojede objízdnou trasou až do zastávky
„Frýdecká“, která bude přemístěna nahoru na ulici Rudnou. Dále
ve své trase.
Linka č. 41 bude v obou směrech vedena po své trase v ulici
Mostní, odkud následně odbočí vlevo na ulici Frýdeckou, zastaví
na přemístěné zastávce „Vratimov, nádraží“ a dále bude pokračovat po zastávkách až na svou výstupní zastávku „Škrobálkova“,
kde svou jízdu ukončí.
V době špičky bude tato linka v úseku zastávek „Vratimov, nádraží“ – „Škrobálkova“ posílena. Zastávka „Vratimov, nádraží“
bude ve směru k zastávce „Mostní“ umístěna za mostem přes řeku
Ostravice.
Linky příměstské dopravy
U linek příměstské dopravy budou upraveny časy odjezdů vybraných spojů v řádu jednotek minut tak, aby nedocházelo k míjení autobusů na odklonové trase.
Tyto linky budou využívat ulici Husova pro příjezd na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v ulici Datyňské ulici. Prosíme občany, aby omezili parkování v této ulici mezi 20. dubnem a 1. květnem.
Linka č. 286 bude vedena odklonem ulicemi Výletní a Nádražní. Dále na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v Datyňské ulici. Poté po ulici Husově a Popinecké na konečnou zastávku
„Vratimov, Kartonážka“. V opačném směru pojede stejnou trasou.
Linky č. 352 a 354 pojedou ve směru z Řepišť po své trase až
na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v Datyňské ulici,
na kterou se dostanou ulicemi Popineckou a Husovou. Poté budou
vedeny odklonem ulicemi Výletní a Nádražní. V opačném směru
pojedou stejnou trasou.
Linka č. 448 a 550 bude vedena odklonem ulicemi Výletní
a Nádražní a dále na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“
v ulici Datyňské. Poté po ulicích Husově a Popinecké na zastávku
„Vratimov, Kartonážka“ a dále ve své trase. V opačném směru
pojedou stejnou trasou.
Přemístěné zastávky (viz ilustrační obrázky)
• „Vratimov, nádraží“, směr „Staviva“ (41) – přemístěna na ulici
Frýdeckou na úroveň čerpací stanice, asi 30 m za křižovatku
Frýdecká x Mostní.
• „Vratimov, nádraží“, směr „Mostní“ (41) – přemístěna na ulici
Mostní, za most přes řeku Ostravici.
• „Vratimov, náměstí“, směr ÚAN (21, 81), směr „Vratimov,
Kartonážka“ (286), směr Havířov (448, 550) a směr Frýdek-Místek (352, 354) – přemístěna na ulici Datyňskou, asi 10 m
před křižovatku Datyňská x Strmá na stávající chodník.
• „Vratimov, náměstí“, směr Řepiště (81), směr „Vratimov, náměstí – výstupní zastávka“ (21), směr Ostrava (286, 352, 354,
448, 550) – přemístěna na ulici Datyňskou, asi 10 m před křižovatku Datyňská x Úzká na stávající chodník.
• „Frýdecká“, směr ÚAN (21, 81) – přemístěna na stejnojmennou
zastávku linek č. 31, 45, 61 v ulici Rudné.

duben 2021
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Nově zřízené zastávky (viz ilustrační obrázky)
• „Vratimov, náměstí – výstupní zastávka“, směr „Vratimov, Kartonážka“ + směr ÚAN (21) – chodník v prostoru obratiště „Vratimov, náměstí“.
• „Vratimov, Horní Datyně“, směr ÚAN (21, 81) a směr Havířov
(448, 550) – při pravém okraji ulice Vratimovské, v úrovni autobusového obratiště „Vratimov, Horní Datyně“.

Upozornění
Výše zmíněná opatření mohou být mezi vydáním Vratimovských novin a uzávěrou změněny. Sledujte proto internetové
stránky DPO, KODIS a města Vratimova (adresy níže).
Informace pro cestující budou v předstihu uveřejněny na
označnících autobusových zastávek.
https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/jizdni-rady/linky/34/primestske-autobusy.html
https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/udalosti.html
https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/vyluky.html
Žádáme obyvatele a uživatele komunikací v daných lokalitách o zvýšenou opatrnost.

1 – Přemístěná zastávka „Vratimov, nádraží“, směr „Staviva“ pro linku
č. 41.
2 – Přemístěná zastávka „Vratimov, nádraží“, směr „Mostní“ pro linku
č. 41.

6 – Nově zřízená zastávka „Vratimov, náměstí – výstupní zastávka“ na
obratišti pro linku č. 21.

3 – Přemístěná zastávka „Vratimov, náměstí“, směr ÚAN (21, 81) +
„Vratimov – Kartonážka“ (286) + směr Havířov (448, 550) a směr Frýdek-Místek (352, 354).
4 – Přemístěná zastávka „Vratimov, náměstí“, směr Řepiště (81) + „Vratimov, náměstí – výstupní zastávka“ (21) a směr Ostrava (286, 352, 354,
448, 550).

7 – Nově zřízená zastávka „Vratimov, Horní Datyně“, směr ÚAN pro
linky č. 21, 81 a směr Havířov pro linky č. 448, 550.
Ilustrace: MěÚ
5 – Přemístěná zastávka „Frýdecká“, směr ÚAN pro linky č. 21, 81.

Daniela Mročková
odbor investic a údržby obecního majetku
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Zápis žáků do prvních tříd
Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydalo ministerstvo školství metodické doporučení pro organizaci zápisů,
které školy obdržely dne 8. března 2021. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním roce v souladu s platnými
právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád). V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však nutné organizaci
zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.
Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se uskuteční na Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192,
a Základní škole Vratimov, Datyňská 690, včetně jejího místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb v Horních
Datyních, a to ve dvou krocích:
– Prostřednictvím elektronické přihlášky v termínu od 1. dubna do 15. dubna 2021. Přihlášku je nutné si vytisknout, opatřit podpisem zákonného zástupce a doručit ji škole danými
způsoby. Zároveň si zákonní zástupci rezervují čas, ve kterém se mohou dostavit k zápisu ve škole.
– Formou prezenčního zápisu, který se v případě, že to aktuální
epidemiologická situace dovolí, bude konat dne 16. dubna
2021 v době od 14 do 17 hodin.
K zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte.
Veškeré podrobnosti o náležitostech a průběhu zápisu najdete
na webových stránkách jednotlivých škol.
Školské obvody
Přijímání dětí do 1. tříd základních škol se řídí čl. 2 Obecně

Zápis do mateřské
školy pro školní
rok 2021/2022
Zápis do MŠ ve Vratimově a do
MŠ v Horních Datyních proběhne dne
6. května 2021 od 8 do 16 hodin v budově Mateřské školy ve Vratimově, Na
Vyhlídce 25, vchod „U slunečnice“.
Organizace zápisu bude ještě dále
upřesněna dle aktuálního nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Sledujte prosím aktuální informace na webových stránkách MŠ www.
msvratimov.cz.
Formuláře naleznete od 1. května na
stránkách www.msvratimov.cz v sekci
Úřední deska.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ

závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Vratimov.
Školský obvod Základní školy Vratimov,
Masarykovo náměstí 192, tvoří ulice:
Adámkova, Buničitá, Družstevní, Frýdecká, Horní, Husova,
Hřbitovní, J. Žemly, K Sokolovně, K Závorám, Lesní, Masarykovo náměstí, Mourová, Na Novém poli, Nádražní, Na Hermaně,
Na Popinci, Na Slezance, Na Stezce, Okrajová, Pod Kovárnou,
Polní, Popinecká, Radniční náměstí, Rodinná, Říční, Selská,
Sezonní, Sokolská, Strmá, Sumínova, Školní, Tovární, U Hráze, U Jeslí, U Nového lesa, U Padolu, U Rozvodny, U Rybníka, U Společenského domu, U Staré školy, U Strouhy, U Trati,
U Vodojemu, Úzká, Vodárenská, Výletní, Zaryjská.
Školský obvod Základní školy Vratimov,
Datyňská 690 tvoří ulice:
Břízková, Datyňská, Emana Slívy, Jižní, Josefa Tomise, Karla Košťála, Karla Velčovského, K Hájence, Konečná, Krátká,
Křivá, Leopolda Fajkuse, Mojžíškova, Na Hranici, Na Kopci,
Na Olejní, Na Pasekách, Na Podlesí, Na Příčnici, Na Spojce,
Na Roli, Na Rozmezí, Na Vyhlídce, Na Zadkách, Nad Točnou,
Nová, Obvodová, Odboje, Okružní, Osadnická, Ovocná, Pomezní, Potoční, Přespolní, Rakovecká, Řadová, Severní, Souběžná,
Spojovací, Střední, U Březinek, U Jámy, U Lesíka, U Lípy,
U Mateřské školy, U Potůčku, U Stadionu, U Školy, V Důlkách,
V Loukách, V Údolí, Ve Strži, Václavovická, Vilová, Višňová,
Vratimovská, Za Kolibou, Zahradní.
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm na území
města Vratimova a Horních Datyň.
Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192
Základní škola Vratimov, Datyňská 690

Na zahrádkách vypuklo jaro
Je to rok, kdy byla vlivem koronaviru
pozastavena činnost Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Vratimov.
Nemůžeme se setkávat a předávat si informace o pěstování zeleniny, hnojení, péči
o ovocné stromy a údržbě našich zahrádek.
Jaro je přitom v plném proudu a zahrady
se probouzejí ze zimního spánku. Příchod
jara znamená pro zahrádkáře vždy spoustu práce. Je zapotřebí připravit zahradní
techniku, provést řez ovocných stromů

a zvládnout celou řadu dalších prací. Majitelé zahrádek tak mají možnost přes veškerá současná omezení se odreagovat a zregenerovat pohybem na čerstvém vzduchu.
Pevně doufáme, že se situace časem
změní a opět se rozběhne plánovaná činnost spolku. Přejeme všem zdraví, hodně
optimismu a věříme, že tato mimořádná
situace bude zanedlouho minulostí.
Za ZO ČZS Vratimov
Olga Mladenová
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Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Elektronicky se lze sečíst
do 9. dubna
Po deseti letech se letos opět dozvíme,
kolik nás přesně je, jaká je struktura naší
společnosti a kolik vlastníme nemovitého majetku. Sčítání lidu, domů a bytů se
ale ani tentokrát neobejde bez naší aktivní účasti. Bezpečnější a pro většinu určitě
i jednodušší se bude sečíst prostřednictvím
elektronického formuláře na webu www.
scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Tato
možnost bude otevřená do 9. dubna. Kdo
to nestihne nebo prostě jen upřednostňuje
papír, vyplní sčítací formulář, který mu doručí sčítací komisař, a v době od 17. dubna
do 11. května ho bezplatně odešle v předtištěné obálce poštou nebo ho odevzdá
na kontaktním místě. Ve Vratimově bude
takovéto místo v prostorách České pošty
v budově městského úřadu.

Účast na sčítání lidu je ze zákona povinná pro všechny osoby, které mají v době
sčítání trvalý nebo přechodný pobyt nad
90 dní na území ČR. Je tedy závazná i pro
cizince. Za neplnoleté či nesvéprávné vyplní dotazník oprávněná osoba. Sčítají
se i domy a byty, které nejsou obydlené.
S případnými dotazy se lze obracet na sčítací infolinku 840 30 40 50 nebo na emailovou adresu dotazy@scitani.cz.
Sčítání zajišťuje Český statistický úřad.
Zjištěné údaje jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)
a dalšími právními předpisy. Údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely.

Sčítali už staří Babyloňané
Sčítání lidu má v dějinách lidstva dlouhou tradici. To nejstarší, o kterém víme,

bylo uskutečněno Babyloňany někde
v roce 3800 před naším letopočtem, tedy
před téměř 6000 lety. Sčítání pořádali starověcí Číňané, Egypťané, Peršané, Řekové
či Římané. V novodobé evropské historii
zavedla všeobecné sčítání lidu císařovna
Marie Terezie. Proběhlo roku 1754 v celém tehdejším Rakousku a bylo první svého druhu na starém kontinentu.
Moderní sčítání lidu se na našem území koná od roku 1869 přibližně každých
deset let. Poslední československé sčítání
lidu se uskutečnilo v roce 1991, v historii
samostatné České republiky jsme se sčítali
v letech 2001 a 2011. Vzhledem k faktu,
že území dnešní ČR se až na malé odchylky kryje s územím Čech, Moravy a části
Slezska jak byly podchyceny od roku 1754
v rakouských sčítáních, máme dnes k dispozici takřka nepřerušovanou dvousetpadesátiletou řadu dat o obyvatelstvu. red

Osudy kaple ve Vratimově
Založením Vítkovických železáren roku
1828 a rozvojem navazujícího hornictví
na Ostravsku začala vznikat v našem prostředí sociální skupina kovozemědělců –
lidí trvale zaměstnaných v průmyslu, ale
s domkem a malým hospodářstvím. Podobné to bylo i v tehdejším Rattimau, jak
se dříve psal Vratimov. Horní část obce
směrem k Řepištím si však zachovávala
svůj tradičně zemědělský charakter a tím
docházelo k mnoha sporům. Projevilo se
to třeba rozhodnutím horní části obce vystavět si roku 1842 na gruntu Františka

Mička č. p. 11 poměrně velkou kapli se
zvonicí pro církevní a světské vyzvánění.
Tuto kapli můžeme také zařadit do výzvy
k upřesnění informací o církevních památkách ve městě.
Kaple se nacházela ve Frýdecké ulici asi
200 metrů od dnešní restaurace Nimrod ve
směru na Řepiště. Řezbářská výzdoba jejího interiéru byla věnovaná Panně Marii
Frýdecké, jíž byla také zasvěcena. Později byla výzdoba oltáře nahrazena světicí
Marií Lurdskou. Počátkem 20. století grunt
vlastnil a byl také zvoníkem J. Fajkus. Ten
uchránil zvon jeho
záměnou a tím nebyl zabaven pro válečné účely v obou
světových válkách.
Později však začala
kaple chátrat a pro
nezájem vlastníků
i veřejnosti bylo
rozhodnuto ji v roce
1989 odstranit. Místní katolický farář
Milan Adámek pak
nechal zvon sejmout
a uložit v kostele.
Jak uvádějí pamětníci, kaple pak byla
za tři dny zcela rozebrána.
Na fotografii z roku 1969 je po levé straně cesty Míčkova kaplička a dům
O několik let dříve
z původního gruntu č. 11. Oba objekty byly zbořeny v 80. letech minulého byl zbořen i vedle
století.
Foto: archiv KS stojící zděný dům

Vratimovská kaple před zbouráním v roce 1989.
Foto: autor

z původního gruntu číslo 11. Je ještě zachycen na staré fotografii i se vzrostlou,
tehdy u nás neobvyklou tújí před jižním
štítem. Dnes je z ní nádherný strom, který krášlí novou zahradu č.p. 1296 a jistě
si zaslouží i pozornost dendrologa. Kolemjdoucí si mohou připomenout, že strom
byl možná vysazen v době vysvěcení dnes
už neexistující kaple.
Vladimír Kuchař
historik Šenovského muzea
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Rok ve víru, ale ne tance
Když se ohlédnu za uplynulým rokem, musím hodnotit ze
dvou pozic – z pozice pracovníka ve Středisku volného času a z
pozice matky.
Jako pedagog volného času jsem velmi smutná z toho, co se
děje kolem nás. Pozoruji, že děti ztrácí zájmy, ztrácí své koníčky, ale i kamarády, uzavírají se samy do sebe. Jejich nejlepšími
kamarády jsou nyní chytré telefony a počítače. A nejhorší na
tom je, že za tuto situaci vůbec nemohou. Má práce se přesunula domů a jsem pouze na počítači. Ptáte se, co dělám? Je to
jednoduché… Vzdělávám se, připravuji program na letní tábory, komunikuji s rodiči telefonicky, formou chatu nebo e-mailu, máme porady s kolegyněmi přes Teamsy – kde se konečně
vidíme a plánujeme, co můžeme pro děti připravit a zároveň je
neohrozit. Inspirujeme se nápady okolních organizací a snažíme se přidat něco svého, pracujeme na grafickém manuálu SVČ
Vratimov, vybíráme si oblečení, které budeme nosit, až nás zase
otevřou a my budeme nabízet aktivity pro váš volný čas.
Z pohledu matky jsem si uvědomila, že čas, který nyní mohu
strávit se svou rodinou, je neskutečně cenný, hlavně co se týče
vztahů. Cítím, že mě mé 11leté dítě potřebuje jako matku, učitelku, kuchařku a jsem připravena čelit všemu. Počasí nám příliš
nedovoluje chodit ven, tak přebytečnou energii vybíjíme rozhovory, skotačením, společnými aktivitami.
Chybí nám kamarádi, tak se s nimi alespoň potkáváme na sociálních sítích a čas od času se připojíme a vidíme se, konečně,
připijeme si každý doma skleničkou vína na zdraví a život jde
dál.

Držím se těchto rad, jak se doma nezbláznit
1. Nezapomínej na sebe
– telefon nechej ležet v tašce nebo kapse,
– vezmi si novou napínavou knížku,
– vymysli něco kreativního pro svou rodinu – vyšívej, háčkuj,
pleť, lušti křížovky, prostě dělej cokoliv, co tě baví, třeba
jen relaxuj.
2. Nebav se doma jen o koronaviru, existují jiná témata.
3. Poděkuj a usměj se.
Každá maličkost, kterou udělají tví rodinní příslušníci nebo
kamarádi, tě má potěšit, proto vždy poděkuj a usměj se. Dělají
to pro tebe.
4. Chceš rozptýlení? Sestav puzzle, hrej stolní hry!
U skládání puzzle nebo stolních her se i s celou rodinou zabavíme a ještě dlouho budeme mít na co vzpomínat.
5. Chceš se cítit fit?
Zajdi si na procházku, zamávej do oken svým známým a kamarádům a prohoď s nimi pár slov.
Udělej něco, co už tě dlouho trápí, že za normálních okolností
nestíháš (zavolej bývalým spolužákům, napiš jim…) a HLAVNĚ Z TOHO NEZBLBNI!
Užijte si chvil s rodinou a hlavně ve zdraví.
Marcela Macurová
SVČ Vratimov

On-line Step4U
I v tuto nelehkou dobu, kdy má Středisko volného času Vratimov vzhledem k epidemické situaci zakázanou činnost, se snažíme v online prostředí pořádat setkání s členy našich
zájmových útvarů.

Členové tanečního kroužku Step4U
z naší pobočky Paskov nelení a společně se
svou vedoucí Lucií Kretovou Hájkovou na
svých online hodinách nacvičují nové taneční prvky a choreografie.
V sobotu 27. února se tři naši členové
zúčastnili soutěže MiA onlidance home
a přes velkou konkurenci a velké věkové rozdíly bylo jejich umístění více než
povzbudivé. Se svými choreografiemi „z
obýváku“ se ve svých kategoriích Anetka
Zelníčkova umístila na 7. místě, Terezka
Platošová obsadila 5. místo a Domča Kret
dosáhl na krásné 6. místo. Všem patří náš
obdiv a velká gratulace.
V úterý 23. března jsme svěřencům
Lucky drželi palce při další soutěži MiA
onlidance league. O výsledcích vás budeme informovat někdy příště.
Taneční kroužek Step4U a celé Středisko
volného času Vratimov reprezentovali: Denisa Grygarová, Tereza Platošová, Amélie
Havrdová, Dominik Kret a Helena Lyčková. A vězte, že v kostýmech zakoupených
z dotace poskytnuté městem Paskov to našim „mladým“ moc slušelo.

Členové tanečního kroužku Step4U při SVČ Vratimov teď tančí „z obýváku“. A jde jim to!
Foto: SVČ Vratimov

Za SVČ Vratimov
Věra Pacíková
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Předsedkyně spolku Big band Vratimov Marcela Skokanová:

Muzika udělá člověku život krásnější
V rubrice Představujeme příspěvkové
organizace města Vratimova prezentujeme
vratimovskou Základní uměleckou školu. Výkladní skříní této vzdělávací instituce může být do jisté míry vratimovský
Big band, který se vymezuje jako skupina kamarádů, kteří mají své kořeny právě
v ZUŠ. Organizačně je Big band registrovaný jako zapsaný spolek, jehož předsedkyní je Ing. Marcela Skokanová. Náš rozhovor se ale zákonitě točil hlavně kolem
věcí kapely.
Doba je pro kulturu zlá a břímě covidu
umrtvilo i váš soubor. Využijme tento
oddechový čas k představení vašeho Big
bandu. Kdy a jak vznikl, kolik má členů,
jakou hudbu hraje?
Začnu od konce. Hrajeme především
swing a populární hudbu, i když máme
v repertoiru i kousky z jiných žánrů. Aktuálně máme 26 členů.
Historie našeho Big bandu je vlastně
docela dlouhá. Jeho kořeny sahají do roku
2002, k dobám vzniku velkého dechového
orchestru ZUŠ ve Vratimově, tehdy pod
taktovkou Vladimíra Vespalce. Díky němu
a řediteli Petru Hemerlemu se tehdy v základní umělecké škole mohutně rozvinulo
dechové oddělení. Pro děti už to nebyly jen
dvě předehrávky ročně pro rodiče, ale bylo

to něco zábavného, něco, co tvořily spolu.
Časem se díky mladšímu dirigentovi, současnému řediteli ZUŠ Davidu Schreiberovi, odštěpil i školní Big band a tam jsme
(skoro) všichni vyrostli.
Soubory, nejen dechové, mají dodnes na
vratimovské ZUŠ velkou podporu ředitele
i učitelů. A rostou tam skvělí muzikanti.
Za dechaře ze spolku musím poděkovat Jiřímu Tesaříkovi a Martinu Cupalovi, kteří
pro nás dělají mnoho. A nejsou sami.
Vraťme se ke ale spolku Big band Vratimov...
Big band vznikl jako spolek v roce 2019,
a to na můj popud, kdy jsem se s několika hráči shodla, že po opuštění školních
uskupení bychom chtěli nějak pokračovat
– a hlavně spolu. Upřímně, moje motivace byla tehdy i osobní. Hraji na lesní roh,
který není běžně členem big bandů, ale miluji ten styl hudby. Uplatnění v jiné kapele
bych proto hledala těžko. U učitelů a vedení ZUŠ jsme se setkali s velkou podporou.
Nejen že můžeme zkoušet v budově školy,
ale drží s námi i jako členové spolku, mentoři a kolegové muzikanti. To je úžasné!
Důležitou motivací bylo také to, že společné hraní nám umožnilo růst po hudební stránce a posunout se na vyšší úroveň.
Drtivá většina z nás jsou amatéři, hudba

Kapela Big band Vratimov v době lockdownu. Zatím každý cvičí zvlášť.

není naší obživou, ale je podstatnou částí našich životů, kterou milujeme. Pokud
tuto vášeň můžete sdílet s přáteli a tvořit
něco, co potěší i duše kolem vás, to je přece neodolatelné! A transformací školního
tělesa na dospělou kapelu se nám otevřely
nové možnosti uplatnění a vystupování. Je
to ocenění za čas a píli, kterou jsme hraní
věnovali.
Na stránkách souboru uvádíte, že ačkoliv
se hudbou neživíte, dáváte Big bandu vše.
Co to obnáší? Když si odmyslíme aktuální
situaci, kolik míváte zkoušek, jak často se
scházíte?
Za běžných okolností se scházíme jednou týdně alespoň na dvě hodiny. Ale to
mluvíme o celém tělese. Mimo to se každý člen musí připravovat sám, cvičit své
party. Kromě zkoušek celé kapely jsou
ještě dělené zkoušky po sekcích, při nichž
se sehrávají zvlášť saxofony, trombony,
trumpety a rytmika. Při přípravě na konkrétní vystoupení máme extra zkoušky
nebo minisoustředění. A alespoň dvakrát
do roka pořádáme vícedenní soustředění,
kde se jednak intenzivně hraje a připravují
se nové skladby, jednak fungují jako teambuilding.
Smyslem každé kapely jsou veřejná vy-

Foto: BBV
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Nemohu se nezeptat na vaše vztahy s městem. Big band vystupuje organizačně jako
zapsaný spolek. Cítíte podporu městské
samosprávy?
Ano, rozhodně. Spolupráce s městem
funguje moc dobře. Těší nás, že nám město dává důvěru a podporu. Že spolu s námi
věří, že rozšíříme kulturní složku města
o další článek. Rádi hrajeme pro Vratimováky, Paskováky nebo Řepišťáky a stejně
tak budeme rádi reprezentovat město i jinde v regionu, republice či v zahraničí.

stoupení. Kolik jich za sebou máte a jaký
je o ně zájem? Jak vás jako neprofesionály přijala hudební scéna?
Pokud se bavíme čistě o vystoupeních
spolku, tak mezi založením a prvními restrikcemi kvůli covidu jsme jich bohužel
moc nestihli. Bylo jich asi pět, ale v obdobné sestavě jsme odehráli desítky koncertů pod záštitou ZUŠ. Zájem o nás je,
ovšem zatím narážíme na limity, pokud
jde o délku našeho repertoiru. Big bandy
běžně hrávají na plesech, ovšem tam musíte mít tak čtyřhodinový program. Na tom
stále ještě pracujeme.
Hudební scénou jsme byli přijati pozitivně. Upřímně, všude vždy vládne nadšení. Jednak kvůli naší hudbě a jednak kvůli
tomu, jak jsme vznikli. Uznání sklízíme
i díky naší muzikantské úrovni. Jako kapela s věkovým průměrem osmnáct let máme
výborný hudební výstup.
Pro lidi zaměstnané v jiném oboru představuje hraní v souboru určitě značnou
zátěž. Je složení všeho souboru stálé? Je
možné se k vám přihlásit?
Naše obsazení je stálé. Je to někdy náročné na time management, to přiznáváme.
Společné zkoušky jsou důležité kvůli souhře, aby si nehrál každý jen to svoje, aby
kapela fungovala jako soukolí. Je běžné, že
na zkoušce chybí jednou ten, jednou onen.
Ale snažíme se mít vždy koncertní obsazení i na zkoušce. Nechceme to ovšem řešit
stylem, že budeme mít desítky členů, takže
se vždy někdo ukáže. To je cesta do pekla,
protože jak jsem již řekla, je to o souhře.
Můžete mít 30 skvělých muzikantů, ale
jestliže nejsou zvyklí hrát společně, výsledek skvělý rozhodně nebude. Několik na-
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Předsedkyně spolku Big band Vratimov Marcela Skokanová.

šich členů studuje vysokou školu i mimo
Ostravu a stejně nám to zatím funguje. To
o něčem vypovídá. Nové členy vyloženě
nehledáme, ale pokud by si s námi chtěl
někdo zahrát, ať se ozve. Odvážnému štěstí přeje.
Koronakrize jednou skončí. Co pak? Jaké
jsou vaše plány do budoucna?
Vrátíme se konečně ke zkoušení, zdokonalování a obnově souhry. K rozšíření
repertoiru. Těšíme se. V prvé řadě na vratimovskou předpouťovou slavnost, která se
v roce 2020 neuskutečnila. Pro nás by bylo
skvělé ukázat se po odmlce s velkou parádou právě v domovském městě.

Vraťme se k vratimovské ZUŠ. Co byste
poradila dětem, které v současné době
pilují hru na hudební nástroje s mnoha
omezeními? Stojí to za tu námahu?
Věřím, že je to těžké. Pro učitele i žáky.
I já se hudebně vzdělávám, takže si to
umím představit. A chce se nám všem čím
dál méně. Ale za sebe i své spoluhráče
bych dětem a hlavně jejich rodičům poradila: Vydržte! Drtivá většina z nás si prošla
obdobím, kdy jsme chtěli přestat, kdy nás
hraní nebavilo, vztekali jsme se a necvičili. A to nebyla on-line výuka. Myslím, že
moje paní učitelka ze ZUŠ by nikdy nečekala, že se jednou pustím do hraní, zakládání kapely nebo studia konzervatoře.
Opravdu to známe všichni. Ale hudba je
úchvatné řemeslo, je to něco, co vám vydrží skutečně celý život. A tvořit ji, to je
nepopsatelný zážitek. V neposlední řadě
získáte přátele, mnohdy na celý život. Takže dejte tomu šanci a hrajte, hrajte, hrajte!
Nemusíte být Paganini, aby vám muzika
udělala život krásnější.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

Kronika města Vratimova, část 106, rok 1949
Oslava slavnostní schůze MNV
na VŘSR
2. listopadu konala se slavnostní schůze
MNV na oslavu Velké říjnové socialistické
revoluce za přítomnosti všech členů MNV,
zástupců Akčního výboru Národní fronty,
přátel Čsl. sovět. přátelství, Sokola, Svazu
čsl. mládeže, škol, učitel. sboru, závodu
Vratimov a další. Věcným a výstižným projevem předsedy MNV Vavrečky byla zhodnocena veliká zásluha Sovětského svazu o
naše osvobození, jako důsledek Říjnové revoluce. Provolána sláva Sovět. svazu, J. V.
Stalinovi a presidentu Gottwaldovi.
Přejmenování Osvětové komise na
Lidovou akademii
V prosinci byla z nařízení ministerstva
školství a osvěty přejmenována Místní
osvětová komise na Lidovou akademii.
Osvětová komise (rada) byla zrušena a její
majetek přechází na Lidovou akademii.

Úkolem nově utvořené Lid. akademie je
veškerá osvětová - kulturní činnost za široké spolupráce učitelů a kulturních pracovníků Nár. fronty.
Zakoupení promítací zvukové
aparatury
V tomto roce byla zakoupena zvuková
promítací aparatura na úzký film za Kč
72.000,-. Na úhradu přispěl určitou částkou
MNV a všechny místní organizace Národní
fronty.
Ředitel továrny Slíva Old.
30. září byl ministerstvem lesního a dřevařského průmyslu jmenován ředitelem
továrny Slíva Oldřich, chemik, rodák z Rakovce u Vratimova.
Přejmenování továrny a přičlenění
závodu Jana Vašíčka
Od 1. ledna je opět továrna pojmenována

na: Vratimovské papírny, národní podnik.
Vláda provedla tento název proto, že závod
je nyní samostatnou jednotkou jako podnik
a byl přičleněn k němu závod kartonážka
u řeky Ostravice, bývalý majitel Vašíček
Jan.
Továrna zaměstnávala 493 zaměstnance
a kartonážka 31 zaměstnance, celkem podnik 524.
Protistátní činnost – společnost
„Buchaly“
V tomto roce na podzim byla bezpečnostními orgány odhalena protistátní činnost za
vedení bývalého příslušníka Stráže národní
bezpečnosti Bouchala z obce Hrabové. Do
této činnosti byli zapojeni:
Stránský, důstojník býv. čsl. armády,
manžel majitelky usedlosti z Vratimova čís.
Suchánek, bývalý příslušník Stráže nár.
bezp., vyučený stolář z Vratimova.
(pokračování příště)
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Univerzální poselství Velikonoc
Milí přátelé! Opět zde máme Velikonoce!
I když se tyto jarní svátky opakují v našem
životě každým rokem znovu a znovu, přece
jen pokaždé je to jiné. Hluboký a univerzální odkaz Velikonoc je totiž v tom, že i my
jsme pokaždé jiní! Jsme o rok starší, o rok
zralejší a o dalších čtyřicet dní postního
snažení zřejmě i trochu zkušenější a možná také o nějaké pády, poranění a radosti
bohatší. A v této konkrétní životní situaci
se nás chtějí dotknout i letošní Velikonoce.
Aby opět z našich srdcí vykřesaly nadějný
pohled do budoucnosti našich životů, které
byly už dávno zachráněny slavnou událostí, kterou si jako křesťané v těchto dnech
připomínáme a slavíme. Radost z vítězství
života nad smrtí a naděje, kterou nám velikonoční poselství přináší, jsou skutečně
nade vše! Je to univerzální poselství, převyšující veškerá omezení, hranice a hlavně
všechny naše obavy!
Přeji vám všem, ať nám dobře prožitá
velikonoční radost rezonuje v našem nitru,
a to ještě velmi dlouho po těchto svátcích.
K tomu nás určitě přivede hluboké pro-

žívání biblických událostí nadcházejících
velikonočních dnů.
A prosím, nevyhýbejme se hledání uspokojivé a hluboké odpovědi na tyto otázky:
Co tyto slavné události pro mne osobně
znamenají?

Kafira pomáhá
zrakově postiženým
Obecně prospěšná společnost Kafira je neziskovou organizací založenou v roce 2002
se záměrem pomáhat dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. Snaží se vytvářet
zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává
lidem se zrakovým postižením chuť do života.
I nyní, v době pandemie covid-19, poskytuje
zdarma všechny své služby s výjimkou hromadných aktivizačních akcí. Ostravské středisko organizace sídlí v Nádražní ulici a služby poskytuje jak ambulantně, tak v terénu
přímo u svých klientů na území celé Ostravy
a jejího okolí včetně Vratimova. Bližší informace lze najít na webu www.kafira.cz.
Mgr. Radim Miklas
koordinátor PR/lektor
Městská

knihovna
VRATIMOV

Co nového může vnést do mého osobního života pašijový a velikonoční příběh
Ježíše Nazaretského?
S jarním pozdravem
P. Mgr. Adrian Wykręt, vratimovský farář

Pečovatelská služba města Vratimova
nabízí občanům Vratimova a Horních Datyň
tyto služby:
•
•
•
•
•

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další…
V případě zájmu kontaktujte koordinátorku pečovatelské služby
Bc. Euniku Rek na telefonních číslech 607 225 927, 596 732 441
a to pondělí–pátek 7:00–15:30 hodin.
Bc. Alice Miková
odbor sociálně-správní

Městská knihovna informuje

Městská knihovna Vratimov se svojí
pobočkou v Horních Datyních umožňuje
svým registrovaným čtenářům na základě
smlouvy s Národní knihovnou ČR přístup k digitalizovaným Dílům nedostupným na trhu (DNNT). Jestliže máte o tuto
službu zájem, kontaktujte nás na telefonním čísle 596 732 187 nebo na e-mailové
adrese knihovnavrat@volny.cz. Pokud

nemáme evidovanou vaši aktuální e-mailovou adresu, prosíme vás o její zaslání.
O dalším postupu vás budeme obratem
informovat.
Stále platí, že si můžete v knihovnách
rezervovat knihy, časopisy, audioknihy
i společenské hry přes on-line katalog
https://www.knihovna-vratimov.cz/katalogy/katalog-vratimov, popřípadě te-

lefonicky nebo e-mailem, a přes katalog
https://www.knihovna-datyne.cz/katalogy/mk-horni-datyne.
Aktualizovaný stav provozu knihovny
sledujte na webových stránkách www.
knihovna-vratimov.cz a www.knihovna-datyne.cz.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

duben 2021
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Tenisové kurty budou na jaře v novém kabátě

Oplocení tenisových kurtů tenisového
klubu TC Biocel Vratimov si již dlouhou
dobu žádalo výměnu, případně rekonstrukci. A není se co divit – od roku 1975,
kdy byly kurty zbudovány včetně jejich
oplocení, k žádné zásadní rekonstrukci
nedošlo. Pouze v roce 2001 byl proveden
nátěr a částečná oprava plotů. Vzhledem
k tomu, že místa svárů pletiva se sloupky
již byla velmi slabá a popraskaná, tak reálně hrozilo, že po nějakém silném tenisovém úderu do místa spoje může dojít ke
zborcení celého plotového dílce na hráče.
Tenisový klub proto oslovil možné zhotovitele nového oplocení tenisových kurtů a jako nejvýhodnější vybral nabídku
Moravskoslezských drátoven. Celkové
náklady přesto dosáhly částky přes 400
tisíc korun, což byla pro klub velmi vysoká zátěž, kterou by nebyl schopen v celé
výši financovat. Realizace nového oplocení tak právě probíhá jen díky finančnímu příspěvku poskytnutému tenisovému
klubu městem Vratimov. Za tuto, pro
klub zásadní podporu, patří městu velké
poděkování!

Na tenisových kurtech TC Biocel Vratimov probíhá výstavba nového plotu. Akci podpořilo město
Vratimov.
Foto: TC Biocel Vratimov

Se začátkem letní tenisové sezóny tak
budou tenisové kurty v novém kabátě, což
je jistě na místě i v souvislosti s celkovou
rekonstrukcí vratimovského sportovního
areálu. Nyní už jen budeme všichni věřit,

že nám pandemická situace dovolí si vylepšené tenisové kurty dostatečně užívat.
Markéta Rájecká
člen výboru TC Biocel Vratimov

Láďa Šrubař odešel do tenisového nebe

Tenisový oddíl přišel o tenisovou legendu
Počátkem března 2021 zaskočila všechny členy tenisového klubu TC Biocel Vratimov informace, že nás ve věku nedožitých 84 let opustil nestor vratimovského
tenisu Ladislav Šrubař.
Ladislav Šrubař byl v 70. letech minulého století jedním ze zakladatelů vratimovského tenisového klubu a tenisem skutečně žil do posledních dnů svého života. Měl
kvalifikaci trenéra a působil také jako registrovaný hlavní rozhodčí na tenisových
turnajích. V předrevoluční době byl aktivní i na Okresním tenisovém svazu a v 80.
letech minulého století pracoval nějakou
dobu ve výboru tenisového klubu. Po svém
odchodu do starobního důchodu působil
v klubu jako správce kurtů, který tam byl
pro každého a pro všechny.
Do srdcí členů tenisového klubu se
však zapsal tím, jak usilovně a neochvějně budoval týmového tenisového ducha
a vzájemnou klubovou sounáležitost jednotlivých členů. Za jeho působení byla
založena tradice klubových turnajů, kde

členové klubu poměřují svou tenisovou
výkonnost, ale po ukončení sportovní části
turnaje společně také sdílejí své tenisové
i netenisové zážitky. A i když se turnajů již
aktivně neúčastnil jako hráč, vždy na nich
byl přítomen a v případě potřeby poskytl
hráčům radu nebo minimálně povzbuzení.
Hlavně díky L. Šrubařovi je tenisový oddíl
komunitou přátelských a vzájemně provázaných vztahů.
Láďa Šrubař byl aktivním tenistou do
konce svého života, a to i přes jeho požehnaný věk. Je pro nás všechny velkou motivací, že tenis jde hrát i ve vysokém věku.
Tenisový klub tak přichází o skvělého
spoluhráče, kamaráda, trenéra, správce,
mentora, prostě o velkou legendu vratimovského tenisu.
Láďo, budeš nám chybět!
Výbor TC Biocel Vratimov
Ladislav Šrubař (vpravo) s kolegy z klubu (zleva) Antonínem Wirthem a Lubomírem Frankem.
Foto: TC Biocel Vratimov
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VZPOMÍNÁME
Dne 26. dubna 2021 uplyne rok,
kdy nás opustil náš milovaný

Ing. Zdeněk Kolář.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 14. dubna tomu bude 6 let,
kdy nás náhle opustila
naše milovaná dcera

Eva Fajkusová.
S velkou bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a dcera Eliška.

Dne 14. dubna si vzpomeneme
7. výročí, kdy nás opustila
paní

Dagmar Šnajdrová.
S láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

a 22. dubna si vzpomeneme
na 6. výročí, kdy nás opustila
paní

Jarmila Šnajdrová.
S úctou syn a dcera s rodinami.

KS PŘIPRAVUJE. KONÁNÍ AKCÍ JE ZÁVISLÉ NA PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH
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Představujeme: SVČ Vratimov

Na kole dětem

Připomínka osvobození

Město zavádí komunikační platformu
Mobilní Rozhlas. Zapojte se i vy!
Město Vratimov zavádí moderní komunikační platformu Mobilní Rozhlas, díky
které bude schopno chytré a efektivní komunikace s občany. Zapojit se do komunikace o dění v obci může každý, stačí se
zaregistrovat na webu vratimov.mobilnirozhlas.cz, nebo pomocí registračního formuláře, který najdete uvnitř dnešních Vratimovských novin, nebo si jej vyzvednete
na městském úřadu. Registrace je zdarma.
K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní
obdobou klasického obecního rozhlasu.
Nabízí občanům víc. Kombinuje možnost
rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv
a e-mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi městským úřadem a občany.
Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať jste
kdekoli. Výhodou Mobilní Rozhlasu navíc
je, že neslouží pouze k jednostrannému informování o dění v obci, ale umožňuje občanům také na jednotlivá sdělení reagovat.
Vedení města tak vidí nejen komu bylo
sdělení doručeno, ale také reakce příjemců. Díky tomu může využít Mobilní Rozhlas třeba k vytváření jednoduchých minireferend a průzkumů, díky nimž bude
moci v reálném čase konzultovat některá
svá rozhodnutí s občany. Zní to chytře –
i proto patří Mobilní Rozhlas do skupiny
tzv. chytrých, tedy SMART nástrojů.

Proč se zapojit
Zapojit se do „chytré“ komunikace
s vedením města je snadné. Po registraci
si stačí nastavit preference, jaké informace si přejete od obce získávat. Budete tak
dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás
budou zajímat, přičemž vedení města má
možnost cílit zprávy i třeba podle bydliště
občana. Pokud například ve vaší ulici bude
plánována odstávka, dostanete o ní informaci přímo na telefon v podobě SMS. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak
žádné zprávy obtěžovat nebudou.
Kromě rozesílání zpráv o kulturních akcích či praktických upozornění na odstávky, havárie a další události je Mobilní Rozhlas využitelný také v případě krizových
situací. Obec může občany varovat před
nebezpečím a zároveň od nich získávat
zpětné reakce. Skrze automatizované telefonní hovory pak lze i třeba koordinovat
dobrovolné hasiče.
Zpětná vazba
Pro vedení města je důležitá také zpětná vazba od občanů. Některé problémy
v obci totiž zastupitelé často neřeší čistě
z toho důvodu, že o nich jednoduše neví.
Skrze aplikaci Mobilní Rozhlas lze snadno
a rychle nahlásit prakticky jakýkoli problém od povaleného dopravního značení
přes uvolněný poklop kanálu po přetéka-

Projekt Mobilní Rozhlas je realizován v rámci OP Zaměstnanost v projektu Komunikační nástroje,
strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská brána, jeho města a obce.

jící kontejnery, černou skládku nebo vrak
auta. Většina moderních telefonů má dnes
fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením
o problému lze městu předat i fotodokumentaci a přesné geolokační údaje, což
mu řešení problému značně usnadní. Díky
aplikaci Mobilní Rozhlas se tak městská
samospráva dozví o problémech, které by
se k ní jinak nedonesly, a obyvatelé mají
možnost snadno participovat na zlepšování života v místě, kde žijí. Přičemž aplikace ale není jen portálem pro stížnosti, skrze Mobilní Rozhlas lze vedení města také
chválit a zasílat mu vlastní podněty. MR

Co vám může nabídnout
chytře komunikující obec?
» Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci
nebo na dovolené.
» Sami si volíte, jaké informace
chcete dostávat.
» Máte možnost se zapojit do dění
ve městě a jednoduše sdělit
vedení svůj názor.
» Máte možnost nahlašovat problémy ve městě jednoduše přes
aplikaci v mobilním telefonu.
Aplikace je bezplatnou součástí
platformy Mobilní Rozhlas.
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Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Středisko volného času
mostní soutěže. Konečně je tady táborová
činnost. Jedná se jak o tábory pobytové,
tedy spojené s přespáváním dětí mimo
domov, tak o tábory příměstské. O letních
prázdninách jich pořádáme v průměru dvacet, sedm pobytových a třináct příměstských. Vystřídá se na nich asi 600 dětí.

Město Vratimov je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací. Jde hlavně o vzdělávací a volnočasová zařízení, k nimž neodmyslitelně patří i Středisko volného
času (SVČ), dříve Dům dětí a mládeže
(DDM). S jeho dnešní podobou, úspěchy
a plány nás seznámila jeho ředitelka Bc.
Hana Nevrlá.
Začněme od změny názvu. DDM se od
tohoto roku přejmenoval na SVČ. Proč?
Nápad nám vnukli účastníci našich aktivit. „Vždyť přece děláte akce a kroužky
nejen pro děti, ale i pro dospěláky a seniory. Proč se tedy nejmenujete jinak?“. To
jsme slýchali často. A protože je to pravda, zamysleli jsme se nad tím. Jsme školské zařízení zájmového vzdělávání, změnu názvu jsme proto museli konzultovat
s Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje, který vede rejstřík škol. Legislativa
nám umožňuje výběr pouze ze dvou názvů
– dům dětí a mládeže nebo středisko volného času. Rozhodli jsme se pro SVČ.
Co si od této změny slibujete?
Jsme přesvědčeni, že tento název lépe
vystihuje činnost, kterou ve skutečnosti
děláme. Bude se také lépe překládat při
spolupráci se zahraničními partnery. Dalším důvodem byly výsledky dotazníkového šetření mezi vratimovskou mládeží.
Pevně doufáme, že mládeži se bude tento
název více líbit a nebude se stydět k nám
chodit trávit volný čas.
Jaké máte ke své činnosti zázemí? Kolik
využíváte budov a dalších prostor?
SVČ je příspěvkovou organizací města, město je tedy jeho zřizovatelem. Na
základě smlouvy o výpůjčce nám poskytuje k užívání budovu ve Frýdecké ulici
377/61 s přilehlým hřištěm a zahradou.
Tato budova byla postavena v roce 1937
jako Orlovna a prošla několika rozsáhlými
rekonstrukcemi. V současnosti se v jejím
přízemí nachází recepce s šatnou, sociální
zařízení, víceúčelová učebna s jevištěm,
malá klubovna, příruční sklad učebních
pomůcek a sklad vybavení pro venkovní
aktivity. V prvním patře najdete kanceláře
účetní a zároveň zástupkyně ředitelky a pedagogů volného času. Je tu také kuchyňka,
kde učíme děti vařit, a mediální učebna.
Druhé patro skrývá kancelář ředitelky,
malou klubovnu určenou „mlaďochům“,
výtvarný ateliér a hernu pro nejmenší.
Kromě této budovy SVČ využívá na základě smluv prostory obou vratimovských
škol, hlavně tělocvičen pro mažoretky, bojové sporty, badminton a podobně. Mimo

Kolik zaměstnanců pracuje v SVČ?
Na SVČ pracuje celkem deset zaměstnanců. Jsou to ředitelka, tři pedagogové
volného času, účetní, asistentka, provozní, projektová manažerka, uklízečka a recepční. Tito lidé zajišťují chod organizace
a jejich mzdy jsou hrazeny z prostředků
MŠMT. V kroužcích a na táborech pracují
také externisté, jejichž odměny jsou hrazeny z našich příjmů.
Hana Nevrlá je ve funkci ředitelky DDM, nyní
SVČ, od roku 1990. V roce 2019 byla za dlouholetou záslužnou práci s dětmi a mládeží oceněna diplomem MŠMT ČR.
Foto: SVČ

Vratimov máme pobočky v obcích regionu
Slezská brána – Řepištích, Paskově, Žabni,
Václavovicích a Sviadnově. Na pobočkách
probíhá činnost v pronajatých prostorách
škol, tělocvičen a komunitních center.
SVČ je tady samozřejmě pro lidi. Jaký je
zájem o jeho aktivity?
SVČ Vratimov je sice školské zařízení,
ale na rozdíl od škol, kam děti chodit musí,
my si svoje účastníky musíme získat. Činnost SVČ můžeme rozdělit do několika
oblastí. První je pravidelná činnost. Jedná
se o kroužky a kurzy pro rodiče s dětmi,
předškoláky, školní děti, mládež, dospělé, ale i pro seniory. Průměrně míváme
v kroužcích okolo tisícovky účastníků.
Další oblastí je nepravidelná činnost, to
znamená jednorázové akce. Během školního roku pořádáme nebo se s našimi dětmi
účastníme přibližně 250 akcí, na kterých se
vystřídá asi sedm tisíc účastníků. Pak tady
jsou projekty. Vzhledem k tomu, že na
část činnosti si musíme vydělat, snažíme
se psát hodně projektů, abychom odlehčili
platby účastníkům. Prostřednictvím Místní
akční skupiny Slezská brána se nám například podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost
na podporu příměstských táborů. Úspěšní
jsme v rámci programu Erasmus+. Účastníme se mezinárodní výměny mládeže.
Jako certifikovaná vysílající i přijímající
organizace můžeme přijímat dobrovolníky
ze zahraničí a vysílat mladé lidi na dobrovolnické stáže do zahraničí.
Další oblast tvoří nabídka pro školy. Pro
ně připravujeme projektové dny a vědo-

Změňme téma. SVČ funguje v režimu příspěvkové organizace obce. V čem spočívá
vaše spolupráce s městem?
Město nám především zajišťuje finanční prostředky na provozní náklady budovy
a její opravy. Spolupracuje s námi na tvorbě našich záměrů a koncepčních materiálů.
Kromě těchto zákonem daných povinností
spolupracujeme s městem na velkých celoměstských akcích. Myslím si, že spolupráce je oboustranná – město dělá vše pro
dobré podmínky pro naši činnost a my mu
to vracíme svou aktivní spoluprací.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Plánů máme spoustu. Máme připravené projekty pro seniory, pro mládež, stali
jsme se partnery projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK,
díky kterému budeme moci obohatit nabídku kroužků o nové obory. Podali jsme
projekt v rámci výzvy Integrovaná teritoriální investice Ostravsko na přestavbu sálu
na moderní multifunkční učebnu. Celkové
náklady projektu činí sedm milionů korun,
z toho spoluúčast města a SVČ je 10 procent. Čeká nás rekonstrukce přízemí, která
zajistí jeho bezbariérovost.
V šuplíku máme připravenou koncepci
výstavby nové budovy SVČ, která by byla
součástí areálu plánované sportovní haly.
Nejde o to, že bychom si chtěli stěžovat.
Naše budova je ale stará 84 let a přes významné investice trpí nedostatky, které
nelze odstranit. Proto vznikla myšlenka
postavit spolu se sportovní halou novou
moderní budovu pro zájmové vzdělávání
a spolkovou činnost. Vznikl by tak areál,
který by se mohl stát jedinečným místem
pro rekreaci vratimovských občanů.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko Vratimov
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Město plánuje postavit novou sportovní halu
Město Vratimov by chtělo v budoucnu postavit novou sportovní halu, a to vedle Základní školy Datyňská 690. Tato hala bude
sloužit jednak škole (propojena krčkem), ale také spolkům a veřejnosti. Prvním krokem bylo oslovení architektonických kanceláří, přičemž od dvou si město nechalo zpracovat studii. Zastupitelstvo města na svém jednání 7. dubna rozhodlo o výběru studie
sportovní haly od společnosti Duplex zastoupené Ing. arch. Dušanem Rosypalem, která projektovala mezi jinými sportovní halu

Nová sportovní hala na architektonických vizualizacích.

v Paskově. Realizace akce je závislá na finančních prostředcích
města, kdy odhadované náklady včetně související dopravní infrastruktury se blíží částce 140 milionů korun. Prioritně by město
chtělo halu postavit z dotačních prostředků. Optimistická varianta
počítá s výstavbou v roce 2023.
Bc. David Böhm, místostarosta
Bc. Daniel Filip, vedoucí odboru investic
a údržby obecního majetku

Půdorys plánované nové sportovní haly.

Zdroj: MěÚ

Ze schůzí rady města
Na svých schůzích rada města mimo jiné:
• schválila cenovou přílohu ke Smlouvě o sběru, odvozu a zneškodnění komunálních odpadů,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby Projektové práce (dokumentace pro provedení stavby)
– Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov,
• schválila zvýšení nájemného v obecních bytech koeficientem
ve výši Ki 1,032 (což je 3,2 %) s účinností od 1. května 2021
a zároveň i u prostor sloužících k podnikání, které jsou v majetku města Vratimova,
• schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené k úhradě uznatelných nákladů spojených se zabezpečením výkonu regionálních funkcí knihoven
pro rok 2021,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu
na služby Projektové práce (dokumentace pro provedení stavby) – oprava místních komunikací na území města Vratimova
(ul. U Březinek, Nad Točnou, Leopolda Fajkuse, Hřbitovní,
U Jámy, Horní),

• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na
nákup kompostérů pro občany v rámci projektu Předcházení
vzniku komunálních odpadů ve městě Vratimově,
• schválila objednávku na provedení opravy dlažby před ZŠ ul.
Frýdecká a rekonstrukci míst pro kontejnerová stání (ul. Nad
Točnou, Na Příčnici, U Stadionu).

Ze zasedání zastupitelstva města
Dne 7. dubna 2021 zastupitelstvo města mimo jiné:
• schválilo přidělení účelových dotací z rozpočtu města dle
předloženého návrhu,
• vzalo na vědomí rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2020
organizační složky Kulturní středisko Vratimov,
• schválilo rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za rok 2020,
• schválilo finanční dotaci na zajištění poštovních služeb v části
obce Horní Datyně v roce 2021.
Celý zápis je na stránkách města – www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech, starosta

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. května 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. 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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Jak jsme pomohli ochraně Parkování u mateřské školy
životního prostředí
Díky svým obyvatelům se město Vratimov může za rok 2020
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o celkové hmotnosti 23,02 tuny. Na každého občana tak připadá 3,16 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím snížena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově
omezena těžba ropy a železné rudy. Recyklací se pokryla i část
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil městu Vratimov kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře
produkce CO2 o 274,69 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? Sto šest.
Nebylo nutné vytěžit 13 494,66 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta například
na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 505krát.
Došlo také k úspoře 138 916,76 kWh elektrické energie. Je to
zhruba stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky
nádobí 138917krát.
Podařilo se recyklovat 13 240,23 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 543 nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 467,33
kg mědi, což by postačilo pro ražbu 83081 kusů 1€ mincí, nebo
577,30 kg hliníku, který by stačil na výrobu 38487 plechovek
o objemu 0,33 l.
Elektrowin

2020

23 018

274,69

106
505

138 916,76

138 917

13 240,23

467,33

543

83 081

577,30
38 487

Ing. Roman Tvrzník

V únorových vratimovských novinách vyšel článek ředitelky
Mateřské školy Vratimov Lenky Sivákové, ve kterém popisuje nebezpečnou dopravní situaci před mateřskou školou. Řidiči
zde bezohledně parkují a dochází ke kolizním situacím a hlavně
k ohrožení chodců a také dětí. Dále ředitelka uvádí: „Požádala
jsem vedení města o součinnost a umístění dopravní značky Zákaz
vjezdu na začátek ulice k MŠ. Následně tuto situaci budeme řešit
s Policií ČR."
Město rychle zareagovalo a v současné době se již osazuje dopravní značení se zákazem vjezdu s dodatkovou tabulkou „mimo
zaměstnanců MŠ, zásobování a rezidentů". Žádáme rodiče, aby
toto dopravní značení respektovali. Pro parkování je třeba využít
okolních ulic, vhodná je ulice U Mateřské školy (ta nad školkou,
kde pak vede z obou stran chodník ke školce). Upozorňujeme
však, že tato ulice bude letos od června do listopadu rozkopaná,
jelikož zde síťaři budou vyměňovat plynovod, vodovod a kanalizaci. Město v příštím roce tuto ulici opraví včetně rozšíření parkovacích stání.
Dále bude v roce 2023 postaveno u školky parkoviště pro 10
vozidel v ulici Na Vyhlídce, opravené budou také veškeré plochy
před MŠ.
Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku

Nařízení města Vratimova

MĚSTO VRATIMOV

13 494,66

V zájmu ochrany života a zdraví dětí bude příjezd k mateřské škole zakázán. Parkovat lze v ulici U Mateřské školy.
Foto: MěÚ

K vydávání Nařízení města je v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů oprávněná rada města.
Přehled platných a účinných nařízení města Vratimova
• 1/2010 – kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti na místních komunikacích a úsecích místních komunikací a chodníků, na
kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí,
• 1/2013 – kterým se vydává Tržní řád,
• 1/2016 – o stanovení maximálních cen jízdného v městské
hromadné dopravě na území města Vratimova,
• 1/2019 – kterým se zrušuje Nařízení města č. 1/2011, jímž se
vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikaci nebo
její úsek užít ke stání vozidla za sjednanou cenu.

předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021

Celé znění nařízení naleznete na webových stránkách města
www.vratimov.cz/mesto/vyhlasky-a-narizeni/.
MěÚ
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Sčítání online
do 11. května
Původně vyhlášený termín online sčítání lidu, domů a bytů
2021, o kterém jsme informovali v minulém čísle Vratimovských novin, byl změněn. Podle nových pravidel se můžete po
internetu sečíst až do 11. května. Veškeré informace najdete
na webu scitani.cz. Do stejného termínu potrvá i tzv. listinné
sčítání, to znamená sčítání pomocí tradičního papírového dotazníku. Ten doručí sčítací komisař nebo si ho lze vyzvednout
na kontaktním místě sčítání v provozovně České pošty.
Sčítání lidu, domů a bytů zajišťuje Český statistický úřad.
Účast na sčítání je ze zákona povinná pro všechny osoby, které mají v době sčítání trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dní
na území ČR. Je tedy závazná i pro cizince. Za neplnoleté či
nesvéprávné vyplní dotazník oprávněná osoba. S případnými
dotazy se lze obracet na sčítací infolinku 840 30 40 50 nebo
na emailovou adresu dotazy@scitani.cz.
Zpracování výsledků sčítání 2021 potrvá do konce letošního roku. Zveřejněny budou v roce 2022.
red
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Jak na výsadbu stromů
na vlastním pozemku
Město Vratimov věnuje otázce rozvoje zeleně a zvelebování životního prostředí mimořádnou pozornost. Pro ty, kteří by se chtěli
zapojit třeba výsadbou stromů na vlastním pozemku, přinášíme
příspěvek Nadace Partnerství, ve kterém koordinátorka iniciativy
Sázíme budoucnost radí, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Důležité je ujasnit si priority
Ještě před výsadbou stromu byste si měli ujasnit řadu
věcí, například k čemu má
daný pozemek sloužit a jak
moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si,
jaký bude strom v dospělosti
i jaký bude mít vliv na své
okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné či světlomilné. To
vše je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat
jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru
druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše či vrby
jsou silné alergeny a na jaře byste si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa
hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní
Ameriky, se v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy
nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí
něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků
3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, že váš
pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost
porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních
pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas.
Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší,
včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy
sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.

0<6/,9(&.e6'58å(1Ì+8%(5795$7,029

Uzávěrka červnových Vratimovských novin
je 12. května 2021. Vychází 1. června 2021

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj
výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les.
Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá
se mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech
stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné
souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost
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Na kole dětem s podporou Vratimova
Už podvanácté vyrazí cyklisté v čele s Josefem Zimovčákem
na etapovou cyklojízdu napříč Českou republikou v rámci charitativní akce Na kole dětem. Výtěžek projektu je určen na podporu
onkologicky nemocných dětí. V průběhu prvních 11 ročníků akce
se pořadatelům podařilo vybrat téměř 14,5 milionu korun.
Jelikož první etapa cyklojízdy, která startuje v Hlučíně, povede 2. června Vratimovem, záštitu nad akcí převzal podobně jako
loni místostarosta města Bc. David Böhm. V prostoru před Společenským domem by se měli cyklisté objevit v době mezi 14:45
a 15:15 hodin. V plánu je setkání s představiteli města. Pokud to
epidemiologická situace dovolí, kulturní program před Společenským domem se bude konat v době od 14:15 do 15:30 hodin.

„Zajímavých a krásných míst na našem území je spousta, nemusíme být všichni v jeden moment na jednom místě, a přesto
můžeme podpořit dobrou věc,“ apelují pořadatelé.
(red)

TRASA CYKLOTOUR

7UDVD1DNROHGČWHP þHUYQD±þHUYQD

Josef Zimovčák se svým velocipedem při loňské cyklojízdě Na kole dětem
před vratimovským Společenským domem.
Foto: KS

Peloton cyklotour Na kole dětem urazí letos po slezských, moravských a českých silnicích 1264 kilometrů. Svoji pouť ukončí
12. června v Lanškrouně. Možnost připojit se k pelotonu bude závislá na aktuální epidemiologické situaci. Každý může ale nasednout na kolo sám nebo v menší skupině, ujet nějakou trasu a poslat
finanční částku ve výši ujetých kilometrů na transparentní účet
Nadačního fondu Na kole dětem. Název účtu je Sbírka, číslo účtu
je 107-484410267/0100.

VRATIMOV ĀHUYQD
SURVWRUSĜHG
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Péče srdcem pomůže s péčí o seniory a osoby s handicapem
Moderní medicína často zachraňuje
a prodlužuje životy, bohužel však už neřeší
kvalitu života poté, co je život zachráněn.
Většina seniorů a hendikepovaných ale
touží žít co nejdéle ve vlastním bytě nebo
domě. Co dělat, když to zdravotní stav neumožňuje? Je tu nějaká možnost?
„Ano, je,“ říká ředitelka organizace
Péče srdcem Jana Vávrová. „Tou je služba osobní asistence přímo v domácnosti.
Osobní asistence je pro člověka od 18 let
věku, který potřebuje pomoc druhé osoby,
aby zvládal ty úkony, které by dělal sám,
kdyby neměl žádná omezení či postižení.
Tuto službu poskytujeme již od roku 2015,
podle kapacitních možností 24 hodin denně 7 dnů v týdnu na území města Ostravy
a v přilehlých obcích včetně Vratimova,“
vysvětluje.

V čem vlastně osobní asistence spočívá?
Osobní asistentky poskytují pomoc a podporu při zvládání základních životních
potřeb a situací, jako jsou osobní hygiena,
koupání a používání WC, přesuny na lůžko
nebo vozík. Zajistí dohled k zajištění bezpečí, péči o sebe (oblékání, česání), přípravu a podání stravy, dodržování pitného
režimu včetně dohledu nad užíváním léků,
nakupování, doprovod k lékaři nebo na
úřad či procházku, donášku nákupů a pomohou s dalšími běžnými drobnými úkony
v domácnosti či při smysluplném trávení
volného času.
Výhody osobní asistence spočívají především v tom, že je služba zajišťována
v domácnostech klientů, to znamená v jejich přirozeném prostředí a podle jejich
aktuálních požadavků a potřeb. Asistentky

pomáhají klientům udržet zdravotní stav,
případně ho i zlepšit pomocí aktivizace
a rozvíjením jemné motoriky. V neposlední řadě pak umožňují rodinným příslušníkům seniora nebo hendikepovaného vrátit
se do pracovního života, popřípadě si odpočinout.
„Nedílnou součástí kvalitní služby osobní asistence je komunikace nejen s klientem, ale také s rodinou. Našim klientům
poskytujeme i základní poradenství a aktuálně řešíme jejich potřeby,“ shrnuje Jana
Vávrová.
A jak požádat o služby Péče srdcem?
Stačí zavolat na tel. číslo 777 147 587
nebo napsat na e-mail reditelka@pecesrdcem.cz. Ceník služeb a další podrobnosti
najdete na webu www.pecesrdcem.cz.
Péče srdcem

květen 2021
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Vratimov zavádí Mobilní Rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

vratimov.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Majitelé zvířat

Nabídky místních obchodů

Rodiny s dětmi

Senioři

Nevidomí a slabozrací

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Souhlas
se zpracováním osobních
Vratimovské
novinyúdajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

květen 2021

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: město Vratimov, IČ 00297372, se sídlem Frýdecká 853/57,
Vratimov, zpracovával moje osobní údaje
v rozsahu
jméno a příjmení, bydliště, pohlaví, rok narození
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb
za účelem
prokazatelného poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
využívání služeb komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a
ZmapujTo (dále jen partneři); přes Mobilní Rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu
vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních
služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.
na dobu zapojení obce do komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas.
Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
město Vratimov, IČ 00297372, se sídlem Frýdecká 853/57, Vratimov
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Renáta Mičulková, telefon: +420595705911, email: miculkova@vratimov.cz
Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas, kterým
je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude
zpracovatelem osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas
(systém je obcím poskytován na základě smlouvy). Poskytnutí buď telefonního čísla nebo e-mailové adresy je povinné,
poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, resp. po dobu zapojení obce do komunikačního
ekosystému Mobilní Rozhlas, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude
moct efektivně dostat přes Mobilní Rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
své údaje změňte v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
zvolte možnost smazání profilu (odebrání účtu) na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
souhlas můžete odvolat paušálně nebo pro jednotlivé obce v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v
mobilní aplikaci
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
bližší informace včetně formuláře jsou dostupné na www.uoou.cz
ZVLÁŠTNÍ:
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a jeho partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje
pro tento účel zpracovávány.
Není-li výše uveden způsob využití Vašich práv, můžete kontaktovat e-mailem pověřence správce nebo zpracovatele.
V ________________________ DNE________________________
PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
Podmínky pro příjemce informací naleznete na adrese: samosprava.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-prijemci-informaci

květen 2021
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Zprávy ze školní družiny Základní školy Datyňská

Vítání jara a jarní Pozdrav zdravotníkům
V únoru se uzavřely brány
škol i těm nejmenším dětem
prvního a druhého ročníku. Ve
školní družině Základní školy
Datyňská jsme proto uvažovali,
jak jim pobyt doma zpříjemnit
a jak je vtáhnout zpět do centra
dění. Naším cílem bylo rozptýlit děti v době distanční výuky
a dostat je ven.
Jelikož za měsíc mělo nastat
jaro, ubíraly se naše myšlenky tímto směrem. Chtěli jsme
zachovat tradice a zvyky, které děláme s dětmi při běžném
provozu. A tak nás napadlo,
že letos to pojmeme netradičně. Vítání jara jsme uskutečnili prostřednictvím kouzelného
stromu víly Jarněnky. Prostor
před školou se změnil v malé
výstaviště. Strom víly Jarněnky
byl zaplněn obrázky a výrobky
dětí, které upoutávaly pozornost
kolemjdoucích a zpříjemňovaly
čekání na nadcházející příchod
jara a velikonoční svátky. Výrobky a obrázky vznikaly za
podpory rodičů a třídních učitelů naší školy, kteří prostřednictvím on-line výuky v rámci
výtvarné výchovy či pracovních činností své děti do těchto
družinových akcí zapojili.
Na vítání jara navazovala
další družinová akce, tak zvaná
druhá výzva s názvem Pozdrav
zdravotníkům. Tato akce měla
dobrovolně charitativní ráz.

Ředitelka ZŠ Datyňská Darja Kuchařová s děkovným listem v ruce při
předávání darů zdravotnickému personálu FNO. Do přípravy dárečků se
zapojily spolu s dětmi také rodiče, vedení i zaměstnanci školy.

Obrázky dětí ze ZŠ Datyňská ozdobily vchod do covidového oddělení Fakultní nemocnice Ostrava i jeho jednotlivá pracoviště.

Naše jarní poselství bylo inspirováno velikonočními svátky

Mezi dárečky nechyběl symbolický dort.

a chtěli jsme jeho prostřednictvím především poděkovat

zdravotníkům a dalším lidem
v první linii, kteří se o nás starají a bojují o naše životy v nemocničních zařízeních.
Děti zdravotníkům nakreslily
povzbuzující obrázky a vytvořily přáníčka pro radost. Zaměstnanci školy spolu s rodiči ještě
připravili velikonoční pohoštění, které bylo společně s obrázky dopraveno na oddělení
intermediární péče covidového
pracoviště ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Zdravotníky naše snaha nadchla, slova
staniční a vrchní sestry z tohoto
pracoviště hovoří za vše.
Cituji: „Moc děkujeme, je to
úžasné a vážíme si toho, že jste
si na nás vzpomněli. O to více,
že jde o děti a jejich obrázky,
které nám udělaly obrovskou
radost. PS: Milé děti, vaše nádherné obrázky každý den potěší
nejen nás, ale i pacienty, kteří
jsou u nás hospitalizováni“.
Myslíme si, že obě akce splnily svůj účel a v budoucnu
bychom v nich rádi pokračovali. Ukázaly nám také, že to, co
s dětmi děláme, má smysl.
Za organizační tým:
Bc. Alena Slonková
vedoucí Školní družiny
ZŠ Datyňská
Simona Konvičná
odloučené pracoviště
ZŠ Horní Datyně

Před ZŠ Datyňská vítal letos jaro krásně zdobený kouzelný strom víly Jarněnky. Snímky: ZŠ Datyňská
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Vratimovské kříže a boží muka. Víte o nich víc?
Přinášíme další snímky pamětních křížů stojících na území
města Vratimova a několik informací, které nám k tomuto tématu
zaslala vratimovská lékařka Markéta Maršálková.
„Hodně křížů opravoval a udržoval pan Oliver Blšťák, bydlící
v Horních Datyních, nyní už starší pán,“ napsala v e-mailu zaslaném do redakce naše čtenářka. „Kříž pod lipami u polní cesty
(ul. Sokolská – pozn. red.) mezi ulicemi na Hermaně a Hřbitovní
jsme před asi 20 lety nechali postavit s manželem na našem pozemku. Kdysi tam stával, později byl vyvrácen vandaly a zlikvidován v době socialismu. Tento nový kříž nám pomohl umístit,

zabetonovat a později i opravovat kameník Martin Badura, často
i nezištně. Možná také prováděl opravy i dalších křížů, proto jsou
tam ty pozdější letopočty. Patří mu za to velký dík,“ uvedla Markéta Maršálková.
Seznam drobných sakrálních staveb na území města zveřejněný v minulých číslech Vratimovských novin je třeba rozšířit ještě
o jednu položku – kamenný pamětní kříž stojící ve Vratimovské
ulici u křížení s ulicí Přespolní. Upozornil na něj historik Šenovského muzea Vladimír Kuchař.
red

Kamenný kříž s puncem starobylosti a bohatou řezbářskou výzdobou v ulici Frýdecké u křížení s ulicí Adámkovou. Nechybí u něj ani ochranný kovaný
plůtek. Na zadní straně kříže lze najít nápis: „Fundator Jan Vašíček a Barbara Manželka jeho 1877.“ Nad hlavou Ježíše se nachází tradiční latinská
zkratka INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). Snímek tohoto kříže lze najít i v rukopisu knihy vratimovského
kronikáře Albína Dobeše Kniha o Vratimově z roku 1947. Píše se tam o něm: „Kamenný kříž u usedlosti č. 5 postavili fundamentoři (zakladatelé) Jan
a Barbora Vašíčkovi v roce 1877. Tito zbožní manželé věnovali značný náklad na postavení a úpravu kříže.“

Pamětní kříž u křížení ulic Na Popinci a Na Příčnici za transformovnou společnosti ČEZ distribuce není snadné najít. Skrývá se na málo navštěvovaném nenápadném místě v záplavě neudržované zeleně. Prostor před ním je ale vysekán, uklizen a nechybí tu ani vázička s květinami. Když přistoupíme
blíž, můžeme si přečíst nápis „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus“ a pod ním rok 1945. Samotný kříž upevněný na kamenném těle je dřevěný s pravděpodobně odlévanou kovovou figurkou Ježíše.

květen 2021

Velký kamenný pamětní kříž stojí uprostřed
zeleného trojúhelníku ve stínu dvou nevelkých
stromů přímo na styku ulic Na Příčnici a Břízkové. Najdeme na něm nápis: „Kdo s Kristem
žije, umírá, ráj věčný se mu otvírá“. Níže je zaznamenán rok 1937.
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Neúprosný zub času ho vychýlil ze svislé polohy, stejně jako kovaný plůtek, který ho má ochraňovat.
Kamenný pamětní kříž v křižovatce ulic Na Zadkách a Okrajové je útlý a vysoký a vedle ukřižovaného Ježíše a zpodobnění Panny Marie jsou na něm tři nápisy. Tabulka s písmeny I.N.R.I (latinská
zkratka pro Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský) na vrcholku
kříže je jasně viditelná, ostatní jsou však sotva čitelné. Nápis na zadní straně památky jsme rozluštili jako: „Nákladem Jana Kavky a Barbory, manželky jeho“. Na boční straně je umístěn biblický
citát: „Chce-li kdo za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj mne! Mt. XVI.24“.

Skromný kamenný kříž lze najít v Sokolské ulici pod vzrostlými
lipami v úseku mezi ulicemi Na Hermaně a Hřbitovní. Podle
dvou otvorů na přední straně lze soudit, že na něm byla kdysi
upevněna tabulka s grafickým prvkem nebo psanou informací.
Dnes kříž zdobí pouze nápis na podstavci: „Odpočívej v pokoji!“. Komu je věnován? Jak informovala vratimovská lékařka
Markéta Maršálková, kříž byl v minulosti zničen vandaly a v
dobách socialismu odstraněn. Před asi 20 lety ho nechali na
svém pozemku obnovit manželé Maršálkovi.

Druhý z datyňských kamenných křížů, který chyběl v seznamu památek v březnovém
vydání Vratimovských novin. Upozornil nás na něj historik Šenovského muzea Vladimír Kuchař. Kříž stojí ve Vratimovské ulici u křížení s ulicí Přespolní, nedaleko
datyňské školy. Zdobí ho biblický citát „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil.
Mat. 27. 46.“. Na jeho podstavci najdeme nápis: „Fundatořy Anton & Anna Kubina
1889.“
Foto: KS
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Osvobození, jak jej zachytil ve své Knize o Vratimově kronikář Albín Dobeš

Šestileté ujařmení od německého tyrana skončilo
Už druhým rokem nám epidemická situace znemožňuje důstojně oslavit konec
druhé světové války. Když nejde slavit, lze
si alespoň připomenout. Třeba s dlouholetým kronikářem a autorem Knihy o Vratimově Albínem Dobešem, který podal snad
nejpodrobnější svědectví o průběhu oněch
dnů na území našeho města.
Chvíle plné strachu a naděje
„Nejtěžší chvíle v obci naší nastaly dne
1. května v úterý odpoledne a večer,“ začíná popis květnových událostí roku 1945
Albín Dobeš. „Již od rána blížila se ruská
vojska k naší obci směrem od Hrabové ze
západu a od Kunčic ze severu. Odpoledne
ustupovala již německá frontová vojska
Vratimovem. Zmocnila se jich nervosita
a panika. Fronta stála již na řece Ostravici
a v Kunčicích. Po 2. hodině odpoledne byl
Němci vyhozen do povětří most, spojující Hrabovou s Vratimovem, v roce 1943
vystavěný. Na trati ostravsko-frýdlantské
byly zničeny a vyvráceny všechny telegrafní tyče na trať a dráty zpřetrhány.
Kancelářské zařízení a telegrafické a telefonické přístroje v nádražní budově byly
rozbity a zničeny. Pohled na toto dílo zkázy byl zdrcující. Kolejnice zpřehýbány,
vytrhány a náložemi polámány, strážní
budka s výhybkami demolována a zařízení zničeno. Občanstvo v úzkostném očekávání uchýlilo se do sklepů. Život v obci
úplně ustal,“ popisuje kronikář.
„A tak nastal večer 1. května 1945, kdy
obec naše byla po šestiletém ujařmení od
německých tyranů osvobozena. Zdejší
Němci odstěhovali již dříve své rodiny
do západních Čech a oni sami nastoupili vojenskou službu koncem dubna u
‚Volkssturmu‘. Až na několik málo jedinců se ztratili všichni.
Němečtí frontoví vojáci ustupovali kol
zdí domů směrem k Řepištím. Kolem 3.
hodiny odpoledne přešli první Rusové Ostravici v úseku na kamenci u hotelu ‚Ostravice‘ na vratimovský břeh z Hrabové
za pomoci našich občanů, zejména Karla
Mandoka. Večer po 8. hodině probojovala se statečná ruská vojska do Vratimova,
a to z části od Hrabové a hlavní tankový
oddíl od Kunčic. Ve 20.10 hodin dopadly
první rány z tanků na starou školu č. 60.
Škola dostala 9 zásahů. Zápalnou střelou
byla zapálena kůlna u školy. Po úplném
setmění zahájili Rusové útok na Vratimov. Svedena byla prudká bitva u vstupu do obce u hřbitova a pak u křižovatky
z Hrabové u náměstí před obchodem Štěpána Pavlického. Nebyla dlouhá a Němci
byli v ní poraženi a dali se na útěk směrem
k Řepištím a Horním Datyním. Ihned poté

vjely na náměstí před školou ruské tanky,
obyvatelstvo vylezlo ze sklepů a nadšeně
ruské vojsko zdravilo. Bylo to radostné
uvítání slovanské armády, která naši obec
osvobodila.
O půl deváté hodině večer dosáhly ruské tanky orlovny (katolický dům) na kopci
a po krátké zastávce dojel první obrněný
vůz do Adamusovy doliny (před statek č.
77), kde se zastavil, protože byl napaden
německými pancéřovými pěstmi,“ píše
Dobeš.
Smrt nešetřila ani místní
„Mírně pršelo. Po příchodu Rusů začínal v obci ruch, ruch mladých chlapců,
kteří se k nim připojovali a pronásledovali prchající Němce. Hlídkovali a snažili
se pomáhat ruské armádě. V této činnosti

Pomník před Společenským domem, věnovaný
obětem 2. světové války.
Foto: KS

vynikli zejména Josef Adamus, četař v záloze, jako vedoucí bojové skupiny, Rudolf
Šodek, Josef Hrdý, Josef Fajkus, Jaroslav
Bezruč, Gabriš a Zdeněk Klega,“ popisuje
kronikář a vyzvedává odvážný čin Viléma
Košťála, občana Podlesí, který dopomohl
lstí dostat do ruského zajetí německé vojáky i s jejich velitelem a zabránil tak boji
o tuto část obce.
„Celou noc z 1. na 2. května se v obci
střílelo a bojovalo. Hřměla děla a domy se
otřásaly. Četné domy byly značně střelami poškozeny, okna rozbita, střechy proděravělé, zdi probourány. Ráno, ještě za
střelby 2. května, kdy byl nepřítel vyháněn
z polí a lesů, okolo šesté hodiny stála skupina občanů před hostincem Paskovského
č. 36. Egon Paskovský, vykloněn z okna

světnice a pod oknem stáli na cestě mezi
jinými Karel Bardoň a František Sabela,
spolu rozmlouvajíce. Najednou přiletěl
granát, narazil do země těsně u nich, vybuchl a zabil všecky tři jmenované.
2. května ráno naskytla se příležitost
bojové skupině četaře Josefa Adamuse
pomoci Rusům v pronásledování Němců. Těchto bojů byli účastni hlavně Vilém Choleva, Emil Bezruč, Rudolf Šodek,
Albín Kusák, Jaroslav Bezruč, Bohumil
Kroček, Boh. Bednář, Boh. Valčák, Josef
Fajkus, Karel Frydrych, Oldřich Šodek,
Mirek Blahut, Rudolf Lenert se synem,
Adolf Budín, Josef Hrdý, Zdeněk Klega
a Alois Adamus.
Dne 3. května 1945 žádal Josef Skopal
se skupinou asi pěti mužů o pomoc. Měli
vyvěšeny na domech československé
a ruské vlajky a němečtí vojáci tyto domky
ostřelovali. Pomoc jim byla vyslána a cestou se ke skupině připojili Eduard Sklář
se synem Milanem, na ‚Zadkách‘ se připojili Adolf Budín a M. Kula a od Podlesí
se připojili Rusové. Pod vedením ruského
kapitána se vydala skupina k prohledávání
terénu. Na louce pod hůrkou dostali se do
prudké německé kulometné palby, při níž
padli Milan Sklář, Josef Skopal a Adolf
Budín. Pak byly v naší obci osvobozovací boje skončeny, neboť Němci se stáhli
směrem k Sedlištím,“ podává svědectví
Albín Dobeš.
Škody byly menší díky počasí
„Místní Němci ani německé armády
v naší obci se nedopustili žádného násilí
na občanstvu. Zabit při ústupu nebyl z občanů nikdo. Několik málo Němců – civilistů, kteří zůstali v obci, bylo zajištěno i s
německým lékařem. Naše obec měla při
všem ještě štěstí, že při průchodu fronty
bylo nepříznivé počasí, znemožňující leteckou činnost. Jinak se místa, která měla
být dobývána, dříve bombardovala letecky, a to způsobilo veliké materiální škody
i ztráty na lidských životech. Nebýti nepříznivého počasí, mohla býti obec těžko
poškozena,“ uvádí zajímavý detail.
„Dne 2. a 3. května valily se obcí po
všech silnicích takové mohutné proudy
ruských vojsk, že občanstvo nevycházelo
z úžasu. Cesty od Bartovic, Kunčic i Hrabové byly po dlouhé hodiny zaplaveny
mohutnými řadami šedi uniforem, tanků,
děl, automobilů a vozů tažených koňmi.
Byla to úžasná síla armády, pochodující obcí dva dny, která vzbuzovala obdiv
a byla občanstvem vítána a pozdravována,“ opěvuje osvoboditelské jednotky Albín Dobeš.
Mezititulky VN
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K fotbalovému spolku FC Vratimov se přidružil Městský fotbalový klub Frýdek-Místek, a. s.

Do Vratimova se vrátí třetí liga!
Pokud vláda umožní v rámci rozvolňování protipandemických opatření rozjezd
nižších fotbalových soutěží, budeme ve
Vratimově po dlouhých dvaceti letech opět
chodit na třetí nejvyšší fotbalovou ligu! Po
eskalaci sporů se stejnojmenným fotbalovým zapsaným spolkem se do Vratimova
stěhuje účastník Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL), Městský fotbalový klub
(MFK) Frýdek-Místek, akciová společnost.
Současnou sezonu, pokud se bude dohrávat, dokončí původně frýdecko-místecký
klub ve svém novém vratimovském útočišti ještě pod svým současným názvem, tu
příští, která by měla začít 1. července 2021,
už ale bude nastupovat jako FC Vratimov,
a. s. Změnu názvu, stejně jako udělení statusu přidruženého klubu k současnému
vratimovskému fotbalovému oddílu FC
Vratimov, z.s., oficiálně schválil 6. dubna
Výkonný výbor Fotbalové asociace České
republiky.
V praxi to znamená, že po rozjezdu nižších fotbalových soutěží se budou ve Vratimově hrát v souhrnu tři soutěže mužů –
MSFL, krajská 1. A třída a Městský přebor
Ostrava. O kategoriích mládeže se zatím
ještě jedná. MSFL se ve Vratimově hrála
naposledy v sezóně 2001/2002.
Motivace pro odchovance
K důvodům přidružení MFK FrýdekMěstská

knihovna
VRATIMOV

Na hřišti FC Vratimov bude hrát třetiligový tým.

-Místek, a. s., k fotbalovému klubu FC Vratimov, z. s., se na klubovém webu vyjádřil
předseda vratimovského fotbalu Tomáš
Klejnot.
„S ohledem na situaci ve frýdecko-místeckém fotbalu a pandemii koronaviru jsme
za spolupráce s městem Vratimov povolili
klubu MFK Frýdek Místek, a.s., využívat
naše tréninkové plochy a zázemí. Během
této doby jsme se důkladně seznámili se situací v MFK Frýdek Místek, a.s., a po několika jednáních s Janem Lokajem, předsedou
správní rady frýdecko-místecké fotbalové
akciové společnosti, jsme dospěli k závěru,
že sdružením našich dvou klubů mohou obě
strany profitovat.
Podstatou spolupráce by především mělo
být vybudování silné a konkurenceschopné
mládeže včetně dorosteneckých kategorií.
Jsme přesvědčeni, že nově nastolená spo-

Foto: FC Vratimov

lupráce mezi naším klubem, MFK Frýdek
Místek, a.s., a městem Vratimov bude pro
rozvoj fotbalu ve Vratimově klíčová, jelikož se v novém areálu města bude hrát 3.
liga, což by pro naše odchovance a hráče
mělo být skvělou motivací do budoucna,“
uvedl Tomáš Klejnot.
Spolupráce s perspektivou
S optimismem hledí do budoucna také
předseda MFK Frýdek Místek, a.s., od nové
sezony tedy již FC Vratimov, a. s., Jan Lokaj. „Osobně se teď moc těším na vzájemnou spolupráci s lidmi z Vratimova, s tamním městem a také s místním fotbalovým
spolkem. Věřím, že z toho všeho uděláme
jeden dobře fungující klub,“ poznamenal ve
svém vyjádření pro tisk.
David Huser
sekretář FC Vratimov

Městská knihovna Vratimov a Místní knihovna Horní Datyně

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
nařízení vlády č. j. MZDR 15757/202047/MIN/KAN povolilo od pondělí
12. dubna provoz knihoven v omezeném
režimu. Těšíme se proto na vaši osobní
návštěvu. Respektujte, prosím, níže uvedená opatření:
• při vstupu do budovy si nasaďte
ochranu úst a nosu a dezinfikujte
ruce (dospělí musí mít nasazeny respirátory, děti od 2 do 15 let chirurgické
roušky, děti do 2 let mohou být bez
ochrany úst a nosu),
• dodržujte doporučené rozestupy 2 metry,
• počet osob na oddělení je omezen
(1 osoba na 15 m2 plochy včetně knihovnic v provozu), tj. v knihovně ve
Vratimově 6 osob, v knihovně v Horních Datyních 3 osoby,
• počítače lze využít pouze v nezbyt-

ných případech pro tisk důležitých
dokumentů,
• veřejný internet nebude prozatím k dispozici,
• upomínky začneme posílat v květnu.
Pro děti máme v MěK Vratimov připravené k vypůjčení nové tematické baťůžky:
• Princezny
• Policie a hasiči
• Hodiny
• Logopedie
• Doktor
Sledujte naše webové stránky www.
knihovna-vratimov.cz, kde průběžně informujeme o aktuálních podmínkách provozu, nebo náš nový facebook
https://1url.cz/MzceL – starý facebook
už není funkční! Knihovnický facebook
MK Horní Datyně: https://1url.cz/yzcQP.

Aktuální půjčovní doba knihovny
Vratimov:
po, čt 9–12, 13–18, út 9–12, pá 13–16.
Horní Datyně:
pondělí 14–17, pátek 9–12.
Městská knihovna Vratimov
Marika Zajíčková

Knižní novinky v Městské knihovně Vratimov.
Foto: MěK Vratimov
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Tenisový klub také letos pořádá letní
tenisové kempy pro vratimovské děti
Také v letošním roce se podařilo vratimovskému tenisovému klubu získat z evropského sociálního fondu EU
v rámci projektu Příměstské tenisové tábory dotaci na pořádání příměstských tenisových kempů o letních prázdninách, které se vloni setkaly s velmi příznivým ohlasem
rodičů i dětí. Také letos proběhnou tenisové kempy ve
čtyřech pětidenních turnusech, a to ve dnech 12.–16. července, 19.–23. července, 9.–13. srpna a 16.–20. srpna denně od 7:30 do 16:30 hodin.
Děti budou mít denně až čtyři hodiny tenisu pod vedením zkušených trenérů a jejich asistentů, stejně tak bude
věnován prostor na rozvoj technické a fyzické přípravy
sportovce. Vedle hry na kurtu se děti jako každoročně mohou těšit na různé aktivní hry, doplňkové aktivity a další
sporty
Tenisové kempy jsou určeny i pro děti, které nemají
s tenisem zkušenost a rodičům vyřeší problém s umístěním dětí během letních prázdnin. Díky získané dotaci je
cena týdenního kempu pro rodiče velmi příznivá. Více
informací k těmto tenisovým kempům získáte na www.
tenisovekurtyvratimov.cz nebo na tel. 603 550 580.
Markéta Rájecká,
člen výboru TC Biocel Vratimov

Snímek z loňských prázdninových tenisových kempů.

Foto: TC Biocel Vratimov

Kronika města Vratimova, část 107, rok 1950
Státní matriky
Od 1. ledna t. r. byly zřízeny a založeny
státní matriky. Farní úřady všech nábož.
církví byly zbaveny povinnosti vésti matriky a tento úkol převzal stát, tudíž Místní národní výbory. Prvním matrikářem u
MNV byl Radou ustanoven Dobeš Albín,
a první zapsané narozené dítě do matriky
je Zdenka Grobařová, narozena 16. ledna
1950 z domu čís. 438.
Rovněž první občanský sňatek uzavřel
Jan Slíva, tajemník MNV s Boženou Vašíčkovou, úřednicí MNV dne 14. ledna
1950.
Taktéž první zemřelý je zapsán Eduard
Šodek, nar. 17. února 1888. Zemřel 13.
ledna 1950.
Pro konání občanských sňatků instalována vkusná a důstojná obřadní síň v učňovské škole, kde dříve byla škola německá u strouhy. Později do této budovy
přesídlil i Místní národní výbor. Zásluha
o zřízení sňatkové obřadní síně patří plnou mírou Josefu Vavrečkovi, předsedovi
MNV. Sňatky novomanželů provádí předseda MNV a matrikář.
Postavení radnice
V lednu bylo opět v Radě MNV jednáno
o postavení radnice, která pro vzrůstající
počet obyvatel ve Vratimově je nutná, jelikož dosavadní umístění v národní škole
naprosto nevyhovuje.

Tělocvičná jednota Sokol
5. února na valné hromadě tělocvičné
jednoty SOKOL byla tato jednota pojmenována na Závodní sokolskou jednotu
Vratimovských papíren.
Studny na vodu u Dulňáku
Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, nár. podnik, postavily na pokraji
lesa „Dulňáku“ a v jeho blízkosti studny
pro zásobování vodou blízkého tábora
mládeže , kde je ubytováno na 2.500 osob,
kteří přijeli ze všech částí republiky k budování Nových hutí.
Ustavení přípravného výboru
pro založení Jednotného zeměděl.
družstva
V březnu byl založen přípravný výbor
pro založení Jednotného zemědělského
družstva s těmito členy:
Slíva Josef, kovozemědělec s 2,92 ha půdy
Kubala Frant. – „ –
1,78 – „ –
Kuča Boh.
0,60 – „ –
Piskoř Štěpán
0,95 – „ –
Drahaňovský Boh., zahradník
Šodková Marie z čísla 348 0,48 – „ –
Kogut Stanislav
0,28 – „ –
Michenka Frant.
3,00 – „ –
Adamus Josef
0,49 – „ –
Pastor Václav
1,23 – „ –
Kupka Eduard
0,14 – „ –
Vašíček Leopold z čís. 114 5,00 – „ –

Celková výměra činí asi 17 ha zemědělské půdy.
Na výzvu MNV pomáhalo velmi účinně
při jarních, žňových i sklizňových prací u
zemědělců i na statku vítkovických železáren.
Zakoupení autostříkačky pro místní
požární sbor
Koncem května byla Místním národním
výborem zakoupena autostříkačka s celou
výstrojí pro hasičský sbor městyse Vratimova a dne 16. 7. se konala slavnost trvání
40 let hasič. sboru ve Vratimově a autostříkačka za patronátu MNV předsedou Vavrečkou Josefem, který má veliké zásluhy
o pořízení moderní stříkačky, předána svému účelu.
Likvidace starých domků
V létě byly se schválením, MNV zbourány staré, již neobyvatelné domky, a to:
Kaloče Antonína čís. 120 a Pavlického
Štěpána čís. 39.
Zvolení předsednictva komunál.
podniků
V srpnu zvoleno předsednictvo komunálních podniků, a sice: Glac Antonín,
Přeček Jaroslav, Kosňovský Jan, Mlýnek
Emil a Vlast. Pouchlý.
(pokračování příště)
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Kniha Krajina regionu Slezská brána

CITY GALLERY OSTRAVA – GALERIE VENKU

Koncem loňského roku byla z inciativy dobrovolného svazku obcí dokončena sazba knihy Krajina regionu
Slezská brána. Týká se všech obcí té
části Slezské brány, která se nachází
mezi městy Ostrava, Frýdek-Místek a Havířov. Konkrétně jde o území měst Vratimov, Šenov a Paskov
a území obcí Sviadnov, Václavovice,
Řepiště, Sedliště, Žabeň a Kaňovice.
Všichni jejich starostové se na počátku letošního roku rozhodli, že nezůstane pouze u sazby, která je v podstatě elektronickou formou knihy, ale že
z obecních rozpočtů profinancují také
její klasické fyzické vydání. Tak se
stalo v průběhu března, kdy se kniha
dostala i na jednotlivé obecní úřady.
V úvodní kapitole nabízí čtyřčlenný kolektiv autorů textů a fotografií
pracující pod vedením Jana Lenarta
z Ostravské univerzity stručné historické přiblížení prapůvodního vývoje krajiny včetně začlenění vzniku
uhelných vrstev tolik významných
pro ještě nedávný život mnoha oby-

vatel Ostravska. Pokračováním je
vysvětlení vlivů člověka na krajinu,
a to s konkrétními příklady jejich důsledků. Hlavní část je však věnována
krajině jednotlivých obcí, kterou lze
chápat jako jakýsi jejich zkrácený přírodopis. V závěru nechybí slovníček
pojmů vysvětlující některé náročnější
odborné výrazy.
Kniha navazuje na publikaci Příroda regionu Slezská brána z roku
2015. Ta však přibližovala více jednotlivé přírodní lokality bez ohledu
na hranice obcí. Obě publikace se
proto navzájem vhodně doplňují, což
je potvrzeno i podobným grafickým
zpracováním.
Pro zájemce je kniha Krajina regionu Slezská brána o rozsahu 54 stran
formátu A4 s pevnou vazbou a s bohatou fotografickou dokumentací
(144 fotografií) k dostání za cenu 120
Kč v pokladně Kulturního střediska
nebo na sekretariátu MěÚ.
Miroslav Lysek
koordinátor vydání knihy
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BLAHOPŘEJEME
Nezáleží na tom, co je za námi...
Všechno, o co se musíme starat, je
přítomnost a budoucnost.
Dne 21. května 2021 oslaví pan

Arnold Ptasznik
90. narozeniny. Hodně zdraví mu přeje
manželka Dana a synové s rodinami.

VZPOMÍNÁME
Stále vás ve svých srdcích máme
a vzpomínáme.
Dne 9. května vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás opustila
paní

Jiřina Plachtová
a 25. května 13. výročí, kdy nás opustil
pan

Jaroslav Plachta.
S láskou vzpomínají synové Rostislav
a Radim s rodinami.
Dne 8. května 2021 uplyne 30 let
od úmrtí paní

Marie Pituchové
Dne 15. května 2021 uplyne 40 let
od úmrtí pana

Jaroslava Adamuse.
Zároveň jsme si dne 17. ledna
připomněli jeho nedožitých 100 let.
Dcera Ludmila s rodinou.

a 1. července 2021 uplyne 25 let
od úmrtí jejího manžela,
pana

Františka Pituchy.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 14. května 2021 si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí
paní

Kdo byl milován, není zapomenut.

Boženy Kolderové.

Dne 31. května 2021 si připomeneme
4. smutné výročí, kdy nás opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan

S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou rodina Kolderova,
Krupova, Bučkova.

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Emil Poloch.

červen 2021
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Představujeme: Knihovna

Dotazník sociálních služeb

Stavba kanalizace ukončena

Úpravy dopravního značení ve Vratimově
Pro usnadnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci provedlo město Vratimov, popřípadě v nejbližší
době ještě provede, některé úpravy dopravního značení.
Na základě podnětů občanů bude horní
část ulice Polní opět obousměrná. Naopak
v ulici Na Vyhlídce směrem k obchodu
s potravinami Hruška byla po letech znovu
vytvořena jednosměrka, čímž zde vznikne
de facto kruhový objezd. Důvodem této
změny byly časté kolizní situace při výjezdu a parkování v této ulici. V křižovatce
ulic Na Hermaně a Sokolské bylo doplněno zrcadlo, které zpřehlední příjezd z ulice
Sokolské.
Poslední záležitost se týká úpravy dopravního značení u vjezdů do města. Příslušné cedule byly upraveny, posunuty,
případně navázaly na okolní obce a byly
sjednoceny názvy místních částí.
Veškeré změny dopravního značení byly
projednány a odsouhlaseny s Policií České
republiky, jak ukládá legislativa.
Dále na základě podnětu stavební a dopravní komise bude zpracováno dopravní
značení a usměrněno parkování v ulici
Nádražní u železničního přejezdu, kde
nebudou nadále moci parkovat kamióny,
kterých tam mnohdy stojí i několik. Tato
komunikace není odstavným parkovištěm
pro tahače či návěsy.
Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic
a údržby obecního majetku

K vyšší bezpečnosti na křižovatce ulic Na Hermaně a Sokolské přispěje instalace zrcadla.

Před potravinami Hruška v ulici Na Vyhlídce je nově vyznačená jednosměrka.

Foto: MěÚ

110 let Sboru dobrovolných hasičů Vratimov
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně! V červnu letošního roku uplyne 110 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
ve Vratimově. V neděli 9. května si
vratimovští „lidé svatého Floriána“
připomněli toto výročí na slavnostní bohoslužbě v římskokatolickém kostele sv.
Jana Křtitele ve Vratimově, kterou pro ně
sloužil místní farář P. Mgr. Adrian Wykręt.
Atmosféru obřadu umocnily delegace bratrských hasičských sborů z Horních Datyň,
Václavovic, Řepišť, Hrabové, Radvanic

a Havířova, které přijely ve slavnostních uniformách a s hasičskými prapory. Pozvání na bohoslužbu
přijal starosta města Vratimova Bc.
Martin Čech.
Historie vratimovského sboru
dobrovolných hasičů sahá do roku 1910.
Právě tehdy byla totiž podána první žádost
o povolení ke zřízení sboru dobrovolných
hasičů v Ratimově, jak se naše obec jmenovala do roku 1924, kdy byl její název
změněn na současný Vratimov. Žádost
však byla tehdejšími rakousko-uherskými

úřady zamítnuta s tím, že v obci již působí
hasičský sbor německý. Ratimovští občané se přesto svého záměru na zřízení českého hasičského sboru nevzdali a už v následujícím roce uspořádali dne 25. května
na výzvu místního učitele Karla Gardelky
schůzi v hostinci Josefa Šodka, na které
podpořilo 26 přítomných občanů hlasováním vznik sboru. Na základě žádosti
odeslané C.K. zemské vládě v Moravské
Ostravě pak Policejní komisařství v Moravské Ostravě povolilo podle výnosu
pokračování na str. 6
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Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Městská knihovna Vratimov
Město Vratimov je zřizovatelem
šesti příspěvkových organizací. Jde
hlavně o vzdělávací a volnočasová
zařízení, k nimž neodmyslitelně patří
i oáza moudrosti, lidských příběhů,
fantazie a zvídavé mysli – Městská
knihovna Vratimov. S její dnešní
podobou, úspěchy a plány nás seznámila její ředitelka, Mgr. Hana Pščolková.

Výborná spolupráce s městem
Vratimovem se nejvíc projevila
v případě budování nových prostor
knihovny v Horních Datyních, kde
konečně můžeme začít fungovat na
sto procent.

Jaké jsou vaše plány na následující léta? Jaké projekty byste chtěli
uskutečnit za přispění města, popřípadě z prostředků získaných z jiných zdrojů? Opakovaně se mluví
Začněme od zázemí městské knihovnapříklad o stěhování knihovny do
ny. Kolik využíváte prostor a kde?
objektu
Nákupního střediska. Proč
Městská knihovna Vratimov je
toto
stěhování
a v jakém časovém
umístěna ve vratimovském Spolehorizontu
je
případně
reálné?
čenském domě a plocha knihovny
Do budoucna se musíme zaměřit
pro uživatele činí 99,2 m2. Naštěstí
hlavně na změnu knihovního sysmáme sklad, kam můžeme umístit
Mgr. Hana Pščolková ve svém knižním království.
tému. Cílem je splnění moderních
knihy, pomůcky k besedám, archiv
Foto: MěK Vratimov požadavků na systém nové generace,
a všechno to, co by v půjčovně přezajištění kompatibility s nejnovějšíPřestože byl rok 2020 poznamenán kokáželo. Nákup a zpracování nových
knih probíhá v knihovně v Paskově, neboť ronavirovou krizí, evidovali jsme 22 727 mi technologickými parametry a zároveň
prostorové možnosti vratimovské knihov- vypůjčených dokumentů. Registrovaných zachování kontinuity stávajících služeb.
máme 609 uživatelů, z toho 189 dětí do Nový systém by měl reflektovat zvyšující
ny nám to již neumožňují.
Důležité je vysvětlit, že Městská knihov- 15 let. Vzhledem k tomu, že knihov- se uživatelské nároky na on-line knihovna Vratimov je knihovnou pověřenou vý- ny fungují v režimu 7/24 (7 dní v týdnu, nické služby. Bude to finančně, časově
konem regionálních funkcí pro knihovny 24 hodin denně), neboť prostřednictvím a hlavně pracovně velmi náročná záleživ Paskově, Řepištích, Horních Datyních, webové stránky si knihy můžete vyhledat, tost, protože se to týká opět všech našich
Žabni a Oprechticích, se kterými tvoříme rezervovat nebo prodlužovat výpůjčky, knihoven. Velkou část nákladů by mohl
jednotný celek. Na činnost svých knihoven evidujeme také 2995 přístupů do našeho pomoci uhradit projekt Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihozasílají obce Paskov, Řepiště a Žabeň do- on-line katalogu.
O tom, že je o čtení mezi dětmi zájem, ven (VISK) 3.
tace, které jsou součástí rozpočtu Městské
Pokud se týká stěhování do objektu Náurčitě svědčí skutečnost, že se nám do proknihovny Vratimov.
jektu Lovci perel zapojilo 26 dětí, které kupního střediska, tak v letošním roce to
Knihovnu tvoří hlavně knižní fond. Kolik přečetly 98 knih.
určitě nebude. Kdo navštěvuje knihovnu,
a jakých titulů můžete čtenářům nabídNový úspěšný projekt Bookstart – ví, v jak nedůstojných podmínkách pořánout, jaké poskytujete další služby?
S knížkou do života, kdy jsem se speciální- dáme všechny kulturní a vzdělávací akce,
Vratimovská knihovna má ve stálém mi sety připravenými pro rodiče chodila na a určitě chápe, že potřebujeme kromě půjfondu 24 479 knihovních jednotek, tedy vítání občánků, rodiče zaujal a pravidelně čovny alespoň místnost na pořádání akcí
knih, audioknih, map, elektronických do- si začali pro své malé děti knížky půjčovat. pro veřejnost. Že potřebujeme prostor, kde
kumentů a deskových her. Odebírá také 32 Účastnili se také našich společných Setká- nezávazně na provozu půjčovny můžeme
připravovat všechny ty Noci s Anderseperiodik. Dále máme regionální knihovní ní s knížkou i Čtení s nečtenáři.
Pro žáky mateřské školy a základních nem, zábavná odpoledne a dopoledne pro
fond využívaný k tvorbě výměnných souborů, který je hrazený z dotace Krajského škol jsme například v roce 2019 připra- maminky s dětmi, lekce pro školy a poúřadu Moravskoslezského kraje. Výměnné vili 73 akcí, kterých se zúčastnilo 1371 dobně. Potřebujeme zázemí pro dětské
fondy cirkulují mezi knihovnami s tím, že žáků a žáčků. Loni to bylo méně, jenom čtenáře, kteří se chtějí v knihovně setkat
požadavky uživatelů knihovny můžeme 33, ale podařilo se nám předávání knížky se svými kamarády a třeba si zahrát spolu
vyřizovat i prostřednictvím meziknihovní pro prvňáčky, pasování druháků a i se žáky nějaké společenské hry.
výpůjční služby. K dispozici tedy máme 2. stupně jsme se viděly při besedách nad Dovolte otázku na závěr. Vratimovská
celkem 67 677 knihovních jednotek ze faksimile Kodexu Vyšehradského.
knihovna byla založena v roce 1924
všech našich knihoven.
Změňme téma. Městská knihovna fungu- v „extrovně“ hostince U Paskovských. Za
Knihovna zaměstnává 10 pracovníků, je v režimu příspěvkové organizace obce. tři roky tedy oslaví rovných 100 let. Uvakteří zajišťují vše potřebné pro šest kniho- V čem spočívá spolupráce s městem, žujete o nějaké připomínce? A co byste si
ven.
u této příležitosti nejvíc přála?
v čem vám město nejvíc pomáhá?
Určitě všechno řádně oslavíme. Nápadů
Tím nejdůležitějším pro každou knihovnu
Díky podpoře Vratimova a už zmíjsou její uživatelé a čtenáři. Když si od- něných okolních obcí Paskova, Řepišť je spousta, tak se nechte překvapit. Pokud
myslíme současnou koronavirovou krizi, a Žabně můžeme nakupovat knihovní fond vše bude probíhat už v nové knihovně,
jak se vám vede v této oblasti? Je o psané tak, jak potřebujeme, zajišťovat kulturně bude splněno i přání.
Bohuslav Krzyžanek
slovo v době elektronických multimédií výchovnou práci, vybavovat knihovnu povůbec zájem? A jak je to s dětmi?
čítači i zajišťovat propagaci služeb.
Kulturní středisko

červen 2021

Vratimovské noviny

3

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici U Mateřské školy
Od počátku letošního června bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí v ulici U Mateřské školy, která vyvrcholí
komplexní opravou povrchů této ulice v příštím roce.
Rekonstrukci zahájí první červnový týden výměna plynovodního potrubí, na počátku srpna převezmou práce vodaři a postupně
zrekonstruují vodovod a splaškovou kanalizaci. Zrekonstruovány
budou všechny řady včetně přípojek. Pokud se nevyskytnou velké
rozmary počasí, ukončení prací je plánováno na konec října tohoto
roku, a to včetně provizorní úpravy povrchu. Provizorní proto, že
v příštím roce dojde ke komplexní rekonstrukci chodníků, komunikace a parkovacích stání v této ulici.
Se stavebními pracemi při rekonstrukci sítí bude spojena řada
nepříjemností – od zvýšeného hluku, prašnosti, po omezení dopravy, které se citelně dotkne především občanů žijících v této
ulici. Co se týče pěších uživatelů, ulice bude po celou dobu rekonstrukce pro chodce přístupná. Bude však třeba dbát pokynů
zhotovitelů a zvýšené opatrnosti, neboť chodci budou procházet
kolem stavby.
Provoz vozidel bude omezen prostřednictvím přenosného dopravního značení.
Nejcitelněji se omezení dopravy dotkne rezidentů parkujících
v ulici U Mateřské školy své automobily. Parkování zde totiž nebude po celou dobu rekonstrukce všech sítí možné. Občané mohou svá vozidla odstavovat v přilehlých ulicích. Příjezd k nemovitostem by měl být částečně zachován, avšak jak bylo uvedeno,
s vyloučením parkování.

V ulici U Mateřské školy bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí. Parkování tu nebude možné.
Foto: MěÚ

Žádáme obyvatele ulice U Mateřské školy, ale i přilehlých
komunikací, o pochopení a trpělivost a uživatele místních cest
v dané lokalitě o zvýšenou opatrnost.
Pokud se všechny termíny podaří dodržet, v příštím roce se obyvatelé dočkají po náročné rekonstrukci celoplošné opravy povrchu
komunikace, takže budou jezdit po nových svršcích a nové kvalitě, což je pro mnoho občanů našeho města jistě pozitivní zpráva.
Daniela Mročková
odbor investic a údržby obecního majetku

Vítání občánků v roce 2021
Milí rodičové, v duchu dlouholeté tradice vám město Vratimov spolu s Komisí pro občanské záležitosti nabízí možnost slavnostního uvítání vašeho děťátka mezi občany Vratimova a Horních Datyň v obřadní síni Městského úřadu ve Vratimově nebo v Kulturním domě v Horních Datyních (podle trvalého bydliště dítěte).
Na vítání občánků je možno se přihlásit níže uvedeným způsobem v předem stanovených termínech s tím, že rodiče dávají souhlas
se zpracováním osobních údajů MěÚ Vratimov (datum narození a adresa trvalého pobytu).
Termíny obřadů v roce 2021:
Vratimov:

Horní Datyně:

19. června
11. září
4. prosince
26. června
4. prosince

Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady vítání občánků pro děti
maximálně do jednoho roku věku bez poplatku. Vzhledem
k pandemické situaci v loňském a na začátku letošního roku
budeme zvát i děti starší jednoho roku v případě zájmu rodičů.
V červnovém termínu vítání občánků budeme zvát přednostně
děti narozené v loňském roce. Obřady se konají vždy v sobotu
v dopoledních hodinách, o hodině konání jsou rodiče informováni pozvánkou. Fotografování dětí je možné svým vlastním

Telefonické objednávky: 595 705 925, 770 124 158 – matrika
Osobně: MěÚ Vratimov, 1. patro, dveře č. 1 – matrika
Objednávky e-mailem: obstova.meu@vratimov.cz
Uzávěrka přihlášek je sedm dnů před konáním obřadu.

fotoaparátem přímo v obřadní síni, lze si také objednat snímky
u přítomného fotografa Petra Šlachty. Rodiče obdrží pro své dítě
kromě dárečku i pamětní knížku. V případě, že se z důvodu nemoci nebudou moci rodiče se svým dítětem nahlášeného obřadu
zúčastnit, prosíme o telefonické odhlášení na čísle: 595 705 925,
nebo na e-mailové adrese: obstova.meu@vratimov.cz.
Marie Obstová, Jaromíra Fröde, Bc. Alena Knyblová
Městský úřad Vratimov

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. června 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. 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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Schodišťová plošina
pro obyvatele domu
s pečovatelskou službou

Příkré schody pomůže imobilním lidem zvládnout schodišťová plošina.
Foto: MěÚ

Počátkem května došlo k úpravě předního vstupu z Frýdecké
ulice do bytového domu s pečovatelskou službou č. p. 206. Byla
realizována instalace repasované schodišťové plošiny X3, která
byla pořízena z finančního příspěvku 100 tisíc korun od společnosti MG Odra Gas. Schodišťová plošina bude sloužit osobám se
sníženou schopností pohybu a orientací na schodišti. Takto vybudovaný bezbariérový přístup usnadní nájemcům život, poskytne
nezávislost a mobilitu a přispěje ke komfortu bydlení.
Mgr. Ludmila Potášová
odbor investic a údržby obecního majetku

červen 2021

Kompostéry pro občany
zdarma II
Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí
informuje občany Vratimova a Horních Datyň o projektu Kompostéry pro občany zdarma II. Na začátku roku 2020, posléze i na
začátku roku 2021 proběhla ve Vratimovských novinách anketa
zájmu občanů o kompostéry, které by byly zakoupeny městem
s finanční podporou Operačního programu Životní prostředí.
V červenci roku 2020 byla podána žádost o poskytnutí dotace na
nákup 400 kompostérů, a protože byly splněny podmínky pro získání podpory, byla žádost úspěšně schválena. Následně proběhl
výběr dodavatele kompostérů a v dnešních dnech jsou již kompostéry uskladněny v areálu Vratimovských služeb.
Žádáme všechny občany, kteří projevili o kompostér zájem, vyplnili a odevzdali dotazník na Městský úřad ve Vratimově, aby
si kompostér typu JRK 900 premium osobně vyzvedli. Hmotnost
kompostéru je asi 25 kg a balení je ve dvou částech o rozměrech
20 x 65 x 95 a 10 x 55 x 95 cm (výška-šířka-délka), proto doporučujeme odvoz vozidlem (lze naložit téměř do všech typů osobních
vozů).
Kompostér bude vydán jen při předložení občanského průkazu
nebo řidičského průkazu, který bude sloužit jen k ověření totožnosti občana (lze uznat i kopii nebo fotografii v mobilu).
Výdej kompostérů bude probíhat na základě podepsané smlouvy o výpůjčce v areálu Vratimovských služeb na adrese J. Žemly
1083, Vratimov ve dnech:

středa 16. 6. od 7 do 17 hodin,
pondělí 21. 6. od 7 do 17 hodin.
Upozorňujeme občany, kteří dotazník nevyplnili a neodevzdali,
že žádat o kompostér nemohou, a to z důvodu omezeného množství kusů. Pro ověření, zda se nacházíte v seznamu zájemců, je
možno kontaktovat RNDr. Ivanu Hranickou na tel: 595 705 956,
e-mail: hranicka@vratimov.cz.
Mgr. Roman Baran, Ph.D.
odbor výstavby a životního prostředí

Připomínka 76. výročí osvobození
V rouškách, ve dvojicích, za dodržení rozestupů a přísných hygienických pravidel přišli v pátek 30. dubna položit kytice květin k pomníku obětí 2. světové války před Společenským domem u příležitosti 76. výročí osvobození starosta města Martin Čech
a místostarosta David Böhm spolu se zástupci některých městských organizací, škol a zájmových spolků. Doba nám nedovoluje se
setkávat, ale na důstojnou připomínku této historické události se nezapomíná.
(red)

Starosta Martin Čech a místostarosta David Böhm u pomníku
obětem 2. světové války.

Účastníci vzpomínkového aktu u příležitosti 76. výročí osvobození města a konce
2. světové války.

červen 2021

Napojení na zbývající část
kanalizačního řadu
V dubnu 2021 byla úspěšně zkolaudována zbývající část stavby Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa,
a to oblast ulice K Hájence. Byly předány
dokumenty provozovateli kanalizačního
řadu, společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK),
a s datem 12. 5. 2021 byl vydán odborem
životního prostředí Magistrátu města Ostravy kolaudační souhlas.
Na základě těchto skutečností bychom
chtěli informovat majitele nemovitostí podél níže uvedených ulic, že od zmíněného
dne, tj. od 12. května 2021, je možné podat žádost o zřízení kanalizační přípojky
na klientské centrum Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava v Ostravě
nebo ve Frýdku-Místku. Při stavbě přípojky je nutné řídit se podmínkami uvedený-
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mi v územním souhlasu a rovněž podmínkami stanovenými společností SmVaK
Ostrava.
Dále připomínáme, že se jedná o kanalizaci splaškovou, svod a likvidace dešťové
vody je povinností majitele nemovitosti
řešit na svém pozemku.
Napojit se na kanalizační řad mohou
nemovitosti v ulicích K Hájence, Na Pasekách, Leopolda Fajkuse, Vilové, Nad
Točnou, V Důlkách, Přespolní, Pomezní,
Emana Slívy, Severní, Jižní a Rakovecké.
Další informace: MěÚ Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku,
Ing. Hana Martyčáková, tel. 595 705 932,
721 350 367, e-mail: martycakova@vratimov.cz
Ing. Hana Martyčáková
odbor investic a údržby obecního majetku

Bude Vratimovská pouť?
Bude Vratimovská pouť
– nebude Vratimovská
pouť? V době uzávěrky
tohoto vydání Vratimovských novin to stále ještě
nebylo známo.
Pokud to ale protiepidemická opatření dovolí,
čeká nás v neděli 27. června hezká zábava. Vše je
nachystáno.
Lunapark
Černého Korzára, tradiční
poskytovatel pouťových
atrakcí, stojí v pohotovosti. Spolu se stánkaři
s pouťovým zbožím je
připraven spustit kolotoče,
centrifugy a další zábavní
stanoviště už v 9 hodin.
Vratimovská pouť 2019. Jak to bude vypadat letos?
Foto: KS
Zejména na děti budou
cílit další atrakce, které mají začít v 10 gram. V 10 hodin ho zahájí nestárnoucí
hodin. Především k nám přijede cirkus, Pohádka o Červené Karkulce, herce pak
který bude učit ve svém šapitó vedle Spo- vystřídá klaun Hopsalín, který bude bavit
lečenského domu nevšední cirkusové do- děti i jejich rodiče do 12 hodin. Po polední
vednosti. Hned vedle budou děti skládat přestávce vystoupí od 13:30 Rytíři svatépuzzle a házet kroužky na obří tužky. Pod ho grálu, žonglér Jan Hlavsa a Folklorní
vedením cirkusových umělců bude probí- soubor Ostravička. Od 15 hodin bude hrát
hat zábavná lukostřelba.
k dobré náladě jazzová kapela LAM trio,
Přirozeně nebudou chybět ani další od 16 hodin uzavře programový blok konatrakce. Před budovou městského úřadu cert skupiny The rock band. Moderovat
bude v permanenci dětský dřevěný ko- bude Jiří Basta.
lotoč, naproti jídelny Čavojská se budou
A líbil by se vám třeba výlet do hor? Pak
zájemci prohánět na koních, účastníky bu- doporučujeme Vratimovskou galerii, kde
dou svými kousky bavit chůdaři Klaunuto, právě probíhá výstava Leopold Parma:
balónkové víly a klauni s obřími bublina- Motivy z Beskyd. Přístupná bude po celý
mi.
den.
Mezitím poběží u pergoly před SpoleVše se bude přirozeně konat za dodržení
čenským domem atraktivní kulturní pro- aktuálních hygienických opatření.
KS

Pohřební služba
Vratimov informuje
Kancelář Pohřební služby Vratimov
je přestěhována do budovy Nákupního střediska (COOPu), Frýdecká
čp. 1094, 1. patro.
Provozní doba:
Po–Pá 8:00–11:30 12:30–15:00 h.
Telefon: 596 732 164, 723 363 460
Pohotovost: 603 448 981
Ing. Silvie Karolová
Vratimovské služby

Turistické pozvánky
Pochod z Lapačky
na Prašivou
Klub českých turistů
Slezská brána Horní
Datyně se chystá na obnovení své činnosti. Na své první letošní výborové schůzi, která se konala
ve středu 12. května, projednal otázky
dotací a hospodaření a nastínil plán činnosti na následující měsíce – samozřejmě za předpokladu zlepšené epidemické situace.
Zatím první a pravděpodobně i jedinou akcí v červnu bude již 34. ročník
pochodu Šenov Lapačka – Prašivá,
který se uskuteční v sobotu 19. června. K dispozici jsou tři trasy pro pěší
(6, 12,5 a 23 km) a cyklotrasa. Cílem je
vrcholek Prašivé hned u stejnojmenné
turistické chaty. Kontakt na pořadatele:
Vlastík Šugar, tel. 724 218 429, a Jarka
Lyčková, tel. 777 575 221.
Vlastimil Kusák
KČT Slezská brána Horní Datyně

Mše svatá k uctění
sv. Jana Křtitele
Nezávisle na konání nebo nekonání vratimovské městské pouti uctí den
narození sv. Jana Křtitele, patrona
vratimovského farního kostela, věřící.
Slavná mše svatá k uctění sv. Jana Křtitele se uskuteční v neděli 27. června od
9:15 hodin a jejím hlavním celebrantem
a kazatelem bude kněz a lékař MUDr.
Martin Uher, člen Hnutí fokoláre.
Mgr. Adrian Wykręt
vratimovský farář
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110 let Sboru dobrovolných hasičů Vratimov
pokračování ze str. 1
Zemské vlády v Opavě svým rozhodnutím
ze dne 17. června 1911 zřízení nepolitického spolku pod názvem Sbor dobrovolných
hasičů v Ratimově.

Pracovní prapor
SDH Vratimov.

Potkáme se na RockFESTu
Významné výročí vybízí k oslavám,
letošní rok poznamenaný složitou epidemiologickou situací jim však nepřeje.
Základem práce dobrovolných hasičů je
spolková činnost. Ta je v současné době
značně omezená. Již začátkem května
jsme se chtěli setkat na slavnostní valné
hromadě následované průvodem centrem
města, která měla předcházet bohoslužbě
za zemřelé i stále aktivní hasiče. Schůze
musela být bohužel zrušena a oslava omezena pouze na bohoslužbu. Pevně však
doufáme, že v září se nám podaří uspořádat pro naše spoluobčany alespoň tradiční
hasičský RockFEST, na kterém se všichni
potkáme a společně oslavíme naše jubileum.
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti
k ochraně!
Vítězslav Bujok
starosta SDH Vratimov

Účastníci slavnostní bohoslužby k 110 letům Sboru dobrovolných hasičů ve Vratimově.

Památeční snímek před kostelem sv. Jana Křtitele ve Vratimově.

Peněžní dar na vybudování odbočného místa
Rada města na své schůzi dne 22. dubna 2021 schválila prodloužení termínu
kolaudace nemovitostí pro poskytnutí peněžního daru ve výši 36,25 % (maximálně
však 20 000 Kč) z nákladů na vybudování
odbočného místa pro kanalizační přípojky,
které byly provedeny v rámci stavby Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň,
II. etapa. Peněžní dar bude poskytnut těm
vlastníkům nemovitostí, kteří zkolaudují novou nemovitost do 31. 12. 2022.
Ostatní podmínky poskytnutí daru
města zůstávají v platnosti:
• vlastník nemovitosti musí mít uzavřenou
smlouvu o spolufinancování odbočného
místa,
• žadatel musí uhradit celou výši skutečných nákladů realizace odbočného místa,
• žadatel musí do 31. 12. 2022 předložit
kolaudační rozhodnutí ke stavbě nebo
jiný dokument prokazující právo užívat
novostavbu,
• musí se jednat o přípojku na katastru
Horních Datyň nebo Vratimova.

Město poskytne dotaci na vybudování kanalizační přípojky od hlavní stoky po hranici pozemku, zakončené malou revizní šachtou.
Foto: MěÚ

Mezi městem Vratimov a vlastníkem
nemovitosti bude pak sepsána darovací smlouva s vyčíslením výše finančního
daru. Tato částka pak bude převedena na
číslo bankovního účtu uvedené vlastníkem
nemovitosti v darovací smlouvě.
Finanční dar města se týká pouze odbočných míst pro kanalizační přípojky (tj.
část vedená od hlavní stoky po hranici pozemku, zakončená malou revizní šachtou),
netýká se výstavby jednotlivých kanalizačních přípojek ke konkrétním nemovitostem (tj. od hranice pozemku po připojovanou nemovitost).
Jak bylo uvedeno výše, podmínkou je
uzavřená smlouva o spolufinancování odbočného místa.
S konkrétními dotazy se můžete obracet
na Ing. Hanu Martyčákovou, referenta odboru investic a údržby obecního majetku,
tel. 721 350 367, e-mail: martycakova@
vratimov.cz.
Ing. Hana Martyčáková
odbor investic a údržby obecního majetku
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Názory občanů
Zdravotnické středisko by
mělo být bezbariérové
Se zájmem jsem si přečetla v dubnových
Vratimovských novinách článek na téma
plánovaných investičních akcí a oprav
v roce 2021. Konečně se připravuje rekonstrukce výtahu v obchodním domě, který
se svým způsobem hodil jako výstavní
muzeální kus z dob vrcholného socialismu. Pro invalidní a postižené lidi opravdu historický kousek, který nebylo možné
ovládat samostatně.
Dalším muzeálním kusem je schodiště
ve zdravotním středisku, které z doby socialismu do naší doby změnilo charakter
vlastnictví z „všelidového“ na soukromé.
Nevím, proč by město Vratimov nemohlo
přispět na stavbu výtahu? Určitě existuje
možnost právního ošetření investice nebo
dotace vedoucí k vybudování výtahu nebo
schodišťové pojízdné sedačky – servisu
pro imobilní pacienty.
Ve zdravotním středisku, v poschodí,
jsou čtyři různé ordinace, které využívají hlavně starší lidé s omezenou pohyblivostí. Vystoupat po strmých a vysokých
schodech je pro mnohé z nich nemožné až
téměř „kolapsovité“.
Co je nám platné vysazování velkého
množství stromů, když investice do praktických potřeb občanů není vidět a stále se
jen hovoří o tom, jak se mají zpřístupňovat

Příkladová řešení bezbariérového přístupu do Zdravotnického střediska.

budovy a jiná místa invalidům a vytvářet
bezbariérovost.
Milada Slívová, Vratimov

Možné řešení –
vertikální plošina
Na dopis čtenářky Milady Slívové odpověděl zástupce společnosti Therapia provozující Zdravotnické středisko, MUDr.
Michal Večerek:
Dlouholetým záměrem společnosti Therapia, která je provozovatelem Zdravot-

Foto: Therapia

nického střediska ve Vratimově, je vybudování vertikální plošiny jako prostředku
k vyřešení bezbariérovosti budovy. Tento
záměr nebyl dosud realizován z důvodů
finančních. Upřednostněny musely být
rekonstrukční práce jako oprava kotelny,
kanalizace, střechy, dále zateplení budovy
a výměny oken nutné k zajištění fungování
budovy. Jakmile finanční situace společnosti dovolí, bude záměr vybudování vertikální plošiny realizován.
MUDr. Michal Večerek
jednatel Therapia

Běžecká tradice pokračuje

Na trase Jakubova lesního běhu Důlňákem.

Loni na podzim nemohl být kvůli koronavirovým opatřením uspořádán tradiční silniční běh Zlatý podzim, stejně
letos dopadl dubnový Jakubův lesní běh
Důlňákem. Vyhlásili jsme proto náhradní

Foto: BKV

termín na úterý 22. června a závod se určitě uskuteční.
Bude to již jeho 38. ročník a vratimovský závod se tak může pyšnit tím, že je
jedním ze dvou nejstarších běhů mimo

dráhu na Moravě a ve Slezsku. Současně
patří i k nejoblíbenějším, o čemž svědčí
účast kvalitních vytrvalců nejen od nás,
ale také z Polska, Slovenska a Anglie,
stejně jako účastnické rekordy v loňském
i předloňském roce. Pravidelně jsou na
startu mistři a mistryně České republiky,
reprezentanti a nejlepší běžci regionu.
Start Jakubova lesního běhu Důlňákem
bude v úterý 22. června v 17:30 v Důlňáku na křižovatce komunikací K Hájence
a Lesní. Běží se dva rozdílné okruhy lesem a kolem lesa, celkem 7800 m.
Propozice jsou na běžeckých webech,
např. www.bezvabeh.cz, www.mkseitl.
cz a dalších. Každý rok běží množství
běžců z Vratimova a Horních Datyň, věříme, že se k nim letos připojí i další bez
rozdílu věku; talentů u nás bylo vždycky
dost.
Závod je součástí Frýdecko-místeckého běžeckého poháru.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov
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Zápis do základní umělecké školy
Základní umělecká škola Vratimov vyhlašuje zápis pro zájemce o studium – především pro děti od 6 let, tedy budoucí prvňáky, ale i ostatní školáky.
V hudebním oboru mohou studovat
již tradičně hru na klavír, housle a další
smyčcové nástroje (violoncello, kontrabas), zobcovou flétnu a všechny dřevěné
i žesťové dechové nástroje, bicí nástroje,
a cimbál. Populární je také výuka zpěvu.
Od školního roku 2020/2021 vyučujeme
také hru na kytaru ve studijním zaměření
Hra na moderní kytaru. Náplní tohoto předmětu je především výuka rockové
a jazzové kytary.
Výuka na ZUŠ Vratimov je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou prezentaci školy na
veřejnosti formou koncertů a výstav. Cílem naší práce je zapojit většinu dětí do
společného hraní a účinkování. Ve škole
působí řada hudebních souborů s bohatým
repertoárem, pravidelně se zúčastňují soutěží, koncertů, prázdninových soustředění
a zájezdů v tuzemsku i zahraničí.
• Smyčcový orchestr – především pro
studenty hry na smyčcové nástroje.
• Dechový orchestr – pro studenty hry na
dechové a bicí nástroje.
• Big band – soubor pro starší a hudebně
vyspělejší žáky především dechového
oddělení.
• Rytmická skupina bicích nástrojů Blemcadla – vyučujeme všechny druhy bicích nástrojů včetně melodických.
• Vokální soubor Ozvěny – pro všechny
zpěváky klasické i populární hudby.
• Cimbálová muzika Vrzuška – jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry na

Velký dechový soubor ZUŠ Vratimov, jedna z vizitek vratimovské umělecké školy.
Foto: ZUŠ Vratimov

cimbál a kontrabas, hráči na tyto nástroje najdou uplatnění nejen v cimbálové
muzice.
Housle i ostatní smyčcové a některé dechové nástroje můžeme v omezené míře
zapůjčit žákům domů!
Uzávěrka přihlášek je v pátek 10. června. Vzhledem k omezené kapacitě školy je
podmínkou pro přijetí včasné podání přihlášky, kdykoliv v odpoledních hodinách
na ředitelství školy – osobně, nebo jako
přílohu emailem. Včasným podáním přihlášky zvyšujete šanci na její přijetí. Přihlášky budou zařazeny do pořadníku dle
termínu podání a preferovaného studijního
zaměření. Pro velký zájem dětí o studium
na naší škole jsme nuceni použít toto opatření.
Z důvodu současné situace je možno
podávat přihlášky v elektronické podobě
emailem. Přihlášku si můžete stáhnout na

adrese: http://www.zusvratimov.cz/dokumenty-ke-stazeni/.
Vyučování v novém školním roce zahájíme ve středu 1. září 2021. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků proběhne 1. září
v 16 hodin ve Vratimově a v 17 hodin na
pobočce ZUŠ v Paskově. Více informací
osobně v ZUŠ ve Vratimově nebo na pobočce v Paskově. Kontaktní údaje najdete
na internetových stránkách školy http://
www.zusvratimov.cz/kontakty/.
Vážení rodiče, pro školní rok 2021/22 se
nám podařilo získat kapacity pro otevření
výtvarného oboru nejen ve Vratimově, ale
také na pobočce Jaroslava Vostradovského
v Paskově. Počet míst v tomto oboru bude
omezen, rozhodující bude datum doručení
přihlášky.
Těšíme se na vás v novém školním roce!
David Schreiber
ředitel ZUŠ Vratimov

Akce Střediska volného času
Den dětí
V červnu plánuje Středisko volného času ve spolupráci se
Sokolem Vratimov tradiční oslavu Dne dětí. Na děti a jejich
rodiče bude čekat dobrodružná výprava za pokladem sedmi
trpaslíků. Akce proběhne v úterý 1. června, začátek výpravy je před SVČ Vratimov v čase mezi 14:30 a 16 hodin, kdy
můžete přicházet na start. Dostanete mapu k pokladu, po
cestě děti splní úkoly a na konci je čeká poklad a…
Letní tábory
V letošním roce proběhne o prázdninách 21 táborů, z toho
15 příměstských a šest pobytových. Nabídku táborů nejdete
na webových stránkách SVČ na adrese www.svcvratimov.
cz/tabory-a-vyjezdy. Případné zájemce o tábor si dovolujeme upozornit, že některé tábory už jsou zcela obsazené
a ostatní se rychle plní. Novinkou v letošní nabídce je příměstský tábor s rybářskou tématikou nebo příměstský tábor
pro předškoláky.

Obnovení činnosti kroužků
Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od
24. května 2021 mění podmínky pro provoz středisek volného času.
V souladu s výše uvedeným novelizovaným mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ČR a po zralé úvaze obnovujeme činnost některých zájmových kroužků. Vycházíme z reálných možností dodržet všechny podmínky provozu dané metodikou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podmínkami našich vedoucích
kroužků a situací v místech jejich konání.
Seznam otevíraných kroužků včetně informace, kde se budou
kroužky konat, lze najit na webových stránkách Střediska volného
času Vratimov https://www.svcvratimov.cz/.
Předpokládané ukončení výuky zájmových kroužků v SVČ je
v týdnu od 21. do 25. června 2021.
Za Středisko volného času Vratimov
Hana Nevrlá, ředitelka
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Komunitní plánování sociálních služeb ve Vratimově
Vážení spoluobčané, každá obec i město se snaží pro své obyvatele zajistit co nejlepší prostředí pro život. Nejinak je tomu i ve
Vratimově. Jednou z mnoha oblastí infrastruktury je i oblast týkající se sociálních služeb. Množstvím, kvalitou a rozsahem sociálních
služeb na daném území se zabývá i komunitní plánování sociálních služeb. Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím níž se
plánuje rozvoj sociálních služeb v oblasti pro konkrétní skupiny znevýhodněných osob (zdravotně postižení, senioři, rodiny s dětmi,
osoby ohrožené sociálním vyloučením apod.).
Dovolujeme si vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, na základě kterého budeme mít možnost zjistit Vaše názory a požadavky.
Výsledky dotazníkového šetření budou použity jako podklady pro další plánování a případnou realizaci sociálních služeb v našem městě
a budou zahrnuty do 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Vratimově.
Dotazník můžete odevzdat na podatelně městského úřadu, vhodit do schránky v přízemí budovy městského úřadu nebo do schránky
v Domě s pečovatelskou službou č.p. 205/41.
Bc. Eunika Rek
sociální pracovnice – koordinátorka pečovatelské služby

Komunitní plánování sociálních služeb – dotazník
Prosím zakřížkujte svojí odpověď
Jste



žena



muž

1. Věk



do 25 let



25–44



45–64



65 až 79



80 až 90



90 a více

2. Sociální postavení



student



v pracovním poměru



rodičovská dovolená



OSVČ



důchodce



nezaměstnaný



jiné: ……….…………………………………………….............................................………….
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3. Které služby sociální péče, sociální prevence nebo následné péče využíváte vy nebo vaši blízcí?
(možnost více odpovědí)



Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla apod., pečovatelská služba)



Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc s koupáním apod., osobní
asistence)



Trvalý pobyt v zařízení pro seniory (domov pro seniory)



Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči o vlastní osobu
(dům s pečovatelskou službou)



Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené (odlehčovací služba)



Trvalý pobyt pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem)



Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené



Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná péče)



Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář)



Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář)



Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižení (socioterapeutické
dílny)



Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program)



Bydlení pro sociálně slabé



Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)



Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům)



Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod., nízkoprahové
denní centrum)



Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)



Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním onemocněním
(chráněné bydlení)



Bydlení pro mládež opouštějící dětský domov (dům na půli cesty)



Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu života
(hospicová péče)



Bydlení pro mladé (startovací byty)



Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)



Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)



Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství)



Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné apod., občanská poradna)



Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání)



Jiné (vypište prosím)………………………………………………………………………………...............
...........................................................................................................................................................
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4. Jaké sociální služby nebo zařízení sociálních služeb ve Vratimově postrádáte?



Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla apod., pečovatelská služba)



Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc s koupáním apod., osobní
asistence)



Trvalý pobyt v zařízení pro seniory (domov pro seniory)



Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči o vlastní osobu
(dům s pečovatelskou službou)



Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené (odlehčovací služba)



Trvalý pobyt pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem)



Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené



Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná péče)



Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář)



Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář)



Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením
(socioterapeutické dílny)



Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program)



Bydlení pro sociálně slabé



Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)



Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům)



Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod., nízkoprahové
denní centrum)



Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)



Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním onemocněním
(chráněné bydlení)



Bydlení pro mládež opouštějící dětský domov (dům na půli cesty)



Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu života
(hospicová péče)



Bydlení pro mladé (startovací byty)



Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)



Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)



Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství)



Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné apod., občanská poradna)



Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání)



Jiné (vypište prosím)………………………………………………………………………………...............
...........................................................................................................................................................
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Doplňující otázky

1. Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit, které nabízejí sportovní, kulturní a jiné organizace ve
městě?



ano



ne



nevím

2. Pokud jste odpověděl/a „ne“, vypište, jaké aktivity vám chybí:

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit ve městě pro seniory a zdravotně znevýhodněné?



ano



ne



nevím

4. Pokud jste odpověděl/a „ne“, vypište, jaké aktivity vám chybí:

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

červen 2021
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Historie psaná vodou
Mnohé starousedlíky v Horních Datyních, v ulici K Hájence, trápí poslední dobou potíže s dešťovou vodou. Protože problém má i historické souvislosti, zmíním
se o tom trochu podrobněji. Ulice získala
nedávný název po bývalé Hájence č.p. 155,
ale jedná se o již velice starou cestu, dříve
známou jako Na Hranici, protože oddělovala tehdejší Kunčické a Šenovské panství.
Ještě dříve vedla tato cesta z konce středověku od brodu v Paskově, míjela ostrožnu a vedla k uvedené ulici, kde býval
ještě před 50 lety hluboký úvoz. Dále pokračovala lesním průsekem jako cesta na
blátě s malou propustností podloží a před
Bartovicemi odbočovala na dnešní ulici
Na Pasekách. Je to nejstarší pomístný název v obci a patřil k prostoru domu č. p. 1.,
kde se dá předpokládat i nejstarší osídlení.
Tamtéž vytéká vydatný a zázračný pramen, u nějž se cesta dříve lomila a pokračovala k Šumbarku. Traduje se, že v minulém století pramen navštěvovali okolní
hospodští, aby uchránili své štamgasty od
tehdy rozšířeného alkoholismu přimícháváním vody do alkoholu, která ho nezakalila. Tou dobou se již původní název této
lokality Paseky vytrácel a byla známější
pod názvem po místním sedlákovi – Na
Košinuvce. Když si v roce 1945 Rudá armáda potřebovala při osvobozování zorientovat svoji mapu psanou v azbuce podle
názvu Paseky, místní obyvatelé již tento
název neznali.
V 16. století byl prostor dnešní obce
plánovitě osídlen lánovým způsobem 19
sedláky. Pásy gruntu začínaly ulicí K Hájence a směřovaly k hranicím Václavovic.
Na starých mapách již najdeme, že lány
byly vyklučené a jen svažující terén od č.
p. 155 k Bartovicím zvaný V Důlkách byl
zatravněn a zastavěn několika výměnkářskými domky. Tou dobou již pohraniční
lesy ztrácely obranný charakter a byly dále
mýceny k Beskydám a stará cesta tím ztrácela na významu. Ještě v roce 1644 za třicetileté války kontrolovalo několik let tuto
cestu a mělo zde své ležení i švédské vojsko, které obsadilo výměnkářské domky

a využívalo pramen, který díky geologické
anomálii vyvěrá na začátku ulice V Důlkách k povrchu. Prostor je od 19. století
trvale osídlen a u pramene, kde stojí dům
čp. 38, je dnes i prosperující zahradnictví.
Při geologickém průzkumu pro Slezskou Ostravu bylo zjištěno, že ze tří čtvrtin protéká katastrem obce v hloubce asi
pěti metrů vydatný podzemní zdroj vody
nazvaný Zimnica. Proto byly roku 1896

Sběrná studna pole V Důlkách, jaro 2021.
Foto: autor

v lese Důlňáku vybudovány studny k zásobování Ostravy. Rozhodnutí povolit studny dal však neoprávněně podle tehdejšího
vodního práva starosta Horních Datyň Jan
Šebesta, č. p. 38. Za své jednání byl nucen
odstoupit z funkce a z obce se i vystěhoval. Zprovozněním studní poklesla hladina
spodních vod o několik metrů, ale i nadále se louky a okolí V Důlkách pro velice
nepropustnou vrstvu jílu nedaly dostatečně zemědělsky využívat. Řešení přineslo
až II. meliorační družstvo založené roku
1927. Neutěšený stav povrchových vod za
cestou v lese Důlňáku byl řešen hustou sítí
povrchového odvodnění, které je již nefunkční, ale stále patrné v terénu.
Meliorace v obci jsou spojené se založením prvního občanského spolku Hospodářská besídka v roce 1899. Spolek
vedl své členy k lepším hospodářským

ZAVÁDÍME

www.vratimov.mobilnirozhlas.cz

výsledkům a důležitou cestou k tomu bylo
roku 1909 ustavení I. melioračního družstva k odvodnění luk a polí o rozloze 52
ha spádově k potoku Datyňka. Jednatelem
spolku byla významná osobnost tehdejší
doby, řídicí učitel místní školy František
Carbol, který i formoval počátky společenského života obce. Na dobré výsledky
pak navázalo II. meliorační družstvo, které
odvodnilo plochu obce o rozloze 63 ha nad
ulicí Emana Slívy až k ulici Vilové. Území
bylo odvodněno do údolí V Důlkách a meliorační hlavník pak vytéká za cestou jako
strouha v Bartovicích. Malá nespádová
část byla zvlášť odvodněna k centru obce.
Projekt vycházel z množství srážek z období let 1900–1911 s hodnotou 971 mm.
Náklady činily 263 000 tehdejších korun
a po zániku družstva sloužila malá částka
5000 korun na údržbu. Louka V Důlkách,
na kterou byl sveden příkop z polí a od ulice K Hájence, pak byla zkrácená a začínala od gruntu č. p. 15. Pro následné zplavování půdy z polí na tuto louku byli nuceni
geodeti již po 50 letech vsadit na původní
kámen nový, dnes však i ten již zmizel pod
nánosy. Pro vznikající bažinu bylo ještě
nutné vyhloubit i společný příkop.
Hospodářská besídka, která vznikla právě před 120 lety, výrazně ovlivnila zemědělství a společenský život obce. Veřejně
prospěšná meliorace, kterou iniciovala, se
může srovnávat s dnes vybudovanou kanalizací. Mnozí starousedlíci proto plánuji pro výhodnost znovu se napojit na své
studny, ale stává se, že je mají již kontaminované povrchovou vodou. Do II. meliorace tehdy finančně vstoupilo 50 místních
občanů s obdrženou subvencí 25 procent,
stát přispěl do rozpočtu 30 procenty. I po
letech a změně vlastníků stále platí některé katastrální ujednání smluv i služebnosti
pro nového vlastníka, který by se také měl
k dílu chovat jako dobrý hospodář. Postupně dochází k zanášení potrubí a třeba
znovu po sto letech v údolí V Důlkách budeme obdivovat trvalou strouhu a bahenní
rostlinstvo.
Vladimír Kuchař
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Mateřská škola v době distanční výuky
Stejně jako všechny mateřské školy v republice, byla i ta vratimovská od 1. března
uzavřena. Třídy utichly, umlkl dětský smích
a štěbetání. Byly pozastaveny všechny aktivity a rozpracované projekty z mezinárodního programu Ekoškola, v jehož rámci
jsme s dětmi plnili úkoly na téma Prostředí školy. Omezeny byly projekty v rámci
programu Skutečně zdravá škola. Učitelky
naší mateřské školy přesto zůstaly s dětmi
a jejich rodiči v kontaktu. I v této věkové
kategorii totiž probíhala výuka distančním
způsobem na dálku a děti plnily zadané
úkoly v domácím prostředí. Vyučovalo se
především na aktuální témata, která se vzta-

hovala k danému měsíci. Děti se věnovaly
úkolům vyjádřeným hesly Březen – Měsíc
knihy, Vítáme jaro anebo Moje tělo, moje
zdraví, což je téma, které bude kvůli pandemii onemocnění covid-19 aktuální zřejmě po celý rok. Na zadaná témata zasílaly
učitelky dětem pracovní listy, náměty na
didaktické hry, hudební a pohybové aktivity
a výtvarné a pracovní náměty. To, že děti
s rodiči vše zvládali na výbornou, bylo vidět
ze zpětných vazeb, které jsme každodenně
dostávali formou fotografií nebo videí.
Rodičům patří za jejich přístup velké poděkování, protože víme, že to nemají často jednoduché. Mnozí z nich museli zvlá-

dat svou práci na home office, dohlížet na
vzdělávání školáků, péči o mladšího sourozence a k tomu ještě plnit úkoly s předškoláčky. Chtěla bych se proto podělit
o pár fotografií našich dětí, na nichž úžasně
zvládají nejen „školní“ úkoly, ale dělají ještě něco navíc. Například aktivně pomáhají
rodičům v kuchyni, cvičí, hrají si na lékaře,
pečují o rostlinky, rozvíjejí své hudební dovednosti nebo vyrábějí s tatínkem krmítko
a pečují o ptáčky. Vypovídá to o jejich píli
a zájmech, ale také o atmosféře v rodině
a postoji rodičů.
Bc. Simona Gajdová
MŠ Vratimov

Žáci mateřské školy při plnění úkolů distanční výuky a domácích aktivitách.

Foto: MŠ Vratimov

Letní pohybové kurzy ve Společenském domě
Úterý

Středa

Čtvrtek

Letní pilates s Bárou
13. července – 7. září
17:30–18:30, cvičební sál
440 Kč/7 lekcí
lektorka: Barbora Hudáková
Janšová

Letní tabata s Verčou
7. července – 25. srpna
17:30–18:30, cvičební sál
500 Kč/8 lekcí
lektorka: Veronika Szczurová

Letní bodystyling
s Monikou
1. července – 26. srpna
19:00–20:00, cvičební sál
440 Kč/7 lekcí
lektorka: Monika Čížová

Letní jóga s Luckou
7. července – 25. srpna
17:30–19:00, velký sál
500 Kč/8 lekcí
lektorka: Lucie Wiejowská

Do kurzů se můžete hlásit pouze prostřednictvím webových stránek www.ksvratimov.cz/kurzy/.
www.ksvratimov.cz/k
Více informací na tel. 595 700 752. Konání kurzů je závislé na aktuálních protiepidemických opatřeních.
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VZPOMÍNÁME
Dne 12. června uplynou 2 roky od úmrtí
pana

Jana Fránka.

6. dubna jsme vzpomněli jeho nedožité
90. narozeniny. S láskou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 21. června by oslavil 80. narozeniny
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan

Arnošt Holešinský.
V srdcích je stále s námi.

Dne 15. května uplynul rok ode dne,
kdy nás nečekaně opustil pan

Antonín Pecuch.

S úctou a bolestí v srdci vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami.
S láskou vzpomeňte s námi.

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 15. června 2021, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

s.r.o.

malirstvisro@seznam.cz
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Představujeme: Kulturní středisko

Datyňský krmáš potřetí

Sportovci před novou sezonou

Separovaný odpad ve Vratimově.
Změny pro posílení třídění odpadů
V loňském listopadovém vydání Vratimovských novin informoval radní města
Radek Nitka o změnách četnosti svozů
a úpravách počtu kontejnerů podle podnětů občanů.
V březnu 2021 proběhla schůzka s regionálním ředitelem svozové společnosti FCC
za účasti starosty Martina Čecha a radního
Radka Nitky, na které představitelé města
prezentovali statistiku podnětů od občanů
a dohodli užší spolupráci a sdílení informací o přeplněných nebo nevyvezených
kontejnerech. Zároveň se podařilo dohodnout s FCC sponzorský dar na úpravu stanovišť separovaného odpadu ve výši 100
tisíc korun.

Řešení kontejnerových stání
Po problematice přeplněných kontejnerů nebo jejich nevyváženého rozmístění se
město nyní zaměřilo na samotná kontejnerová stání. Jsme si vědomi, že některá jsou
nevhodně situována, stojí například v komunikaci, na nezpevněném povrchu a podobně. Proto byla vytipována stání, která
jsou obzvláště špatná a vyžadují úpravu.
V dubnu firma SI-BE-CO zrekonstruovala tři kontejnerová stání. Jedná se o stání
č. 15. paneláky Na Příčnici I., č. 25 stadion a č. 45 točna Horní Datyně. Ve všech
těchto případech šlo o přemístění kontejnerů na vhodnější místo, vytvoření podloží

ze zámkové dlažby pro lepší manipulaci
s kontejnery a ohrazení stání výsadbou
keřů nebo ohradou z tahokovu, čímž dojde
k celkové estetizaci daného místa.
Vzhled daného místa ale závisí také
na každém, kdo na něm ukládá odpad.
Prosíme proto o udržování pořádku na
jednotlivých stanovištích!
Původní umístění i nově zrekonstruovaná místa můžete vidět na přiložených fotografiích.
V úpravách kontejnerových stání bude
město pokračovat. Ještě během letošního
roku zrekonstruujeme další stanoviště,
pokračování na str. 4

Kontejnerová stání před a po úpravách. Stanoviště kontejnerů č. 15. paneláky Na Příčnici I.

Závěrečný účet města za rok 2020
Rozpočet města Vratimova
byl schválen na 6. zasedání
Zastupitelstva města dne 4.
prosince 2019. Celkové příjmy
byly rozpočtovány ve výši 168
294 700 Kč a celkové výdaje ve
výši 269 994 700 Kč, přičemž
rozdíl byl kryt financováním ve
výši 101 700 000 Kč.
V průběhu roku byl rozpočet
postupně upravován třinácti
rozpočtovými opatřeními provedenými radou nebo zastupi-

telstvem města. Vyhodnocení
plnění rozpočtu bylo prováděno vzhledem k mimořádné epidemické situaci každé dva týdny.
Po skončení kalendářního
roku se údaje o ročním hospodaření města souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu
příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby,

údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích včetně tvorby a použití
fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné
zhodnotit finanční hospodaření
obce a jí zřízených nebo založených právnických osob.
Celkové příjmy města za rok
2020 byly ve výši 154 911 455
Kč, z toho daňové příjmy (tzv.
sdílené daně, tedy podíl na celostátně vybraných daních –

DPH, daně z příjmů apod., dále
daň z nemovitých věcí, místní
poplatky apod.) ve výši 111
095 439 Kč, nedaňové příjmy
(pronájmy, poskytování služeb apod.) ve výši 21 539 590
Kč, kapitálové příjmy (prodej
majetku, přijaté investiční dary
apod.) ve výši 1 023 855 Kč
a přijaté transfery (dotace pro
město investiční i neinvestiční,
pokračování na str. 5
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Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Kulturní středisko Vratimov
Kulturní středisko Vratimov
je institucí, která zajišťuje ve
Vratimově kulturní vyžití občanů a zabývá se i vydáváním
městského zpravodaje – Vratimovských novin. K tomu využívá dva objekty – Společenský
dům ve Vratimově a Kulturní
dům v Horních Datyních. Činnost střediska zajišťuje sedm
zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a více než dvě
desítky osob, které pracují pro
středisko časově na základě
dohod. Jedná se o lektory pohybových a vzdělávacích kurzů
a také osoby zabezpečující pořadatelskou činnost a úklid.

74 osob v přilehlých saloncích.
Salonky tvořené dvěma místnostmi propojenými zasouvacími dveřmi s přístupem samostatným vchodem v zadní části
budovy lze využít pro menší
akce i samostatně. V suterénu hlavní části Společenského
domu se nachází cvičební sál
pro pohybové kurzy, v přízemí
se našel prostor pro Vratimovskou galerii. Boční vchod ze
strany parkoviště vede k pokladně Kulturního střediska,
učebně s kapacitou 20 osob
a k prostorám Městské knihovny Vratimov, která je samostatnou institucí.

Společenský dům
Vratimov
Společenský dům ve Vratimově byl otevřen v roce 1973
a je kulturním centrem nejenom Vratimova, ale celého
Regionu Slezská brána. Jeho
multifunkční sál – kino či divadelní sál s kapacitou 228 míst,
která se dá navýšit o dalších
42 míst použitím přístavků, je
největším sálem v okolí. Sou-

Kulturní dům Horní
Datyně
Kulturní dům v Horních Datyních byl otevřen v roce 1959.
Jedná se o dvoupodlažní zrekonstruovanou budovu ve středu této městské části. V přízemí domu se nachází velký sál
s kapacitou 240 osob včetně
60 míst na balkoně a kavárna
s dětským koutkem, kterou provozuje nájemce. V 1. poschodí

Kulturní dům Horní Datyně při pohledu z výšky.
Foto: Creative Business Studio

částí sálu je jeviště o celkové
šířce 12 a hloubce 10 metrů.
Pro účinkující jsou připraveny
dvě šatny se samostatným sociálním zařízením.
Kapacita velkého sálu Společenského domu s tanečním
parketem uprostřed, barem
a kuchyňkou je 220 osob
s možností rozšíření o dalších

je malý sál na 48 míst, klubovna pro 15 osob a kuchyňka.
Oba objekty slouží k realizaci vlastních pořadů Kulturního
střediska, akcí vedení města,
lze je ale také pronajmout k pořádání společenských nebo soukromých akcí, jako třeba školních akademií, plesů, dětských
karnevalů, koncertů, schůzí

Společenský dům Vratimov na leteckém snímku.

a akcí zájmových spolků, podnikových večírků, rodinných
oslav, svateb a podobně.
V posledních letech prošly
oba kulturní příbytky mnoha opravami, rekonstrukcemi i úpravami, aby byly stále
nejen funkční, ale rovněž aby
jejich interiéry působily příjemně. Je tak vidět, že město
věnuje svým kulturním zařízením opravdu velkou pozornost
a nemalé peníze.
Programová nabídka
Struktura programové nabídky Kulturního střediska je
kombinací jednorázových pořadů typu divadelní představení, přednášky, koncerty, kino
s dramaturgicky náročnějšími
venkovními akcemi pro veřejnost a všechny věkové i sociální vrstvy vratimovských
a hornodatyňských obyvatel.
K nejoblíbenějším patří představení profesionálních i amatérských divadelních scén pro
dospělé, veškeré akce pro děti
včetně nedělních divadelních
pohádek a mikulášské nadílky,
obnovený městský ples, vánoční koncerty v kostele sv. Jana
Křtitele, vratimovská pouť
a rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem. Vyhledávané
jsou rovněž pohybové kurzy,
přednášky či výstavy ve Vratimovské galerii, která zprostředkovává setkání s umělci
regionálního i celostátního významu.

Častými návštěvníky akcí
Kulturního střediska jsou školní děti, ať už nejrůznějších edukativních a zábavných pořadů
včetně výstav, divadelních
pohádek a také filmových projekcí. Jsou to děti nejen z vratimovských škol, ale i z dalších
obcí Regionu Slezská brána.
V pořádání akcí není Kulturní
středisko solitérem, ale spolupracuje s městem, místními
organizacemi, spolky, hnutími
i náboženskou obcí. Až do nástupu epidemie počet diváků,
posluchačů a návštěvníků pořadů Kulturního střediska rok od
roku narůstal.
Připraveni na restart
Stresující covidové období
trvající od března 2020 snad již
brzy bude pouhou vzpomínkou
a Kulturní středisko bude znovu vítat ve Společenském domě
ve Vratimově i v Kulturním
domě v Horních Datyních své
návštěvníky. Rozhodně se na
ně těšíme!
Bc. Táňa Slavíková
vedoucí Kulturního střediska
Vratimov

Kulturní středisko

VRATIMOV
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Dětská hřiště jsou přístupná i o prázdninách
Na území města Vratimova a Horních Datyň najdeme hned
několik dětských hřišť, která nabízejí prostor pro vhodné trávení
volného času dětí s využitím pohybových aktivit. Jedná se o dětská hřiště u našich mateřských škol a u Střediska volného času.
Všechna budou přístupná i o prázdninách.
Pro malé děti do 8 let v doprovodu dospělých jsou v odpoledních hodinách zpřístupněna dětská hřiště u mateřské školy ve Vratimově a v Horních Datyních.
Provozní doba hřišť u mateřských škol je v případě příznivého
počasí následující:
• květen až říjen v pracovní dny 16–19 hodin,
o víkendech a státních svátcích 9–19 hodin;
• v srpnu je otevřeno denně v době 9–19 hodin.
Dětské hřiště u Střediska volného času je přístupné od března až
do listopadu. Každý den se otevírá v 8 hodin, přičemž v červenci
a srpnu je v provozu do 21 hodin, v ostatních měsících podle délky
slunečního svitu. V období prázdnin mají v době od 7 do 17 hodin
přednostní právo na využívání hřiště příměstské tábory SVČ.
Všem návštěvníkům přejeme pěkné chvíle strávené v prostředí

Dětské hřiště u vratimovské mateřské školy vybízí k zábavě i odpočinku.
Foto: MěÚ

našich dětských hřišť, provozovaných příspěvkovými organizacemi města. Provozní řády dětských hřišť najdete také na jejich
webových stránkách.
Bc. Daniel Filip
odbor investic a údržby obecního majetku

Ze schůzí rady města
Na svých schůzích rada města mimo jiné:
• schválila přílohy č. 1, 2a, 2b, 2c, 3, 2d na rok 2021 ke smlouvě
na provádění prací uzavřené mezi městem Vratimov a Vratimovskými službami (jedná se o zabezpečení provozu veřejného osvětlení, údržby veřejné zeleně, komunikací a chodníků,
oprav místních komunikací, městský mobiliář a pěstební činnost v lese Důlňák),
• schválila přidělení prostor sloužících k podnikání nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží v objektu nákupního střediska společnosti Vratimovské služby (pohřební služba),
• schválila darovací smlouvu o poskytnutí účelového finančního
daru ve výši 100 000 Kč na ekologické účely – vybudování
stání na separovaný odpad – mezi obdarovaným městem Vratimov a dárcem, společností FCC Česká republika,
• schválila objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu Oprava poškození povrchů místních komunikací na území města
Vratimov technologií opravy JetPatcher pro rok 2021,
• schválila objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce Realizace nového vstupu do sportovního areálu
Vratimov,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby Studie – návrh kruhového objezdu u městského úřadu
ve Vratimově na křižovatce ulic Frýdecká, Datyňská, Výletní,
• schválila smlouvu o dílo na zhotovení turistického přístřešku
a dvou vstupních bran v rámci projektu Rekonstrukce stezek
a mobiliáře v příměstském lese Důlňák,
• schválila objednávku na opravu tribuny fotbalového hřiště
ve Vratimově,

• jmenovala s účinností od 1. července 2021 do funkce vedoucího odboru správy sportovišť Městského úřadu Vratimov
Bc. Daniela Filipa,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce MŠ Vratimov – rekonstrukce silnoproudé
elektrotechniky a elektronické komunikace,
• schválila zápis do kroniky města Vratimova za rok 2020,
• schválila smlouvu o spolufinancování realizace projektu
Opravy účelové komunikace na ul. Frýdecká – točna MHD,
Vratimov.

Ze zasedání zastupitelstva města
Dne 9. června 2021 zastupitelstvo města mimo jiné:
• schválilo Závěrečný účet města Vratimova za rok 2020,
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu
(doplněno o srpnovou akci VratFest),
• rozhodlo o pojmenování nově vzniklých komunikací, a to ulice Lomená a ulice Jana Sládka v katastrálním území Horní
Datyně,
• schválilo kupní smlouvu na odkoupení pozemku o výměře
18 m2, jehož součástí je sakrální stavba – kaplička v Horních
Datyních.
Celý zápis na stránkách města – www.vratimov.cz
Bc. Martin Čech, starosta

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. srpna 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, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Separovaný odpad ve Vratimově.
Změny pro posílení třídění odpadů

Kontejnerová stání před a po úpravách. Stanoviště kontejnerů č. 25 stadion.

pokračování ze str. 1
hlavně ty, kde kontejnery stojí na komunikaci či chodníku. Jedná se o stanoviště
č. 28 Husova I. a č. 32 Školní, kde dojde
u obou k vytvoření druhých stání. Dále
zpevníme podklad pod stáním kontejnerů
na stanovišti č. 27 Úzká II. Stanoviště č. 8
v ulici Rakovecké posuneme tak, aby kontejnery nezabraňovaly ve výhledu v křižovatce. Poslední letošní změnou bude
vytvoření nového místa pro kontejnery
v prostoru parkoviště u restaurace Koliba.
V dalších letech bychom chtěli přemístit
stanoviště č. 14 U Lesíka, které stojí na nevhodném místě z hlediska dopravy. A také
opravit stanoviště č. 20 Na Vyhlídce, č.
33 Na Hermaně a č. 41 Vratimovská x E.
Slívy, která jsou zahrnuta do oprav komunikací, sídliště a chodníku. Ta se dočkají
úpravy při rekonstrukci jednotlivých míst.
Další postup ve zlepšování vybraných stanovišť kontejnerů záleží na finanční situaci města. Rozhodně ale nechceme tuto
problematiku odložit a budeme se jí nadále
věnovat.
Ukládání použitých jedlých olejů
Rozhodli jsme se také rozšířit možnost

odevzdávat použitý jedlý olej. O problematice nakládání s touto komoditou jsme
informovali v únorovém vydání Vratimovských novin. Protože se množství
odevzdaného oleje stále zvedá, zvětšíme
počet míst, kde budou stát zelené nádoby
na tuto surovinu.
Upotřebené jedlé oleje a tuky v plastových láhvích lze uložit do označených černých popelnic na těchto místech:
č. 6 Okrajová, č. 11 K Hájence, č. 16 paneláky Na Příčnici II., č. 33 Na Hermaně,
č. 35 U Hráze, č. 38 Odboje u SVČ, č. 40
Václavovická a č. 45 točna Horní Datyně
(kam bude přemístěna nádoba od Kulturního domu Horní Datyně), na stávající stanoviště č. 36 za Společenským domem ve
Vratimově a na nově vzniklém stanovišti
v prostoru parkoviště u restaurace Koliba.
Další možností je odevzdat použité jedlé
oleje a tuky ve sběrném dvoře firmy FCC
nebo ve vratimovské mateřské škole.
Sklo se bude odvážet častěji
Poslední změnou v oblasti separovaného odpadu je zvýšení četnosti svozu kontejnerů na sklo, které budou od 1. července
vyváženy co 14 dnů.
V současné době je na území Vratimo-

Kontejnerová stání před a po úpravách. Stanoviště kontejnerů č. 45 točna Horní Datyně.

va a Horních Datyň celkem 50 stanovišť
pro separovaný odpad, na nichž je umístěno 168 kontejnerů a 21 nádob na různé
komodity (plast 66, papír 56, sklo 46, 9
nádob na textil, 2 nádoby na elektro a 10
nádob 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.
Změna způsobu „platby za odpad“
Během podzimních měsíců budeme informovat o změně v odpadovém hospodářství. Jejím důvodem je úprava zákona
č. 541/2020 Sb., která nám neumožňuje zůstat u současného způsobu placení
svozu komunálního odpadu. Stejně jako
všechny obce v ČR budeme muset přejít
na poplatek na osobu.
Rádi bychom poděkovali zaměstnancům městského úřadu RNDr. Ivaně Hranické, Mgr. Romanu Baranovi, Ph.D.,
a Petru Holubovi za spolupráci při řešení
problematiky odpadů a kontejnerových
stání.
Bc. David Böhm, místostarosta,
Mgr. Radek Nitka, radní

Foto: David Böhm, MěÚ
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Závěrečný účet města za rok 2020
pokračování ze str. 1
dotace pro příspěvkové organizace) ve výši 21 252 570 Kč.
Celkové výdaje města byly
za rok 2020 ve výši 206 981
535 Kč, z toho kapitálové
výdaje (stavby, dlouhodobý
hmotný majetek apod.) ve výši
114 450 281 Kč a běžné výdaje
(poskytnuté dotace, provozní
výdaje, platy, drobný majetek,
služby, nájemné, daně apod.)
ve výši 92 531 254 Kč.
Rozpočet byl schodkový
(příjmy byly nižší než výdaje o 52 070 080 Kč), přičemž
rozdíl byl pokryt financová-

ním, tj. zůstatkem peněžních
prostředků z předchozích let.
Žádná z příspěvkových organizací města (Mateřská škola Vratimov, Základní škola
Masarykovo náměstí, Základní škola Datyňská, Městská
knihovna, Středisko volného
času, Základní umělecká škola) nehospodařila v roce 2020
se ztrátou, obě právnické osoby s majetkovou účastí města
(Vratimovské služby a Teplo
Vratimov) rovněž hospodařily
s přiměřeným ziskem.
Za finanční odbor
Mgr. Ing. Pavel Janků
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Datyňský krmáš potřetí
Již třetí ročník obnoveného Datyňského krmáše připravují spolky a zájmové organizace v Horních Datyních. Konat se bude od dopoledních hodin v sobotu
28. srpna s přesahem do neděle 29. srpna v místním
Kulturním domě a jeho okolí. Program se zatím upřesňuje, nicméně jeho stěžejními body by měla být setkání u historického mlýnku v centru Horních Datyň pod
taktovkou místních turistů, sportovní program na hřišti
v režii Tělovýchovné jednoty, Den otevřených dveří
u hasičů s prohlídkou techniky a spoustou zajímavostí,
dvoudenní výstava zahrádkářů v Kulturním domě a večer velkorysé Loučení s létem v prostorách hasičské
zbrojnice. Vzhledem k ústupu epidemie a soustavnému
rozvolňování vládních opatření by se vše mohlo povést
opět na jedničku. Srdečně zváni jsou nejen občané Horních Datyň, ale celého Vratimova. Stylové rozloučení
s dobou prázdnin a pročištění hlavy před očekávaným
zářijovým pracovním kolotočem určitě potěší.
red

Výstava zahrádkářů
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní
Datyně připravuje v rámci konání Datyňského krmáše tradiční

Pozornost na loňské výstavě zahrádkářů poutala expozice Dědečkova zahrádka.
Foto: archiv VN

zahrádkářskou výstavu. Ta se
uskuteční ve dnech 28. a 29. srpna v době od 9 o 18 hodin v sále
Kulturního domu v Horních Datyních. Srdečně zveme všechny
příznivce naší organizace k návštěvě i možné prezentaci svých
výpěstků. Zájemci mohou své
vzorky poskytnout v pátek 27.
srpna od 8 do 18 hodin v sále Kulturního domu a podpořit tak jednu z veřejných akcí, kterých bylo
v poslední době tak málo.
Doufáme, že současná situace
nám umožní tuto akci uspořádat.
Za výbor ČZS Horní Datyně
Vladimíra Červová
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Město podpořilo cyklojízdu Na kole dětem
Zastavená doprava na jedné
z nejrušnějších vratimovských
křižovatek a dlouhá šňůra cyklistů v pestrobarevných dresech v čele s vratimovským rodákem Josefem Zimovčákem
na velocipédu s vysokým kolem, na jakém se proháněli naši
předkové na konci 19. století...
Také letos dorazil 2. června do
Vratimova na půlhodinovou
zastávku na prostranství před
Společenským domem peloton charitativní cyklojízdy Na
kole dětem. Mezi jezdci nechyběl starosta Vratimova Martin
Čech, který se připojil k pelotonu v Horních Datyních, aby
si na vlastní kůži vyzkoušel na
vratimovském úseku náročnost
a atmosféru tour. Spolu s místostarostou Davidem Böhmem,
který převzal nad akcí záštitu,
pak předal iniciátorovi jízdy
Josefu Zimovčákovi darovací
šek města na 10 tisíc korun pro
nadaci Na kole dětem, jejímž
cílem je získávat prostředky na
podporu dětí s onkologickým
onemocněním, zejména na za-

Křižovatkou ulic Frýdecké, Datyňské a Výletní přijíždí peloton cyklojízdy
Na kole dětem.

Město věnovalo nadaci Josefa Zimovčáka Na kole dětem dar 10 000 Kč.

jištění léčebných a rekondičních pobytů, které usnadňují
malým pacientům a jejich rodičům překonávat traumata způsobená touto nemocí. Dalších
1100 korun přinesly nadaci
stylové „cykloperníčky“, které
napekly pracovnice Střediska
volného času a s úspěchem je
„měnily“ s účastníky akce za
dobrovolné dary. Příjemnou
atmosféru setkání podpořilo
vystoupení dětí z tanečního
kroužku Střediska volného
času Step4U.
Letošní 12. ročník cyklotour
Na kole dětem se jel ve dnech
2. až 12. června a jeho účastníci urazili na cestě po republice s cílem v Lanškrouně 1264
kilometrů. Výsledek sbírky
nebyl v době uzavírky tohoto
čísla Vratimovských novin publikován. V předchozích letech
šlo o milionové částky. V roce
2019 Na kole dětem – nadace
Josefa Zimovčáka rozdělila 1,95 milionu, v roce 2020
téměř 1,67 milionu korun.
red

Pro účastníky tour zatančily děti z tanečního kroužku SVČ Step4U. Kroužek vede Lucie Kretová Hájková.
Foto: KS

Účastníci cyklotour během zastávky na prostranství před Společenským
domem.

Středisko volného času získalo nabídkou svých „cykloperníčků“ pro nadaci 1100 korun.
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Zlato pro
Elišku Kmošťákovou
O víkendu 12.–13.
června se konala
soutěž sól mažoretek. Poprvé v historii
tato soutěž byla online. Porota se sjela do
Kolína a mažoretky
musely svá vystoupení zaslat natočená na videích. Mažoretky ZIK-ZAK
Vratimov měly také
zastoupení.
Eliška Kmošťáková ze
skupiny
Spirálky
ZIK-ZAK Vratimov
v době covidové nelenila a vymyslela si
sama choreografii.
Trénovala v obýEliška Kmošťáková při
svém tanečním vystoupení. váku a na zahradě.
Její píle byla
Foto: ZIK-ZAK Vratimov
zúročena a porota v Kolíně ji ohodnotila 1. místem. Eliška
je velice šikovná, blahopřejeme jí ke zlaté
medaili a přejeme mnoho dalších mažoretkových úspěchů.
Renáta Hloušová
trenérka, SVČ Vratimov
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Křížem krážem Slezskou bránou
Znáte svůj region? V úterý 15. června
uspořádalo Středisko volného času Vratimov vědomostní soutěž Křížem krážem Slezskou branou. Vyhlašovatelem
soutěže byl Region Slezská brána.
Letošní ročník soutěže byl opravdu
specifický. Celá soutěž byla uzpůsobena
epidemiologické situaci a proběhla online pomocí počítačových aplikací.
Dopoledne žáci prokazovali své znalosti ve dvou kategoriích. Do kategorie
A pro 1. stupeň se přihlásila tři družstva
a do kategorie B pro 2. stupeň pět družstev. Odpoledne pak přišlo na řadu pět
seniorských týmů. Soutěž byla rozvržena do 10 témat, mezi která patřila například osobnosti regionu, slepé mapy,
místa v obcích… Všechna družstva odpovídala na všechny otázky. Své odpovědi zaznamenávala do formuláře vytvořeného v počítačovém programu. Každé
kolo pak završovala tipovací otázka, za
kterou získalo body pouze družstvo, jehož odpověď byla nejblíže skutečnosti.
Kromě vědomostního souboje se pořadatelé nevyhnuli ani malým bojům
s technikou. Všechny tyto boje však
vyhráli a soutěž úspěšně proběhla. Sluší
se poděkovat nejen zaměstnancům SVČ
Vratimov, kteří některým seniorským

družstvům zajišťovali technickou podporu přímo v místě, odkud soutěžili, ale
také zaměstnancům škol, kteří toto zázemí zajišťovali pro své svěřence.

Výsledky:
Základní školy – kategorie A:
1. místo Základní škola Vratimov,
Datyňská
2. místo Základní škola a mateřská
škola Řepiště
3. místo Základní škola a mateřská
škola Václavovice
Základní školy – kategorie B:
1. místo Základní škola Paskov
2. místo Základní škola a mateřská
škola Morávka, družstvo Pražmo
3. místo Základní škola a mateřská
škola Morávka, družstvo Morávka
Senioři:
1. místo Řepiště
2. místo Paskov
3. místo Kaňovice
Klára Pastorková
pedagog volného času, SVČ Vratimov

Vratimov zavádí Mobilní Rozhlas
9iåHQtREþDQp
]DYiGtPHXQiVPRGHUQtVOXåEX±0RELOQt5R]KODV±GtN\NWHUpEXGHWHYåG\LQIRUPRYiQL
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MDNRMVRXXSR]RUQČQtQDYêSDGN\YRG\HOHNWĜLQ\þLãWČQtXOLFSR]YiQN\QDNXOWXUQt
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Akce Střediska volného času
Příprava na školní rok 2021/2022

Děti, mládež, volný čas

Pedagogové Střediska volného času Vratimov intenzivně připravují nabídku kroužků a aktivit pro nový školní rok. V nabídce najdete naše „stálice“, ale chystáme i několik novinek. Pevně
věříme, že si v naší nabídce každý najde svůj kroužek.
Nabídka kroužků bude zveřejněna ne webových stránkách
www.svcvratimov.cz od 1. září 2021. Od tohoto dne bude také
zpřístupněno přihlašování do kroužků.

Tato tradiční akce navazuje na Den otevřených dveří. Proběhne 1. září v době od 15 do 17 hod. Kromě informací o připravované nabídce a prohlídky celého objektu budou na zájemce
čekat vedoucí některých zájmových kroužků. Budete s nimi
moci probrat připravovanou náplň celoroční činnosti a konzultovat vhodnost výběru pro sebe či své dítě. Na děti budou čekat
cestou po „Domečku“ drobné úkoly, za jejichž splnění dostanou
drobnou odměnu.

Den otevřených dveří
Ve středu 1. září proběhne v Středisku volného času Vratimov Den otevřených dveří. V době od 9:30 do 12 hodin si
mohou zájemci prohlédnout prostory SVČ a získat informace
o připravované nabídce kroužků a dalších aktivit. Budou připraveny letáčky s nabídkou. Zároveň budou mít možnost se přímo na recepci do vybraných kroužků přihlásit. Prostory SVČ je
provedou zaměstnanci střediska, kteří budou připraveni odpovídat na dotazy.

Městská

knihovna
VRATIMOV

Užijte si prázdniny
Těšíme se na setkání se všemi zájemci o zájmové vzdělávání
na výše uvedených akcích a v našich kroužcích. Do té doby
přejeme všem kouzelné prázdniny plné sluníčka, dobrodružství
a nových zážitků.
Za kolektiv zaměstnanců SVČ Vratimov
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka

Městská knihovna Vratimov

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) vyhlásilo třináctý ročník projektu na podporu
čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu
je rozvoj čtenářských návyků žáků od
prvního ročníku školní docházky. Do
projektu přihlašuje letošní žáky prvních
tříd základních škol veřejná knihovna
ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí
být institucionálním členem SKIP ČR.
Knihovna, která žáky do projektu
přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec
obvyklých knihovnických činností.
V období od listopadu 2020 do května
2021 měla připravit pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádat další akce vedoucí k rozvoji zájmu
o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci
knih, výstav apod.) V roce 2020 to bylo
s akcemi pro prvňáky slabší v důsledku
vládních omezení, přesto jsme některé
akce stihli uskutečnit.
V květnu jsme předali žáčkům prvních
tříd základních škol tzv. Knížku pro prvňáčka, původní českou novinku, která
byla napsána a ilustrována výhradně pro
účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky
koupit.
Ve školním roce 2020/2021 je to
kniha spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové První

školní výlet. Knihovnice v knihovně
v Horních Datyních předala prvňáčkům
knížku přímo v knihovně a současně představila dětem novou knihovnu
a knižní dětský fond v rámci exkurze.
Pro děti jsme přichystali také besedy
s tématikou knih Miloše Kratochvíla.
Městská knihovna Vratimov je zapojena do projektu Bookstart – s knížkou
do života, jehož smyslem je vést děti od
nejútlejšího věku ke knihám a ke čtení.

Cesta dětí ke čtení
Chcete, aby vaše děti četly? Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
vydal základní desatero cesty dětí ke čtení:
1. Povídejte si se svými dětmi.
2. Čtěte svým dětem.
3. Umožněte, aby děti viděly číst vás.
4. Požádejte starší děti, aby četly mladším.
5. Choďte společně do knihovny.
6. Navštěvujte společně knihkupectví.
Kupujte dětem knihy jako dárek.
7. Dávejte svým dětem knížky o tom,
co je speciálně zajímá.
8. Mějte doma všude knihy, časopisy
a noviny.
9. Říkejte si říkadla a básničky nebo
zpívejte písničky.
10. Vyprávějte příběhy o své rodině
a příběhy, které jste měli rádi jako
děti.

Sady s knížkou do života
Nové sady 2021 pro nejmenší (0–3leté):
• nové autorské leporelo Radka Malého,
12 stran,
• kalendář – metodika pro rodiče
(ilustrace M. Vydrová),
• aktualizovaný seznam literatury,
• obal: kufřík,
• cena setu: 80 Kč.
Nové sady 2021 pro starší tří let (3–6 let):
• ilustrovaná pohádková knížka Ivony
Březinové (il. B. Buchalová),
• doporučené knížky (seznam podle
témat),
• komiksový metodický sešit ve
spolupráci s nakladatelstvím CREW,
• ukázkové číslo časopisu Puntík,
• obal: baťůžek,
• cena setu: 80 Kč.
Sady S knížkou do života předává
vždy ředitelka knihovny u příležitosti
Vítání občánků nebo v knihovně při akci
Čteme s nečtenáři – odpoledne v knihovně pro děti od 4 do 6 let. Nejbližší akce se
bude v knihovně konat v úterý 29. června v 16:30 hodin.
Upozorňujeme čtenáře z Místní
knihovny Horní Datyně, že knihovna
neomezí provoz během letních prázdnin. Půjčovní doba knihovny: pondělí
14–17 a pátek od 9–12 hodin.
Městská knihovna VRATIMOV
Marika Zajíčková
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Naši mladí umělci
Po dlouhém a nelehkém období distanční
výuky, která probíhala pouze prostřednictvím počítačové techniky, jsme se mohli
konečně umělecky nadechnout. Při krásném, slunném počasí jsme se rozběhli na
louku a vnímali přírodu všemi smysly.
V plenéru okolí naší školy jsme vytvářeli
koláže z přírodnin, které nás zaujaly. Ty
jsme pak doplnili krátkým veršem. Vznikla
úžasná umělecká díla.
Třída 4. B ZŠ Datyňská
Mgr. Alena Kabátová

Čtvrťáci ze ZŠ Datyňská nad svými uměleckými výtvory.

Žáci při práci na lůně přírody.
Foto: ZŠ Datyňská, Marcela Kožušníková

Výtvarné dílko doplnila i krátká báseň.

Děti adoptovaly mangustu
Zájmový kroužek Máme rádi zvířátka, který působí ve Středisku volného času Vratimov, byl loni na výletě v ostravské ZOO,
aby vybral zvířátko, kterému chce pomoci formou adopce. Děti
si oblíbily mangustu trpasličí, protože je stejný trpaslík jako ony.
Mangusta trpasličí obývá společně s dikobrazy jihoafrickými expozici Tsavo, kterou najdete pod výběhem afrických zvířat, nedaleko zastávky safari expresu, tudíž až na úplném konci ZOO.
Po celý školní rok mohli na mangustu přispívat příznivci Střediska volného času Vratimov přímo v jeho recepci. Díky všem,
zejména rodičům, se nám podařilo vybrat částku 1150 korun. Děkujeme! Finanční částku jsme předali koordinátorce a od vedení
ZOO Ostrava jsme obdrželi děkovný list.
Mangustám trpasličím se v ZOO velmi daří. Během roku se rodinka rozrostla o sedm mláďat! Sbírka bude pokračovat, abychom
i nadále mohli tato roztomilá zvířátka podporovat.
Za mangustu trpasličí moc děkuje kroužek Máme rádi zvířátka.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka SVČ Vratimov

Děkovný list ZOO Ostrava se snímkem oblíbeného zvířátka vratimovských dětí.
Foto: SVČ
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Krok za krokem k úspěšné škole…
Krok za krokem k úspěšné
škole. Takový je název projektu s registračním číslem CZ.
06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013
150, který se podařilo zrealizovat Základní škole Masarykovo náměstí ve školním roce
2020/2021. Práce na přípravě
a uskutečňování tohoto projektu však započaly již v minulém
školním roce, kdy jsme se zapojili do výzvy s názvem Infrastruktura základních škol pro
uhelné regiony. Díky včasné
přípravě jsme tak v rámci dotačního programu IROP získali
dotaci v celkové výši 3,5 milionu korun.
Jako všechny školy, se i ta
naše snaží o to, aby vytvářela
optimální podmínky pro vzdělávání žáků, modernizovala
učebny, poskytovala žákům
nejnovější technické vybavení
a kultivovala prostředí, ve kterém děti tráví nemalé množství
svého času.
Nová učebna zeměpisu
Pojďme se podívat na zmíněný projekt blíž. Co vlastně škole a jejím žákům přinesl? Co se
podařilo změnit, zlepšit?
Samotný projekt byl svým
zaměřením širšího rázu, jelikož zahrnoval množství aktivit.
V první řadě byla v jeho rámci
vytvořena nová učebna zeměpisu. V ní mají žáci k dispozici
interaktivní dotykový panel,
který má škola v plánu pořídit
i pro jiné učebny díky zapojení do příštích dotačních programů. Zároveň jsou zde pro
ně připraveny notebooky nebo
zajímavý vzdělávací systém

zabezpečení všech vchodů do
školní budovy včetně vchodu
do základní umělecké školy.
Největší změnu ale zaznamenala učebna dílen. Její proměna
je opravdu úžasná! Vybavena
byla zcela novou podlahou,
dílenskými skříněmi a pracovními stoly pro žáky. Staré dílenské ponky byly renovovány
a doplněny o nové desky. Objevily se v ní nové pomůcky
od řezbářských dlát, soustružnických nožů, modelovacích
špachtlí po reliéfní kotouče.
A nejen to. Do popředí v současné době vystupuje robotika
a naše škola rozhodně nechce
zůstat v tomto směru pozadu.
Proto jsme nezapomněli ani na
robotické stavebnice, které poslouží při výuce programování.
Pohled na nové sadbové úpravy před vchodem do školní družiny.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

pro virtuální realitu. Stejně tak
je tu i množství pomůcek pro
výuku předmětu. Od globusů,
barometrů a výškoměrů, modelu sluneční soustavy až po
model sopky či meteorologické
stanice.
Vzhledem k celkovému nedostatku prostor ve škole, je
i tato učebna zároveň kmenovou třídou. Proto je vybavena
i „odpočinkovými zónami“,
které slouží nejen k relaxaci
žáků o přestávkách, ale přispívají také k vytvoření příjemného prostředí třídy.
Moderní dílny a internet
Dalším přínosem projektu
byla přestavba prostor Školní-

Pohled do nově vytvořené učebny zeměpisu.

ho poradenského pracoviště,
které je významnou a nedílnou
součástí školy. Jednak zde byl
vybudován prostor pro výuku
předmětu Speciální pedagogická péče určeného pro žáky
s podpůrným opatřením, jednak se tu podařilo vytvořit důstojné místo pro setkávání pedagogů s rodiči, kteří přicházejí
do školy řešit různé problémy.
Významnou součástí projektu bylo zajištění celkové
konektivity, která umožňuje
škole bezproblémové připojení k internetu ve všech jejich
prostorech a zavedení elektronické třídní knihy v dalším
školním roce. Myšleno bylo
i na odpovídající elektronické

Změnilo se i okolí školy
Škola, to nejsou jen učebny,
sborovny, šatny, školní chodby
či školní jídelna. Je to také její
okolí. Ani tuto oblast jsme neopomněli, a tak vnímavým zrakům jistě nemohlo uniknout, že
před vchodem do školní družiny se objevila nová výsadba
stromků a zeleně.
Krok za krokem se ZŠ Masarykovo náměstí snaží o průběžnou proměnu a vývoj. O proměnu, která bude ku prospěchu
nás všech. Na této cestě jistě
potkáme řadu překážek, ale
jak napsal britský spisovatel
a vynálezce Arthur C. Clarke:
„Jestli najdeš v životě cestu bez
překážek, určitě nikam nevede“.
Mgr. Martina Pelikánová
ZŠ Masarykovo náměstí

Ponky s novými deskami v učebně dílen.
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Co zajímavého může přinést on-line výuka
aneb nebojme se trošku si hrát
Celý končící školní rok byl stejně jako
naše osobní životy omezen přítomností
koronaviru a nesl se ve znamení mimořádných opatření, která jej provázela. Všichni
učitelé, rodiče i žáci ZŠ Masarykovo náměstí 192 s obavami sledovali uzavření
školy a její postupné otevírání. S nadějí
jsme čekali na chvíli, kdy žáci opět usednou za školní lavice a učitelé se vrátí za
katedru.
On-line výuka všem přinesla řadu starostí, ale zároveň byla velkou výzvou.
Jako učitelé jsme museli dokázat přenést
proces učení do virtuálního světa. Pokoušeli jsme se žáky něco naučit přes neosobní
monitory počítače stejně tak, jako jsme se
snažili změnit celkový přístup k žákům.
Sedět před obrazovkou počítače je zkrátka
zcela odlišné oproti běžné atmosféře školní třídy, křídové tabuli a mezilidskému
osobnímu kontaktu. Toto velmi zvláštní
„virtuální“ prostředí, individuální domácí
podmínky každého dítěte a svým způso-

bem „osobní odloučení“ od učitele působilo mnohým žákům velké problémy.
Navzdory všem těmto skutečnostem a rozpačitým okolnostem se podařilo uskutečnit
spoustu hezkých věcí a zajímavých projektů, mezi které bezesporu patří originální
kuchařka, jejímiž autory se stali samotní
žáci sedmých tříd.
Jak taková kuchařka může během on-line výuky vzniknout?
Myšlenka tohoto třídního projektu se
zrodila zcela spontánně na jedné z hodin
slohu při probírání popisu pracovního postupu. Úkol ve školní učebnici po nás požadoval sepsat z uvedených surovin recept
na upečení bábovky. Když jsme s žáky
nad úlohou přemýšleli a zvažovali pořadí
surovin, které budeme postupně přidávat
do těsta, napadlo nás, že bychom si to
měli sami vyzkoušet. Úkol proto zněl jasně: v domácích podmínkách upéct, uvařit
nebo připravit cokoli jedlého! Každý žák
se mohl zapojit zcela dobrovolně. Důležité

Vít Kanich (7. B) se připravuje na pečení oblíbených
housek s párkem.

Julie Kožušníková (7. B) připravila
palačinky podle receptu, vymyšleného s kamarádkou Sofií.

bylo dát dohromady recept včetně základních surovin a nakonec své dílo představit
svým spolužákům.
A tak vznikla originální třídní kuchařka
žáků obou sedmých tříd. Navíc kuchařka,
jež je prověřená a ozkoušená žáky. Bylo
znát, že všechna jídla byla připravována
s láskou, péčí i radostí. A dokonce se většinou do přípravy jídla a plnění úkolu zapojila celá rodina. Díky této zkušenosti jsme
se s žáky naučili nejen popis pracovního
postupu do slohu, ale zároveň jsme si ukázali, jak se tvoří kniha, s čím vším si musí
autor poradit a jakým způsobem pracuje
redakce v nakladatelství. A jako bonus si
celá rodina mohla vychutnat vynikající pokrmy, které jí její ratolesti přichystaly.
Nezbývá než doufat, že se naši sedmáci
mnohému přiučili a našli chuť nejen experimentovat v kuchyni, ale také snahu pomáhat svým rodičům.
Mgr. Radek Huška
učitel českého jazyka

Štěpán Parma (7. B) cukruje bábovku, kterou právě upekl.

Ondřej Foul (7. A) mixuje
svou výtečnou špenátovou
polévku.

Vít Matusik (7. A) dochucuje tuňákový salát.

Nikola Smichovičová (7. A) míchá směs na
svou nepečenou roládu.

Eliška Kmošťáková (7. B) s vynikajícími
borůvkovými muffiny.
Snímky: ZŠ Masarykovo náměstí
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Když se řekne „Hlava v hlavě“
S blížícím se koncem letošního covidem přerušovaného
školního roku se toho mimo
vyučování ve škole nebo prostřednictvím on-line hodin při
distanční výuce žákům mnoho
rozdílného nabídnout nedalo.
Proto bych se s vámi chtěla podělit o jednu hezkou aktivitu,
kterou pro naše malé čtenáře ze
Čtenářského klubu ZŠ Masarykovo náměstí zprostředkovala
Markéta Bradáčová, zaměstnankyně zdejší knihovny.
Náš klub pracuje s osmi dětmi z druhé třídy od září 2020.
Jeho činnost, stejně jako výuka samotná, byla několikrát
přerušena uzavřením a znovu
otevřením školy. Již takto malé
děti se musely spolu s učitelkou přizpůsobit střídání výuky na dálku s prezenční účastí
přímo ve škole. Počátek cesty
nebyl nejjednodušší, ale my to
zvládli. Naučili jsme se ovládat
potřebné nástroje na PC, které
jsou nezbytnou součástí výuky
v prostředí aplikace Teams.
Četli jsme knihy přes mikrofony a ukazovali si vypracované pracovní listy na kameru.
Dokázali jsme si postupem
času poradit i s jednodušším
doplňováním textových dokumentů a ti nejšikovnější z nás se

Co všechno má mít obličej? Malí čtenáři ze ZŠ Masarykovo náměstí to
už vědí.

postupně naučili i stahovat soubory k sobě do svých domácích
elektronických přístrojů a pomocí úprav kreslení si v takto
připravených dokumentech vyznačovat, psát, kreslit a upravovat. Tento rok nám skutečně
hodně vzal, ale na druhou stranu nutná změna přinesla posun
v práci s IT technologiemi pro
žáky, ale i pro nás, učitele. Plán
během roku byl
věnovat se celkem
pěti publikacím.
Pro žáky jsem
zvolila tyto tituly:
První čtení, Moje
první
čítanka,
Z deníku kocoura
Modroočka, Skřítek Nills a Svátky
ČR.
Beseda, kterou
pro nás připravila
knihovnice Markéta, byla zaměřena na představení
nové knihy se zajímavým názvem
Hlava v hlavě.
Jejími autory jsou
David Böhm a Ondřej Buddeus.
Všechno to zaTakto vypadá pracovní list na téma knihy Ivony čalo motivací na
koberci ve třídě.
Březinové Teta to zase plete.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí Ležely na něm

věci jako: paruka, čepice, čelenka, brýle… První úkol?
„K čemu slouží tyto věci a na
čem se vlastně nosí?“ Odpověď byla jednoznačná. „Přece
na hlavě.“ Děti si s radostí vše
osahaly a vyzkoušely.
„Co máme v hlavě? Co na
hlavě? Které části tvoří obličej?“ To už byly otázky, kterými začínala prezentace knihy. Po správných odpovědích
následovala pohybová hra na
melodii písně Hlava, ramena,
kolena, paty… Děti to pořádně
rozparádilo.
Knihovnice se poté zaměřila
na části obličeje a na párové orgány a jejich popis prokládala
různými rčeními, ustálenými
slovními spojeními a asociacemi, které se k částem obličeje
váží. Tak třeba: „Co to znamená, když se řekne: Mít seno
v hlavě? Co oči nevidí, srdce
nebolí? Jít rovnou za nosem?
Líná pusa, holé neštěstí? Slyší
i trávu růst?“ Rozvoj komunikace a čtenářské gramotnosti
byl jednoznačný. Děti si v průběhu mohly dolepovat a domalovávat jednotlivé části obličeje
do předem vystřižených tvarů
hlav.
Další zajímavou činností
bylo přiřazování obličejů k předepsaným výrazům. Tak třeba:

Kouká jako sůva z nudlí. Čučí
jako bacil na lékárnu nebo Vypadá jako vyoraná myš. Tyto
grimasy si děti také vyzkoušely „face to face“ čili „tváří
v tvář“. Šklebily se a zubily na
sebe jako opičky. Místností se
nesl smích a radostné výkřiky
„Věděli jste, že existuje stupnice tvrdohlavosti?“ Já také ne.
Ale je tomu tak a má 10 boulů. Ten první je: Když hlavou
praštíš do plata vajíček, můžeš
si udělat omeletu. Desítka pak
říká, že rozběhneš-li se hlavou
proti zdi, ona strachy spadne
ještě dřív, než do ní narazíš.
Centra, orgány a anatomii hlavy nám objasnila další
z krásných ilustrací, kterými je
kniha vhodně doplněna.
Hlavozem. To je název pro
fantastickou zemi, která je plná
zeměpisných a vlastivědných
názvů, které ale nejsou vůbec
obyčejné. Tyto názvy totiž souvisí – to byste neuhodli – právě s hlavou a tělem. Takže až
se jednou rozhodnete navštívit
Hlavozem, nezapomeňte se
projít přes Ramenaté pohoří
a skrz obec Bradín. Prohlédněte si kostelík ve vesničce
s názvem Čelín, vykoupat se
můžete v Řasnatém jezírku
a parníkem doplujete z Bradovous po řece Nosůvka až do
Očnic, kde strmě vystoupáte na
horu Bradavici. A kdyby vám
to nestačilo, navštivte souostroví Licousy v Ušním oceánu.
Avšak s těmito mapami nám
už vypomohli žáci 3. třídy,
protože navazovali na besedu
o stejné knize, která jim byla
představena v on-line prostředí
o pár dní dřív. No řeknu vám,
že chat schůzky jsme málem
zavařili a autoři Office 365 by
se asi divili, kolik oznámení
stihly děti napsat v průběhu hodiny čtení.
Moc děkujeme za čas, který
si pro nás udělala knihovnice
Markéta Bradáčová, děkujeme
Městské knihovně ve Vratimově a těšíme se na další spolupráci.
Za ZŠ Vratimov
Masarykovo náměstí
Mgr. Nelly Kavalová
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Fotbalisté zahájí novou sezonu
Fotbalisté FC Vratimov se připravují na zahájení nové sezony
2021/2022. Na co se můžeme těšit?
Muži A
• budou hrát MSFL (3. liga) + přihlášeni do MOL Cupu,
• hrací den doma: sobota 10:00 (po dohodě se soupeřem možný
výjimečně pátek odpoledne),
• do otevření nové správní budovy se odehrají utkání na hřištích
soupeřů (maximálně do 1. 9. 2021),
• losovací aktiv se konal 22. 6. 2021, po uzavírce tohoto vydání
Vratimovských novin,
• začátek soutěže o víkendu 31. 7.–1. 8. 2021.
Muži B
• budou hrát 1. A třídu sk. B,
• hrací den doma: sobota odpoledne (úřední začátek muži),
• losovací aktiv se konal 25. 6. 2021, po uzavírce tohoto vydání
Vratimovských novin,
• začátek soutěže o víkendu 14.–15. 8. 2021.
Muži C
• budou hrát Městský přebor MěFS Ostrava,
• hrací den doma: neděle 10:30,
• losovací aktiv se má konat 15. 7. 2021,
• začátek soutěže pravděpodobně 21.–22. 8. 2021.

Fotbalisté už opět trénují na novou sezonu.

Foto: FC Vratimov

Mládež
• zahájí soutěže na konci prázdnin,
• zúčastní se minimálně stejný počet družstev jako v loňské
sezoně.
Veškeré informace o klubu a rozlosování soutěží budou dostupné na sjednoceném webu FC Vratimov, facebooku a ve vývěsní
skříňce.
David Huser
sekretář FC Vratimov

Přípravka se zúčastnila fotbalového loučení
Starší přípravka fotbalového klubu FC
Vratimov sehrála 12. června přátelské
utkání s domácím výběrem Frýdlantu nad
Ostravicí, který porazila v poměru 11:8.
Utkání bylo předzápasem benefičního
mače, jímž se loučil s lipinským dresem
devětatřicetiletý stoper a kapitán týmu
frýdecko-místeckých valcířů Petr Literák,
který spojil s Lipinou a fotbalovým klu-

Starší přípravka FC Vratimov.

bem MFK Frýdek-Místek a.s. přes dvacet
let svého života.
Frýdecko-místecký třetiligový tým se
v poslední době přestěhoval do Vratimova
a přidružil se k místnímu klubu FC Vratimov. Petr Literák přestoupil do mužstva
BFK Frýdlant nad Ostravicí.
Po odehraném utkání a slavnostním nástupu si vratimovští starší benjamínci uži-

Foto: FC Vratimov

li dětský den, jehož součástí bylo bohaté
občerstvení, skákací hrad, ohňostroj, autogramiáda ligových fotbalistů a hvězdy
Oktagonu Václava Mikuláška alias Baby
Jagy.
Rádi bychom poděkovali Petru Literákovi a MFK Frýdek-Místek a.s. za pozvání.
David Huser
sekretář FC Vratimov

Kluci v boji o míč.
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Stolní tenisté před novou sezonou
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra
GAS Vratimov jakožto zástupce prozatím
jediného ligového sportu v našem městě
bude po celorepublikovém sportovním restartu i příští sezonu reprezentovat Vratimov ve 3. lize v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST) a družstvo B v Divizi.
Nová sezona 2021/22 začne v září 2021
a v případě, že vše půjde podle plánu,
skončí v dubnu příštího roku. Hráči našeho
A a B družstva se budou připravovat ve své
herně na stadionu u městského koupaliště
a zároveň se zúčastní několika tradičních
turnajů v Přerově, Holicích, Havířově
a Liberci, případně vyjedou i do sousedního Slovenska či Maďarska.
Družstva C a D budou pro příští sezonu doplněna o nejlepší žáky a budou
hrát své zápasy ve stolním tenisu v rámci
ostravských městských soutěží.
Dne 12. června se konala v restauraci
Lucerna ve Vratimově Valná hromada
oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS
Vratimov a jako každoročně proběhlo
smažení vaječiny, kterého se už tradičně
účastní vedle současných hráčů i bývalí
členové oddílu.
Bohuslav Kaloč
Oddíl stolního tenisu
TTC MG Odra GAS Vratimov

Členové A a B družstva na snímku v nových oddílových soupravách. Vzadu zleva: Filip Válek,
Radim Uhlář, Oldřich Vrtal, Jaromír Mokroš, Petr Válek. Vpředu zleva: Jakub Štůsek, Filip Zajíc,
David Štůsek, Jiří Skalický, Jiří Guřan.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov hledá do svých řad děti
narozené 2009 a mladší z Vratimova a blízkého okolí. Přijďte a naučíme vás
našemu krásnému sportu! Tréninky se konají v sezonu každé úterý a čtvrtek
od 15 do 17 hodin, případně individuálně. Podrobnosti na čísle 603 283 558.

Charitní odlehčovací služba Frýdek-Místek
Široké spektrum sociálních
služeb, jejichž cílem je poskytnout jednotlivým skupinám
osob pomoc se zvládáním složitých životních situací, nabízí
Charita Frýdek-Místek. Jednou
z nich je pobytová odlehčovací
služba, jejímž účelem je umožnit osobám pečujícím o své
blízké udělat si čas pro odpočinek, regeneraci a vyřízení
osobních záležitostí. Zaměstnanci pobytové odlehčovací
služby se přitom snaží poskytnout pečované osobě obdobné
podmínky, jako má v domácím prostředí, včetně návyků
a zvyklostí. Navíc si může čas
trávený v charitním zařízení
zpříjemnit účastí na terapeutických, výchovných a vzdělávacích činnostech, hraním her,
vařením, sledováním televize,

pobytem na zahradě či čtením
knih.
Pobytová odlehčovací služba
je placenou služnou. Její kapacita zahrnuje celkem 12 lůžek.
Charita Frýdek-Místek ji poskytuje osobám starším 45 let
na dobu tří měsíců s možností
opakování během kalendářního roku. V případě nutnosti
může být služba prodloužena
o další měsíc.
Poskytnutí služby vždy
předchází návštěva pečovatelů
v domácnosti klienta, během
níž se seznámí s pečovanou
osobou, prostředím, ve kterém
žije, a jejími zvyklostmi, aby
jí mohli zajistit co nejvstřícnější prostředí po dobu pobytu
v charitním zařízení. Pomoc
s osobní hygienou, stravováním, ubytováním a kontakty

Ilustrační snímek: Charita Frýdek-Místek

se společenským prostředím je
samozřejmostí.
Charitní odlehčovací služba
umožňuje klientovi plnohodnotně zajištěný pobyt pro chvíle, kdy jeho blízcí, kteří o něj
pečují, potřebují nabrat novou
energii, případně si obstarat
osobní záležitosti.
Pokud vás možnost využití

charitní pobytové odlehčovací
služby zaujala nebo k ní máte
dotazy, neváhejte zavolat na
tel. 732 178 121 nebo napsat na
e-mail: odlehcovaci.sluzba@
charitafm.cz.
JUDr. Jana Havláková
PR manažer
Charita Frýdek-Místek
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Upozornění pro spolky a organizace

Vratimovský kalendář 2022
Žádáme spolky a organizace, aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz termíny akcí pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři na rok 2022 nejpozději do 31. července 2021. Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov

Kulturní středisko Vratimov hledá

osobu na uvaděčskou činnost
Kulturní středisko

VRATIMOV

do Společenského domu Vratimov
Práce na dohodu, podmínkou spolehlivost, nástup v září
Informace na tel. 595 700 753

Kulturní středisko Vratimov hledá

osobu na úklid
Kulturní středisko

VRATIMOV

do Společenského domu Vratimov
Práce na dohodu cca 2 hodiny denně, nástup v září
Informace na tel. 777 276 242

Kulturní středisko Vratimov hledá

osobu na úklid a uvaděčskou činnost
Kulturní středisko

VRATIMOV

do Kulturního domu v Horních Datyních
Práce na dohodu, podmínkou spolehlivost, nástup v září
Informace na tel. 777 276 242

Pokladna Kulturního střediska o prázdninách
Pokladní hodiny Kulturního střediska Vratimov v době prázdnin:
• od 7. července do 13. srpna: ZAVŘENO,
• od 16. do 31. srpna: pondělí a středa 9–12, 13–17 hodin, úterý a čtvrtek 9–12, 13–14 hodin,
• od 1. září: běžný provoz.
Mimo tyto pokladní hodiny lze pokladnu otevřít po předchozí domluvě na telefonním čísle 595 700 751.

Kino Hvězda zahájí 1. září
Pokladna kina Hvězda bude během prázdnin uzavřena, v provozu bude opět od 1. září.
Kino Hvězda zahájí promítání ve středu 1. září v 17 hodin pohádkou pro děti, kterou uvede u příležitosti zahájení
nového školního roku ZDARMA.
KS Vratimov
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Historie psaná vodou II.
Obcí Horní Datyně protéká stejnojmenný potok, který pramení v Řepištích pod
kostelem a jehož druhá větev tvoří hranici
Řepišť a Rakovce. Dříve se lidově nazýval
Datyňok. Nás bude zajímat přítok tvořící
hranici obce a osady Rakovec, původně
nazývaný kvůli hojnosti raků Račok. Je
uváděno, že tuto pochoutku nabízel i na
Kunčický zámek. Můžeme s jistotou uvést,
že název osadě, založené 16. 9. 1596, dal
právě tento tok. Pramení na trojmezí v lesích Datyň, Sedlišť a Rakovce, kde můžeme vidět i památné kameny z prvního mapování oblasti v roce 1836.
Po proudu níž u prvního domu obce č. p.
28 je vedle toku kovová konstrukce bývalého posedu, patřící k honitbě významného
ostravského stavitele v průmyslu Sedlaříka, který si počátkem minulého století vystavěl ve Vratimově vilu. Toto romantické
místo u Datyňského lesa, které bylo také
oblíbeným místem k táboření místní mládeže a turistů, dostalo název Údolí bažin.
Bažinatý terén vznikl jako následek geologického vrtu prováděného roku 1960
při hledání uhlí. Nálezy byly nevýznamné,
ale pátý vrt v obci do hloubky 1565 metrů
u bývalého JZD přinesl silný vývěr vody
z Darkovské salinity a musel být zabetonován.
V kopci nad soutokem Račoku, dnes
uváděného Řepišťáku, s Datyňkou je doložena již v roce 1576 osada Lípová, tehdy
součást Václavovic. Dá se předpokládat,
že se jednalo o pasteveckou osadu, která
si udržela ještě krátkou dobu po prosazení
společného názvu Datyně své původní pojmenování. Proto nelze usuzovat, že název
Datyně byl odvozen a že osada byla „dána“
k Datyním. Původ názvu Datyně zatím neznáme. Vycházíme však ze starých textů,
kde jsou uváděny „ty Datyně“ jako podstatné jméno pomnožné. V praxi se bohužel stále setkáváme s nesprávnou formou
tohoto názvu. Je to ostatně problém i nedalekých Dolních Datyň.
Potok Račok, dnes tedy spíše Řepišťák,
napájí cestou několik rybníků. Jak uvádějí historické prameny, v roce 1723 došlo

Studna z výrobny Antonína Slívy. Studna je z Horních Datyň, z pozemku č. p. 25.

k přetržení jednoho hlubokého rybníku
o velikosti 2 ha, který byl pravděpodobně
využíván i pro vodní mlýn na č. p. 3. Stržená hráz i břeh po záplavách nám zanechaly
název místa Ve Strži. Zbytky hráze můžeme ještě vidět vedle nové čističky odpadních vod. Na protější straně již prázdného
rybníku si roku 1725 vystavěl svépomocí
„na panském“ svoji dřevěnici chalupník
Václav Jarošek. Stavba dnes s č. p. 10 byla
v roce 1963 obezděna a trámoví rozebráno. Dá se předpokládat, že majitel sloužil ve mlýně, obsluhoval stavidlo náhonu
k mlýnu a podle potřeby dopouštěl vodu
z nedalekého, pro tento účel zbudovaného
rybníku zvaného Stav. Jeho velikost dodnes nalezneme v katastru pod parcelním
číslem 126/2 podobně jako mlýnský náhon
nebo tvar přetržené hráze. Mlynáři patřili
k váženým občanům a Franc Mikšan je
uveden od roku 1831 i jako zapisovatel
obecních záznamů, protože jako jediný
uměl číst, psát a počítat. V roce 1838 se
stal fojtem a jeho potomek je v roce 1876
uváděn již jako starosta obce.
Nejstarší podobu mlýna, který se využíval do konce 19. století, nám zanechala ve
své kresbě z roku 1843 baronka Skrbenská
ze Šenovského zámku.
Roku 1891 postihlo naopak obec velké
sucho, vyschnul i potok Datyňka, studny
v okolí a voda se získávala jen z vytékajících pískoven na hranicích s Václavovice-

Foto: autor

mi. Tuto oblast svahu za potokem s písky
nám v minulosti zanechala doba ledová.
Písky byly v různých dobách těžené, jsou
nestabilní a občas obsahují i žulové kameny ze Skandinávie, které můžeme nalézt
i v pásu lesů v našem okolí. Vytěžený bludný balvan byl použit i pro památník rudoarmějců. Studny o průměru 80–100 cm se budovaly u stavení nebo ve sklepích, obvykle
z klínových oblázků z řečiště Ostravice.
Teprve pozdější používání betonových
studničních skruží dovolilo je budovat
bezpečně i do větších hloubek. Obyvatelé
si pak začali stavět domy v částech obce,
kde se spodní vody nacházejí v hloubkách
přes šest metrů nebo až v 13 metrech, jako
v části Na Kopci. V roce 1900 založil ve
Václavovicích č. p. 147 výrobnu cementového zboží Antonín Slíva „cementoř“
a jedním ze sortimentu byly právě studniční skruže. V nadzemní části studny byl
ukotven rumpál s kbelíkem a výlevkou,
krytá byla betonovou stříškou na kovových
sloupcích. Tato koncepce firmy i betonové
sloupky k plotům, střešní tašky nebo soklové kameny (hakle) byly velice oblíbené
a jsou doposud součástí mnoha stavení.
Snadný přístup k vodě znamenal pro naše
obyvatele i velkou změnu v kvalitě bydlení.
Dnes již vídáme tyto studny zřídka, ale rádi
takovou získáme pro návštěvníky regionálního muzea v Šenově.
Vladimír Kuchař

Kronika města Vratimova, část 108, rok 1950
Požár šopky
V noci z 18. na 19. prosince vyhořely
šopky na dvoře č. 137 (Štěpán Pavlický).
Škoda nebyla zvlášť veliká.

Rok 1951
Přestavba stodoly na kravín pro JZD
Začátkem jara bylo přikročeno k přestav-

bě stodoly na bývalé usedlosti Brože Al.,
čís. 23 na kravín pro ustavené Jednotné zemědělské družstvo.
Tato usedlost s movitými i nemovitými
náležitostmi, jako pozemky, byla převzata
proto, že bývalý majitel na půdě nepracoval,
půda byla v nájmu u rolníků, hospodářství
bylo ztrátové a tudíž MNV přidělil usedlost
Jednotnému zemědělskému družstvu. Do

práce k přestavbě na ustájení dobytka se
zapojily veškeré organisace Národní fronty
bezplatně. Přes veškerou poskytnutou dobrovolnou pomoc i úsilí vedoucích činitelů,
nebyla přestavba v tomto dokončena. Dá se
to odůvodnit tím, že založenému družstvu
II. typu nastaly i mnohé další povinnosti
a úkoly s obděláváním půdy, osevem, žněmi a sklizní.
(pokračování příště)
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Centrum pro rodinu a sociální péči

KINO
POD ŠIRÁKEM

VRATIMOV

$PÀWHiWUXKRVSĥGN\0HWHRU
3RĜDGDWHO.DPLO+UDEHF +RVSĤGND0HWHRU

_

3ĢtOLåRVREQt]QiPRVW
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VSTUP
ZDARMA

Také ve Vratimově pomáhá
prostředí, a půjčovna zdravotních
ostravská nezisková organizace
pomůcek. Organizace také pořádá
Centrum pro rodinu a sociální
různé výstavy, které jsou zdrojem
péči. Ta se věnuje podpoře rodin,
zábavy a vědění pro děti i dospěmanželství, mezilidských vztahů,
lé a místem, kde může strávit čas
dětem a mladým lidem se zdravotcelá rodina.
ním postižením a pečujících osob
Centrum pro rodinu a sociální
v krajském městě a jeho okolí již
péči sídlí v Syllabově ulici ve Vít28 let. Jedno ze stěžejních témat
kovicích v areálu Lékařské fakulty
organizace vystihuje heslo FandíOstravské univerzity. Kontakt na
me rodině. A protože prevence je
Poradnu pro vztahy a rodinu je:
základ, realizuje na toto téma řadu
poradenství@prorodiny.cz, mobil
preventivních programů ve ško775 244 291, kontakt na službu
lách, organizuje veřejné přednášsociálního poradenství Rodinný
ky a tematické kurzy zaměřené na Setkání rodin jsou příležitostí k výměně názorů a zkušeností. Na průvodce: pruvodce@prorodiny.
umění komunikace nebo efektivní snímku záběr z jedné z akcí sociálně aktivizační služby Brána.
cz, tel. 774 244 256, 774 244 511.
rodičovství a provozuje bezplatFoto: Centrum pro rodinu a sociální péči Podrobnosti lze najít na www.pronou Poradnu pro vztahy a rodinu,
rodiny.cz.
rodinné konzultace a mediace. Velká část rech společnosti) formou, osobní asistenci
Říká se, že neštěstí nechodí po horách,
aktivit centra je věnována pěstounům, po- Oasa pro děti a mládež 24 hodin denně ale po lidech. Je dobré vědět, kde vám
ručníkům a dětem v pěstounské péči.
sedm dní v týdnu a sociálně aktivizační v případě nouze podají pomocnou ruku.
Žít obyčejný, běžný život může být pro službu Brána, která podporuje mladé lidi
Bc. Lenka Sládková, DiS.
někoho nuda, pro někoho doslova zázrak. se zdravotním postižením v osamostatňovedoucí PR a fundraisingu
Řeč je v tomto případě o dětech, mladých vání a pomáhá jim proplout bránou do doCentrum pro rodinu a sociální péči
lidech s handicapem a také osobách, které spělosti.
o ně pečují. Pro ty poskytuje Centrum pro
Mezi další aktivity centra patří rehabirodinu a sociální péči odborné sociální po- litační asistence Rehast zajišťovaná reradenství Rodinný průvodce, odlehčovací habilitačními asistenty, kteří docházejí
službu Respit terénní (v domácnosti peču- cvičit s dítětem nebo mladým člověkem
jícího) i ambulantní (ve vlastních prosto- se zdravotním postižením do domácího

+251Ì'$7<1Ě
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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1DEtGNDSRK\ERYìFKNXU]ţY.XOWXUQtPVWőHGLVNXRG]iőt
321'Ď/Ì
Bosu
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
sĞůŵŝŽďůşďĞŶǉƐǇƐƚĠŵĐǀŝēĞŶş
ƵƌēĞŶǉƉƌŽǌƉĞǀŶĢŶşƐǀĂůƽ
ĐĞůĠŚŽƚĢůĂ͘
Aerobic mix
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
/ŶƚĞŶǌŝǀŶşƉŽƐŝůŽǀĄŶş
ǌĂŵĢƎĞŶŽƉƎĞĚĞǀƓşŵŶĂďŽŬǇ͕
ďƎŝĐŚŽĂǌĂĚĞŬ͘
Relax a jóga
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
WƌŽƚĂŚŽǀĄŶşĂƉŽƐŝůŽǀĄŶşǀƓĞĐŚ
ƐǀĂůŽǀǉĐŚƐŬƵƉŝŶƐƉŽũĞŶŽ
ƐŬŽŽƌĚŝŶĂĐşƉŽŚǇďƵĂƐƉƌĄǀŶǉŵ
ĚǉĐŚĄŶşŵƉƎŝƉƌŽǀĄĚĢŶşĐǀŝŬƽ͘
Hiit
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϳ͗ϯϬʹϭϴ͗ϯϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
sǇƐŽĐĞŝŶƚĞŶǌŝǀŶşŝŶƚĞƌǀĂůŽǀǉ
ƚƌĠŶŝŶŬ͕ƉƎŝŬƚĞƌĠŵƐĞǌǀǇƓƵũĞ
ĨǇǌŝēŬĂŝƐşůĂǌĄƌŽǀĞŸ͘ǀŝēĞŶşũĞ
ǌĂŵĢƎĞŶŽŶĂƉŽƐŝůŽǀĄŶşĐĞůĠŚŽ
ƚĢůĂ͕ĂƛƵǎƐĞǌĄǀĂǎşŵŶĞďŽũĞŶ
ƐǀĂŚŽƵǀůĂƐƚŶşŚŽƚĢůĂ͘
Tabata
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϴ͗ϯϬʹϭϵ͗ϯϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
ǀŝēĞŶşƐϴƐĠƌŝĞŵŝƌƽǌŶǉĐŚĐǀŝŬƽ

ŶĂĐĞůĠƚĢůŽƉŽϴŬŽůĞĐŚ͘>ĞŬĐĞ
ũƐŽƵǌĂŵĢƎĞŶĠŶĂƉŽƐŝůŽǀĄŶş
ƐǀůĂƐƚŶşŵƚĢůĞŵ͘

ÚTERÝ
Pilates I.
14.09.2021 – 18.01.2022
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
WƎŝƚŽŵƚŽĐǀŝēĞŶşǀƓĞĐŚŶǇĐǀŝŬǇ
ǀǇĐŚĄǌĞũşǌƉŽƐşůĞŶşďƎŝƓŶşĐŚƐǀĂůƽ
ĂƐǀĂůƽƐƉŽĚŶşēĄƐƟǌĂĚ͘
Pilates II.
14.09.2021 – 18.01.2022
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
WƎŝƚŽŵƚŽĐǀŝēĞŶşǀƓĞĐŚŶǇĐǀŝŬǇ
ǀǇĐŚĄǌĞũşǌƉŽƐşůĞŶşďƎŝƓŶşĐŚƐǀĂůƽ
ĂƐǀĂůƽƐƉŽĚŶşēĄƐƟǌĂĚ͘
SM systém
(Aby záda nebolela)
14.09.2021 – 18.01.2022
ϭϵ͗ϬϬͲϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗DŽŶŝŬĂşǎŽǀĄ
<ƵƌǌũĞǀŚŽĚŶǉƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇ
ǌĄũĞŵĐĞ͕ŬƚĞƎşŵĂũşƉŽơǎĞ
ƐďŽůĞƐƚŵŝǌĂĚ͕ĂůĞƚĂŬĠƉƌŽƚǇ͕
ŬƚĞƎşĐŚƚĢũşƚĢŵƚŽƉƌŽďůĠŵƽŵ
ƉƎĞĚĞũşƚ͘
-yJDV/XFNRX
SUR]DĀiWHĀQtN\
14.09.2021 – 18.01.2022
ϭϳ͗ϯϬͲϭϵ͗ϬϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ƵĐŝĞtŝĞũŽǀƐŬĄ
ǀŝēĞŶşũſŐǇƉƎŝŶĄƓşŶĞũĞŶŬůŝĚ
ĂŚĂƌŵŽŶŝŝƚĢůĂĂĚƵƓĞ͕ĂůĞƚĂŬĠ
ƉƌĞǀĞŶĐŝǀĞƐŵǇƐůƵƵƉĞǀŶĢŶş
ŝŵƵŶŝƚǇĂƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶşŶĞŵŽĐş͘

ŽŬƵƌǌƽƐĞŵƽǎĞƚĞŚůĄƐŝƚ
ƉŽƵǌĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ
ǁĞďŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶĞŬ
ǁǁǁ͘ŬƐǀƌĂƟŵŽǀ͘ĐǌͬŬƵƌǌǇͬ͘
sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂƚĞů͘
595 700 752.
<ŽŶĄŶşŬƵƌǌƽũĞǌĄǀŝƐůĠ
ŶĂĂŬƚƵĄůŶşĐŚƉƌŽƟĞƉŝĚĞŵŝĐŬǉĐŚŽƉĂƚƎĞŶşĐŚ͘

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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Relax a jóga
15.09.2021 – 19.01.2022
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
WƌŽƚĂŚŽǀĄŶşĂƉŽƐŝůŽǀĄŶşǀƓĞĐŚ
ƐǀĂůŽǀǉĐŚƐŬƵƉŝŶƐƉŽũĞŶŽ
ƐŬŽŽƌĚŝŶĂĐşƉŽŚǇďƵĂƐƉƌĄǀŶǉŵ
ĚǉĐŚĄŶşŵƉƎŝƉƌŽǀĄĚĢŶşĐǀŝŬƽ͘

Pilates
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭʹϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϮ
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
WƎŝƚŽŵƚŽĐǀŝēĞŶşǀƓĞĐŚŶǇĐǀŝŬǇ
ǀǇĐŚĄǌĞũşǌƉŽƐşůĞŶşďƎŝƓŶşĐŚƐǀĂůƽ
ĂƐǀĂůƽƐƉŽĚŶşēĄƐƟǌĂĚ͘

Tabata
15.09.2021 – 19.01.2022
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
ǀŝēĞŶşƐϴƐĠƌŝĞŵŝƌƽǌŶǉĐŚĐǀŝŬƽ
ŶĂĐĞůĠƚĢůŽƉŽϴŬŽůĞĐŚ͘>ĞŬĐĞ
ũƐŽƵǌĂŵĢƎĞŶĠŶĂƉŽƐŝůŽǀĄŶş
ƐǀůĂƐƚŶşŵƚĢůĞŵ͘

Bodystyling
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭʹϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϮ
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
>ĞŬĐĞũƐŽƵǌĂŵĢƎĞŶǇŶĂ
ŝŶƚĞŶǌŝǀŶşƐƉĂůŽǀĄŶşƚƵŬƽĨŽƌŵŽƵ
ŶĞŶĄƌŽēŶĠŚŽĂĞƌŽďŶşŚŽĐǀŝēĞŶş͘

.UXKRYìWUpQLQN
15.09.2021 – 19.01.2022
ϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
<ŽŵďŝŶĂĐĞƐŝůŽǀǉĐŚĂŬŽŶĚŝēŶşĐŚ
ĐǀŝŬƽ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵǌǀŽůĞŶǇƚĂŬ͕ĂďǇ
ƐĞƉŽƐŽďĢǀǎĚǇƉƌŽĐǀŝēŽǀĂůĂũŝŶĄ
ƉĂƌƟĞƚĢůĂ͘

SM Systém
(Aby záda nebolela)
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭʹϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϮ
ϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗DŽŶŝŬĂşǎŽǀĄ
<ƵƌǌũĞǀŚŽĚŶǉƉƌŽǌĄũĞŵĐĞ͕ŬƚĞƎş
ŵĂũşƉŽơǎĞƐďŽůĞƐƚŵŝǌĂĚŶĞďŽŬƚĞƎşĐŚƚĢũşƚĢŵƚŽƉƌŽďůĠŵƽŵƉƎĞĚĞũşƚ͘

-yJDV/XFNRX
SURPtUQďSRNURĀLOp
15.09.2021 – 19.01.2022
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϯϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϭϬϰϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ƵĐŝĞtŝĞũŽǁƐŬĄ
ǀŝēĞŶşũſŐǇƉƎŝŶĄƓşŶĞũĞŶŬůŝĚ
ĂŚĂƌŵŽŶŝŝƚĢůĂĂĚƵƓĞ͕ĂůĞƚĂŬĠ
ƉƌĞǀĞŶĐŝǀĞƐŵǇƐůƵƵƉĞǀŶĢŶş
ŝŵƵŶŝƚǇĂƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶşŶĞŵŽĐş͘

-yJDV/XFNRX
SURSRNURĀLOp
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭʹϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϮ
ϭϳ͗ϯϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϳϴϬ<ēͬϭϮůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ƵĐŝĞtŝĞũŽǁƐŬĄ
ǀŝēĞŶşũſŐǇƉƎŝŶĄƓşŶĞũĞŶŬůŝĚ
ĂŚĂƌŵŽŶŝŝƚĢůĂĂĚƵƓĞ͕ĂůĞƚĂŬĠ
ƉƌĞǀĞŶĐŝǀĞƐŵǇƐůƵƵƉĞǀŶĢŶş
ŝŵƵŶŝƚǇĂƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶşŶĞŵŽĐş͘

9ìWYDUQìNXU]Y.XOWXUQtPVWĢHGLVNX

5HOD[DĀQtPDORYiQt
30.09. – 16.12. 2021
17:00-20:00, salónek
ϮϮϬϬ<ēͬϴůĞŬĐşͬēƚǀƌƚĞŬ
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗ǀĂƵƌŽǀĄ
sĐĞŶĢŬƵƌǌƵũƐŽƵǀĞƓŬĞƌĠ
ƉŽŵƽĐŬǇ͘<ƵƌǌũĞƵƌēĞŶƉƌŽǌĂēĄƚĞēŶşŬǇĂŵşƌŶĢƉŽŬƌŽēŝůĠ͘
EĄƉůŸŬƵƌǌƵ͗ƌƽǌŶŽƌŽĚĠƚĞĐŚŶŝŬǇ
ŬƌĞƐďǇĂŵĂůďǇ͕ƉƌĂǀĄŵŽǌŬŽǀĄ
ŚĞŵŝƐĨĠƌĂ͕ďĂƌĞǀŶǉŬƌƵŚ͕ŵşĐŚĄŶş
ďĂƌĞǀ͕ƌĞůĂǆĂēŶşŵĂůŽǀĄŶşƉŽĚǀůŝǀĞŵŚƵĚďǇ͕ƐƵĐŚǉƉĂƐƚĞů͕ĂŬǀĂƌĞů͕
ƚĞŵƉĞƌǇ͕ĂŬƌǇů͕ŝŶƚƵŝƟǀŶşŬƌĞƐďĂ͕
ŬŽŵďŝŶŽǀĂŶĠƚĞĐŚŶŝŬǇ͕ĂƌƩĞƌĂƉŝĞ͕ǀǉŬůĂĚďĂƌĞǀ͘
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VZPOMÍNÁME
Dne 24. srpna by oslavil
80. narozeniny náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan

Leopold Firek.

V dubnu to bylo 14 let, co nás opustil
náhle, bez slůvka rozloučení. S láskou
vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka, syn a dcery s rodinami.

Dne 16. července vzpomeneme
7. smutné výročí od tragické události,
kdy nás náhle opustil náš milovaný syn

Jan Válka,

který by oslavil letos 26. narozeniny.
Kdo byl milován, žije v našich srdcích.
Vzpomínáme s láskou a nikdy
nezapomeneme.
Rodiče Libor a Monika, sestra Kateřina.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 26. července 2021 si připomeneme
9. smutné výročí úmrtí pana

Jana Vlčka.

S láskou vzpomínají dcery Radka a Soňa
s rodinami.
Se smutkem v srdci oznamujeme všem
přátelům a blízkým lidem, že po dlouhé
nemoci od nás ve věku 90 let navždy
odešel milovaný manžel, otec a dědeček,
pan

Lumír Čmerda,

duchovní CČSH a sochař, malíř a grafik.
Hospodinem darovaný výtvarný talent pokorně naplňoval
po dlouhá léta svého života. Viditelná stopa tohoto životního
údělu je v díle, které po něm zůstalo a potěšilo mnohé. Sám
zůstával šťastným dělníkem na Boží vinici a laskavým
bližním pro druhé.

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 13. srpna 2021, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

Polní 383/5, Vratimov

tel.: 737 131 185

září 2021
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Vratimovské služby

Úspěchy našich dětí

28. běh Zlatý podzim

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

VOLBY 2021

Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se uskuteční ve dnech:

8. října 2021 od 14 do 22 hodin
9. října 2021 od 8 do 14 hodin
Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve Vratimově jsou tyto okrsky:
Ve dnech 8. a 9. října 2021
se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Voličům budou doručeny obálky s hlasovacími lístky na adresu trvalého
pobytu. V souvislosti s roznáškou těchto obálek upozorňujeme občany na vznik možných
ojedinělých nesrovnalostí se
skutečným stavem obyvatel.
Seznamy pro roznášku jsou
zpracovány s jistým časovým
předstihem počítačovým programem tak, aby městský úřad
mohl včas zorganizovat distribuci obálek. Proto je možné, že
se v seznamu vyskytne osoba,
která již na uvedené adrese nebydlí (odstěhovaný, zemřelý).
Snažíme se těmto nesrovna-

lostem předcházet, ale zároveň
žádáme občany, aby nás omluvili ve výše uvedeném případě
a případné nesrovnalosti nahlásili příležitostně na ohlašovně
Městského úřadu Vratimov.
Každý volič si může v úředních hodinách na městském
úřadě dle trvalého pobytu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, může požadovat
doplnění údajů nebo provedení
oprav.
Zároveň bychom chtěli
požádat občany Vratimova
a Horních Datyň, aby si své
domy řádně označili čísly popisnými, popř. orientačními,
čímž by velmi usnadnili doručování hlasovacích lístků
i ostatní pošty.

Olympionik
z Vratimova
Ve středu 4. srpna se vrátil z olympijského
Tokia a už ve čtvrtek 5. srpna ochotně poskytl rozhovor pro Vratimovské noviny... Jiří
Přívratský, 20letý sportovní střelec z Vratimova – Horních Datyň, který na Letních
olympijských hrách 2020, konaných z důvodu koronavirové pandemie až v tomto roce,
závodil ve střelbě ze vzduchové pušky a libovolné malorážky. O jeho dojmech, hodnocení olympijského vystoupení a sportovních
snech si přečtěte v rozhovoru uvnitř čísla.
Na snímku vedle: vratimovský olympionik Jiří
Přívratský pod tokijskými olympijskými kruhy.
Snímek z alba Jiřího Přívratského.
(red)

Volební okrsek č. 1 – Středisko volného času, Frýdecká
377/61, Vratimov
Volební okrsek č. 2 – Mateřská škola, Na Vyhlídce 25,
Vratimov
Volební okrsek č. 3 – Kulturní středisko, Frýdecká
1000/48, Vratimov
Volební okrsek č. 4 – Základní škola, Datyňská 690,
Vratimov
Volební okrsek č. 5 – Kulturní dům, Vratimovská 224,
Horní Datyně
Podrobný rozpis volebních okrsků najdete uvnitř tohoto čísla.
Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem nebo
pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti platným dokladem,
nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti. Stejně jako loni bude nutné dodržovat
zvýšená hygienická opatření.
Marie Obstová
odbor sociálně-správní
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Představujeme městské společnosti s ručením omezeným

Vratimovské služby
Město Vratimov je stoprocentním vlastníkem dvou společností s ručením omezeným,
které vykonávají činnosti ve
prospěch města a jeho obyvatel. Jedná se o firmy Vratimovské služby a Teplo Vratimov.
S činností té první – Vratimovských služeb, spol. s r. o. – nás
seznámila její ředitelka, Ing.
Silvie Karolová.
Jaký je rozsah činností Vratimovských služeb a kolik má
společnost zaměstnanců?
Vratimovské služby vznikly v roce 1999 jako technické
služby pro zajištění těchto činností ve městě Vratimov:
Údržba zeleně
Udržujeme 309 115 m2
ploch zeleně. Na údržbu zeleně
mají občané i odborníci různé
názory a požadavky. Jiný pohled má zastánce zachování
biodiverzity v přírodě, alergik, rodič malých dětí, který se

na LED technologii, která je
energeticky úspornější a snižuje světelný smog. Rozšiřujeme osvětlení v nově vzniklých
ulicích a z důvodu bezpečnosti
přidáváme další osvětlovací
tělesa.
Čištění města
Denně provádíme úklid na
autobusových
zastávkách,
hřištích a na veřejných prostranstvích. Dále uklízíme
okolí cyklostezky u Ostravice
a piknikové areály v lese Důlňáku.
Zimní údržba komunikací
V zimním období provádíme zimní údržbu komunikací a chodníků. Úkolem zimní
údržby je zmírňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací. Údržba je
prováděna na základě operačního plánu zimní údržby, který
je každoročně schválen zastupitelstvem města.

Areál Vratimovských služeb se nachází v ulici J. Žemly 1083.

obává klíšťat. Vyhovět nelze
všem. Při sečení postupujeme
podle pasportu zeleně a daných
priorit.
Údržba veřejného
osvětlení
Provádíme údržbu veřejného osvětlení zhruba na 900
osvětlovacích tělesech, na
stožárech osvětlení a jeho vedení. Snažíme se přecházet při
výměně osvětlovacích těles

Péče o městský les
Důlňák
Příměstský les Důlňák je
skvělou rekreační možností
pro občany Vratimova a Horních Datyň. Je zvláštní tím,
že je také zdrojem pitné vody
a nachází se zde řada násosek
(vodáren). Hospodaření v lese,
který má plnit rekreační funkci, je zdrojem pitné vody a nachází se v těsné blízkosti těžkého průmyslu spolu s vlivem

Občanům Vratimovské služby nabízejí mj. prodej písku a štěrku i s dovozem.

počasí jako sucho a vichřice
v posledních letech je náročné.
Správa hřbitova ve
Vratimově a urnového
háje v Horních Datyních
Na hřbitově ve Vratimově se
potýkáme s nedostatkem místa. Teprve nedávno se podařilo
novou část zkolaudovat a můžeme ji začít využívat.
V urnovém háji v Horních
Datyních již nemáme volné
místo v kolumbáriu. I tuto skutečnost musíme urgentně vyřešit.
Poskytování pohřebních
služeb
Před nedávnem jsme přestěhovali kancelář pohřební
služby do budovy nákupního
střediska ve Vratimově. Všichni doufáme, že tyto služby nebudeme potřebovat, ale pokud
ano, jsme nepřetržitě k dispozici na telefonním čísle 603
448 981.
Tento široký okruh činností
zajišťuje 20 pracovníků.
Jaké služby nabízíte přímo občanům města?
Pominu-li pohřební služby,
nabízíme občanům autodopravu, vývoz septiků, kontejnerovou dopravu – likvidaci odpadů a prodej sypkých hmot.
Jaká je technická základna
společnosti?
Vratimovské služby sídlí

v ulici Jana Žemly 1083. Areál
nám slouží k parkování našeho
vozového parku, ke skladování
sypkých hmot pro naši potřebu
i pro prodej občanům. Občané
mohou do kontejnerů v našem
areálu uložit trávu, listí a větve.
Dle finančních možností firmy se snažíme o postupnou obnovu techniky, která je z velké
části zastaralá.
Dovolte mi osobní otázku. Jak
hodnotíte život ve Vratimově?
Osobně si myslím, že život
ve Vratimově a Horních Datyních je příjemný. Ve městě
je řada sportovišť, v blízkosti
je rekreační les, dále Beskydy, řeka Ostravice i s cyklostezkou. Je tady výborná
občanská vybavenost a ještě
pořád je zde i dostatek pracovních příležitostí. Je jen na nás,
abychom nebyli ke svému okolí lhostejní.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

Kancelářská budova Vratimovských služeb, kde si můžete objednat požadované služby.
Foto: KS

září 2021

3

Vratimovské noviny

Klíčové informace z místa, kde žijete
Vážení občané, spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas,
díky které vás nyní budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte
žádné důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo
jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
• Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se
vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci
apod.
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní
zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů…
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce.
• Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách.
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi.
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např.: kultura, pro majitele zvířat). Doporučujeme vyplnit telefonní číslo a ulici, abychom vás mohli rychle
varovat v případě nečekaných událostí (např. havárie vody). Vaše
údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
Přihlaste se k odběru informací na https://vratimov.mobilnirozhlas.cz/. Registrovat se můžete také osobně přímo na městském úřadu – rádi vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy – Mobilní Rozhlas si můžete stáhnout na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat
naše město a budete mít informace vždy po ruce.
Vedení města

Díky službě Mobilní Rozhlas můžete dostávat do svého mobilního telefonu klíčové informace o dění ve vašem městě.
Ilustrace: Mobilní Rozhlas

Společnost ČEZ distribuce přechází
na elektronický způsob informování
Na odstávku upozorní SMS nebo
e-mail
Pod heslem Léta s letáky končí přechází společnost ČEZ distribuce od vylepování plakátů v místě odstávky k elektronickému způsobu informování. V praxi to
znamená, že o plánovaných odstávkách
elektrického proudu si už nepřečtete na
nejbližším sloupu nebo plakátovací ploše,
ale zprávu o nich dostanete do mobilu formou SMS nebo na e-mail. Předpokladem
k tomu je ovšem registrace na distribučním portále společnosti prostřednictvím
webu cezdistribuce.cz/cs/sluzba, kde uvedete dva základní údaje: Datum narození
zákazníka, popřípadě IČO, a EAN kód
odběrného místa. EAN kód je 18místný
mezinárodní číselný identifikátor, který
najdete na vyúčtování za elektřinu. U více
odběrných míst stačí, aby zákazník zadal
při registraci služby jeden libovolný EAN

kód a automaticky se mu nabídnou všechna další odběrná místa.
Ke každé adrese odběrného místa lze
jednotlivě nebo hromadně nastavit zasílání upozornění na jedno telefonní číslo
a tři různé e-mailové adresy.
Upozornění na odstávky elektřiny dostávají zákazníci společnosti ČEZ distribuce vždy minimálně 15 dní předem
a v případě zjištěné poruchy obdrží navíc
SMS zprávu s předpokládanou dobou
obnovení dodávek elektřiny. Zákazníci
připojení z napěťové hladiny vysokého
a velmi vysokého napětí a výrobci mohou
registrací této služby přejít z oznamování odstávek doporučeným dopisem na
e-maily. Služba je poskytována zdarma
a informace obdrží zákazníci vždy včas
a bez papírů. S detaily se lze seznámit na
webu https://www.cezdistribuce.cz/.
Jak zdůrazňuje společnost ČEZ distri-

buce, přerušení dodávek elektřiny se firma snaží plánovat pouze v nezbytně nutném rozsahu, zpravidla v pracovní dny
a po co nejkratší dobu. Odstávky umožňují společnosti provádět pravidelnou
údržbu a rozvoj elektrické sítě pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek
elektřiny.
Informaci poskytne také město
O plánovaném přerušení dodávek elektřiny, ale také vody, vždy informuje své
občany také město Vratimov, a to na
svém webu v sekci Aktuality, na svém
facebookovém profilu a nově také prostřednictvím aplikace Mobilní Rozhlas.
Pokud se do aplikace přihlásíte, dostanete
oznámení o přerušení dodávek pomocí e-mailu nebo SMS zprávy do svého mobilního telefonu.
Město Vratimov

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. září 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, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Město vítá aktivity na podporu rodin s dětmi
Propagace aktivit Moravskoslezského kraje pro rodiny
s dětmi je cílem společensky
významných akcí nazvaných
Dny rodin. Ta nám nejbližší se
uskuteční 12. září na zámku ve
Frýdku-Místku v době od 13 do
17 hodin.
Akce je současně zaměřená
na podporu náhradní rodinné
péče. Iniciativy kraje na podporu rodin s dětmi a náhradní
rodinné péče vítá také město
Vratimov.
MěÚ

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

pod záštitou náměstka hejtmana kraje
pro sociální oblast Jiřího Navrátila

Vezměte své děti a navštivte s nimi
zdarma krásná místa našeho kraje

13:00 – 17:00
hodin
5. 9. Hrad Sovinec
12. 9. Zámek Frýdek - Místek
19. 9. Zámek Kunín

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

DNY RODIN
Omlouváme se, počítač
si prosadil svou

Město Paskov ve spolupráci
s dobrovolnými svazky obcí Vás zvou na

DEN REGIONU 2021
SOBOTA 18. ZÁŘÍ 2021 15:00 – 21:30
PASKOV – ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK
Dožínkový průvod

Folklorní blok

LAM Trio

Výroční paskovský jarmark

Soutěže pro družstva obcí

Big band

Kaczi

SOUTĚŽE PRO DRUŽSTVA OBCÍ

KULTURNÍ PROGRAM
15:00 – 15:10 Zahájení
15:10 – 15:30 Dožínkový průvod
s upečenými chleby a koláči
15:40 – 16:10 LAM TRIO
16:20 – 18:00 Folklorní blok - DFS PASKOVJANEK,
FOLKLORNÍ SOUBROR JAGAR
a vyhlášení soutěží o nejlepší chléb a koláče
18:00 – 19:30 BIG BAND při ZUŠ Vratimov
20:00 – 21:30 KACZI

VÝROČNÍ PASKOVSKÝ JARMARK
Místní potravinářské a zemědělské produkty
Tvorba místních výtvarníků a řemeslníků
Publikace a propagační materiály s regionální tematikou

SOUTĚŽE MEZI OBCEMI
O NEJLEPŠÍ CHLÉB A KOLÁČE

www.mesto-paskov.cz

7. ROČNÍK

O ohni se říká, že je dobrým sluhou, ale
špatným pánem. S trochou nadsázky by se
něco podobného dalo konstatovat i o počítačích. Tzv. umělou inteligenci totiž nezajímá,
co je na obrázku, nýbrž pouze jméno příslušného souboru. A když si ho přečte špatně, je
na světě chyba, která postihla minulé číslo
Vratimovských novin. Určitě jste si všimli –
na straně 1 se objevily dvě stejné fotografie,
takže kontejnerové stání u paneláků v ulici Na
Příčnici vypadalo před i po úpravách navlas
stejně. Vzhledem k tomu, že k záměně snímků došlo až při konečném zpracování dat pro
tiskárnu, nepovedlo se chybu zachytit. Všem
čtenářům se mnohokrát omlouváme. A jak
se zmíněné kontejnerové stání díky úpravám
provedeným městem změnilo, si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.
Redakce

Kultura Slezské brány
www.facebook.com/slezskabrana

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A PROHLÍDKA
NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY SDH PASKOV
VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKLŮ
A AUTOMOBILŮ
STÁLÉ VÝSTAVY NA ZÁMKU
DOPROVODNÝ PROGRAM
Zábavné atrakce:
skákací hrad, program SVČ Vratimov pro děti.
Stánky s občerstvením.

www. slezskabrana.cz

www.svcvratimov.cz

Stanoviště kontejnerů č. 15 paneláky Na Příčnici I
před a po úpravách.
Foto: MěÚ
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Vratimovští senioři sportovali v Hrabové
Kulturní komise Městského obvodu
Hrabová pořádala 17. července 1. ročník
Sportovního klání seniorů. Soutěže se
zúčastnilo sedm osmičlenných družstev.
Vratimov reprezentovala družstva Spolku
seniorů a Svazu tělesně postižených. Starosta Martin Čech a místostarosta David
Böhm je doprovodili a podporovali jako
„nehrající kapitáni“.
Hrabová soutěž zrealizovala podruhé.

Nultý ročník proběhl v roce 2019, v roce
2020 se soutěž z důvodu pandemie nekonala.
Letos vše proběhlo v krásném letním počasí v areálu TJ Sokol Hrabová. Soutěžilo
se např. v hodu šipkami, petanque, orientačním běhu či hasičském sportu. Naše
družstva se umístila shodně na 4. místě,
které bylo společné pro všechny nemedailisty.

Družstvo vratimovského Spolku seniorů.

Nutnost napojení na kanalizační řád

do konce února 2022
Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla úspěšně zkolaudována zbývající část stavby Odkanalizování Vratimova
– Horních Datyň, II. etapa, která je provozována společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK),
upozorňujeme, že je potřeba se nejpozději do dokonce února
2022 napojit na splaškovou kanalizaci tak, aby byly splněny
dotační podmínky.
Žádost o zřízení kanalizační přípojky se podává na klientském
centru SmVaK v Ostravě nebo ve Frýdku-Místku. Při stavbě
přípojky je nutné řídit se podmínkami uvedenými v územním
souhlase a rovněž podmínkami stanovenými společností SmVaK Ostrava.
Dále připomínáme, že se jedná o kanalizaci splaškovou, svod
a likvidace dešťové vody není možno napojit na splaškovou
kanalizaci. Zároveň upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že
v případě, kdy nejsou nemovitosti doposud napojeny na kanalizaci a odbočné místo je pro tyto nemovitosti vybudováno,
mohou být vlastníci vyzýváni k prokázání zákonné likvidace
splaškových vod.
Další informace sdělí Ing. Hana Martyčáková, MěÚ Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku, tel.: 595 705
932, 721 350 367 e-mail: martycakova@vratimov.cz.
Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru správy sportovišť

Po sportovním klání byli sportovci odměněni vyuzenou svačinkou a v případě
zájmu si mohli do letního večera posedět
při poslechu živé kapely.
Věřím, že si všichni klání užili a příští
rok zaútočíme na stupně vítězů.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci města.
David Böhm
místostarosta

Družstvo vratimovské organizace Svazu tělesně postižených. Foto: MěÚ

Hasičský ROCKFest
Vratimov 2021
V poprázdninové atmosféře, v sobotu 11. září 2021, připravuje Sbor dobrovolných hasičů Vratimov pod záštitou města
Vratimova pro občany a širokou veřejnost hudební akci Hasičský ROCKFest. Hlavním cílem a záměrem akce je uspořádat
koncert amatérských kapel. O kvalitní hudební zážitek se letos postarají Big band Vratimov, Allskapones, Nepřijatý hovor
a Nagauč.
Nedílnou součástí celé této taškařice je i zábavné odpoledne
v podobě doprovodného programu pro děti a dospělé.
Můžete si vyzkoušet hod hasičákem, pro děti je k dispozici
skákací hrad a airsoftová střelnice s překážkovou dráhou, stavění beden do komína a mnoho dalšího. Opět nebudou chybět
vratimovští motorkáři, kteří si pro vás připraví dráhu se čtyřkolkami.
V průběhu odpoledne a večera je připraveno také klasické retro kolo štěstí a pití piva na čas. Myslím, že se máte na co těšit,
všichni se budou určitě bavit, kapely budou hrát a počasí nám,
doufejme, bude opět přát.
Pojďme společně restartovat u hasičské zbrojnice ve Vratimově kulturní život, který přestal kvůli kovidu existovat takřka
ze dne na den.
Vítězslav Bujok
starosta SDH Vratimov
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Vratimovský sportovní střelec Jiří Přívratský se vrátil z olympiády plný dojmů a zážitků

Je to opravdu něco jiného, než běžné závody
jak jsou v Tokiu vedeny dálnice v několika úrovních po mostech. Dole ve městě
tak zůstává víc prostoru pro běžný život.
Pokud jde o Japonce, nevím, jestli to bylo
tím, že jsme se setkávali pouze s dobrovolníky, kteří pomáhali při organizaci her,
ale všichni byli nesmírně příjemní a milí.
Hrozně se jim také líbilo, že na našich reprezentačních úborech bylo japonsky napsáno, že jsme Češi. Kolikrát nám říkali,
jak je to super a často tím začínala naše
konverzace. Na mne působili opravdu moc
příjemně.

Vratimov má být na co hrdý! Jedním
z účastníků Letních olympijských her
v Tokiu byl občan Vratimova – Horních
Datyň, sportovní střelec Jiří Přívratský.
Ze Země vycházejícího slunce se vrátil do
Prahy ve středu 4. srpna, odevzdal zbraně
a vybavení v Centru sportu ministerstva
vnitra Olymp v Plzni a potom nasedl na
vlak směr Ostrava. Přestože ho stále ještě
tížila únava z cesty a sedmihodinového časového posunu, už následující den poskytl
rozhovor pro Vratimovské noviny.
Je to sotva pár dnů, co jste ve svých 20 letech prožíval svoji první olympiádu. Jaké
si přivážíte dojmy?
Zúčastnit se jednou olympijských her
byl vždycky můj sen. Trošku mne mrzí, že
to bylo nakonec za podmínek, za jakých to
bylo, nicméně pro mne je obrovský úspěch
již jen to, že jsem se tam vůbec nominoval
a mohl se tam kouknout. A bylo to opravdu
něco jiného, než běžné závody. Už jenom
ta olympijská vesnice je něco, co člověk
jen tak nezažije. Normálně bydlí soutěžní
týmy každý ve svém hotelu. V olympijské
vesnici žijete spolu se spoustou skvělých
sportovců ze všech možných sportů, potkáváte se navzájem, všichni se zdraví,
všude vládne přátelská atmosféra. To je
moc příjemné a výjimečné prostředí.
Úžasným zážitkem bylo samo zahájení
olympiády. Když jsme tam šli, emoce byly
nic moc, asi jako obyčejně před závodem.
Když ale vzplál olympijský oheň, když
jsme viděli ty zástupy sportovců, program,
na člověka to dolehlo a najednou byla ta
atmosféra úplně jiná. Přiznám se, že na
klidu před soutěžemi mi to nepřidalo, ale
nebýt tam, do smrti bych si to vyčítal.

Olympijská střelnice.

Jiří Přívratský doma ve svém pokoji před výstavkou svých sportovních trofejí.

Jaký dojem na vás udělalo Japonsko
a Japonci?
Z Japonska jsem toho bohužel viděl
mnohem méně, než bych si přál. V podstatě jsem poznal olympijskou vesnici a střelnici, která byla od vesnice vzdálená asi
hodinu jízdy autobusem. Cesta na střelnici
byla také jedinou příležitostí, jak něco přes
okno vypozorovat. Zaujalo mne například,

Přejděme k vašim sportovním výsledkům.
Soutěžil jste ve střelbě ze vzduchové pušky na 60 ran a z libovolné malorážky na
3×40 ran. Jak jste spokojen se svými výsledky?
Absolvoval jsem obě tyto disciplíny.
První se střílela 25. července vzduchovka.
Řekl bych, že je to moje slabší disciplína
a paradoxně dopadla lépe. Skončil jsem
v ní čtrnáctý s výsledkem, který byl v mojí
letošní sezóně nadprůměrný. Avšak takové to probuzení potom přišlo v malorážce. Přestože je to moje silnější disciplína,
nevyšla mi podle představ a skončil jsem
na 16. místě. To umístění samo o sobě asi
není úplně špatné, i když jsem tajně doufal
v lepší. Hlavně mne ale mrzí výsledek. Ten
závod se střílí ve třech polohách – 40 ran
vkleče, 40 ran vleže a 40 ran vestoje, takže
maximum je 1200 bodů. Já jsem nastřílel
1169, při čemž do finále, do té nejlepší
osmičky, se postupovalo na 1176 bodů.
A v tom je ten problém. Já totiž těch 1176
bodů střílím celkem běžně, je to víceméně
můj průměr. Zrovna na olympiádě se mi to
však nepovedlo.

Pohled na olympijskou vesnici z 18. patra.
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Za to vaši kolegové z týmu Jiří Lipták
a David Kostelecký získali zlato a stříbro...
Jak hodnotíte jejich úspěch?
Jsou to oba brokoví střelci, kteří závodili
v disciplíně trap. Všichni jsme z toho měli
obrovskou radost a moc to klukům přeji.
Oni jsou světová špička už dlouho a byla
velká naděje, že nějakou medaili dovezou.
Vraťme se k vám. Jak se stane, že kluk
z Horních Datyň se dostane na olympiádu?
U mne to začalo už v tom útlém věku,
kdy kluci běhají po zahradě s klackem, který představuje nějakou zbraň, a hrají si na
vojáky. To střílení mě prostě vždycky nějak
přitahovalo, a tak jsem to řekl rodičům a začali jsme hledat, jaké jsou možnosti. Dospěli jsme k tomu, že je to dokonce olympijská
disciplína, a tak mne rodiče přihlásili do
klubu SSK Policie Ostrava. Odtud jsem pak
pokračoval do nově vzniklého klubu SSK
Olymp Ostrava a potom do Centra sportu
ministerstva vnitra Olymp Plzeň, kde jsem
doteď a kde mi nabídli možnost lepšího zázemí a budoucího rozvoje. První členské razítko střeleckého svazu mám z roku 2012,
takže závodně střílím devět let.

JIŘÍ PŘÍVRATSKÝ

Mimořádný zážitek: vzplál olympijský oheň.

na zádech, jak se říká, navštívil například
Rio de Janeiro, Čínu, Katar, Ázerbájdžán
a většinu evropských zemí. Z našich sousedů jsem vlastně nestřílel akorát na Slovensku...
Jaké jsou vaše sportovní sny do budoucna?
Kéž by šlo střílet na olympijské úrovni ještě dlouho, protože existují tendence
střelbu z olympijského programu vyškrtnout. Nicméně budu optimistický a budu
doufat, že tam ještě nějakou dobu vydrží
a že se budu moci zúčastnit i dalších olympiád – a že to bude účast plnohodnotná.

Čeští střelci – zleva: David Hrčkulák, Jiří Přívratský a Petr Nymburský na památečním snímku před zahájením olympiády.

Co byste poradil chlapcům, kteří by chtěli
kráčet ve vašich stopách? Jaké předpoklady pro sportovní střelbu člověk musí mít?
Především bych chtěl říci, že zavedená
představa, že je to pouze klučičí sport, je
mylná. Střílí i spousta holek a střílí na vysoké úrovni, kolikrát lépe než kluci. Pokud
by to někdo chtěl zkusit, měl by asi v tom
prvopočátku obvolat nějaký místní klub,
kde by si to mohl vyzkoušet a zjistit, jestli ho to baví nebo jestli zůstane u střílení
doma na zahradě. Potom to chce obrovskou dávku trpělivosti a sebekázně. Výsledky nepřijdou ze dne na den, řekl bych,
že člověk tomu musí dát všechno, co má,
aby se postupně po malých krůčcích někam
dopracoval. Jinak je střelba jako jakýkoliv
jiný sport na jakékoliv úrovni pro člověka
vždy přínosem. A je to také možnost podívat se do světa. Třeba já jsem s puškou

7

Žijete teď a studujete kvůli sportu v Plzni.
Nemohu se nezeptat na váš vztah k Vratimovu a Horním Datyním...
Za mě je to pěkné místo pro život. Máme
v Datyních velkou zahradu, máme tam
jednoho velkého pejska a dva malé, hned
vedle mají domeček babička s dědou...
Teď jsem byl mimo Vratimov měsíc a půl
a věřte mi, stesk po domově byl už velký.
Momentálně jsem samozřejmě na rozcestí,
nevím, co mne čeká. Nicméně chtěl bych
se tu jednou vrátit, ať už do Horních Datyň,
nebo alespoň někam na Ostravsko. Tady
jsem prostě doma.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

V nabídce jídel v olympijské jídelně nechybělo
ani originální japonské sushi.

se narodil 13. března
2001 v Ostravě, v šesti letech se přestěhoval
s rodiči do Vratimova
– Horních Datyň. Je absolventem Matičního gymnázia v Ostravě, v současnosti studuje na Západočeské univerzitě v Plzni.
Svoji sportovní kariéru započal Jiří
Přívratský v roce 2012 ve Sportovním
střeleckém klubu Policie Ostrava, kde
se nejdříve jako mladý adept sportovní střelby věnoval vzduchové pušce.
Brzy se začal v soutěžích umisťovat na
předních příčkách, a to jak v disciplíně
vzduchové pušky (60 ran), tak později
v malorážkových disciplínách (60 ran
vleže a standard 3×40 ran). V roce 2017
přešel do nově založeného SSK Olymp
Ostrava a díky svým soutěžním výkonům byl zařazen do Regionálního střeleckého centra mládeže Ostrava a získal
podporu Centra individuálních sportů
Ostrava. Ještě jako dorostenec se propracoval do juniorské reprezentace ČR,
jeho první medailí z velké mezinárodní
akce bylo stříbro z mistrovství Evropy
v roce 2017 v Baku, které získal (v pouhých 16 letech) v kategorii juniorských
družstev v disciplíně libovolná malorážka 3×40 ran. Na podzim 2018 se vydal
na profesionální dráhu a přestoupil do
Centra sportu ministerstva vnitra Olymp
Plzeň, kde se může plně věnovat sportovní střelbě a zároveň vysokoškolskému studiu.
V létě 2021 se Jiří Přívratský zúčastnil
Letních olympijských her v Tokiu, kde
závodil ve dvou disciplínách. Ve střelbě
ze vzduchové pušky skončil na 14., ve
střelbě z libovolné malorážky na 3×40
ran na 16. místě.

Tokio. Pohled z autobusu.
Foto: album Jiřího Přívratského
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Akce Střediska volného času
Křižovatka zájmů
První školní den 1. září bude Středisko volného času Vratimov otevřeno od 9 do 12 hodin všem zvídavým návštěvníkům,
aby si mohli prohlédnout vzdělávací prostory.
Od 15 hodin bude připraven program vedoucích zájmových
útvarů, kteří představí v klubovnách celoroční náplň svého
kroužku. Přítomní rodiče se rovněž mohou poradit se zaměstnanci SVČ o vhodnosti zájmového kroužku pro své dítě a rovnou ho do kroužku zapsat. Pro návštěvníky mladší 18 let máme
připravené menší upomínkové předměty za splnění doprovodného programu.
Akce je zdarma a koná se za každého počasí.
Bližší informace: Věra Pacíková, 734 443 694,
v.pacikova@svcvratimov.cz.
Prázdniny pápá
V sobotu 4. září nás můžete potkat na akci Kulturního střediska Vratimov, kde budeme mít na starosti doprovodný program
formou stanovišť jako je Laserová střelnice, Kroket, Náhlavní

jeřáb, Magnetická dráha a Kuličková dráha. K vidění bude také
vystoupení tanečního kroužku Step4U. Na akci budou k dispozici brožurky s nabídkou kroužků.
Bližší informace: Klára Pastorková, 607 516 187,
k.pastorkova@svcvratimov.cz.
Putování pohádkovým lesem za švestkovou vůní
Dvě tradiční akce spojené do jedné, na které vás čekají jak
pohádkové postavy se záludnými úkoly, tak typický švestkový knedlík, který si sami vyrobíte. Akce proběhne v sobotu 19.
září. Trasa začíná u SVČ Vratimov, kde si můžete vyzvednout
svou kartičku v době od 14:30 do 16 hodin. Pak se vydáte na
trasu pohádkových postaviček, která vás dovede až na Hubertku. Tam na vás čekají ovocné disciplíny i oheň, na kterém si
můžete opéct vlastní špekáčky. K dispozici bude kečup, hořčice, tácky a pití.
Bližší informace: Klára Pastorková, 607 516 187,
k.pastorkova@svcvratimov.cz.
SVČ Vratimov

Nabídka kroužků SVČ pro nový školní rok
Středisko volného času Vratimov (SVČ)
je zařízením zájmového vzdělávání. Naším cílem je smysluplné naplnění volného
času především dětí a mládeže, ale i dalších zájemců. Jednou z forem činnosti
SVČ jsou pravidelné kroužky. Činnost
kroužků v novém školním roce bude zahájena v týdnu od 20. září 2021. Zájemci
si mohou přijít vyzkoušet kroužky, které
je zaujmou, seznámit se s jejich plánem,
náplní a vedoucími. Všem nabízíme první návštěvu kroužku zdarma bez nutnosti
přihlášení.

Nabídka a rozvrh kroužků, kurzů a dalších aktivit SVČ Vratimov pro školní rok
2021/2022 bude zveřejněna od 1. září 2021
na webových stránkách www.svcvratimov.cz. Od tohoto data bude možno provést přihlášení buď on-line (pouze pro
stávající účastníky zájmového vzdělávání)
nebo telefonicky či mailem.
Všem zájemcům doporučujeme navštívit akce Den otevřených dveří a Křižovatka zájmů, které proběhnou ve středu 1. září
od 9 do 18 hodin v prostorách SVČ ve Frýdecké ulici 377/61. Na děti a jejich rodiče

budou čekat kromě zaměstnanců i vedoucí kroužků, kteří budou nabízet zajímavé
možnosti trávení volného času. Pro děti
budou připraveny doprovodné hry a soutěže. Pro návštěvníky akce mladší 18 let
bude připraven malý dárek.
Bližší informace o aktivitách Střediska
volného času naleznete na www.svcvratimov.cz nebo na Facebooku https://www.
facebook.com/SVCVratimov.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka SVČ Vratimov

Ohlédnutí za letními tábory
Středisko volného času Vratimov
vypravit se na Divoký západ, zažít
pořádalo o letních prázdninách 24 táolympiádu nebo se dozvědět více
borů pro děti a mládež. Táborů se zúo Starých pověstech českých.
častnilo celkem 605 účastníků.
O děti se starala více než stovka peCelkem 17 táborů bylo „příměstdagogů, kuchařů, zdravotníků a dalských“ – to znamená, že rodiče ráno
ších pracovníků. Těmto lidem patří
děti přivedli na „Domeček“ a odpovelký dík za jejich práci, které oběledne si děti opět vyzvedli. Pro děti
tovali převážně část své vlastní dobyl připraven bohatý program. Všechvolené nebo prázdnin. Aby se mohli
ny tábory měly vzdělávací charakter.
tábora zúčastnit, absolvovali všichni
Jelikož se nám podařilo získat dotace,
celodenní vzdělávání v rámci svého
měly letos školou povinné děti tábory
volného času. Za svou práci obdržezdarma.
li všichni velmi skromnou finanční
Pobytové tábory probíhaly na růz- Letošní nadmíru povedenou novinkou byl rybářský tábor. odměnu. Pro zachování nízkých cen
ných místech (Lukavec, Myšinec,
Foto: SVČ našich táborů jsou tito výjimeční lidé
Hluboká u Skutče, Zlaté Hory, Krásochotni pracovat jen za dětský úsměv.
ná…) a v různých typech ubytování, od stanů až po ubytovny Proto mi dovolte poděkovat jim za jejich práci alespoň touto ceshotelového typu. Takže vybrat si mohl opravdu každý.
tou. O tom, že se tábory povedly, svědčí dopisy rodičů. Děkujeme
Všechny tábory byly motivované celotáborovou hrou, která vy- za důvěru a už nyní pro vás připravujeme tábory na léto 2022.
tvářela atmosféru každého z nich. Tak například mohli účastníci
Bc. Hana Nevrlá
táborů být Badateli či Výtvarníky, poznat své limity s Avengers,
ředitelka SVČ Vratimov

září 2021
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Nela Holaňová – mistryně a vicemistryně Evropy v korfbalu
Vratimov má juniorskou mistryni Evropy v korfbalu! Stala se jí třináctiletá Nela
Holaňová, která se zúčastnila v pátek a sobotu 2. a 3. července v Budapešti Mistrovství Evropy v korfbalu ve věkové kategorii
do 15 let. Čeští juniorští reprezentanti na
něm vybojovali stříbrné medaile v turnaji
na umělé trávě, vrchol pak pro naše lvíčata
přišel v sobotu, kdy po excelentním výkonu zaslouženě získala titul mistrů Evropy
v beach korfbalu.

Český juniorský korfbalový tým na ME v Budapešti.

Juniorská mistryně Evropy v korfbalu Nela Holaňová.

„Korfbal jsem začala hrát ve 3. třídě
v ZŠ Masarykovo náměstí ve Vratimově v hodinách tělocviku. Bylo to pro mě
zpestření, ale také velká změna, protože
od 6 let hraju basketbal. Že se jednou dostanu až na Mistrovství Evropy, mě nikdy
nenapadlo. Odehrála jsem několik zápasů
Školního korfbalu a nyní hraju za Korfbalový klub TJ Sokol Koblov. V období
koronaviru trénovat moc nešlo, a tak jsem
byla ráda, když jsem se v květnu a červnu
2021 mohla zúčastnit soustředění talentované mládeže ČR v Kostelci na Hané, kde

Foto: Milan Holaň

si trenér Martin Šnévajs vybral tým, který odjel Českou republiku reprezentovat
na Mistrovství Evropy. V obou turnajích
mistrovství jsme se dostali až do finále. Na
umělé trávě jsme obsadili krásné 2. místo
a na písku jsme domácím Maďarům porážku z předešlého dne vrátili a získali jsme
zlato. Byl to nádherný zážitek! Celý tým
si pořádně máknul a vítězství si zasloužil,“
zhodnotila dosažený úspěch Nela Holaňová.
Petr Krones, předseda Korfbalového
klubu TJ Sokol Koblov

Děti sbíraly papír s panem Popelou
Mateřská škola Vratimov se v minulém
školním roce opět zúčastnila soutěže ve sběru
druhotných surovin s názvem Soutěžíme s panem
Popelou, kterou vyhlašuje odpadová společnost
FCC Česká republika. Úkolem bylo nasbírat
během školního roku co největší množství papíru. S výsledkem 6423 kg starého papíru se MŠ
Vratimov povedlo umístit v tomto klání v rámci
regionu Severní Morava na skvělé 5. příčce.
Slavnostní předání cen proběhlo v červnu
v rámci 4. schůzky ekotýmu v amfiteátru na školní
zahradě, kde z rukou místostarosty a současně
člena ekotýmu MŠ Vratimov Bc. Davida Böhma
obdrželi vítězové jednotlivých tříd věcné dárky
od společnosti FCC. Děkujeme všem rodičům,
kteří se zapojili se svými dětmi do soutěže
a přispěli tak k ochraně životního prostředí a budování ekologického povědomí u dětí.
Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimov

Odměny předal vítězům jednotlivých tříd místostarosta David Böhm.

Foto: MŠ Vratimov
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Druhý nejlepší mladý chemik v ČR je absolventem ZŠ Masarykovo náměstí

Stříbrný pohár pro Marka Kroviáře
Většina soutěží pro žáky základních
škol byla ve školním roce 2020/2021 buď
zrušena, nebo proběhla v upravené online
podobě. Ta většinou dovolila žákům jen
částečně projevit svůj talent v recitaci,
v nejrůznějších vědomostních olympiádách nebo ve sportovních soutěžích. Děti
měly tedy jen malou motivaci se soutěží
účastnit. Proto měli učitelé velkou radost
z každého žáka, který se těmito podmínkami nenechal odradit a do některé ze soutěží
se zapojil.
V online podobě proběhl také 9. ročník
celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2020–2021.
Jejím vyhlašovatelem, pořadatelem a generálním partnerem je Svaz chemického
průmyslu ČR, spoluvyhlašovatelem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pořadatelem a partnerem Fakulta
chemicko-technologická Univerzity Pardubice a partnery řada prestižních institucí
i podniků v ČR. Díky špičkovým pořadatelům i sponzorům žáci soutěžili o zajímavé ceny: všichni finalisté získali dárkové
poukazy od partnerů soutěže v hodnotě
500–5000 Kč. Prvních pět finalistů navíc
obdrželo Cenu děkana – příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce
studia na Fakultě chemicko-technologické
Univerzity Pardubice v celkové hodnotě

Marek Kroviář, žák 9. A Základní školy Masarykovo náměstí a stříbrný mladý chemik ČR.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

108 tisíc korun. Učitelé medailových finalistů obdrželi kromě dárkových poukazů
i Pamětní medaili Univerzity Pardubice za
zvyšování zájmu žáků o studium chemie.
Ve školním roce se do této chemické soutěže zapojilo celkem 9391 žáků z celé ČR,
do celorepublikového finále se nakonec
probojovalo 38 nejlepších.
Přes všechna kola se dokázal probojovat
i Marek Kroviář, žák 9. A Základní školy
Vratimov, Masarykovo náměstí. A nikdo

ve škole se ani moc nedivil, že Marek byl
v úterý 15. června 2021 vybrán mezi 38
účastníků celorepublikového finále. Od
4. třídy, kdy objevil, že existuje chemie, se
jí věnoval s takovým zájmem a nasazením,
že mu úspěch všichni moc přáli.
Výsledky finálového dne byly odvysílány na YouTube kanálu Mladý chemik
ČR – celostátní finále 2021 a předčily očekávání všech fanoušků Marka Kroviáře!
Společně s vítězem Honzou Najbertem
z Brna získali stejný počet bodů – 95 ze
100. Pouze Marek odevzdal svoji práci
o 7 minut později než Honza, proto obsadil
nakonec 2. místo.
Vlna nadšení zaplavila nejen Marka,
jeho rodinu a kamarády, ale i učitelku Jitku
Hajduškovou, která brzy pochopila, jaký
talent se v zapáleném čtvrťákovi skrývá
a která ho celých pět let na cestě do celorepublikového finále doprovázela.
Markovi i všem ostatním žákům, kteří
i v letošní nepříznivé epidemiologické situaci reprezentovali Základní školu Masarykovo náměstí, děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. V tomto
školním roce snad už budou moci neomezeně probíhat, aby talentované děti mohly
naplno ukázat své výjimečné znalosti a dovednosti.
Učitelé ZŠ Masarykovo náměstí

Slavnostní pasování žáků 5. A
Třída 5. A Základní školy Datyňská se
v pondělí 28. června slavnostně rozloučila
s prvním stupněm ZŠ. Před svým rodiči,
prarodiči a pozvanými hosty zahrály děti
moderní verzi pohádky O perníkové chaloupce. Tímto vystoupením prokázaly, že
drží jako třída pohromadě a že je to prima
kolektiv. Dále děti prezentovaly své zájmy a koníčky. Diváci tak viděli například
hokejovou výstroj, fotbalové přihrávky,
tenisové údery, gymnastické či taneční vystoupení, obdivovali dvě mažoretky, potěšili se tóny příčné flétny či piana, dozvěděli se zajímavosti
o počítačové hře
Minecraft, viděli freestyle na
kole či gymnastické cvičení
na zavěšeném
kruhu. Po těchto prezentacích
požádali páťáci
ředitelku školy
Mgr. Darju Ku-

Páťáky na druhý stupeň propouštěla třídní učitelka Naděžda Macková, jejich slavnostního pasování na žáky II. stupně se zhostila ředitelka školy Darja Kuchařová.
Foto: ZŠ Datyňská

chařovou o slavnostní pasování na žáky II.
stupně. A tak se před zraky rodičů z „malých“ dětí staly „velké“. Třídní učitelka
Naděžda Macková děti propouštěla, ředitelka Kuchařová pravým mečem pasovala
a nový třídní učitel Zdeněk Oršulík je vítal
na II. stupni a na památku jim předával
symbolické šerpy. Děti také nezapomněly
poděkovat všem vyučujícím a vychovatelům za uplynulých pět let na této škole.

Chci moc poděkovat rodičům žáků
5. A za skvělou dlouhodobou spolupráci
i za veškeré připravené dobroty, kterými
jsme si zpříjemnili toto odpoledne. Dětem
přeji úspěšný start na II. stupni a držím
palce, aby byly stále dobrými kamarády
a držely pohromadě jako doposud.
Naďa Macková
třídní učitelka 5. A, ZŠ Datyňská

září 2021
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Běžci opět do Vratimova
Již 28. ročník oblíbeného silničního
V posledních letech byli mezi startuběhu Zlatý podzim (Memoriál kamajícími i mnozí Vratimováci a Datyňáci,
rádů, kteří již nejsou mezi námi) odženy i muži, od nejmladších po seniory
startuje v sobotu 2. října. Loňská ko– a všichni obstáli se ctí. Věřím, že ani
ronavirová opatření uspořádání tohoto
letos se místní nenechají zahanbit a opět
populárního závodu neumožnila a na
je uvítáme na startu. Ve vytrvaleckém
letošní ročník již nyní dostávám množzávodu vítězí každý, když ne nad souství dotazů.
peři, tak sám nad sebou, přece jen je to
Zlatý podzim je jediným přímým nádřina!
sledníkem kdysi jednoho ze dvou nejTakže, sobota 2. října. Centrem bude
větších vytrvalostních závodů na Morajako obvykle Společenský dům ve Vravě, běhu Důl Paskov – Důl Staříč – Důl
timově. Prezentace je od 9 hodin, start
Paskov, dlouhého 15 km. Tím druhým
v 10.30 na ulici Popinecké. Trať potehdy byla Dvacítka ligy stovkařů v Běl- Z minulých ročníků tradičního silničního běhu Zlatý pod- kračuje ulicemi Husovou, Zahradní,
kovicích u Olomouce. Po listopadových zim.
Foto: Běžecký klub Vratimov U Stadionu, Na Podlesí, Rakoveckou,
událostech v roce 1989 zanikly na obou
Na Zadkách, Okrajovou a po Frýdecké
šachtách organizace SSM a ROH, pod
a ulicí Pod Kovárnou do cíle v ulici Výstartujícími četní skvělí vytrvalci z tehdejjejichž patronací byl běh pořádán, a závod šího Československa, později Česka, Slo- letní.
zanikl. Bylo by škoda nevyužít velké po- venska, ale i Polska, Anglie a jiných zemí.
Pořadatelem je nejmenší sportovní klub
pularity této akce, a proto jsem se rozhodl Olympionik Karel David, Chlubna, Jelínek, ČR – Běžecký klub Vratimov – spolu
uspořádat závod náhradní. Tak vznikl Zlatý Mikulenka, Pastorová, Šádková, Vrzalová, s Kulturním střediskem Vratimov.
podzim. Původně patnáctikilometrová trať Kočařová-Pechová, Haroková, Šokalová,
Propozice jsou na stránkách www.mkseibyla později zkrácena na 10 km a již 1. roč- skvělí Poláci Czembrzyński, Szatan, Wró- tl.cz, www.bezvabeh.cz a www.behej.com
Zdeněk Fejgl
ník v listopadu 1990 měl velmi vysokou bel, to jsou jen některá jména, která jsou
Běžecký klub Vratimov
účast. Za dobu existence běhu byli mezi ozdobou výsledkových listin.

Angličtinu našich dětí posoudí v Cambridgi
Na ZŠ Datyňská se již druhým školním
rokem připravovalo 12 dětí z 5. A na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka
na úrovni A1. Děti se scházely jedenkrát
týdně k nadstandartní výuce angličtiny.
V hodinách se učily nové gramatice, rozšiřovaly si slovní zásobu, zdokonalovaly
se v poslechu a čtení. Obsah hodin svou
náročností překračoval rámec hodin angličtiny v běžné výuce daného ročníku.
Děti však byly velice pilné a ctižádostivé, pracovaly na sobě, připravovaly se do
hodin, a tak je třídní učitelka Naďa Macková přihlásila k mezinárodním zkouškám.
Den D nastal v úterý 22. června. Zkoušky se skládaly ze tří částí. První část zkoušky byl poslech. Zde děti spojovaly jména
z nabídky s osobami na obrázku, doplňovaly informace do vět, vybíraly jeden
správný obrázek nebo vybarvovaly některou drobnou část daného obrázku. Druhá
část zkoušky byla čtení a psaní. Zde děti
vybíraly chybějící slova do vět, odpovídaly na otázky, vybíraly správnou odpověď
do připravených dialogů nebo spojovaly
obrázek se správným popisem. Poslední
část zkoušky byla konverzace. Tuto část
absolvovaly děti individuálně, pouze se
zkoušejícím. Zde musely umět popsat rozdíly mezi dvěma obrázky, vybrat jeden
odlišný obrázek z řady a svůj výběr zdůvodnit. Pak musely podle daných obrázků
vyprávět jednoduchý příběh.

Vratimovští páťáci ukazují cambridžskou učebnici angličtiny.

Děti zkoušky zvládly, ale jak úspěšně, to
se dozvíme až v září. Odpovědi byly totiž
zapečetěny a odeslány k vyhodnocení na
univerzitu v Cambridgi.
Základní škola Datyňská se od tohoto
dne stala partnerskou školou, která může
i nadále připravovat žáky k těmto mezinárodním zkouškám uznávaným na celém
světě. Získaný certifikát mohou děti přiložit k přihlášce na střední školy a prokázat
tak své jazykové znalosti. Ano, anglicky

Foto: ZŠ Datyňská

umí mnoho lidí, ale tyto děti to mohou oficiálně doložit.
V právě začínajícím školním roce
2021/2022 plánujeme podle zájmu otevřít
přípravu k mezinárodním zkouškám z angličtiny pro žáky 3. ročníku Pre-A1 Starters,
pro žáky 4. a 5. ročníku Movers A1 a pro
děti z 6. ročníku Flyers A2.
Naďa Macková
učitelka ZŠ Datyňská
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České září
republiky
Starosta města Vratimova podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje
Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:
8. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin
9. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin
Místem konání voleb do zastupitelstev krajů jsou ve Vratimově tyto okrsky:
Volební okrsek č. 1 – Středisko
volného času, Frýdecká 377/61,
Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Adámkova
283
347
348
373
849
1212 1233 1259 1261 1292
1302 1315 1325 1343 1354
1390 1441 1446
Vratimov Břízková
423
649
659
665
786
801
827
833
856
888
916
952
968
1160 1178
1236 1384
Vratimov Frýdecká
1
3
5
6
10
11
12
13
17
18
19
20
27
28
29
30
37
39
56
77
124 132 134 142
181 204 214 231
321 337 345 346
402 403 405 411
570 587 636 701
934 940 941 965
1007 1009 1018 1019
1115 1124 1142 1155
1188 1193 1197 1208
1237 1246 1247 1249
1311 1312 1331 1355

7
14
21
31
88
150
262
360
412
779
984
1028
1165
1209
1252
1396

1106
1299
1379

794
896
1190

8
15
22
32
98
170
267
390
416
861
988
1072
1175
1225
1295
1440

9
16
26
34
100
171
299
391
424
892
991
1093
1187
1230
1450

Vratimov, Horní
1129 1139 1234 1319 1433
Vratimov Krátká
115 696 939 950
Vratimov Křivá
647 651 671
777 795 796
907 914 927

677
814
946

689
817
947

691
884
948

767
897

Vratimov Mojžíškova
110 615 663 776
953 954 958 990

854

863

883

Vratimov Na Slezance
330 341 355 401 417 717
719 1081 1240 1321 1366

718

Vratimov Na Spojce
692 798 848 959
1005 1022

981

963

Vratimov Na Stezce
131 225 226 272 312
1107 1266 1322 1380
Vratimov Na Vyhlídce
25
333 343 635 645
655 656 680 684 685

970

920

646
686

921

654
693

694
792

695
793

729
836

770
860

Vratimov Na Zadkách
16
74
84
128
232 269 270 332
967 1113 1114 1121
1147 1192 1214 1314
1401 1403 1410 1413

771

202
335
1126
1342

772

773

227
590
1128
1349

230
826
1140
1383

Vratimov Nádražní
152 392 432 705 706 707 708
709 710 1098 1158 1179 1222 1375
Vratimov Odboje
41
58
90
293
311
323
361
372
376
425
565
648
764
766
774
938
949
966
1026 1056 1063

268
327
385
676
775
980
1164

Vratimov Okrajová
105 106 107 138
564 567 1095 1116
1173 1174 1180 1194
1223 1231 1245 1250
1270 1276 1289 1304
1360 1364 1367 1388
1424 1431
Vratimov Ovocná
316 317 318 319
408 673 675 768
Vratimov Polní
146 309 365 366
386 395 687 811
911 913 915 924
943 944 945 951
962 982 994 1111
Vratimov Říční
711 712 837 857
Vratimov U Hráze
406 413 797 867

285
329
388
688
799
986
1300

161
1144
1202
1254
1305
1395

286
340
393
697
864
1006

353
1148
1213
1255
1333
1399

320
855

352

378
850
925
955
1425

383
891
935
956

858

889

362
1167
1216
1257
1356
1404

407

384
895
942
960

97

714

350

702

703

Volební okrsek č. 2 – Mateřská
škola, Na Vyhlídce 25, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Družstevní
63
277 279 287 291 305 306
429 842 901 902 903 904 905
906 1133
Vratimov Husova
218 252 265 280
527 528 529 530
534 802 803 804
Vratimov Okružní
151 560 561 562
577 578 579 580
584 585 586 617
621 622 623 624
628 629 630 631
641 642 644 1204

281 521 522
531 532 533
1099 1100 1101
563
581
618
625
632

575
582
619
626
633

576
583
620
627
640

Vratimov Pod Kovárnou
33
193 278 292 296
338 387 404 437 568

298
859

324
987

593
600

594
601

782
791

783
1260

Vratimov Strmá
535 536 537
595 596 597
602 900 928

Vratimov Úzká
820 825 931
898

992

434

1075

Vratimov U Rybníka
130 1267
Vratimov Vodárenská
75
93
141 328 334
439 964 1105 1226

713

336

591
598
929

592
599
930

Vratimov U Mateřské školy
681 682 683 780 781
784 785 787 788 790

Vratimov U Padolu
153 308 614 1037 1084 1112 1244
1253 1412 1448
Vratimov U Potůčku
15
80
81
86
1228

Vratimov Zaryjská
122 129 163 169
1004 1073

426
866

Vratimov Radniční náměstí
821 822 823 824

975

Vratimov U Nového lesa
108 148 168 172 865

Vratimov Výletní
304 313 314 351
715 716 815 816

344

932

933

Volební okrsek č. 3 – Kulturní
středisko, Frýdecká 1000/48, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Buničitá
201 440 755 756
Vratimov Frýdecká
59
73
103 137
179 199 205 206
358 430 431 435
609 610 611 637
819 829 830 831
1145 42

761

762 1132

147
263
606
638
832

165
315
607
639
853

166
357
608
757
1002

Vratimov
Hřbitovní
září
2021

1171 1268

Vratimov
Výletní
Vratimovské
noviny
125 400 427 995 1045

Vratimov J. Žemly
342 356 573 1205 1361

Volební okrsek č. 4 – Základní
škola, Datyňská 690, Vratimov

Vratimov K Sokolovně
183 189 420 893 1327

pro občany přihlášené k trvalému
pobytu:
Vratimov Borová
72
1035 1416 1417 1418 1420
1422 1423
Vratimov Datyňská
45
65
139 297 300 363
462 463 464 465 538 539
541 542 543 544 545 546
548 549 551 1201 1227 1303
1389
Vratimov Horní
1149 1166 1184 1189 1196 1339
Vratimov Jižní
1251 1291 1316 1335 1378 1392
1460
Vratimov K Hájence
49
79
116 118 155 389
769 845 1104 1117 1198 1301
Vratimov Karla Velčovského
53
78
303 414 885 1151
1256 1263 1280 1281 1293 1307
1324 1340 1347 1368 1370 1373
1459
Vratimov Na Podlesí
47
48
51
52
54
57
92
117 120 159 191 196
228 243 282 307 331 800
862 887 890 1071 1076 1082
1150 1152 1153 1275 1438 1453
1455
Vratimov Na Příčnici
71
85
89
96
187 234
236 237 254 259 260 398
553 554 555 556 557 558
616 657 720 760 868 869
871 872 873 874 875 876
878 879 880 881 882 894
909 957 961 985 989 1021
1077 1078 1079 1080 1086 1091
1118 1125 1159 1183 1238 1320
1345 1400 1432 1437
Vratimov Na Zadkách
76
221 284 294 295 658
917 923 993 999 1176
Vratimov Nová
486 487 488 489 490 491
493 494 495 496 497 498
500 501 502 503 504 505
507 508 513 514 515 516
1381
Vratimov Obvodová
998 1011 1013 1015 1016 1017
1032 1039 1040 1043 1053 1054
1057 1058 1059 1064 1065 1066
1068 1069 1398 1443 1461

264

325

394

Vratimov K Závorám
738 739
Vratimov Mourová
723 724 725 727
734 735 1131

728

732

733

Vratimov Na Hermaně
136 188 208 209
223 256 266 301
603 604 605 612
700 843 1103 1119

216 219
302 418
613 698
1200

220
588
699

Vratimov Na Podlesí
101 1181 1182 1195
1279 1288 1290 1296
1346 1352 1358 1362
1402 1406 1415 1436

1211
1313
1365
1445

1220 1278
1318 1336
1369 1393
1458

Vratimov Na Popinci
1328
Vratimov Popinecká
174 200 238 239
249 250 251 253
326 375 444 445
449 566 569 789
812 1087 1282 1451

246
261
446
808

247
274
447
809

248
275
448
810

Vratimov Rodinná
143 210 213 215 273 310 322
839
Vratimov Sokolská
156 157 160 195 197 222 290
805 806 807 899 1038 1102
Vratimov Sumínova
731 918 919
Vratimov Školní
194 217 224 374 456 457 459
652 653 1229
Vratimov Tovární
68
175 186 1274
Vratimov, U Hráze
1157
Vratimov U Jeslí
433 441 1025
Vratimov U Lesíka
1163 1185 1191 1242 1243 1377
Vratimov U Společenského domu
1024 1041 1042
Vratimov U Staré školy
60
Vratimov U Strouhy
144 176 177 211 212 1136
Vratimov U Trati
736 737 740 741 742 743 744
745 746 747 748 750 751 752
758 763 1217 1286 1298 1308 1391

1421

460
540
547
1372

13

Vratimov Osadnická
38
450 451 452
517 518 519 520

453

454

455

Vratimov Rakovecká
82
95
111 112
778 847 851 852
1109 1137 1154 1210
1241 1265 1271 1283
1442

113
926
1137
1284

442
996
1221
1426

730
1096
1235
1427

Vratimov Řadová
1044 1046 1047 1048 1049 1050 1051
1052 1337
Vratimov Severní
1177 1258 1273 1287 1294 1306 1310
1344 1350 1353 1357 1385 1409
Vratimov Sezonní
421 643

1397

436
1386
1248
1323
1435

61
198
840
1097
1454

235
552
559
870
877
908
1034
1110
1334

828

492
499
506
726

1030
1055
1067

Vratimov Střední
976 997 1001 1003 1008 1010 1012
1023 1027 1062
Vratimov U Březinek
119 233 369 379 419 664 846
1070 1134 1141 1146 1156 1168 1218
1263 1277 1363 1367 1376 1414
Vratimov U Lesíka
245 258 574 589 672 1014 1020
1029 1031 1033 1036 1060 1394
Vratimov U Lípy
64
72
173
422
979
1035
1199 1269 1297
1348 1374 1439

271
1130
1326
1444

276
1135
1329
1447

288
1169
1330

Vratimov U Rozvodny
240 364 368 380 381 396 415
571 650 1317 1332 1351 1452
Vratimov U Stadionu
466 467 468 470 471 474
476 477 478 479 480 481
483 484 1090 1285 1449

475
482

Vratimov Višňová
43
94
121 140
371 410 438 443
818 886 922 971
1143 1161 1162 1186
1219 1262 1272 1359
1434

182
816
1138
1215
1428

158
572
1120
1206
1407

162
670
1127
1207
1408

Vratimov Zahradní
472 473 509 510 511 512 523
524 525 526 1172 1224 1232

Volební okrsek č. 5 – Kulturní
dům, Vratimovská 224,
Horní Datyně
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
území městské části Horní Datyně

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství (platným občanským
průkazem nebo pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Bc. Martin Čech, starosta
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Haló děti, přijďte dnes, vysadíme spolu les
V běžném dni klidná lesní
ulice Tichá v Šenově se začala ve středu 28. dubna ve
čtyři hodiny odpoledne plnit
zaparkovanými auty. Z aut
vystupovali rodiče s dětmi –
žáky vratimovské Základní
školy Datyňská. Všichni byli
pracovně oděni a vytahovali
z kufrů aut rýče. Rozesmáté
tváře dětí, které se moc těšily
na vykonání dobrého skutku,
hovořily za vše.
Za malou chvilku se začala
sjíždět i ostatní auta. Tentokrát to byla vozidla myslivců
z Mysliveckého spolku Václavovice u Frýdku-Místku. Tato
auta dovezla ovocné stromky,
dřevěné kůly, pletivo a potřebné nářadí. Děti ze ZŠ Datyňská
zde totiž nebyly jen tak. Přišly
přiložit ruku k dílu u jednoho
výborného projektu s názvem
Haló děti, přijďte dnes, vysadíme spolu les... Mottem této
iniciativy je Sázíme budoucnost.
Děti ve spolupráci s myslivci a za pomoci svých rodi-

Cílem myslivců, při jehož naplňování jim pomohly vratimovské děti, bylo
vytvoření tzv. živého ostrova.
Foto: Myslivecký spolek Václavovice

čů vysadily ovocné stromky.
Tyto stromky budou svými
plody obšťastňovat lesní zvěř
a svými květy budou lákat
včelky z nedalekých úlů.
Zasadit stromek nebyla žádná legrace. Půda byla tvrdá,
všichni hoši a tatínkové se
snažili vyhloubit dostatečně
velkou jamku pro nový stro-

meček. Děvčata pak stromky
obsypávala a udusávala hlínu
okolo.
Jelikož jsme sadili stromky
v lese, museli jsme je ještě
ochránit před mlsnými jazýčky
lesních zvířat. Kolem stromků
jsme proto vyhloubili další tři
díry. Do nich jsme za pomoci
velké síly myslivců zatloukali

dřevěné kůly, kolem kterých
jsme pak natáhli pletivo. Práce
nám šla hezky od ruky, těšilo
nás vědomí dobře splněného
úkolu.
Druhá část projektu probíhala v sobotu 15. května. Opět se
v lese sešla parta prima lidí –
myslivci z Mysliveckého sdružení Václavovice a děti z 5. A
ZŠ Datyňská se svými rodiči.
Nyní jsme vysazovali okrasné
keře, které budou vyplňovat
volný prostor mezi ovocnými
stromky.
Děkuji všem dětem, které
přiložily ruku k dílu a vykonaly dobrý skutek, stejně jako
jejich rodičům, kteří této dobré
věci věnovali svůj volný čas.
Nakonec děkuji Mysliveckému sdružení Václavovice za
vytvoření skvělého projektu
a oslovení naší školy ke spolupráci.
Tyto stromy a keře byly vysazeny díky grantovému programu Škoda stromky.
Naděžda Macková
ZŠ Datyňská

Letní tenisové kempy se opět vydařily
Po čtyři prázdninové týdny se tenisový
klub ve Vratimově díky získané dotaci
z Evropského sociálního fondu EU opět
věnoval vratimovským dětem. A jejich
nadšení a chuť sportovat stály za to! O velkém zájmu svědčí už jen to, že se letních
tenisových kempů TC Biocel Vratimov
zúčastnilo 70 malých sportovců. Jak děti
předškolního věku, tak již starší školáci se
aktivně zapojovali nejen do nácviku tenisu, ale také do dalších her organizovaných
trenéry a jejich asistenty. Vytvořila se
družstva, která vzájemně soupeřila a bojovala o co nejlepší výsledky.
Letošním tenisovým kempům přálo počasí, někdy dokonce až moc, takže si děti
užívaly vedle kropení tenisových krutů
hadicí s vodou také kropení sebe sama navzájem.
Méně oblíbená byla kondiční příprava
zaměřená na prohlubování fyzické zdatnosti, při níž musely být děti povzbuzovány a motivovány trenéry, třeba sladkou
odměnou. S ohledem na příznivou cenu
a zájem malých sportovců se některé děti
účastnily dokonce více turnusů.
Dle posledních informací, které ve vztahu k poskytování dotací z Evropského

Účastníci letních tenisových kempů TC Biocel Vratimov na památečním snímku.
Foto: TC Biocel Vratimov

sociálního fondu máme, v příštím roce
již tyto dotace poskytovány nebudou. Tenisový klub přesto bude chtít s ohledem
na velký zájem tradici letních tenisových
kempů zachovat. V příštím roce počítá asi

se dvěma letními kempy, které však bohužel nebudou pro rodiče za tak příznivou
dotovanou cenu.
Markéta Rájecká
člen výboru TC Biocel Vratimov

září 2021
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Tenisový turnaj Babolat tour 2021
Vratimovské kurty se staly v neděli 8.
srpna již tradičně místem konání jednoho
ze sedmi turnajů Babolat tour – 19. ročníku tenisového okruhu pro děti od 8 do 9
let. Letos se turnaje zúčastnilo rekordních
44 malých tenistů z celé republiky.
Hráči byli rozděleni do 14 skupin po
třech, respektive čtyřech hráčích. Ve skupinách sehráli utkání každý s každým do
čtyř gamů a první dva ze skupiny postoupili do hlavní soutěže, která se pak hrála již

Vratimovské tenisové naděje. Zleva Antonín
Kopkáš, Stanislav Krejčí, Adam Brezula.

Účastníci letošního vratimovského turnaje v rámci 19. edice tenisového okruhu Babolat tour.
Foto: TC Biocel Vratimov

klasickým „pavoukem“. Ostatní děti hrály
v soutěži útěchy.
V turnajový den panovalo ideální tenisové počasí, děti předvedly bojovné výkony
a i přes mladý věk hráčů byl k vidění tenis
na velmi dobré úrovni. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených hráčů jsme jako
pořadatelé věděli, že nás čeká náročný den
(finále se dohrálo v 19:45). Potěšily nás ale
pochvaly od rodičů za perfektní organizaci
a průběh turnaje. Rodičům se také velmi
líbil areál našich kurtů.
Vítězem turnaje se stal Josef Výtisk (TJ

Sokol Dolní Lhota), který ve finále porazil
Patricka Cecavu (TK Tennispoint F-M),
na 3. místě se umístil René Mohyla (TK
Milo Olomouc).
Turnaje se zúčastnilo devět vratimovských hráčů: Adam Brezula, Natálie Chrobáková, Antonín Kopkáš, Stanislav Krejčí, Filip Kupka, Marie Ožanová, Anežka
Šindlerová, Nina Špalková, Barbora Tomisová. Nejlépe se umístil Stanislav Krejčí na 12. místě.
Mgr. Jana Biolková, Roman Kupka
TC Biocel Vratimov

Nábor do tenisové přípravky
Tenisový oddíl TC Biocel Vratimov pořádá nábor dětí do tenisové přípravky (pro děti narozené 2015, 2016,
2017) ve čtvrtek 9. září v 18 hodin v areálu tenisových kurtů. V případě nepříznivého počasí proběhne nábor
v klubovně tenisového oddílu. Přijďte se jen zeptat, informovat, rádi vás uvidíme!
trenéři TC Biocel Vratimov

Kdy na fotbal
Kulturní středisko

VRATIMOV

Kulturní středisko Vratimov

hledá
osoby na úklid
kulturních domů ve Vratimově
a Horních Datyních
Práce na dohodu, nástup v září

Informace na tel. 777 276 242

Termíny domácích
mistrovských utkání mužů
fotbalového klubu FC Vratimov
v září 2021
Muži A – MSFL:
St 8. 9., 17:00 – Uničov
So 11. 9., 10:15 – Znojmo
Pá 24. 9., 16:00 – Baník Ostrava B
Muži B – MSKFS, 1. A tř.,
sk. B:
So 11. 9., 16:00 – Dolní Lutyně
So 25. 9., 15.30 – Albrechtice
Muži C – Městský přebor
Ostrava, sk. B:
Ne 5. 9., 10:30 – Michálkovice B
Ne 26. 9., 10:30 – Velká Polom

Přehled domácích utkání
mládeže FC Vratimov v září 2021
Mladší žáci, Městský
přebor, sk. B:
Pá 10. 9., 16:30 – Baník Ostrava
(dívky)
Pá 17. 9., 16:30 – MFK Vítkovice
C
Starší přípravka, Městská
soutěž, sk. B:
Čt 16. 9., 16:30 – Stará Bělá
St 22. 9., 16:30 – MFK Vítkovice
(dívky)
Mladší přípravka, Městská
soutěž, sk. A:
Po 13. 9., 16:30 – Baník Ostrava B
Po 27. 9., 16:30 – Petřkovice B
David Huser
sekretář FC Vratimov
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BLAHOPŘEJEME
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VZPOMÍNÁME

Dne 16. září 2021 oslaví své
90. narozeniny naše maminka, babička
paní

Dne 31. srpna 2021 uplynulo 5 let,
co nás navždy opustila
paní

Ludmila Ťupová

Marta Svrčková

z Horních Datyň.
Přejeme ti, babičko,
hlavně pevné zdravíčko.
Přeje dcera Dagmar s rodinou.

a 1. září 27 let od úmrtí jejího manžela.
S láskou vzpomínají dcery Hana
a Eva a syn Jan s rodinami.

Sokol obnovuje sportovní činnost
Milí příznivci vratimovského Sokola,
hlásíme, že se chystáme k obnovení sportovních činností, které přerušila situace
spojená s covidovými opatřeními, jak jistě
všichni víte.
Tělocvična se v září otevře pro zájemce
o cvičení pro rodiče a děti, pro cvičení žen,
pro basketbal dětí 1.–3. třída ZŠ, volejbal
pro díky 6–14 let.
Ve cvičení rodičů s dětmi se budeme
scházet každou středu mezi 16:30–18 hodinou. Mohou s námi cvičit děti od zhruba
dvou let do nástupu do školy. Bližší informace poskytne cvičitelka Irena Heinichová na tel. č. 602 827 293. Začínáme 15.
září 2021.
Basketbal pro děti se rozjede ve středu 8.
září od 15:15 do 16:15, trenérkou zůstává
Nikola Kleinová, tel. 775 100 355.

Cvičení pro ženy je již v plném proudu
od doby, co byla uvolněna proticovidová
opatření. Cvičitelka Lenka Horáková vás
nadále uvítá ve svých hodinách každé
pondělí (17–18), čtvrtek (19–20) a neděli
(17–18).
Tréninky volejbalu děvčat 6–14 let budou v pondělí a čtvrtek od 15:30–17 hodin. Trénování se ujal Tomáš Kavala, tel.
602 600 095. Začne se 6. září.
Cvičitelky Sokola nezapomněly na oblíbenou dětskou akci Kola, kolečka pro
předškolní a mladší školní děti, která tradičně probíhala v jarních měsících. Letos
ji nebylo možno uspořádat, proto jsme ji
přesunuli na počátek nového školního
roku. Jedná se o závody na kolech, odrážedlech či koloběžkách v přilehlých prostorách v okolí sokolovny. Budeme se na

vás těšit na této akci ve středu 22. září od
16 hodin, kdy začne registrace malých závodníků. Snad nám bude přát počasí, za
deště se akce nekoná.
Aby dospělým příznivcům cyklistiky
nebylo líto, zvou sokolové na 4. ročník
KoloVratu, a to v sobotu 18. září. V 8:30
sraz u sokolovny, odkud vyrazíme na cyklovyjížďku dlouhou asi 60 km okolo Odry
na Hlučínsko, do Šilheřovic, do Landek
parku a pak kolem Ostravice zpátky do
Vratimova. Vše najdete na fb vratimovského sokola.
Co jiného si na závěr přát? Abychom
mohli cvičit, trénovat a scházet se bez
omezení při sportovních aktivitách.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Mgr. Irena Heinichová

Kronika města Vratimova, část 109, rok 1951
Rozvodněná řeka Ostravice
Následkem déle trvajících jarních dešťů, rozvodnila se dne
20. dubna řeka Ostravice tak, že vystoupila ze svých usměrněných
břehů, rozlila se do značné šíře a hrozilo další nebezpečí povodně.
Cesta z Vratimova za mostem byla vodou protržena, takže spojení
– přechod z Vratimova do Hrabové byl na 24 hodin znemožněn.
Škody na pozemcích v blízkosti řeky byly velmi značné. Voda
během dvou dnů opadla, takže již nehrozilo nebezpečí.
Pochod míru
24. dubna pořádala tělocvičná jednota „Sokol“ Vratimovských
papíren „Pochod míru“. Trať byla 10 – 15 km. Takto bylo symbolicky naznačeno, že jsme a budeme navždy pro mír.
Lidové hlasování na obranu míru
V prvé polovině května probíhala v celé republice akce lidového hlasování na obranu míru, které bylo uskutečněno na výzvu
světové rady míru. Hlasování bylo provedeno pomocí lístků, jenž
se odevzdávaly do urny, jež byla umístěna na náměstí před školou.
Bylo odevzdáno 99,6 % hlasů pro mír.
Je záhodno, aby na paměť všem dalším následovníkům byly

navždy vštípeny, opsány stěžejní body z hlasovacích lístků pro
mír, neboť nedlouho po druhé světové hrozné válce bídy a utrpení
všeho pracujícího lidu světa, opět se zvedá v kapitalistických zemích militarismus – hrozba války. Tyto body jsou:
1.) Souhlasím s výzvou Světové rady míru, aby byl upevněn mírový pakt (smlouva) mezi pěti velmocemi: Sovětským svazem,
Spojenými státy americkými, Velkou Británií a Francií.
2.) Žádám, aby bylo okamžitě zastaveno vyzbrojování Západního
Německa americkými imperialisty a aby velmoci společně mírovým způsobem rozřešily otázku Německa.
3.) Odsuzuji zrádnou reakci, která podněcuje k válce proti vlastní zemi a ve spolku s nepříteli republiky s essackými vrahy,
usiluje o nový Mnichov, o rozdělení a zničení československé
republiky.
Hlasovací lístky byly dány všem zaměstnancům závodu, dolů,
staveb a t. p., takže se hlasovalo přímo na pracovištích. Každý
obdržel potvrzení o provedeném hlasování. Tím vyjádřena všeobecná vůle pracujícího lidu o nesmlouvavém postoji k udržení
míru v republice i na celém světě.
(pokračování příště)
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Historie psaná vodou III.
Pro úplnost se zmíním o sběrných studních pitné vody pro Ostravu i v Horních
Datyních a pod Rakovcem vybudovaných
v letech 1907 až 1909 na prameni Stará
Datyně, které byly ještě rozšířené v roce
1952 do Datyňského a Rakoveckého lesa
o Vodní zdroj Rakovec.
Potrubí je nově vedeno Datyňskou loukou a za školním hřištěm se stáčí k lesu
Důlňák do podzemního vodojemu Les.
Má délku 3,4 km, a jak uvádějí pamětníci,
kopali ho zajatci německé armády do obvyklých 150 cm, ale z důvodu gravitačního vedení přes pole, i do hloubky 5 metrů.
Také další část v délce 10 kilometrů byla
gravitačně vedena až do Slezské Ostravy.
V roce 2000 přijala Ostrava tyto vodárenské zdroje a stavby darem od Vratimova,
ale v roce 2002 z důvodu nerentabilnosti
provoz studní ukončila. Zachovala jen sanační čerpání, aby nedocházelo k zatápění
okolí a domu pod vodním zdrojem. V roce
2010 přece jen začala rozsáhlá rekonstrukce a čerpání je obnoveno mimo pramen
Nová Datyně s celkovým odběrem 20 litrů
za sekundu. V letošním roce si společnost
Ostravské vodovody a kanalizace připomíná již 125 let od zahájení zásobování Slezské Ostravy z veřejného vodovodu, jehož
součástí jsou uvedené zdroje.
V roce 1966 bylo provedeno v obci 52
kontrolních odběrů a rozborů vody ze studní občanů a u poloviny vzorků byla vyhodnocena závadná voda. Po dalších odběrech
v roce 1982 se již doporučuje tuto vodu
pro vysoký obsah dusičnanů nepoužívat!
V letech 1973 až 1977 proto buduje obec
vodovod. Děje se tak převážně v „Akci Z“
za pomoci místních důchodců. Zprvu je
napojen na studnu Stará Datyně a v roce
1985 pro zlepšení dodávky pitné vody se
trasa propojuje s Bartovicemi a na kopci
ve Václavovicích je vystavěn vodojem. Po
roce 1992 přechází vodovodní síť na nového vlastníka – Moravskoslezské vodovody
a kanalizace a dochází k napojení na jeho
zdroje. Jak uvádí mluvčí společnosti Marek Síbrt, dnes nevyhovující kvalita vody
činí pouhých 0,156 % ze všech vzorků.
Rozbory si mohou odběratelé vyhledat
na internetových stánkách, kde jsou údaje
každý týden aktualizované a dají se vyhledat i podle zásobované oblasti.
Podrobněji se ještě zmíním o Hospodářské besídce v Datyních, která hned po
svém založení v roce 1899 začala řešit velice deštivá období přípravou I. Melioračního družstva, které vzniklo v roce 1909.
Hlavník meliorace je spadově veden středem Datyňských luk a vytéká pod domem
č. p. 10 do starého koryta Datyňky. Část
drenáží v členitém terénu a u několika parcel i v Rakovci pak odtéká samostatně. Po

Most u datyňské kaple po povodni v roce 1968.

Foto: Archív autora

schválení díla určilo tehdejší C. k. okresní
hejtmanství ve Frýdku roku 1911 vlastníkům vybraných parcel stále platné služebnosti k tomuto dílu. Po odvodnění luk tam
vznikla i políčka, tři sportovní hřiště a vysušený obecní rybník Stav byl pronajímán
bezzemkům. V letech 1963 a 1974 byl přes
louky veden dálkový plynovod Suchá–Příbor, během jehož výstavby došlo k četným
přerušením drenáží a znovu k zamokření.
Oprava byla prováděna v roce 1986, ale
uvádí se, že dosti nekvalitně.
Dne 5. září 1968 postihly spádovou oblast potoka Datyňky nevídané lijáky a povodně. Voda nestačila odtékat korytem,
hromadila se u návozu cest ulic Václavovické a J. Tomise, které i přetékala. Níže
pak u domu č. p. 10 voda sahala až k oknům domu. Došlo k přetržení rybníků, vyplavení potravin v ulici V Údolí a k velkým škodám na majetku, tehdy vyčísleném
na částku 750 tisíc. Když voda ustoupila,
zbortily se podemleté mosty v ulicích Václavovické a J. Tomise. Zvláště U Kaple
vznikl velký kráter, kvůli kterému byla
stavba nového mostu posunuta a tok v tom-

to úseku byl narovnán. Na loukách zůstala
velká spoušť různých předmětů a dalo se
do rukou ulovit i mírové kapry. Povodeň
neměla s ničím dřívějším srovnání a je
uváděna jako „pětisetletá voda“. Po protipovodňových opatřeních již stoletá voda
z roku 1997 nezpůsobila výrazné škody.
V letech 1986–90 byly prováděny rozbory vody i v potoce Datyňka, které potvrdily jeho velké znečištění hlavně činností
JZD a přepady ze septiků občanů. Začalo
se jednat o kanalizaci, ale pro její finanční
náročnost byla první etapa dokončena teprve v roce 2015, druhá byla zkolaudovaná letos na jaře. Postupně se na ni napojují
domácnosti. Odpady z obce i části Rakovce jsou svedeny do bezobslužné čistírny
odpadních vod v ulici Ve Strži. Vyčištěná
voda je odváděna do Datyňky, kal se odváží na čistírnu v Havířově. Vybudováním
kanalizace a čistírny v Datyních i čistírny
v Řepištích se již několikanásobně zlepšila
kvalita vody v potoce a dá se předpokládat
i další zlepšení kvality vody ve studních
občanů.
Vladimír Kuchař
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Bosu
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
sĞůŵŝŽďůşďĞŶǉƐǇƐƚĠŵĐǀŝēĞŶş
ƵƌēĞŶǉƉƌŽǌƉĞǀŶĢŶşƐǀĂůƽ
ĐĞůĠŚŽƚĢůĂ͘
Aerobic mix
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
/ŶƚĞŶǌŝǀŶşƉŽƐŝůŽǀĄŶşǌĂŵĢƎĞŶĠ
ŚůĂǀŶĢŶĂďŽŬǇ͕ďƎŝĐŚŽĂǌĂĚĞŬ͘
Relax a jóga
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
WƌŽƚĂŚŽǀĄŶşĂƉŽƐŝůŽǀĄŶşǀƓĞĐŚ
ƐǀĂůŽǀǉĐŚƐŬƵƉŝŶƐƉŽũĞŶŽ
ƐŬŽŽƌĚŝŶĂĐşƉŽŚǇďƵĂƐƉƌĄǀŶǉŵ
ĚǉĐŚĄŶşŵƉƎŝƉƌŽǀĄĚĢŶşĐǀŝŬƽ͘

O
a
Div

Hiit
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϳ͗ϯϬʹϭϴ͗ϯϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
sǇƐŽĐĞŝŶƚĞŶǌŝǀŶşŝŶƚĞƌǀĂůŽǀǉ
ƚƌĠŶŝŶŬ͕ƉƎŝŬƚĞƌĠŵƐĞǌǀǇƓƵũĞ
ĨǇǌŝēŬĂŝƐşůĂǌĄƌŽǀĞŸ͘ǀŝēĞŶşũĞ
ǌĂŵĢƎĞŶŽŶĂƉŽƐŝůŽǀĄŶşĐĞůĠŚŽ
ƚĢůĂ͕ĂƛƵǎƐĞǌĄǀĂǎşŵŶĞďŽũĞŶ
ƐǀĂŚŽƵǀůĂƐƚŶşŚŽƚĢůĂ͘
Tabata
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϴ͗ϯϬʹϭϵ͗ϯϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
ǀŝēĞŶşƐϴƐĠƌŝĞŵŝƌƽǌŶǉĐŚĐǀŝŬƽ
ŶĂĐĞůĠƚĢůŽƉŽϴŬŽůĞĐŚ͘>ĞŬĐĞ
ũƐŽƵǌĂŵĢƎĞŶĠŶĂƉŽƐŝůŽǀĄŶş
ƐǀůĂƐƚŶşŵƚĢůĞŵ͘

ÚTERÝ
Pilates I.
14.09.2021 – 18.01.2022
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
WƎŝƚŽŵƚŽĐǀŝēĞŶşǀƓĞĐŚŶǇĐǀŝŬǇ
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ǀǇĐŚĄǌĞũşǌƉŽƐşůĞŶşďƎŝƓŶşĐŚƐǀĂůƽ
ĂƐǀĂůƽƐƉŽĚŶşēĄƐƟǌĂĚ͘
Pilates II.
14.09.2021 – 18.01.2022
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
WƎŝƚŽŵƚŽĐǀŝēĞŶşǀƓĞĐŚŶǇĐǀŝŬǇ
ǀǇĐŚĄǌĞũşǌƉŽƐşůĞŶşďƎŝƓŶşĐŚƐǀĂůƽ
ĂƐǀĂůƽƐƉŽĚŶşēĄƐƟǌĂĚ͘
SM systém
(Aby záda nebolela)
14.09.2021 – 18.01.2022
ϭϵ͗ϬϬͲϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗DŽŶŝŬĂşǎŽǀĄ
<ƵƌǌũĞǀŚŽĚŶǉƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇ
ǌĄũĞŵĐĞ͕ŬƚĞƎşŵĂũşƉŽơǎĞ
ƐďŽůĞƐƚŵŝǌĂĚ͕ĂůĞƚĂŬĠƉƌŽƚǇ͕
ŬƚĞƎşĐŚƚĢũşƚĢŵƚŽƉƌŽďůĠŵƽŵ
ƉƎĞĚĞũşƚ͘

67ġ('$
Relax a jóga
15.09.2021 – 19.01.2022
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
WƌŽƚĂŚŽǀĄŶşĂƉŽƐŝůŽǀĄŶşǀƓĞĐŚ
ƐǀĂůŽǀǉĐŚƐŬƵƉŝŶƐƉŽũĞŶĠ

ŽŬƵƌǌƽƐĞŵƽǎĞƚĞŚůĄƐŝƚ
ƉŽƵǌĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ
ǁĞďŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶĞŬ
ǁǁǁ͘ŬƐǀƌĂƟŵŽǀ͘ĐǌͬŬƵƌǌǇͬ͘
sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂƚĞů͘
595 700 752.
<ŽŶĄŶşŬƵƌǌƽũĞǌĄǀŝƐůĠ
ŶĂĂŬƚƵĄůŶşĐŚƉƌŽƟĞƉŝĚĞŵŝĐŬǉĐŚŽƉĂƚƎĞŶşĐŚ͘

ƐŬŽŽƌĚŝŶĂĐşƉŽŚǇďƵ
ĂƐƉƌĄǀŶǉŵĚǉĐŚĄŶşŵ
ƉƎŝƉƌŽǀĄĚĢŶşĐǀŝŬƽ͘
Tabata
15.09.2021 – 19.01.2022
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
ǀŝēĞŶşƐϴƐĠƌŝĞŵŝƌƽǌŶǉĐŚĐǀŝŬƽ
ŶĂĐĞůĠƚĢůŽƉŽϴŬŽůĞĐŚ͘>ĞŬĐĞ
ũƐŽƵǌĂŵĢƎĞŶĠŶĂƉŽƐŝůŽǀĄŶş
ƐǀůĂƐƚŶşŵƚĢůĞŵ͘
Kruhový trénink
15.09.2021 – 19.01.2022
ϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
<ŽŵďŝŶĂĐĞƐŝůŽǀǉĐŚĂŬŽŶĚŝēŶşĐŚ
ĐǀŝŬƽ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵǌǀŽůĞŶǇƚĂŬ͕ĂďǇƐĞ
ǀǎĚǇƉƌŽĐǀŝēŽǀĂůĂũŝŶĄƉĂƌƟĞƚĢůĂ͘

ÿ7957(.
Bodystyling
16.09.2021 – 20.01.2022
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
>ĞŬĐĞũƐŽƵǌĂŵĢƎĞŶǇŶĂ
ŝŶƚĞŶǌŝǀŶşƐƉĂůŽǀĄŶşƚƵŬƽĨŽƌŵŽƵ
ŶĞŶĄƌŽēŶĠŚŽĂĞƌŽďŶşŚŽĐǀŝēĞŶş͘
SM Systém
(Aby záda nebolela)
16.09.2021 – 20.01.2022
ϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗DŽŶŝŬĂşǎŽǀĄ
<ƵƌǌũĞǀŚŽĚŶǉƉƌŽǌĄũĞŵĐĞ͕ŬƚĞƎş
ŵĂũşƉŽơǎĞƐďŽůĞƐƚŵŝǌĂĚ͕ĂůĞ
ƚĂŬĠƉƌŽƚǇ͕ŬƚĞƎşĐŚƚĢũşƚĢŵƚŽ
ƉƌŽďůĠŵƽŵƉƎĞĚĞũşƚ͘

9ìWYDUQìNXU]Y.XOWXUQtPVWĢHGLVNX

5HOD[DĀQtPDORYiQt
30.09. – 16.12. 2021
17:00-20:00, salónek
ϮϮϬϬ<ēͬϴůĞŬĐşͬēƚǀƌƚĞŬ
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗ǀĂƵƌŽǀĄ

]iĢt_KRGLQ_6SROHĀHQVNìGĪP
9SĝtSDGčSĝt]QLYpKRSRÿDVtVHKUDMHYHQNX
SĝHG6SROHÿHQVNëPGRPHP]DGHäWčXYQLWĝYPXOWLIXQNÿQtPViOH
9VWXSQpGtWČ.þGRVSČOê.þURGLQQp GRVSČOêGtWČ .þ
3URGHMYVWXSHQHNQDPtVWČ IQIRUPDFHQDWHO

1HGďOQtGLYDGHOQtSRKiGNDSURGďWL
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
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sĐĞŶĢŬƵƌǌƵũƐŽƵǀĞƓŬĞƌĠƉŽŵƽĐŬǇ͘<ƵƌǌũĞƵƌēĞŶƉƌŽǌĂēĄƚĞēŶşŬǇ
ĂŵşƌŶĢƉŽŬƌŽēŝůĠ͘
EĄƉůŸŬƵƌǌƵ͗ƌƽǌŶŽƌŽĚĠƚĞĐŚŶŝŬǇ
ŬƌĞƐďǇĂŵĂůďǇ͕ƉƌĂǀĄŵŽǌŬŽǀĄ
ŚĞŵŝƐĨĠƌĂ͕ďĂƌĞǀŶǉŬƌƵŚ͕ŵşĐŚĄŶş
ďĂƌĞǀ͕ƌĞůĂǆĂēŶşŵĂůŽǀĄŶşƉŽĚ
ǀůŝǀĞŵŚƵĚďǇ͕ƐƵĐŚǉƉĂƐƚĞů͕
ĂŬǀĂƌĞů͕ƚĞŵƉĞƌǇ͕ĂŬƌǇů͕ŝŶƚƵŝƟǀŶş
ŬƌĞƐďĂ͕ŬŽŵďŝŶŽǀĂŶĠƚĞĐŚŶŝŬǇ͕
ĂƌƩĞƌĂƉŝĞ͕ǀǉŬůĂĚďĂƌĞǀ͘
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0HGYtGFL%RRQLH&HVWDGRSUDYďNX
VWĢHGD]iĢtYKRGLQ
ýtQDDQLPRYDQê¿OPSĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH/HRQ'LQJ+UDMt-LĜt6FKZDU]/XGYtN.UiO7RPiã-XĜLþND%RKGDQ7ĤPD
0DUWLQ6RERWNDDGDOãt
'REURGUXåQêDQLPRYDQê¿OPRPHGYČGtFKEUDWUHFKNWHĜtVHRFLWOLYSUDYČNX

3591Ìä.2/1Ì'(1²96783='$50$

*XPS²SHVNWHUìQDXĀLOOLGLçtW
VWĢHGD]iĢtYKRGLQ

5RGLQQê¿OP
ý5URGLQQêGREURGUXåQê¿OPSĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5RGLQQpYVWXSQp GRVSČOêGtWČ .þMHGQRWOLYpGRVSČOêGtWČ.þ
5HåLH)$%UDEHF+UDMt%ROHN3ROtYND(YD+ROXERYi,YDQD&KêONRYi.DUHO5RGHQ
-DQD3ORGNRYi5LFKDUG.UDMþRDGDOãt
5RGLQQê¿OPRVYČWČYLGČQpPRþLPDWRXODYpKRSVD*XPSD

2NRFRXUX0LNHåRYL
VRERWD]iĢtYKRGLQ



6RERWQtSURPtWiQt
SURQHMPHQãt

ýHVNRVORYHQVNRSiVPRDQLPRYDQêFKSRKiGHN
SĜtVWXSQpEH]RPH]HQt9VWXSQp.þ
5HåLH-RVHI.OXJH9\SUiYt.DUHO+|JHU
3RKiGN\0LNHãþDUXMH%DELþNDY\SUiYtSRKiGNX'REURGUXåVWYtNRX]HOQpKROH
0LNHãMHGRPDDGDOãt

3UYRNäDPSyQ7HĀNDD.DUHO
VWĢHGD]iĢtYKRGLQ
ý5NRPHGLHQHYKRGQpSURGČWLGROHW9VWXSQp.þ
5HåLH3DWULN+DUWO
+UDMt0DUWLQ3HFKOiW'DYLGâYHKOtN+\QHNýHUPiN0DUWLQ+RIPDQQ
'DQLHOD.ROiĜRYi.ULVWêQD%RNRYiDGDOãt
)LOPUHåLVpUD3DWULND+DUWODSRGOHMHKRVWHMQRMPHQQpNQLK\Y\SUiYt
RþW\ĜHFKNDPDUiGHFKNWHĜtVHSRNXVtY\ĜHãLWVYRXNUL]LVWĜHGQtKRYČNX

.RPHGLH

Addamsova rodina
VWĢHGD]iĢtYKRGLQ

5RGLQQê¿OP

86$DQLPRYDQê¿OPSĜtVWXSQpEH]RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5RGLQQpYVWXSQp GRVSČOêGtWČ .þMHGQRWOLYpYVWXSQp.þ
5HåLH*UHJ7LHUQDQ&RQUDG9HUQRQ
,NRQLFNiURGLQND$GGDPVRYêFKVHEXGHVQDåLWGRNi]DWåHGREĜtVRXVHGpMVRX
SURVYpRNROtNQH]DSODFHQt

0DWN\
VWĢHGD]iĢtYKRGLQ

5RGLQQiNRPHGLH

ý5URPDQWLFNiNRPHGLHQHYKRGQpSURGČWLGROHW
9VWXSQp.þ
5HåLH9RMWČFK0RUDYHF
+UDMt+DQD9DJQHURYi3HWUD+ĜHEtþNRYi6DQGUD1RYiNRYi*DEULHOD0DUFLQNRYi
-DNXE3UDFKDĜ-LĜt/DQJPDMHU9ODGLPtU3ROtYNDDGDOãt
-DNEêWPDWNRXDQH]EOi]QLWVH]WRKR
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Důlňák je po refreši

Kyberšikana má červenou

Fotbalová přípravka v akci

Školy opět normálně fungují a pomáhají dětem
vyrovnat se s důsledky distanční výuky
Vratimovské školy přivítaly letos na začátku září celkem 86 nových školáků. Na
Základní škole Vratimov, Masarykovo
náměstí 192, je 34 prvňáčků ve dvou třídách, základní školu v Horních Datyních
navštěvuje 52 prvňáčků, ve svých dvou
budovách má škola celkem tři první třídy.
„V naší škole jsme v tomto školním roce
otevřeli dvě první třídy, což je oproti minulému období nárůst, jelikož v posledních
čtyřech letech jsme měli vždy pouze jednu
první třídu. Pro nás je to potěšující informace,“ prozradila ředitelka Základní školy,
Masarykovo náměstí 192, Martina Pelikánová, která se již třetím rokem snaží udržovat otevřenou komunikaci nejen s rodiči
dětí, ale také s pedagogy a žáky, stejně tak
jako vytvářet ve škole bezpečné a příjemné
prostředí pro aktuálně 283 dětí. Dohromady navštěvuje školy ve Vratimově 751 dětí.
Po minulém školním roce, který poznamenala epidemie onemocnění covid-19 a s ní
spojená opatření včetně distanční výuky,
nyní všichni věří, že už se děti zase budou
normálně učit, že budou v pravidelném
kontaktu se svými pedagogy, že bude mít
možnost po vyučování společně sportovat.
Na začátku nového školního roku byla
prezenční výuka ve vratimovských
pokračování na str. 6

První den ve škole je velkým svátkem pro malé školáky i jejich rodiče.

Foto: Ivana Gračková

Příští rok se bude v Horních Datyních stavět nový chodník
Deset let mravenčí práce na přípravě stavby páteřního chodníku v Horních
Datyních se chýlí k úspěšnému závěru.
Městu se podařilo získat zásadní dotaci na
jeho výstavbu ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, která pokryje 85 procent
z více jak 14 milionů korun uznatelných
nákladů.
„Přesto budeme muset uvolnit z rozpočtu kolem deseti milionů korun, protože chodník chceme opravdu bezpečný,
s mnoha prvky, na něž se dotace nevztahuje. Počítáme s několika přechody pro
chodce včetně sofistikovanějšího přecho-

du se středovým ostrůvkem, který bude
u školy. Větší úpravy i ve vozovce budeme dělat u kulturního domu a u hasičské
zbrojnice,“ vysvětlil starosta Vratimova
Martin Čech.
Chodník bude dlouhý 1,2 kilometru
a povede od točny autobusu číslo 21 po
zastávku Na Roli, bude propojovat důležitá místa Horních Datyň včetně obchodu a knihovny. Současný chodník, který
se stavěl svépomocí v akci Z v 80. letech
minulého století, už je v katastrofálním
stavu. Vybudování nového ale dlouhou
dobu blokovaly majetkoprávní vztahy.

Pozemky, po kterých povede, totiž nepatří
jen městu, ale také soukromým osobám,
z nichž některé ani nežijí ve Vratimově.
Jednání tudíž byla náročná, poslední podpisy na situační výkresy se podařilo získat teprve loni. Na začátku letošního roku
proto město požádalo o dotaci.
Na jaře příštího roku by mělo město
znát zhotovitele, kterého bude hledat ve
veřejné soutěži, a pokud nenastanou žádné
zásadní komplikace, mohl by být chodník
podél hlavní komunikace v Horních Datyních hotov na konci roku 2022.
(red)
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Slovo starosty

Pocta Honzovi
Sládkovi
V Horních Datyních se rozrůstá nová
výstavba, což znamená, že se lidem
v našem městě dobře bydlí. Se vznikem
celého rozsáhlého stavebního obvodu
rodinných domů se souběžně s ulicí Nad
Točnou zrodily také dvě ulice, kterým
bylo nutné dát jména. Jedna z nich má
tvar L, takže její název Lomená se přímo
nabízel. Druhá ulice se jmenuje po významném rodákovi a občanovi Horních
Datyň ulice Jana Sládka. Toto rozhodnutí, které padlo na červnovém jednání
zastupitelstva, mě mimořádně potěšilo.
Snad mohu říct, že Honza, který dokázal
získat lidi pro dobrou věc, pomáhal rozhýbávat v Horních Datyních komunitní
a občanský život a propojit činnost datyňských spolků, byl můj výborný učitel.
Velký patriot, nadšený turista a zakladatel turistického oddílu, iniciátor obnovy
datyňského mlýnku i pořádání tradičních krmášů, zemřel loni v únoru. Název
nové ulice už bude navždy připomínat
tuto silnou osobnost s velkou autoritou
a mimořádně obětavého člověka. Mně
osobně bude velmi chybět, protože pro
mě byl inspirací a občas trochu i hnacím
motorem. Proto jsem vnímal jako slavnostní okamžik, když se v srpnu v obou
ulicích osazovaly čerstvě vyrobené cedulky s jejich novými názvy.
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!

říjen 2021

Vedení města zve ke společné
oslavě státního svátku
Ke společným oslavám Dne vzniku samostatného Československa zve vedení
města představitele vratimovských zájmových spolků, politických stran a organizací ve Vratimově, a také všechny
občany, kteří si chtějí společně položením kytice u Památníku I. světové války u Husova sboru, poblíž sokolovny,
připomenout významný státní svátek.
„Loni nám epidemiologická situace a s ní
související vládou přijatá opatření nedovolila sejít se ke společnému uctění památky

prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka a k připomínce výročí
vzniku prvního samostatného, společného
státu Čechů a Slováků. Proto jsem rád,
že letos se můžeme u tohoto symbolického aktu sejít. Pro mě osobně je účast na
tomto setkání nejen oficiálním aktem, ale
také vyjádřením osobního postoje a patriotismu vůči zemi, ve které žijeme,“
řekl starosta Vratimova Martin Čech.
Pietní akt se uskuteční v úterý 26. října
v 10 hodin.
(red)

Představitelé města a společenského života ve Vratimově společně uctili Den vzniku samostatného
Československa v roce 2019, v následujícím roce epidemiologická situace tradiční společné setkání
neumožnila.
Foto: archiv Kulturního střediska Vratimov

Krátce z rady
Na svých schůzích Rada města
Vratimova mimo jiné:
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce na stavební práce v ulicích Nad
Točnou a Leopolda Fajkuse, kde se
budou opravovat místní komunikace.
Opraveny by měly být ještě letos.
• vyhlásila záměr pronajmout prostory
sloužící k podnikání nacházející se
v 1. PP nové budovy koupaliště Vratimov, kde by se měla nacházet restaurace.
• rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky na rekonstrukci chodníků
a místní komunikace v ulici U Mateřské školy.

Krátce ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města Vratimova
na svém jednání 8. září mimo jiné:
• vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.
4/2021 o stanovení koeficientů pro
výpočet daně z nemovitých věcí.
• rozhodlo finančně podpořit 25 tisíci
korunami 2. ročník Vrat Fest i s ohledem na jeho loňskou dobrou návštěvnost.
• schválilo odkoupení pozemku s kapličkou v Horních Datyních ze soukromého vlastnictví, aby město mohlo
sakrální stavbu opravit, protože chce
tuto místní dominantu zachovat pro
příští generace.

Celý zápis z jednání zastupitelstva je na webu města www.vratimov.cz

říjen 2021
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Přijďte říct, co vás pálí
Ptát se představitelů Vratimova na novinky, jasně říci, co je ve městě špatně, co
by se mělo změnit, s čím naopak panuje
spokojenost, ale také se prostě setkat a pohovořit se sousedy mohou obyvatelé města
mimo jiné na tradičních hovorech s občany.
V Horních Datyních se budou konat
v pondělí 18. října od 17 hodin v malém
sále kulturního domu, ve Vratimově se
uskuteční o týden později v pondělí 25. říj-

na také od 17 hodin v salóncích společenského domu.
„Hovory s občany jsou pro mě neocenitelnou zpětnou vazbou a inspirací pro
další práci. Bez takového kontaktu s lidmi
z města bych se těžko rozhodoval. Proto
zvu všechny k hojné účasti,“ řekl místostarosta Vratimova David Böhm.
Hovořit se bude například o plánovaných
investicích, ale i o všech dalších tématech,
která budou občany zajímat.
(red)

Běžci se sejdou na Zlatém podzimu
Vratimovští i přespolní, vytrvalostní, kondiční
i rekreační běžci se letos
sejdou na startu už 28. ročníku mezinárodního silničního běhu Zlatý podzim,
který pořádá Běžecký klub
Vratimov za podpory města Vratimova a Kulturního
střediska Vratimov. Konat
se bude v sobotu 2. října,
trať dlouhá 10 kilometrů
začne v ulici Popinecké,
odkud se bude vybíhat
v 10.30. Prezentace účastníků začne v 9 hodin ve
Společenském domě Vrati- Vratimovský běh bývá hojně navštívený. Foto: Kulturní středisko
mov.
(red) Vratimov

Uzavírka přejezdu
ve Výletní
Kvůli opravě kolejového svršku bude
uzavřen pro dopravu od 1. října od 7
hodin do 10. října 2021 do 17 hodin železniční přejezd v ulici Výletní ve Vratimově. Uzavírka bude úplná nejen pro
motorová vozidla, ale také pro cyklisty
a pěší! Objízdná trasa povede po ulicích
Nádražní, Buničitá, Frýdecká, Výletní,
a zpět. Investorem opravy je Správa železniční dopravní cesty, která v případě
potřeby podá bližší informace.
Mgr. Daniela Mročková,
odbor investic a údržby obecního majetku
MěÚ Vratimov

Senior taxi
pouze telefonicky!
Senior taxi Vratimov je možné objednat pouze telefonicky u řidiče na telefonním čísle 720 735 331, ve vymezeném čase v pracovní dny mezi 15. a 16.
hodinou. Službu není možné domlouvat
prostřednictvím SMS. Bližší informace zájemci obdrží na městském úřadě
u Jitky Langrové na telefonním čísle
595 705 923, nebo u Alice Mikové na
čísle 595 705 924.
Bc. Alice Miková,
odbor sociálně-správní MěÚ Vratimov

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového a nebezpečného
odpadu pro podzim 2021
Vratimov

Horní Datyně

4. 10.

u kostela

13. 10.

U Důlňáku u obchodu

5. 10.

Radniční náměstí

14. 10.

U Důlňáku u obchodu

6. 10.

křižovatka ulice Nádražní a U Hráze

15. 10.

kulturní dům Horní Datyně

7. 10.

ulice Na Příčnici u kotelny

8. 10.

ulice Frýdecká na parkovišti
u Masokombinátu Krahulčí

11. 10.

ulice Rakovecká u mostu

12. 10.

křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Sběr proběhne vždy v době od 10.00 do 17.00. Upozorňujeme,
že stanoviště sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu
neslouží k odkládání odpadu vzniklého při podnikatelské
činnost.
RNDr. Ivana Hranická,
odbor VaŽP MěÚ Vratimov

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. října 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, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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V Důlňáku skončily úpravy stezek, altánů
i piknikových míst
Rekonstrukce stezek a mobiliáře v příměstském lese Důlňák, na kterou se městu
Vratimov podařilo získat dotaci z Místní
akční skupiny Slezská brána, je hotova.
Součástí projektu, který se dokončoval
v srpnu, byla oprava všech lavic a stolů
a vybudování nové brány na odpočinkovém místě při vstupu od ulice K Hájence.
Na dalším odpočinkovém místě uprostřed
Důlňáku je kompletně zrekonstruovaný altán, nové je také ohniště, jehož úprava přispěje k větší bezpečnosti a snížení rizika
vzniku požáru. Celkem se v lese měnilo 17
dřevěných laviček a čtyři stoly.
V současnosti jsou v Důlňáku tři plně
vybavená veřejná pikniková místa. Z dotace se měla také měnit střecha na altánu
u cesty na Bartovice. Altán ale letos v červenci nenávratně poškodil požár. Do konce
letošního roku se proto obnoví celý, další
náklady na jeho kompletní opravu pokryje
vyplacené pojistné plnění.
K původním dvěma běžeckým okruhům
s čerstvě upraveným přírodním povrchem
přibyly další i s novými bránami u startu
a cíle. Okruhy jsou v terénu vyznačeny cedulkami. Nyní mají běžci v Důlňáku k dispozici už čtyři různě dlouhé běžecké trasy,
od 700 po 1700 metrů.
Na pěti vstupech do lesa jsou nainstalovány nové informační tabule s údaji
o historii Důlňáku a funkcích lesa, součástí informačního systému je návštěvní řád
a mapa s vyznačenými běžeckými okruhy.
Významné úpravy největší přírodní oázy
ve Vratimově, které trvaly osm týdnů, přišly celkem na 441 778 korun včetně DPH,
více jak 83 procent z toho pokryla dotace,
zbytek město financovalo ze svého rozpočtu. Za perfektní vedení projektu děkuji

Původní lavičky v altánu u hájenky.

především Romanu Baranovi z odboru
výstavby a životního prostředí Městského úřadu Vratimov, za realizaci některých
částí pak také Silvii Karolové a jejím kolegům z Vratimovských služeb. Věřím,
že krásně zrekonstruovaná místa budou
sloužit k odpočinku a sportovnímu vyžití
našich občanů.
David Böhm,
místostarosta města Vratimova

Zrekonstruované lavičky tamtéž.

Nová brána a zrekonstruovaná běžecká stezka.

Jedna z pěti nových informačních tabulí.
Foto: David Böhm

Původní vzhled odpočinkového místa uprostřed Důlňáku.

Odpočinkové místo uprostřed Důlňáku po rekonstrukci.

říjen 2021
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Co nám přinese nový zákon o odpadech?
Nový Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je v platnosti od 1. ledna letošního roku, přinese mnohé změny i občanům
Vratimova. Tou asi nejpodstatnější je, že
nově přijaté legislativní uspořádání neumožňuje od 1. ledna 2022 pokračovat v sytému smluv o sběru a likvidaci komunálních
odpadů mezi občany a městem. Z tohoto
důvodu všechny smlouvy automaticky
k 31. prosinci 2021 za zákona zaniknou.
Od 1. ledna 2022 bude zaveden poplatek
za každou fyzickou osobu přihlášenou ve
městě včetně cizinců, a dále za každou
fyzickou osobu, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, v nichž není přihlášena
žádná fyzická osoba.
Výši poplatku za likvidaci odpadů, možné slevy a další náležitosti budou projednávat vratimovští zastupitelé na svých zasedáních na podzim tohoto roku.
Ke změně poplatku se také váží změny
v četnosti svozu. Dosud si mohl občan sám
zvolit, jak často bude mít svoz. Od toho se
pak odvíjela i jeho cena. Nově bude poplatek stejný pro každého občana města, proto dojde také k sjednocení svozových dnů
a velikosti nádob.
U rodinných domů budou popelnice
o objemu 110 litrů vyváženy každých
14 dnů. V případě, že v domě bydlí více
než čtyři osoby, bude možné požádat
o druhou popelnici.

Na kontejnerech najdou občané kontaktní údaje pro hlášení problémů u kontejnerových stání.
Foto: archiv města Vratimova

U bytových domů se budou kontejnery o objemu 1100 litrů nadále vyvážet ve
stejném režimu jako v letošním roce. Pro
rok 2022 se proto nebudou vydávat barevné známky na popelnice!
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
nařizuje také oddělené soustřeďování
komunálního odpadu a separovaných odpadů, kam se řadí textil, sklo, jedlé oleje
a další. Tento požadavek splňujeme nyní.
Dále nám zákon ukládá povinnost zajistit, aby recyklace tvořily v roce 2025
alespoň 60 procent, v roce 2030 alespoň

65 procent a v roce 2035 a následujících
letech alespoň 70 procent z celkového
množství odpadů. Pro názornost: V roce
2020 občané města vyprodukovali cca
2 200 tun odpadu, z toho recyklovatelná
část byla 43 procent, tedy 946 tun.
Za čtyři roky musí tím pádem občané
Vratimova vytřídit o 370 tun více odpadu
než v loňském roce. To ovšem pouze za
předpokladu, že se nezvýší celkové množství vyprodukovaného odpadu. I z těchto
důvodů upravujeme kontejnerová stání,
počet kontejnerů a četnost svozu.
Do dalších let se také musíme připravit na konec skládkování. Od roku 2035
bude možné uložit na skládku maximálně
10 procent z celkové hmotnosti komunálního odpadu. Zbytek bude nutné recyklovat k opětovnému použití. A to se promítne také v růstu nákladů na skládkovné
u směsného komunálního odpadu. To
stoupne na základě legislativních změn ze
současných 800 korun za tunu postupně
až na 1850 korun za tunu v roce 2029.
Apelujeme proto na občany, aby se co
nejvíce snažili třídit odpady. A připomínáme, že v případě jakýchkoli problémů
u kontejnerových stání mohou obyvatelé města poslat podnět na městský úřad.
Kontakty naleznou na nálepkách přímo
na kontejnerech.
Vedení města Vratimova

Deset tipů, jak připravit obec na vedro i přívalové srážky
Letos jsme zažívali extrémy počasí, které se budou podle vědců
vlivem klimatické změny objevovat stále častěji. Vedrem přehřátá
města, sucho v krajině a na druhé straně bouřky, silné deště či vítr.
Není divu, že již několik let sílí poptávka po opatřeních, která by
lidem pomohla nové podmínky lépe zvládnout. Ani Česká republika nezůstává v tomto ohledu pozadu, jak dokazují finálové projek-

Jak můžete sami pomoci?
1.
2.

3.
4.

5.

Sbírejte dešťovou vodu a využívejte ji
k zalévání zahrady. Díky tomu zůstane v lokalitě.
Dejte prostor zeleni. Předzahrádka,
záhonky, luční trávníky se rozehřívají
méně než betonové plochy a lépe zasakují dešťovou vodu.
Nepropustné plochy nahraďte propustnými, např. porézní dlažbou nebo
zatravňovacími dlaždicemi.
Fasády, altány, sloupy, krytá stání
nechte porůst popínavými rostlinami,
které stíní, zachytávají prach a díky
přirozenému výparu v létě ochlazují
své okolí.
Při stavbě domu myslete na udržitelnost. Domy v pasivním standardu,

6.

ty soutěže Adapterra Awards 2021. Najdeme mezi nimi příklady
šetrného hospodaření na zemědělské půdě, obnovy lužních lesů,
rašelinišť, tůní, meandrů, zpřírodnění koryt řek, ukázky využití
dešťové vody či zelených střech. Až do 15. října můžete v internetovém hlasování podpořit ty nejzajímavější z nich. Jejich přehled
najdete na www.adapterraawards.cz
Nadace Partnerství

zateplení, rekuperace, fotovoltaické
panely, splachování dešťovou vodou
a další opatření šetří peníze i přírodu.
Zelené střechy na domech nejenže

Místo nízko sečených, vysušených trávníků je
tohle ve městech čím dál častější pohled, což je
dobrá zpráva.
Foto: Vojta Herout

dobře vypadají, ale zasakují nadbytečnou dešťovou vodu a postupně ji vypařují do okolí. Izolují budovu a navíc
poskytují potravu pro hmyz.
7. Nechte prostor vzrostlým stromům,
které v létě ochlazují a stíní, a sázejte
nové pro budoucí generace.
8. Nedopitou vodou ze sklenic, varné
konvice, vodou po omytí ovoce a zeleniny nebo po čištění akvárií můžete
zalévat zeleň se svém okolí.
9. Použitou vodou z umyvadel a sprch je
možné splachovat toalety a ušetřit tak
pitnou vodu.
10. I panelové domy mohou mít zelenou
střechu, fotovoltaické panely, sbírat
dešťovou vodu a dále ji využívat k zálivce či venkovní vodní prvky.
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Školy opět normálně fungují a pomáhají dětem
vyrovnat se s důsledky distanční výuky
pokračování ze str. 1
školách zahájena preventivním plošným
testováním na covid-19 v rozsahu tří antigenních testů. První test byl proveden
u všech školáků hned 1. září, kromě žáků
prvních tříd, kteří byli testováni až 2. září,
aby se prvňáčkům a jejich rodičům nenarušil významný slavnostní okamžik. Další plošné testy se prováděly 6. a 9. září
a neodhalily žádné ohnisko nákazy.
„V tomto školním roce se naše škola rozhodla zaměřit především na úspěšný start
výuky všech našich školáků, na vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými žáky způsobenými distanční výukou a na poskytnutí dopomoci těm dětem, které ji opravdu
potřebují. Velkou pozornost chceme věnovat takzvanému podzimnímu doučování,
jehož prostřednictvím mohou mnozí žáci
dohnat to, co v distanční výuce zameškali. To je to zásadní, čím by nyní škola
měla žít,“ uvedla ředitelka Pelikánová.
Ovšem distanční výuka, která představovala obrovskou zátěž pro učitele, rodiče i žáky, nepřinesla jen samá negativa.
Dotazníkové šetření dolní školy určené
nejen pro učitele, ale zejména pro žáky
a jejich rodiče, ukázalo, že mnohé děti
získaly větší samostatnost, zdokonalily se v práci s počítači, nebo se naučily mnohem lépe organizovat svůj čas.
„Rodiče také uváděli, že měli větší přehled o tom, co se jejich dítě učí a jak uči-

Konečně zase zpátky do školy, nikoliv jen k počítači s distanční výukou.

vo zvládá. A také sdělovali, že si nyní
mnohem více váží práce učitelů,“ doplnila Martina Pelikánová. Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192,
proto bude i v budoucnu využívat práci
s moderními on-line platformami, které
se v minulém školním roce osvědčily, a to
například pro domácí přípravy žáků, k vytváření prezentací pro obohacení výuky,

Foto: Ivana Gračková

pro zápisy nového učiva, případně prezentace s návody a postupy řešení příkladů pro žáky, kteří nebudou ve škole, nebo
pro ty, kteří nestihnou zápisy v hodině.
Jak ale tvrdí zástupkyně ředitelky Základní
školy Vratimov, Datyňská 690, Jana Mičulková, tady se učitelé vrátili k metodám
prezenčního vyučování, protože distanční
výuka je nikdy nemůže nahradit.
(red)

O prázdninách děti hledaly cestu k umění...

Hlavním znakem letošní Letní herecké školy byla skvělá, uvolněná nálada.

Foto: Ambrozia

Letní prázdniny jsou obdobím, kdy škola
doslova a do písmene zeje prázdnotou. Žáci
a učitelé si užívají zaslouženého volna, na
chodbách se neodehrává klasický ruch typický pro přestávky, školní lavice jsou opuštěné, stejně jako místa ve školní sborovně.
Základní škola Vratimov, Masarykovo
náměstí 192, přesto žije i v létě bohatým
životem. O prázdninách se ve škole vykonávají práce, na které v průběhu školního
roku není čas. Čistí se koberce, spravují se
poškozené lavice a židle, malují se chodby
i jednotlivé třídy, zkrátka budova se připravuje na to, aby se svým žákům 1. září ukázala v celé své kráse.
V roce 2018 zahájila naše škola spolupráci s uměleckou agenturou Ambrozia. Toto
partnerství umožňuje konání týdenních
kurzů pro děti z Vratimova a blízkého okolí s výukou divadelního, filmového a muzikálového herectví, tance a moderování.
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Adaptační den žáků 6. ročníku se osvědčuje už patnáct let
Tradiční akcí naší Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192, je už více
než patnáct let adaptační kurz pro žáky
6. ročníku. Proč právě pro ně? Pro většinu
z nich je přechod z prvního stupně na druhý velmi náročný. Je to pro ně velký krok
a změna, ať už se jedná o častější střídání
učitelů, méně intenzivní a častý kontakt
s třídním učitelem, navýšení objemu učiva,
až po mnohem větší nároky na jejich samostatnost. Aby tento přechod děti zvládly
bez větších potíží, začala škola organizovat právě tzv. adaptační kurz.
Jedná se o jedinečný program, který
utváří, formuje a stmeluje třídní kolektiv.
V prostředí mimo školní lavice dává jedinci možnost poznat spolužáky z jiného úhlu
pohledu, a tím o velký kus posunout stmelování třídního kolektivu. To následně pomáhá fungování kolektivu v lavicích školy
jako jednomu týmu i začleňování nových
žáků, kteří přicházejí z jiných škol.
Jedinečnou možnost poznat třídní kolektiv je to také pro pedagoga, který bude
následující čtyři roky třídním učitelem. Na
adaptačním kurzu má možnost zjistit, jak
na tom kolektiv je, jak jsou v něm rozděleny role, jak má nastavená pravidla, jak
který jedinec reaguje na zátěžové situace,
komunikuje s okolím, jaké má silné a slabé stránky. To vše ve velké míře pomůže novému třídnímu učiteli při jeho další
práci se třídou. Navázat kontakt pedagoga
s novým třídním kolektivem daleko dřív,
než děti nastoupí do školních lavic, je velmi důležité. V těsnějším kontaktu se učitel
a žáci vzájemně lépe poznají, vytvoří se

Foto: archiv ZŠ Vratimov

tak solidní základ budoucího vztahu mezi
pedagogem a žáky.
Vzhledem k současné situaci s neustálými změnami podmínek pro konání školních akcí se sice letos adaptační kurz na
začátku školního roku nekonal, ale jelikož
jsme nechtěli tuto jedinečnou akci zahodit,
rozhodli jsme se realizovat s žáky 6. ročníku alespoň jeden netradiční adaptační den. Ten se uskutečnil v pátek 3. září
a byl nabitý různými aktivitami, například
tzv. ledolamy, seznamovacími aktivitami,

nebo činnostmi rozvíjejícími spolupráci či
důvěru. Závěrečná zpětná vazba od žáků
na konci dne ukázala, že se jednalo o dobré rozhodnutí. Pevně věříme, že adaptační
den pomohl novým žákům rychleji a lépe
se začlenit do nového kolektivu, třídním
učitelům blíže poznat své žáky a všem zúčastněným pozitivně a s energií vykročit
do nastávajícího nového školního roku.
Martina Pelikánová,
realizátorka adaptačního dne

... na kurzech herectví, tance a moderování
Ambroziáda, kterou společně pořádáme,
není tábor, ale vzdělávací kurz. Organizačně ho zajišťují vysokoškolsky vzdělaní pedagogové, zdravotníci a certifikovaní hlavní vedoucí, po odborné stránce zde působí
mnoho profesionálních herců, režisérů, filmařů, moderátorů, zpěváků a tanečníků.
Smyslem výuky v těchto kurzech není
pouhé předávání informačního minima
o umění. Lektoři se snaží dětem ukázat
cestu k umění a vzbuzovat v nich zájem
o další umělecký rozvoj. Snaží se budovat
jejich celkový pozitivní přístup ke kultuře
a umění. To je důležité nejenom pro každého jedince, ale i pro kulturní rozvoj celé
společnosti. Cílem kurzů také je, aby jejich
účastníci v uměleckém vzdělávání pokračovali celoročně, aby byli motivováni třeba k přihlášení se na základní uměleckou
školu.

Letos se Ambroziáda na naší škole konala netradičně ve dvou termínech, a to hned
na začátku prázdnin od 4. do 10. července, a následně v jejich závěru od 15. do 21.
srpna. Obou kurzů se zúčastnilo celkem
100 dětí z Ostravy, Frýdku-Místku a samozřejmě rovněž z Vratimova. Děti se v rámci Letní herecké školy zúčastnily několika
základních vzdělávacích kurzů, muzikálových, hereckých a filmových. Během Letní
herecké školy ve škole také spaly, stravovaly se, hrály hry na školním hřišti, společně s lektory grilovaly a zažívaly chvíle, na
které se zkrátka nezapomíná.
Vyvrcholením Letní herecké školy byla
představení pro rodiče, která se uskutečnila
v soboty 10. července a 21. srpna v prostorách naší tělocvičny. Děti ukázaly, co vše se
během týdne naučily. Předvedly divadelní
představení, pěvecké a taneční vystoupení

v rámci soutěže „Tvoje tvář má známý hlas“
nebo představily krátký film na určité téma.
Touto cestou bych velmi ráda poděkovala
starostce TJ Sokol Iloně Spratkové, která
nám stejně jako v minulých letech vyšla
vstříc a umožnila nám využití hygienického zařízení TJ Sokol pro všechny účastníky
kurzu.
Zájemci o další informace je najdou na
webových stránkách www.kronika.ambroziada.cz, kde je k dispozici také fotodokumentace z Letní herecké školy.
Osobně by mě potěšilo, kdyby se tato
akce konala na naší škole i o příštích letních prázdninách, neboť v ní vidím nejen
smysluplné trávení volného času mých
žáků, ale především rozvoj jejich potenciálu a kultivace jejich osobnosti.
Martina Pelikánová,
ředitelka školy
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Akce Střediska volného času Vratimov
BaSTa víkend, aneb
hledáme nové BaSŤáky!

Bludičky zakončí lampionový průvod

Tak už to víš? Na BaSTě je konečně volno! Neříkáme si Banda
Skvělých Táborníků jen tak pro nic za nic – zažíváme spolu ten
nejlepší týden v roce plný her, smíchu a přátelství na celý život.
Přihlas se na víkendovku a přijď přičichnout k naší neopakovatelné táborové náladě. Začínáme 6. listopadu v 9 hodin a končíme
7. listopadu v 11 hodin.
Bližší informace získáš na telefonním čísle 607 516 187, nebo
mailem na k.pastorkova@svcvratimov.cz.

Na sobotu 16. října připravuje SVČ Vratimov ve spolupráci
s vratimovskou mateřskou školou a TJ Sokol tradiční akci Bludičky. Začíná v zahradě mateřské školy od 17 hodin do 17.30. Pro
děti budou připravena zajímavá stanoviště. V 18 hodin pak všichni společně vytvoří lampiónový průvod. Na konci bude k dispozici oheň, na kterém si účastníci mohou opéct vlastní párky.
Bližší informace zájemcům podá Klára Pastorková na čísle
607 516 187, nebo mailem k.pastorkova@svcvratimov.cz.
(red)

Klára Pastorková,
SVČ Vratimov

Podzimky se těší na děti

BEJVÁVALO zase bude!

A máme tady opět prázdniny. Na středu 27. října a pátek 29. října připravilo Středisko volného času Vratimov pro děti dva jednodenní příměstské tábory. „Ve středu si společně zahrajeme fotbal
v bodyzorbingových koulích a v pátek si protáhneme těla na trampolínách v HOP Jump centru v Ostravě,“ prozradila organizátorka
Věra Pacíková. Více informací zájemci najdou na webu www.
svcvratimov.cz, případně získají na telefonním čísle 734 443 694
či mailem na v.pacikova@svcvratimov.cz. Přihlášení a odeslání
platby je nutné nejpozději do 15. října. Příměstský tábor je částečně hrazen z operačního programu Zaměstnanost Evropského
sociálního fondu EU.
(red)

Halloween bude plný světýlek
Z výletu na Hostýn.

Foto: SVČ Vratimov

V září opět odstartovaly výpravy na místa vašeho mládí pod
hlavičkou projektu Bejvávalo 2021. Nadcházející výpravy jsou
v plánu na 8. října, 22. října, 5. listopadu a 19. listopadu. Podrobnější informace i plán jednotlivých výprav budeme postupně
zveřejňovat na plakátech ve vitríně na náměstí, na nástěnkách a webových stránkách www.
svcvratimov.cz. V pátek 10. prosince od 16 hodin se bude konat slavnostní „závěrečná“. Projekt je určen všem ve věku 60+ a přihlašování
je možné v recepci SVČ Vratimov osobně nebo
telefonicky na telefonním čísle 734 312 761.
Finančně ho podpořil Moravskoslezský kraj z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021
a dále město Vratimov. Děkujeme.
Lenka Havrdová,
projektová manažerka SVČ Vratimov

Akce s názvem Halloween v zaHRAdě, která bude plná světýlek, dýní a strašidel, se bude konat v neděli 31. října od 16 hodin do 17.30 v zahradě SVČ Vratimov. Je připravena pod záštitou projektu Evropského sboru solidarity. Jako dobrovolníci se
na organizaci akce podílejí především členové klubu Baráčníků
a Dětského zastupitelstva Vratimov. Bližší informace zájemcům
podá Klára Pastorková na tel. čísle 607 516 187, nebo mailem na
k.pastorkova@svcvratimov.cz.
(red)

Halloween si užívají děti i dospělí.

Foto: SVČ Vratimov
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Letní kempy pomohly i našim školákům
Na jaře roku 2021 vypsalo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR dotační výzvu s názvem
Letní kempy, jejímž cílem bylo zmírnit negativní
dopady pandemie covid-19 na děti ze základních
škol. I přesto, že výše finanční podpory pro střediska
volného času byla velmi nízká a bylo nutné provést
spoustu organizačních změn a administrativních úkonů, rozhodlo se i naše Středisko volného času Vratimov zapojit se do výzvy se svými příměstskými
letními kempy/tábory. Motivovala nás skutečnost, že
tyto aktivity budou pro účastníky zdarma, což umožní
zapojení skutečně všech školou povinných dětí a uleví peněženkám rodičů rovněž zkoušených pandemií.
Na příměstských letních kempech měly děti možnost oprášit a rozšířit své školní znalosti téměř ve
všech předmětech. Učení však vždy bylo zábavné,
protože jsme využívali neformální metody. Děti si
tak mnohdy ani nevšimly, že se při přípravě náplní
do bublifuku učí chemii a matematiku, při zkoumání archeoskanzenu dějepis a v mobilním planetáriu
s lektorem prohlubují své vědomosti o fyzice. Naším
cílem bylo rovněž obnovit studijní návyky dětí, podpořit jejich duševní pohodu a rozhýbat je. Věříme, že Na příměstských letních kempech měly děti možnost oprášit a rozšířit své školní znalosti
se nám to povedlo.
téměř ve všech předmětech.
Foto: archiv SVČ Vratimov
Uspořádali jsme 15 turnusů příměstských letních
kempů pro celkem 225 dětí. Na organizaci jsme od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR obdrželi dotaci
ve výši 225 tisíc korun, tedy 1000 korun na jedno dítě. Dotaci jsme
Lenka Havrdová,
použili na zajištění stravování v podobě dvou svačin a oběda a pitprojektová manažerka SVČ Vratimov
ného režimu dětí a také na vzdělávací aktivity.

Vandalismus? Xenofobie? Rasismus? PPP?
Prostě NECHCI!
Tušili jste, že běloch odsouzený za zpronevěru má ve společnosti obecně vyšší
prestiž než bezúhonný lékař pocházející ze
Zimbabwe? Znáte nejkratší cestu do „pasťáku“? Věděli jste, kolik kilo banánů mu-

síte sníst, abyste zajistili fungování svého
bazálního metabolismu?
My jsme to také nevěděli, ale ve dnech
7. až 11. července 2021 jsme realizovali
projekt zaměřený na prevenci rizikových
projevů chování u mládeže, na němž jsme
zjistili ještě mnohem
více. Projekt se jmenoval NECHCI! (2) a navazoval na stejnojmenný první ročník, který
se uskutečnil v předchozím školním roce.
Letos jsme se věnovali
poruchám příjmu potravy, xenofobii a rasismu ve společnosti
a agresi a vandalismu
mezi mládeží.
Celým
projektem
nás provázel psycholog
Rastislav Jankula. Na
přednášku k nám přijely

peer konzultantky z poradny pro poruchy
příjmu potravy Centra Anabell a také preventistka Policie ČR. Velmi zajímavá byla
beseda s Andrew Awadeyem, občanem
Ghany žijícím v České republice. Všem jim
tímto srdečně děkujeme.
Projekt směřoval k tomu, aby účastníci
uměli rozpoznat příznaky výše uvedených
rizikových jevů u svých vrstevníků a věděli, jak na ně správně reagovat. Zúčastnili se
jej teenageři ze zájmových útvarů Baráčníci a Dětské zastupitelstvo Města Vratimov
při SVČ Vratimov, kteří těmto jevům jasně
řekli: „Nechci!“
Středisko volného času Vratimov na
realizaci projektu obdrželo od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 80 000 korun z programu Podpora aktivit rizikových
projevů chování u dětí a mládeže na rok
2020/21.
Lenka Havrdová,
projektová manažerka SVČ Vratimov
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Kyberšikana má červenou 2021
Základní škola Vratimov, Masarykovo
náměstí 192, se letos zapojila do projektu „Kyberšikana má červenou 2021“. Jeho
realizátorem je organizace Rizika internetu a komunikačních technologií Ostrava,
jejímž vedoucím lektorem je Lukáš Látal.
Organizace byla založena v roce 2009,
přičemž začínala s osvětovou činností na
základních školách formou přednášek.
Následně vytvořila webové stránky www.
nebutobet.cz. Jejich posláním je pomocí
preventivní osvěty a různorodých projektů
a akcí chránit děti před hrozbami a riziky
virtuálního světa a moderních komunikačních technologií.
Zároveň se organizace snaží formou
přednášek a školení oslovovat sekundární
cílovou skupinu rodičů, učitelů, vedoucích
pracovníků školství, úředníky školských
odborů na úrovni města Ostravy a Moravskoslezského kraje nebo knihovníky
Knihovny města Ostravy.
V Moravskoslezském kraji je organizace
Rizika internetu a komunikačních technologií jediná, která se specializuje na tato témata a aktivně pořádá akce směřující k minimalizaci těchto rizik. Opakovaně do nich
přímo zapojuje primární cílovou skupinu
žáků 2. stupně základních škol a studenty
středních škol a učňovských oborů.
Cílem projektu „Kyberšikana má červenou 2021“ je pomocí klíčových aktivit minimalizovat dopad rizik internetu na nejohroženější skupinu, jíž jsou žáci 2. stupně
základní školy. Projekt je tedy primárně
zaměřen především na ně. Základním prostředkem v boji proti kyberšikaně, sextingu, kybergroomingu, netolismu, nebezpečí
sociálních sítí atd. je program školské všeobecné primární prevence „Řidičský průkaz internetového surfaře pro žáky 5. až
9. ročníků základních škol“. Projekt zahrnuje také školení pro další klíčové osoby,
kterými jsou učitelé a rodiče.
Na konci srpna v průběhu přípravného
týdne se všichni učitelé naší školy zú-

Rodiče sledovali přednášku o kyberšikaně s velkým zájmem. Před kyberšikanou lze varovat i netradičními formami.
Foto: archiv ZŠ Vratimov

častnili školení, které se zabývalo možným nebezpečím sociálních sítí, internetu
a komunikace prostřednictvím moderních
technologií pro žáky, ale také problematikou kyberšikany, možnostmi její prevence
a jejím řešením v rámci možností školy.
Následně jsme oslovili rodiče s nabídkou
přednášky na toto téma. Konala se ihned po ukončení třídních schůzek 7. září.
Upřímně musíme přiznat, že jsme se obávali malého zájmu ze strany rodičů. Ale
byli jsme velmi mile překvapeni, jelikož
přednášky se zúčastnila téměř čtvrtina rodičů našich žáků.
Přednáška byla zaměřena především na
aktuální rizika sociálních sítí a internetu
pro děti, na problematiku kyberšikany,

úlohu rodiče, na možnosti spolupráce rodiče a dítěte v této oblasti nebo na konkrétní možnosti kontroly aktivit dítěte na poli
moderních technologií. Pevně doufám, že
pro rodiče byla tato přednáška zajímavá
a přínosná. Důkazem toho může být i fakt,
že vzhledem k velkému zájmu o téma se
nakonec přednáška oproti původnímu plánu prodloužila o celou půlhodinu. Proto
bych ráda poděkovala všem rodičům za
jejich zájem a účast na přednášce. Jako ředitelku školy mě to utvrdilo v přesvědčení,
že takové akce mají opravdu svůj smysl
a pomáhají nám v našem společném fungování při výchově a ochraně dětí.
Martina Pelikánová,
ředitelka školy

S knížkou do života

Dárky z knihovny pro děti na vítání občánků.
Foto: archiv Městské knihovny Vratimov

Sedm děvčátek a dva chlapci dostali v sobotu 11. září v obřadní síni Městského úřadu
ve Vratimově na slavnostním vítání nových občánků města mimo jiné i krásné puntíkaté
kufříky z projektu Bookstart - S knížkou do života. Knihovna tímto způsobem oslovuje rodiče miminek důležitým poselstvím, že čtení knih dětem od útlého věku je velmi
důležité.
„Věříme, že alespoň část rodičů si cestu do knihovny na různé aktivity spojené s tímto
projektem najde,“ uvedla ředitelka Městské knihovny Vratimov Lenka Šimurdová.
Mezinárodní aktivita S knížkou do života si klade za cíl informovat rodiče o možnostech a potřebě společného čtení s dětmi, a to prakticky od jejich narození. Termíny
setkání ve vratimovské knihovně najdou zájemci na webových a FB stránkách, kde je
knihovna vždy včas zveřejňuje. S ohledem na aktuální protiepidemická opatření je ale
nutné se na akce předem přihlásit.
(red)
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Cesta mateřské školy k 2. obhajobě titulu Ekoškola
Psal se rok 2015, kdy se Mateřská škola
Vratimov rozhodla ještě více zaměřit na
ekologii a zapojila se do Mezinárodního
programu Ekoškola. Tento program pro
mateřinky koordinuje v České republice
sdružení Tereza, které se věnuje ekologii
20 let. Vzdělávacích programů, jehož je
nositelem, se účastní přes 750 škol.
Naše cesta za čestným ekologickým titulem začala hned v září 2015, kdy jsme
si podali přihlášku do projektu a v rámci
ekologických kroužků, s nimiž jsme měli
už letité zkušenosti, se začali připravovat
na svůj první audit. Informace jsme sbírali,
kde se dalo.
Program Ekoškola má svoji jasně danou
metodiku. Její páteří je sedm základních
kroků: 1. krok – ekotým, 2. krok – analýzy,
3. krok – plán činnosti, 4. krok – sledování
a vyhodnocování, 5. krok – environmentální výchova ve výuce, 6. krok – informování a spolupráce a konečně 7. krok – eko
kodex. Prvním úkolem naší mateřské školy bylo proto vytvořit ze stávajících kroužků Datlíků a Ještěrek ekotýmy a zapojit do
jejich činnosti členy pedagogického sboru
a také rodiče. Pak jsme si museli zvolit
jedno ze čtyř daných témat a rozpracovat
je v souladu se sedmikrokovou metodikou.
Pokud nám něco nebylo jasné, mohli jsme
si přizvat konzultantku.
Když jsme si konečně řekli, že jsme plně
připraveni, přišel na řadu audit. Byla nám
přidělena komise, která pokládala všetečné otázky nejenom dospělým, ale také
dětem z ekotýmů. Popravdě, žádná legrace to tehdy nebyla, takže když nám přišlo
rozhodnutí, že jsme titul Ekoškola na dva
roky opravdu získali, spadl nám kámen ze

Zástupkyně MŠ Vratimov, učitelky (zleva) Kateřina Božoňová a Simona Gajdová při slavnostním převzetí obhájeného titulu Ekoškola v Praze.
Foto: MŠ Vratimov

srdce. Pro certifikát a zelenou „ekoškolí“ vlajku jsme tak jeli do Prahy poprvé
v červnu 2016.
V roce 2018 jsme se pokusili titul obhájit. Podmínky byly stejné, jen děti v ekotýmech již byly jiné, protože ty starší nastoupily na základní školy. A tak nastal znovu
kolotoč příprav na audit, jen s novým tématem. Všichni jsme usilovně pracovali, zapojily se i ostatní děti z tříd a další
pracovníci mateřské školy, neboť environmentální výchova prolíná také výuku.

Dobrá věc se opět podařila a v červnu 2018
jeli zástupci naší MŠ pro certifikát na další
dva roky do Prahy znovu.
V roce 2019 jsme byli rozhodnutí, že
„do toho“ půjdeme zas. Opět s novými dětskými ekotýmy a s novým tématem. Jenže
– po pár měsících přišla stopka v podobě
koronaviru. Ne, že bychom přestali na druhé obhajobě úplně pracovat, jenom jsme se
už nemohli scházet tak, jako dřív. A bylo
hůř! Obhajovací audit jsme měli naplánovaný na březen 2020 – těsně před tím však
přišel lockdown. Ani ten nás ale nesrazil.
Po rozvolnění a poradě s konzultantkou
jsme se připravili na další audit, který jsme
absolvovali v červnu 2020. Po rozhodnutí,
že jsme titul obhájili i podruhé a tentokrát
dokonce na tři roky, jsme si oddechli – ale
ouha! Školy se opět uzavřely a začal další
lockdown... Dočkali jsme se proto až letos.
Pro další certifikát, ceduli Ekoškola a další zelenou vlajku jsme vyrazili do Prahy
17. června 2021. Tentokrát proběhlo slavnostní předání za přísných hygienických
opatření na Staroměstské radnici.
Začíná školní rok 2021/2022 a my opět
zvažujeme, jaké téma zvolíme pro další obhajobu titulu Ekoškola v roce 2023.
Pokud byste se chtěli informovat, co naše
práce obnáší, můžete se podívat na webové stránky www.msvratimov.cz nebo na
stránky projektu http://eko-skolky.cz. Děkujeme, že nám pomáháte udržovat naši
planetu čistou a zelenou.
Kateřina Božoňová, učitelka,
koordinátorka environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
MŠ Vratimov

Členové ekotýmu MŠ Vratimov s vlajkou Ekoškoly. K jejímu získání jim přišel popřát i místostarosta Vratimova a současně člen ekotýmu MŠ Vratimov
David Böhm.
Foto: MŠ Vratimov
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Městská

knihovna
VRATIMOV

říjen 2021

Týden knihoven potěší čtenáře

Zájemci mají šanci přihlásit se zdarma,
opozdilci se mohou vyhnout pokutě
Městská knihovna Vratimov a Místní
knihovna Horní Datyně se už tradičně
zapojí do Týdne knihoven, který letos
připadá na termín od 4. do 8. října. Cílem celostátní akce, vyhlašované Svazem
knihovníků a informačních pracovníků, je
podpora knih, knihoven a čtenářství. Tématem letošního 25. ročníku je udržitelnost. Knihovny budou při této příležitosti nahrazovat tištené
seznamy výpůjček elektronickými.
„U této příležitosti připravujeme pro naše návštěvníky celou řadu lákavých akcí. Věříme, že tím opět zvedneme zájem
o knihy hlavně u dětí a mládeže,“ uvedla knihovnice Marika
Zajíčková.
V knihovně ve Vratimově i v knihovně v Horních Datyních
budou mít možnost zájemci, kteří dosud nebyli v knihovně registrováni, přihlásit se v určeném týdnu zdarma do konce roku
2021. Obě knihovny nabízí amnestii dlužníků, to znamená, že
budou promíjet všechny upomínky čtenářům, kteří vrátí v době
od 4. do 8. října všechny výpůjčky.
(red)

Akce knihovny ve Vratimově v Týdnu knihoven
od 4. do 8. října
• výstava fotografií Ivy Skulinové s názvem Fotostřípky z našeho kraje
• besedy pro žáky s Jiřím Šebestou na téma Tajuplný svět podivuhodných her
• Bookstart – 8. října
• Poledníček v MŠ - čtení dětem před spaním
• pasování druháků na čtenáře
• virtuální univerzita třetího věku pro seniory
• prodej vyřazených knih za symbolické ceny
Sledujte webové stránky www.knihovna-vratimov.cz a Facebook https://1url.cz/MzceL
Akce místní knihovny v Horních Datyních
v týdnu od 4. do 8. října
• beseda s fotografem - 4. října od 17.00; Fotografické reflexe
Martina Straky – fotograf časopisu Reflex promítne a okomentuje své autorské fotografie. Půjde o průřez jeho tvorbou,
běžný život, umělecký svět stejně jako motorsport
• Poledníček - 6. října od 12.00; číst se bude z knihy spisovatelky Lenky Rožnovské Smíchula čaruje
Sledujte webové stránky www.knihovna-datyne.cz a Facebook https://1url.cz/yzcQP

Virtuální univerzita třetího věku otevřela
seniorům cestu k novým vědomostem
Motto: „Výuka přichází za seniorem.“
S nabídkou Virtuální univerzity třetího věku (VU3V)
přichází knihovna za vratimovskými seniory. Virtuální
univerzita určená pro seniory
je aktivita univerzit fungující
napříč republikou, vratimovská knihovna se stala kontaktním místem České zemědělské univerzity v Praze.
Vzdělávání probíhá semestrálně, zimní semestr odstartoval 29. září a bude končit
v prosinci, letní semestr se
uskuteční příští rok v termínu od února do konce dubna.
V jednom semestru se věnujeme vždy pouze jednomu tématu, jehož
výběr mohou posluchači ovlivnit. Aktuálně jsou přednášky zaměřené na Evropské
kulturní hodnoty. Jejich přehled najdou
zájemci na tomto odkazu: https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=12 Některé
kurzy jsou pro přihlášené účastníky zdarma. Na přednášky posluchači dochází jed-

zity třetího věku mohou zpracovávat závěrečný test i doma,
je výhodou, pokud mají vlastní
počítače a připojení k internetu. Mohou ale také využít PC
a připojení v knihovně, kde jim
proškolení tutoři kurzu rádi pomohou. Základní počítačová
gramotnost je výhodou, nikoli
však podmínkou.
Studia se mohou účastnit lidé
se statutem seniora nebo také
invalidní důchodci bez rozdílu
věku. Za každý absolvovaný
semestr získá posluchač pamětní list, po absolvování šesti
Ilustrační foto semestrů se účastní slavnostní
promoce a obdrží Osvědčení
nou za 14 dnů osobně do knihovny. Virtu- o absolutoriu VU3V.
ální lekce s vyučujícími z univerzity trvají
Lenka Šimurdová,
vždy zhruba 90 minut, následuje jednoduředitelka
Městské
knihovny
Vratimov
chý test k probranému tématu. Na konci
semestru bývá test o něco obsáhlejší.
Městská
Poplatek za semestr přijde na 300 korun,
knihovna
několik desítek korun stojí vytištění mateVRATIMOV
riálů k výuce. Protože posluchači univer-
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70 let Nové huti – I. díl
Ubytovací tábor ve Vratimově
v letech 1950–1953
Na přelomu tohoto a příštího roku slaví 70 let svého trvání ostravská Nová huť,
dnes integrovaný hutní podnik Liberty Ostrava. K sepsání zakládací listiny nových
železáren nazvaných Nová huť Klementa
Gottwalda (NHKG) a tím k jejich osamostatnění od Vítkovických železáren došlo
31. prosince 1951. Den na to byla slavnostně zapálená první vysoká pec, ze které na
začátku března 1952 vyteklo poprvé surové železo.
Historie vzniku jednoho z největších
hutních závodů u nás, který má v současné
době roční výrobní kapacitu 3,6 milionu
tun oceli, má úzkou vazbu i na město Vratimov. Právě zde byl totiž v roce 1950 vybudován nový ubytovací areál pro brigádníky stavějící tento kombinát. Tábor se zde
rozšiřoval až do roku 1952, a to s celkovými náklady ve výši více než 100 milionů
Kčs. Nová osada s kapacitou 2500 osob
byla vybudována pro tzv. Stavbu mládeže,
ale později zde byli ubytováni i zaměstnanci Nové huti a Vítkovických staveb.

Stavba mládeže
Co to vlastně byly Stavby mládeže?
Po druhé světové válce bylo potřeba
mnoho pracovních sil na odstraňování válečných škod a budování nové infrastruktury, např. železničních tratí, a ve velké
míře také na obnovu válkou poničeného
průmyslu. Na nové výstavbě se v tomto
období významně podílela mládež. Organizované akce, kterých se brigádnicky
účastnili mladí lidé z celé republiky, se nazývaly Stavby mládeže.
V roce 1949 byla zahájena Stavba mládeže v Ostravě – výstavba Nové huti. Původně krajská akce se v lednu 1950 změ-

Tábor Vratimov, 1951.

Měsíční hodnocení práce brigád v jídelně tábora ve Vratimově, 1951.

nila na celostátní a ukončena byla v roce
1952.
Stavba mládeže měla svůj specifický
charakter daný pevným organizačním
řádem. Práce a celý život na Stavbě mládeže byl řízen tzv. štábem, který měl kolem deseti členů. Touto organizovaností se
Stavba mládeže odlišovala od jiných běžných brigád.

Tábor ve Vratimově – výstavba
v roce 1950
Brigádníci budující Novou huť bydleli
společně v táboře, nejprve spolu s civilními zaměstnanci Vítkovických železáren
v táboře na Žofínské huti na místě nynějšího OC Forum Nová Karolina, což bylo

Fota: Zemský archiv v Opavě

nevýhodné vzhledem k velké vzdálenosti
od pracoviště. Z tohoto pohledu bylo lepší
ubytování v Kunčicích, v ubytovacím areálu v Lešetínské ulici, ale ani tyto prostory
nebyly ideální.
Vzhledem k očekávanému příchodu
velkého počtu brigádníků bylo proto rozhodnuto o výstavbě nového tábora ve Vratimově. Výstavba probíhala rychle a za
účasti samotných brigádníků – tábor stavěli pro sebe, ale také pro své následníky.
Se stavbou nového tábora ve Vratimově, který byl později všeobecně znám pod
zkratkou OMBS – Osada mladých budovatelů socialismu, se začalo 15. března
a již 5. června byla do této nové osady
přestěhována celá Stavba mladých. Noví
obyvatelé se tu stěhovali do dřevěných
baráků typu TESCO s ústředním topením
a umývárnami. Pro činnost Stavby zde
byly nesrovnatelně lepší podmínky než
v předchozích umístěních; mimo jiné život
mládežníků již nemohly narušovat údajné
nezdravé vlivy starších zaměstnanců.
Tábor však ještě dlouho zápasil s různými potížemi, z nichž hlavní bylo nedostatečné zásobování pitnou vodou, nedostatečné vybavení a personální obsazení
kuchyně.
Vedoucím tohoto ubytovacího tábora
byl jmenován Hugo Bergmann, zkušený
pracovník z několika předchozích mládežnických staveb.
Hana Benkeová,
Akreditovaný archiv Liberty Ostrava
(pokračování příště)
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Lešná, aneb jedeme na výlet se zahrádkáři
V letošním roce jsem se stala členkou
Českého svazu zahrádkářů v Horních Datyních. Velice mě potěšila možnost podílet
se na organizaci výstavy i zájezdu. Poznávat krásy naší vlasti a navštívit zajímavá
místa si přeje občas každý z nás. Nemusíme proto jezdit ani moc daleko, stačí
najít zajímavý cíl cesty. Aktuální situace
a rozvolnění covidových opatření umožnila i v letošním roce zorganizovat zájezd,
který tradičně pořádá tento spolek.
V sobotu 11. září se vydal autobus s výletníky do Zlínského kraje. Navštívili jsme
společně Rožnov pod Radhoštěm, malebnou vesnici Lešná a také Valašské Meziříčí.
V Rožnově jsme si nemohli nechat ujít
exkurzi v malé rodinné firmě Unipar, která
již 29 let ručně vyrábí svíčky. Dozvěděli
jsme se, že zde svíčky vznikají individuální technologií lisováním za studena a na
jejich výrobu se používá pouze čistý uhlovodík získaný z ropy. Tedy žádný vosk ani
oleje. Speciální je i bavlněný knot. Viděli
jsme, kde se svíčky lisují, barví, dekorují
pomoci sítotisku a ruční malby. V místní
galerii jsme se přesvědčili, že ještě pořád
platí rčení „zlaté české ručičky“, a díky
zdejšímu obchůdku jsme si mohli odvést
také kousek této krásy domů.
Většina lidí se ptala organizátorů, zda navštívíme ZOO, když se letos jede do Lešné. Naším cílem ale byla jiná Lešná, která
se nachází asi 5 kilometrů od Valašského
Meziříčí. Za národní kulturní památku byl
prohlášen zdejší park (1958), zvon (1969)
i kostel (1972) a roste zde i státem chráněný, 400 let starý památný buk. A právě tyto
zajímavosti jsme chtěli vidět na vlastní oči.
Zámek v Lešné patřil rodině Kinských až
do roku 1945, kdy byl zestátněn. Od konce
války do roku 1975 zde byla škola a škol-

Početná výprava datyňských zahrádkářů.

ka, poté zámek ztratil svoje využití a více
než čtyřicet let chátral. Značně ponurého
až děsivého vzhledu zámku využil v roce
1991 režisér Filip Renč pro natáčení scén
z ústavu pro mentálně choré pro svůj film
Requiem pro panenku. Poté se začalo
blýskat na lepší časy a zámek i park byl
kompletně zrekonstruován. Při prohlídce
zámeckých interiérů jsme měli všichni velikou radost a těšilo nás, jak se za třicet let
od natočení zmíněného filmu vše změnilo.
Na výstavě o mincích a platidlech si každý
z nás vyrazil svou vlastní minci, která nám
jistě přinese štěstí. Originálním suvenýrem
mohla být pro mnohé i vlastní bankovka.
Mají ji všichni, kteří našli odvahu a vyfotili se. Procházku parkem si nenechal ujít nikdo z účastníků zájezdu. Obdivovali jsme
mohutné, i více než 450 let staré stromy
a vzácné keře.
Také zdejší zanedbávaný park o rozloze
7,2 ha se dočkal revitalizace, která byla
dokončena v roce 2000. Vykáceno při ní

Zájemci si mohli pořídit originální bankovku s vlastním portrétem.

Foto: archiv Evy Hranické

Foto: archiv Evy Hranické

bylo 894 stromů a vysazeno 2354 nových
dřevin.
Na zámku nám pěkně vyhládlo, a tak
jsme se všichni těšili na oběd do místní
vyhlášené restaurace s výstižným názvem
„U nás v Lešné“, která se nachází v budově kulturního domu. Po obědě jsme navštívili kostel sv. Michaela Archanděla, který
byl v 17. století vystavěn do tvaru kříže.
V jeho věži je zavěšen vzácný zvon z roku
1732 (sv. Michal, váha 1000 kg). V kostele jsme s úžasem obdivovali nádhernou
freskovou výmalbu od Josefa I. Sattlera,
kterou mistr dokončil před 270 lety. Věřím, že všichni návštěvníci kostela jsou
stejně jako my překvapení krásou a mohutností zdejšího památného buku, který
roste už víc než 400 let vedle kostelní zdi
a je němým svědkem historie tohoto místa.
Naší poslední zastávkou bylo zahradní
centrum Pod kloboukem ve Valašském
Meziříčí. Zdejší široká nabídka okrasných
rostlin, květináčů, osiv, hnojiv, nářadí,
ale i ovocných stromů potěšila všechny
zahrádkáře. V místním zahradním centru
mají ještě jednu zajímavost, a tou je originální červený “londýnský“ autobus tzv.
double-decker. Provozují v něm krásnou
kavárnu. Jejich výbornou kávu i domácí
dorty a zákusky jsme museli samozřejmě
vyzkoušet. Byly opravdu senzační, můžete se o tom přesvědčit sami. Stačí k tomu
málo: vyrazit na výlet s rodinou nebo přáteli a vydat se po našich letošních „zahrádkářských stopách“. Věřím, že se vám bude
všude líbit stejně jako nám. No a kam pojedeme příště? Pár nápadů už mám a ráda
vás uvidím na palubě našeho zájezdového
autobusu.
Děkuji všem účastníkům za báječnou atmosféru na zájezdu a členům výboru ČSZ
z Horních Datyň za důvěru a podporu při
organizaci tohoto zájezdu.
Eva Hranická,
členka ČSZ Horní Datyně

říjen 2021

Pojďte do kina Hvězdy
Filmové středy v Kulturním středisku
Vratimov pokračují projekcí celé řady
především českých filmů. Už 6. října
KSV uvede v 19 hodin komedii režiséra
Jana Haluzy Deníček moderního fotra
s Jiřím Mádlem v titulní roli. Film vznikl
podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana, který si naivně
plánoval napsat knihu na své “mateřské
dovolené”. Dále v něm hrají Tereza Ram- Tereza Ramba a Jiří Mádl v komeba, Lukáš Hejlík, Pavla Tomicová, On- dii Deníček moderního fotra.
Foto: cinemart.cz
dřej Malý a další. Vstupné je 130 korun.
Film Bábovky je na programu vratimovského kina ve středu 13. října od
19 hodin. Komedii smíchanou s dramatem natočil režisér Rudolf Havlík
v roce 2020 podle knihy Radky Třeštíkové, která vypráví o partnerských
a rodinných vztazích. Hrají v ní oblíbení čeští herci Ondřej Vetchý, Lenka
Vlasáková, Jana Plodková, Táňa Pauhofová, Barbora Poláková, Jiří Langmajer a další. Film je nevhodný pro děti od 12 let. Vstupenka přijde na 130
korun.
AINBO: Hrdinka pralesa je název animovaného snímku, který vznikl
letos v koprodukci Peru a Nizozemska. Je určen pro celé rodiny, promítat
se bude 20. října již od 17 hodin. Vypráví příběh statečné Ainbo, která celý
život tráví uprostřed amazonské džungle. Jednoho dne zjistí, že její milovaný domov ohrožují hamižní těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy. S pomocí svých andělů strážných, roztomilého a legračního armandilla Dilla
a obtloustlého tapíra Vacyho se proto Ainbo vydává na záchrannou misi
svého ráje. Podaří se jí najít moudrou matku pralesa želvu Motelo Mamu
a společně s ní zabránit blížící se katastrofě? Rodinné vstupné je 100 korun.
Česká komedie Shoky a Morthy: Poslední velká akce se bude promítat 27. října od 19 hodin. Vznikla v letošním roce a v režii Andyho Fehu
si v něm zahrál i Štěpán Kozub, ostravská herecká hvězda improvizační
show Tři Tygři, která ovládla sociální sítě v době covidového uzavření divadel. Po jeho boku se objeví oblíbený herec Jakub Štáfek, a dále například
Martina Babišová, Andrea Daňková nebo Tomáš Magnusek. Hlavní hrdinové Shoky a Morthy jsou kamarádi od školních let a zároveň youtubeři
s našláplou kariérou. Morthyho však už jejich dětinské pranky přestávají
bavit, také díky vlivu jeho přítelkyně, ambiciózní influencerky Sáry. Když
poslední video kluků sklidí na sítích vlnu kritiky, jejich kanál přestane vydělávat a vyslouží si za něj veřejně prospěšné práce, vypadá to na jejich
definitivní rozchod. Jedinou šancí, jak si napravit youtuberskou pověst, je
společný plán na „poslední velkou akci“. Shoky, Morthy, Sára, svérázná
lovkyně duchů Lucie a prodejce vysavačů a neúspěšný youtuber Radomil
se vydávají po dálnici D1 na divokou jízdu vstříc objasnění záhady Devíti
křížů. Film není vhodný pro děti do 12 let, vstupenka na něj stojí 90 korun.
(red)

Kulturní středisko
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Práce na dohodu, příležitostná, nástup ihned.
Prá
Více informací na tel. 595 700 753,
nebo info@ksvratimov.cz.

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

Za květenou Vratimovska
Už jen do 7. října pokračuje v Kulturním středisku
Vratimov výstava Za květenou Vratimovska, která
představuje hlavní rostlinné druhy lučních, mokřadních a lesních společenstev regionu na fotografiích
i živých exponátech. Otevřená je ve středu a ve čtvrtek vždy od 16 do 19 hodin během pořadů a individuálně, tel. 595 700 751.
Těšínské divadlo přiveze brilantní komedii
Česká scéna Těšínského divadla přiveze do Vratimova brilantní a úspěšnou komedii z pera Williama Van
Zandta a Jane Milmora s výstižným názvem Láska, sex
a finančák. Inscenaci plnou nedorozumění, humorných
záměn a dramatických zvratů režíroval Peter Gábor,
známý výrazným režijním rukopisem, držitel Ceny českého divadla za režii Goetheho Fausta, častý host mimo
jiné i Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Příběh se točí kolem nejlepších kamarádů Leslieho a Johna. Jenže přebrat kamarádovi slečnu může být
problém. Horší už může být jedině kontrola z finančního úřadu, která si podle daňových přiznání myslí, že
Leslie je Johnova manželka. Představení je určeno pro
předplatitelskou skupinu a širokou veřejnost.
Jak si sestavit rodokmen
Přednáška genealožky Petry Nevelőšové s názvem
„Pár rad do začátku, jak si sestavit rodokmen“ odpovídá na řadu otázek: Kdo jsme, odkud jsme přišli?
Kdo byli naši předkové, čím se živili, jak žili? Jak
začít pátrat po svých předcích? To je na programu ve
středu 13. října od 18 hodin v salónku Společenského
domu. Prodej vstupenek na místě začne hodinu před
začátkem přednášky, cena je 80 korun.
K.V.A.S. přiveze astrokomedii
Oblíbený divadelní soubor K.V.A.S. z Karviné
přiveze do Vratimova astrokomedii Tomáše Kovandy o jednom vědeckém experimentu na pozadí mise
sovětských kosmonautů na Mars. Představení Projekt
N.A.D.Ě.Ž.D.A. se bude hrát v pátek 22. října od 19
hodin ve Společenském domě ve Vratimově, cena
vstupného je 120 korun. Předprodej vstupenek začne
4. října v pokladně kulturního střediska, lístky budou
k dostání také na místě před začátkem představení.
Ententýky dětem
Hned dvě krásná setkání připravilo Kulturní středisko Vratimov pro děti. Vedle animovaného filmu Ainbo: Hrdinka pralesa, který se bude promítat v rámci
filmových střed 20. října, to bude také divadlo. V neděli 17. října v 10 hodin uvede Divadélko Ententýky
Kovbojskou pohádku – Myška Klárka a veverka Terka. Rodinné vstupné pro dospělého a dítě je 100 korun.
(red)
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Proběhl tradiční srpnový klubový
turnaj tenisového oddílu
Jako každoročně i letos se na konci srpna konal klubový turnaj členů tenisového oddílu TC Biocel Vratimov ve čtyřhře za účasti dvanácti párů. Hrací systém
byl stejný jako v předchozích letech, jednotlivé páry
byly rozlosovány do tří skupin a následně dva nejlepší páry ze skupiny postupovaly do hlavní soutěže,
zbývající páry pak dále bojovaly v soutěži útěchy.
Turnajové vítězství letos, stejně jako v minulém roce,
s přehledem obhájil pár Libor Botur a Lukáš Botur,
když ve finálovém souboji porazil pár Markéta Rájecká a Roman Kupka. Třetí místo vybojovali Hynek
Dáňa a Tomáš Kupka. Soutěž útěchy pak vyhrál pár
Tomáš Návrat a Petr Mikeska. Poté se uskutečnil samostatný turnaj žen tenisového oddílu, ve němž se
nejlépe umístily Bronislava Dostálová a Dana Lérová. Po bojovné části turnaje následovala opět ta spoÚčastnice turnaje žen, zleva Sylvie Fran- lečenská. Její součástí bylo tradičně vtipné hodnocení
ková, Soňa Boturová, Lenka Horáková, hry jednotlivých účastníků, hledalo se srovnání s tenisovými legendami. Srpnový turnaj byl vyvrcholením
Dana Lérová.
Foto: archiv TC Biocel Vratimov letní tenisové sezóny, která již bohužel s příchodem
Finalisté turnaje, zleva Lukáš Botur, Libor
podzimu tenistům končí.
Markéta Rájecká,
Botur, Roman Kupka, Markéta Rájecká.
členka výboru TC Biocel Vratimov

Datyňská Cross Country 2021 se povedla
Za krásného počasí se v sobotu
11. září uskutečnil dětský cyklistický
závod, který pořádala TJ Horní Datyně
na travnatém hřišti v Horních Datyních
a přilehlé louce. Zúčastnilo se ho 33
dětí ve věku od tří do jedenácti let. Startovalo se v pěti kategoriích od odrážedel až po velká 27palcová kola. Letošní
novinkou byla zkušební trialová dráha,
kde si děti mohly vyzkoušet jízdu přes
různé překážky. Bavili se malí i velcí,
děti i dospělí.
David Závada,
místopředseda TJ Horní Datyně

Fota: David Závada

Vítej, zlatý hattricku!
Legendární hláškou komentátora Roberta Záruby „Vítej, zlatý hattricku!“ se
dá zhodnotit letošní ročník bowlingového
turnaje seniorů O putovní pohár starosty
Paskova.
Tým vratimovských seniorů totiž na
tomto turnaji vyhrál již potřetí za sebou kategorii družstev a stejně tak třikrát po sobě
si vratimovští reprezentanti odváželi první
místa i v kategoriích mužů a žen. To je výkon hodný uznání!
Kategorii družstev vyhráli Vratimovští
výkonem 1584 bodů, druzí se umístili senioři z Řepišť (1230 bodů), třetí Paskov

(1207 bodů) a čtvrtí Oprechtice (982 bodů).
Stejně jako loni obsadili všechny stupně
vítězů v kategorii mužů vratimovští hráči:
1. Böhm (303 bodů), 2. Mintěl (248 bodů),
3. Kašpárek (236 bodů).
Kategorie žen byla podstatně vyrovnanější a na stupních vítězů nakonec stály
reprezentantky různých obcí: 1. Bernatíková (180 bodů), 2. Klimundová (178 bodů),
3. Staníčková (165 bodů).
Gratulujeme všem účastníkům ke kvalitním sportovním výkonům a vratimovským
děkujeme za reprezentaci svého města.
Letošní ročník, který se uskutečnil

v bowlingovém centru Bowling Star Riviera, jako již tradičně organizačně zabezpečilo město Paskov. Část nákladů na
uspořádání turnaje pokryla dotace z Moravskoslezského kraje. Další odměny pro
vítězné družstvo a nejlepší hráče poskytly
města Vratimov a Paskov a obec Řepiště.
Poděkování posíláme Ing. Miroslavu Lyskovi za uspořádání tradiční akce, Regionu
Slezská brána, městu Paskov, obci Řepiště
a Středisku volného času Vratimov za podporu turnaje.
David Böhm,
místostarosta města Vratimova

říjen 2021
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I prohra je dobrá zkušenost, zjistili malí fotbalisté
Vratimovská fotbalová přípravka U11
sbírala na mezinárodním turnaji Visegrad
Cup v Kravařích velmi cenné zkušenosti.
Ne vždy se týmu poštěstí zahrát si proti takovým mládežnickým celkům, jako
jsou Slovan Bratislava, Baník Ostrava,
Sigma Olomouc či Fastav Zlín. Našim klukům a také jedné slečně děkujeme za vzornou reprezentaci města i našeho klubu.
Mezinárodní turnaj se za účasti i naší přípravky konal ve Sportovním areálu kravařského Buly centra o posledním srpnovém
víkendu. Šlo již o osmý ročník, ale naši
benjamínci na něm měli svou velkou premiéru. V konkurenci dvaceti celků ze čtyř
evropských zemí se z konečného prvenství radovali kluci ze slovenského Trenčína, Vratimovští skončili na 17. místě.
„Turnaj byl do poslední chvíle kvůli covid
opatřením ve velké nejistotě, hlavně co
se týká zahraničních účastníků. Nakonec
se vše povedlo a děti se po dlouhé době
konečně mohly utkat na hřišti se soupeři,“ řekl hlavní organizátor akce Andreas
Drastík.
Malí fotbalisté absolvovali maratón 140
utkání. První den proběhly boje ve skupinách. Každé družstvo odehrálo devět utkání po patnácti minutách. Druhý den přišly
na řadu skupinové boje o umístění. V těch
každý hrál pět utkání po dvaceti minutách.
Až poslední kolo turnaje rozhodlo o konečném vítězi. Na akci se objevila řada
zajímavých hostů ze sportovního prostředí, například legendární fotbalista Antonín
Panenka, bývalý trenér hokejové reprezentace Alois Hadamczik, či sportovní ředitel
SFC Opava Jaroslav Kolínek. Součástí
akce byla i malá autogramiáda útočníka
SFC Opava Denise Kramáře.
„V základní skupině jsme se v sobotu
utkali například s Baníkem, Sigmou a Slovanem Bratislava, což jsou soupeři, se kterými se v běžné soutěži nemáme možnost
na hřišti potkat. Pro celý náš klub to byl
svátek, nicméně kvalita soupeřů byla nad
naše síly a skončili jsme na posledním, desátém místě. V neděli v bojích o umístění
nás čekali přijatelnější soupeři a po dvou
vítězstvích a jedné remíze jsme utržili sedmnáctou příčku mezi dvaceti týmy. „Chtěl
bych pochválit všechny kluky za bojovný
výkon, rodiče za podporu během celého
víkendu a také organizátory za skvěle připravený turnaj, který nám ukázal, že máme
stále na čem pracovat, abychom se přiblížili těm nejlepším,“ řekl trenér Tomáš Hrdý.
Výsledky vratimovského týmu v základní skupině: SK Sigma Olomouc
bílí 1:6, – Slavkov 3:4, – Lurkó UFC
0:4, – FC Tescoma Zlín 0:3, – FC Hlučín 1:4, – Slezský FC Opava 0:4, – FC
Baník Ostrava 0:12, – TJ Valašské Meziříčí 0:6, – ŠK Slovan Bratislava 0:9.

Vratimovská fotbalová přípravka.

Foto: Petr Widenka, Opavský a hlučínský deník

Výsledky nedělních klání vratimovské
přípravky: FK Krnov 0:0, – Lipt. Mikuláš
0:3, – Sl. Opava 7:0, – MFK Vítkovice 7:2,
– Raciborz 3:3. Dosažené výsledky ze základní skupiny s celky Olomouce bílí, Val.
Meziříčí, Zlína a Slavkova se započítávaly
do nedělních bojů.
Konečné pořadí nedělních bojů: 1. AS
Trenčín, 2. FC Baník Ostrava, 3. Sleza
Wroclaw, 4. Lurkó UFC, 5. Sigma Olomouc modří, 6. MFK Kravaře, 7. ŠK Slovan Bratislava, 8. FC Hlučín, 9. SFC Opa-

va, 10. MŠK Skalica, 11. Fastav Zlín, 12.
Sigma Olomouc bílí, 13. Liptovský Mikuláš, 14. Valašské Meziříčí, 15. Krnov, 16.
Slavkov, 17. Vratimov, 18. KS Unia Raciborz, 19. MFK Vítkovic, 20. Slavia Opava.
Vratimov reprezentovali: Simon Farník,
Tomáš Holba, Šimon Frydrýšek, Šimon
Juřena, Jan Smetana, Matyáš Pifka, Tomáš
Bohačík, Jana Foltová, Filip Navrátil, Matěj Hřebačka, Jan Zelinka a Marián Mácha.
Kristýna Hladinová,
FC Vratimov

Kdy na fotbal
„Přijďte fandit našim týmům!“ zvou fanoušky vratimovští fotbalisté.
Termíny utkání v říjnu a na začátku listopadu jsou následující:
MSFL muži A
9. 10. 10.15
23. 10. 10.15
6. 11. 10.15
MSKFS
9. 10.
23. 10.
30. 10.

Otrokovice
Olomouc B
Kroměříž

1.A tř. sk.B muži B
15.00
Staré Město
14.30
Stonava
14.30
Jistebník

MěFS Ostrava Městský přebor
sk. B muži C
10. 10. 10.30
Vřesina B
17. 10. 10.30
Řepiště B
7. 11. 10.30
Dolní Lhota

MěFS Ostrava mladší žáci
1. 10. 16.30
Hrabová
15. 10. 16.30
Rychvald
29. 10. 16.00
Šenov
MěFS Ostrava starší přípravka
13. 10. 16.30
Pustkovec
27. 10. 16.00
Svinov
MěFS Ostrava mladší přípravka
11. 10. 16.30
Rychvald

David Huser,
sekretář FC Vratimov
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VZPOMÍNÁME
Kdo ho znal, vzpomene,
kdo ho měl rád, nezapomene.
Dne 29. října 2021 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí našeho milovaného

Stanislava Pomikla.

Dne 23. října 2021 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a kamarád
pan

Rudolf Břenek.

Za tichou vzpomínku děkuje
zarmoucená rodina.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 30. října 2021 si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní

Dne 27. srpna uplynulo 11 let
od úmrtí mého milovaného manžela,
pana

Libuše Harníkové.

Miroslava Pastrňáka.

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná
celá rodina.

S láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Dne 29. října uplyne již 10 let od úmrtí
pana

Dne 31. října 2021 by oslavil
100. narozeniny náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček
pan

Břetislava Václavka.
S láskou a úctou vzpomínají rodiny
Čechova a Kyškova.

Bohumír Syřena.
S velkou láskou vzpomínají dcery
s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 22. října 2021 by oslavil
90. narozeniny pan

Miroslav Zajac.
S úctou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 30. září 2021 uplynulo
10 let, co nás navždy opustila
paní

Danuška Jiříková.
S láskou vzpomíná sestra a synovec.

Dne 11. října vpomeneme 100. výročí narození
paní

Vlasty Staňurové
a 26. února nedožité 96. narozeniny
pana

Zdeňka Staňury.
Uzávěrka příštího čísla je 13. října 2021.

Vzpomínají synové s rodinami.

říjen 2021
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VZPOMÍNÁME
Dne 5. října vzpomeneme
4. výročí úmrtí
paní

Dne 6. října vzpomeneme
8. výročí, kdy nás opustila
paní

Jozefy Malíkové

Marie Kašíková.

a

S láskou vzpomínají manžel a dcera
s rodinou.

dne 8. února 2022 si připomeneme
10. výročí úmrtí
pana

Dne 10. října by oslavila
své 90. narozeniny paní

Jána Malíka.

Vlasta Polachová

S úctou vzpomínají dcery Jana, Milena
a Marie s rodinami.

z Horních Datyň.
S láskou vzpomíná dcera Naďa
s celou rodinou.

Dne 25. září by oslavila 90. narozeniny
naše milovaná maminka, babička
a prababička, paní

Drahomíra Baranová,
která nás náhle opustila 18. září 2019.
S láskou vzpomínají dcera Hana
a syn Karel s rodinami.

Senioři vystavují
Výstava výtvarných děl žáků ostravského malíře a grafika Josefa Odrášky začíná v Kulturním středisku Vratimov vernisáží
v úterý 12. října v 17 hodin. K vidění bude každou středu a čtvrtek
vždy od 16 do 19 hodin až do 4. listopadu. Vystavená díla vznikala v Kurzu výtvarných technik Ostrava!!!, v němž se umělecky
realizuje čtrnáct ostravských seniorů.

„Výuka se řídí osnovami středních uměleckých škol a naši frekventanti postupně zvládají akvarel, temperu, temperové i akvarelové kvaše, olejomalby, zkoušeli i linoryt a také starou, klasickou
a velmi náročnou voskovou techniku zvanou enkaustika. Na výstavě představí i barevná skla vytvořená lihovými barvami, připomínající vitráže,“ prozradil Josef Odráška.
Frekventanti kurzu vystavují poměrně často, svá díla prezentovali dokonce i v prostorách Parlamentu ČR, výstava čtyřicítky
výtvarných prací ve Vratimově ale bude první po přestávce způsobené druhou vlnou epidemie, takže se na ni všichni těší a zvou
na vernisáž. Tu obohatí i hudební vystoupení a samozřejmě občerstvení.
(red)
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V Horních Datyních chtějí rozhýbat děti,
hledají proto nové cvičitele
Tělovýchovná jednota Horní Datyně
chce v roce stoletého výročí svého založení opět rozhýbat zejména mladou generaci.
„V současné době máme jen tři cvičební oddíly, a to jógu, fotbal muži a volejbal. V naší členské základně postrádáme
aktivní mladé rodiče, kteří by se chtěli
věnovat dětem. Uvítali bychom například
partu mladých maminek s dětmi od dvou
do šesti let, která by obnovila oddíl cvičení
rodičů s dětmi, nebo bychom rádi přivítali
tatínky fotbalisty či tenisty, kteří by chtěli

předávat zkušenosti svým dětem a jejich
kamarádům,“ řekla předsedkyně TJ Zdeňka Zemánková.
Jednotě, která má v obci silnou, už stoletou tradici, patří velké travnaté hřiště vedle
Kulturního domu v Horních Datyních
včetně tenisového kurtu, a také chata na
Morávce v Beskydech. Sportovní spolek
vedle pravidelné sportovní činnosti také
pořádá v obci různé akce jako například
společenský ples, stavění máje, vodácké
výpravy, aktivity pro děti a podobně. Or-

ganizuje také brigády na udržování majetku. Členové TJ Horní Datyně mohou za
zvýhodněných podmínek městskou tělocvičnu využívat.
„Přijďte mezi nás! Rádi pomůžeme
a předáme zkušenosti,“ vyzvala předsedkyně Zemánková.
Výbor TJ se schází každý první čtvrtek v měsíci v 19 hodin v klubovně KČT.
Kontaktovat jednotu lze také mailem na
adresách zdenkazemanova@seznam.cz,
nebo ivankaslivova@seznam.cz.
(red)

Kronika města Vratimova, část 110, rok 1951
Sokolské dny
24. a 25. května konány ve Vratimově takzvané Sokolské dny
(i v celé republice). Účelem těchto dnů bylo znovu oživit větší
zájem pro tělovýchovu u občanstva, hlavně u mládeže.
Tajemník MNV B. Mahdoň
V květnu ujal se funkce tajemníka Místního nár. výboru Mahdoň Bohumil, mladý, snaživý a průbojný člověk, člen Komunistické strany, který bude zárukou dobré a úspěšné práce.
Průjezd obcí – předseda vlády Antonín Zápotocký
10. červen byl zvláště významný den pro obec (městys) tím,
že byl návštěvou na stavbě Nových hutí náš milý předseda vlády
Antonín Zápotocký s ministrem průmyslu Gustavem Klimentem
a jinými členy vlády a projížděl Vratimovem. Účel jeho návštěvy
bylo zhodnocení postupu výstavby hutí.
Výkop pro stavbu „Jeslí“
30. června byl proveden výkop pro stavbu Jeslí. Stavbu provedou Vratimovské papírny, národní podnik, na svém pozemku
před domem čís. 433 a 434. V listopadu 1953 byly Jesle dostavěny
a slavnostně odevzdány do správy a majetku Místního národního
výboru, aby sloužily těm nejmenším.
1. července na ukončení školného roku konány Dětské radovánky v zahradě hřiště Sokolovny.
Úprava cesty k továrně
12. srpna započato s úpravou cesty od hlavní silnice mezi Lud.
Teleckým a Paskovským směrem k továrně. Cesta asfaltována,
úprava provedena během 14 dnů v režii továrny s pomocí zaměstnanců a brigádami mládeže ze stavby Nových hutí.
Zahájení vyučování ve škole
Zahájení vyučovacího školního roku na národní a střední škole
bylo až 4. září a to ještě v budově učňovské školy z důvodů, že
přes prázdniny v národní škole bylo ubytováno na 400 brigádníků
a tím se zdržel termín od 1. září.
Ve schůzi Rodičovského sdružení a přátel školy dne 3. září za
účasti zástupců MNV, školských referentů, učitel. sboru a rodičů
byly probírány mnohé těžkosti ve stávající škole, jako opravy, nedostatek učebních místností v důsledku zvýšeného počtu žactva
na 522 a proto se musí přikročit vyučovat na 2 směny. Jednáno
o umístění hudební školy, která dosud zde není. Učitel Vavřík Josef i občanstvo je pro hudební školu, avšak ředitel školy národní
je proti za těch okolností, jaké nyní jsou.

Vratimovské papírny – návštěva ministra
22. září byl ve Vratimovských papírnách (zdejší závod) návštěvou ministr Lesního hospodářství, Marko Smida z Prahy. Bylo
slavnostní uvítání dělnictvem, zástupci Komunistické strany a zástupci MNV a jinými složkami. Ministr vykonal prohlídku závodu
a projednal záležitosti přestavby a výstavby závodu.
Resignace předsedy MNV Josefa Vavrečky
25. září vzdal se svého úřadu předseda Místního národního výboru Vavrečka Josef.
Den Armády
6. října pořádán v sále komunál. podniku Den Armády. Navrženo MNV, aby náměstí před Národní školou bylo pojmenováno na
náměstí Švermovo, hrdiny a neohroženého bojovníka za věc dělnické třídy za druhé světové války, a sad, kde je pomník padlých
občanů za první světové války, pojmenovat na sad Dukelských
hrdinů“.
Epidemie spály na škole
9. až do 18. října uzavřena první a druhá třída národní školy
(nevyučovalo se) následkem epidemie spály.
Čsl. sovět. přátelství
Od 6. do 12. listopadu probíhal „Měsíc českoslov-sovětského
přátelství. Proveden štafetový běh Sokola. Konány přednášky
o významu a úloze Sovětského svazu, vystaveny sovětské knihy
a časopisy.
Emil Zátopek
13. listopadu poctil svou návštěvou Tělocvičnou jednotu „SOKOL“ v Sokolovně náš československý běžec (závodník v běhu),
Emil ZÁTOPEK a 14. přednášel na národní a střední škole. Zátopek je na prvém místě v mezinárodní soutěži v běhu.
Špejbl a Hurvínek
14. listopadu zavítal umělecký soubor profesora Skupy „Špejbl
a Hurvínek“ (loutkové divadlo) na tábor mládeže.
14. prosince splnil závod na buničinu svůj roční plán výroby na
104,3 %.
(Text je převzat bez stylistických i pravopisných úprav přesně
tak, jak je zaznamenán v kronice města)
(pokračování příště)
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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.

listopad 2021

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)
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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.
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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

14

Vratimovské noviny

listopad 2021

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.
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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)
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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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Trio Opera Divas:

10. listopad 2021
6. leden 2022
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ÎΖ1.8-Θb
Andrea Kalivodová – sólistka Národního divadla Praha
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Změna poplatků za odpady

Chraňte své vodoměry

Rodina a škola spojuje síly

Vratimovské „Las Vegas“ neboli Okrajová
ulice svítí od první adventní neděle

Každým rokem se začátkem adventu
rozsvítí nejen vánoční výzdoba v ulicích měst a obcí, ale také rodinné domy,
nebo osvětlená okna a balkóny v panelácích. Lidé si vánoční výzdobu užívají
rok od roku více a většině z nich to zpříjemní čekání na Ježíška.
Máte i vy krásně nazdobený dům,
nebo balkón, se kterým se chcete ostatním pochlubit? Pošlete nám fotky či videa na e-mail: redakce@ksvratimov.cz.
Nezapomeňte připojit vaše jméno a adresu.
Fotografie zveřejníme na městském
FB, a ty nejlepší otiskneme v lednovém
Vratimovském zpravodaji.
(red)
Foto: Vladan Kotschi
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Slovo starosty

Schůzky
s občany
inspirují
V uplynulých podzimních dnech proběhla tradiční společná setkání vedení
města s občany Vratimova a Horních
Datyň. Byly to jak Hovory s občany,
tak i debaty se starší generací. Já osobně
mám tyto schůzky velmi rád. Je to čas,
kdy můžeme shrnout vše, co se v našem
městě povedlo vybudovat a také probrat vše, co se v nejbližší době připravuje. Podnětné jsou i následné diskuse.
Spoustu věcí totiž můžeme přehlédnout
a pak nás konstruktivní kritika posouvá
dále.
Zvláště starší generace je velmi všímavá ke svému okolí, má zájem o dění
ve městě a o život v něm. Vždy si rád poslechnu nové připomínky a dozvím se,
co se povedlo a co naopak ne, co nám tu
chybí a co by se dalo ještě zlepšit. Jsem
vděčný za tyto chvíle, které nám nesmírně pomáhají v práci a moc děkuji všem,
kteří ke svému městu nejsou lhostejní.
Přeji všem občanům klidný adventní
čas a spokojené Vánoce.
Martin Čech,
starosta Vratimova

Uzávěrka příštího vydání
Vratimovských novin
je 9. prosince 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 Pavlína Kotschi.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová.
MK ČR E 12367
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Pozor! Od nového roku
se mění poplatky za odpady
Vážení občané,
v říjnovém čísle Vratimovských novin
jsme vám popsali, co na nás chystá nový
zákon o odpadech. Nyní vám přinášíme
další podrobnější informace, jak to bude
od 1. ledna 2022 fungovat v našem městě.
Zastupitelstvo města bude na svém prosincovém zasedání schvalovat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
V návrhu je stanovena částka 600 Kč za
každou fyzickou osobu přihlášenou v obci
nebo za vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce.
Sleva 240 korun se poskytuje každé osobě, která k 1. lednu každého roku dosáhne
věku nejméně 70 let. Nově se tedy bude
platit 360 Kč.
Od poplatku jsou také osvobozeny osoby dle § 10g zákona o místních poplatcích.
Jedná se např. o osoby, které jsou umístěny
v dětském domově, v domově pro seniory
apod.
Co získá občan za poplatek:
- Rodinné domy – popelnici elikosti
110 l vyváženou co 14 dnů. V případě, že
jsou v domě přihlášeny více než čtyři osoby, bude možné požádat o druhou popelnici na Městském úřadě u paní Hranické
na e-mailu hranicka@vratimov.cz. Pokud
si někdo bude chtít ponechat malou (80 l)
popelnici, bude to možné.
- Bytové domy – kontejnery o velikosti
1100 l budou vyváženy ve stejném režimu
jako letos.
- Biopopelnice – biopopelnice budou na
požádání zdarma. Občanům, kteří ji mají
letos, zůstane. Nové zájemce bude evidovat p. Hranická. Biopopelnice budou také
přistaveny k některým kontejnerovým stáním, aby i občané z bytových domů měli
možnost bioodpad třídit.
Občané mají možnost si nad rámec těchto služeb sami uzavřít smlouvu s odpadovou firmou na další popelnice.
Co se současnými smlouvami:
Všechny smlouvy, jak pro fyzické, tak
pro právnické osoby, ze zákona končí
k 31. prosinci 2021. Smlouvy se tedy nebudou písemně vypovídat!
Žádáme právnické a podnikající fyzické osoby, které za zákona musí nakládat
s odpadem, aby si uzavřely smlouvu přímo

s některou z odpadových firem dle vlastního výběru.
Jak a kdy zaplatit:
- Každá fyzická osoba, která bude platit
poplatek, dostane nový vlastní variabilní
symbol pro identifikaci úhrady poplatku.
Tento variabilní symbol vám sdělíme
na e-mailu: odpady@vratimov.cz či na
telefonu 595 705 912. Je nutné uvést své
jméno či jména a bydliště. Jinak vám variabilní symbol nebudeme moci přiřadit.
Nejideálnější je sdružit si všechny poplatníky z domu pod jeden variabilní symbol.
- Splatnost poplatku bude v jedné
splátce do 31. března daného roku nebo
ve dvou splátkách vždy do 31. března
a 31. srpna daného roku.
Posunuli jsme splatnost, abychom předešli náporu v lednu.
- Poplatek je možno zaplatit v hotovosti
či kartou na pokladně MÚ. Dále složenkou
nebo pomocí internetového bankovnictví.
Proč to všechno:
Nový zákon nám neumožňuje pokračovat v současných smlouvách. Ty přímo
zrušil. Dále také nařizuje zvýšit recyklační
složku odpadu, kde namísto 43 % z roku
2020 budeme muset v roce 2030 recyklovat 65 %.
Proto prosíme všechny občany, aby
k recyklaci přistupovali co nejzodpovědněji. Budeme pokračovat v rozšiřování
sítě kontejnerů na tříděný odpad, ať už se
jedná o plast, papír či olej. K dispozici je
občanům také sběrný dvůr firmy FCC (za
čerpací stanicí Shell) nebo areál Vratimovských služeb na bioodpad.
V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na e-mail odpady@vratimov.cz nebo na MěÚ na p. Hranickou
(hranicka@vratimov.cz, 595 705 956)
nebo p. Janků (janku@vratimov.cz,
595 705 912).
Vedení města Vratimova
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Poskytnutí peněžního daru při realizaci
tlakové kanalizační přípojky
Rada města na své schůzi dne 21. října
2021 rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč na realizaci tlakové kanalizační přípojky těm vlastníkům
nemovitostí, kteří vybudují tlakovou kanalizační přípojku a budou mít uzavřenou
smlouvu o odvodu odpadních vod z nemovitostí se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. do 30.
dubna 2022. Zároveň musí být tlaková přípojka vybudována k nemovitosti, která je
umístěna v k. ú. Vratimov nebo k. ú. Horní Datyně a odbočné místo k nemovitosti
bylo realizováno v rámci projektu „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II.
etapa“.

Písemná žádost o finanční
příspěvek musí obsahovat:
• Jméno, příjmení vlastníka připojované
nemovitosti

Aktuálně
o Mobilním rozhlasu

• Adresu, příp. parcelní číslo připojované
nemovitosti
• Číslo odbočného místa (dle projektové
dokumentace předané městem)
• Bankovní spojení, na které má být finanční příspěvek převeden
Žádost doplňte o kopii smlouvy o odvodu odpadních vod se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,
a.s. nabývající platnost nejpozději 30. dubna 2022 a dokladem o zaplacení dodávky
nebo práce při realizaci tlakové kanalizační přípojky.
S konkrétními dotazy se můžete obrátit
na Ing. Hanu Martyčákovou, referenta odboru investic a údržby obecního majetku
MěÚ Vratimov, tel. 721 350 367, e-mail:
martycakova@vratimov.cz.
Ing. Hana Martyčáková,
referent odboru investic a údržby
obecního majetku MěÚ Vratimov

Neznáte výhody Mobilního rozhlasu?
Nejste dosud registrování? Tak neváhejte. Počet uživatelů Mobilního rozhlasu,
tedy bezplatné informační služby města
občanům, bylo k 15. listopadu 547.
• Z toho 105 nemá vyplněnou ulici bydliště. Vyplněná ulice uživatelům výrazně usnadní komunikaci, pokud se
objeví např.: výpadky sítí, dopravní
komplikace/havárie nebo nebezpečné
zvíře/osoba v oblasti bydliště.
• Z toho 113 nemají registrovaný
e-mail. Tudíž využívají pouze aplikaci
nebo sms zprávy.
• Naopak 271 uživatelů nemá registrovanou aplikaci, takže využívají pouze
sms nebo e-mail.
Aplikaci jsme aktivovali 28. dubna
2021. Od té doby bylo zasláno 55 sms
zpráv, 11 620 e-mailů a 14 932 zpráv
do aplikace. „Pokud chcete dostávat co
nejpřesnější informace, nezapomeňte při
registraci uvést ulici svého bydliště. Poté
vždy dostanete informaci o uzávěrách či
problémech, které se týkají přímo vás.
Přihlásit se k službě můžete na webové
stránce https://vratimov.mobilnirozhlas.
cz/ zadáním telefonního čísla a e-mailové adresy,“ informoval správce Mobilního rozhlasu David Böhm místostarosta
města.
David Böhm,
místostarosta Vratimova

Kam s knihami?
Na podzim před 4 lety vyrostla na Radničním náměstí, dle návrhu architektů Kateřiny Páterové a Ondřeje Stolaříka, velmi netradičně pojatá knihobudka.
V letošním roce vyrobila vratimovská firma ENESPO,
s.r.o. její kopii, která byla umístěna do parčíku u větrného mlýnku v Horních Datyních. O tuto knihobudku
se bude starat Městská knihovna Vratimov, která má
v Horních Datyních svoji pobočku.

Co je to knihobudka a jak funguje?

Foto: David Böhm

Knihobudky slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih. Máte doma knížku,
kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Vyměňte ji v knihobudce za jinou.
Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný.
David Böhm,
místostarosta Vratimova

POZVÁNKA
Setkání se spolky, sdruženími a kluby
13. prosince 2021 od 17 hodin

Salónek Společenského domu ve Vratimově
Vedení města Vratimova a Zájmová a sportovní komise
si dovolují pozvat zástupce vedení spolků,
sdružení a klubů působících na území našeho města
na pravidelné setkání.

Témata:
•
•

představení jednotlivých spolků, jejich
činnost v roce 2021 a plán na rok 2022,
prostor k navázání spolupráce mezi
jednotlivými spolky podle jejich potřeb
a možností.
David Böhm,
místostarosta Vratimova
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Hovory s občany Vratimova a Horních Datyň
Chybějící kanalizace, absence chodníků,
nebo hlučný provoz v areálu FCC Vratimov. Nejen tyto problémy trápí obyvatele
Vratimova.
V pondělí 18. a 25. října 2021 proběhly
ve Vratimově a Horních Datyních tradiční
Hovory s občany. Této akce se zúčastnili
starosta města Martin Čech, místostarosta
David Böhm a radní Ivo Kiška a Radek
Nitka. Tradice těchto hovorů byla přerušena epidemiologickou situaci, a proto jsme
byli rádi, že se nám tato setkání podařilo
opět uskutečnit, i když je pandemie zase
na vzestupu.
V úvodu setkání starosta města seznámil
přítomné s investicemi, které se v letošním roce podařilo uskutečnit a také s těmi,
které nás v nejbližší době čekají. Velký
prostor byl věnován problematice novely
Zákona a odpadech a jeho dopadu na naše
město. Tomuto tématu zároveň věnujeme
osvětu v samostatných článcích tohoto
zpravodaje.
Poté proběhla diskuse, ve které
zazněly tyto náměty a připomínky:
• Zazněl dotaz, zda bude chodník mezi
restaurací Koliba a zastávkou Na Roli.
Starosta reagoval, že se příští rok bude
realizovat rekonstrukce chodníku na ul.
Vratimovská a současně probíhá projekční příprava na vybudování chodníku
mezi Karla Velčovského a Kolibou. Poté
by následně mohla začít příprava i této

části, kde je také velmi významný pohyb
chodců.

jsou využívána Policii ČR. Je na zvážení, zda monitorovat i toto místo.

• Další otázka byla k dotacím na pořízení
kompostérů. Naše město se zúčastnilo
dvou výzev, kdy bylo uspokojeno cca
550 žadatelů. Pokud bude vyhlášena další výzva, město Vratimov se ji zúčastní.

• Další žádost zazněla i k vybudování
veřejného WC v centru města. O tomto
podnětu budeme uvažovat, v současné
době se projektují toalety v souvislosti
s plánovaným podjezdem na ulici Buničité a měly by stát mezi Penny Marketem a vlakovým nástupištěm.

• Velmi problematicky se jeví dopravní
situace na ul. Na Příčnici od Datyňské
směrem Na Podlesí. Citelně zde chybí
širší komunikace, chodník a parkovací
plochy. Pokud bude navrhovaný rozpočet pro rok 2022 zastupiteli schválen, je
připravena částka na projektovou dokumentaci.
• Bohužel chybí kanalizace v oblasti ulic
Višňové a okolí. Zde byla kanalizace
projektována, ale dosud se nepodařilo
vyřídit některé majetkoprávní vztahy.
• Stejný dotaz zazněl i z oblasti ulic Okrajová a Adámková. Zde byla v minulosti provedena studie odkanalizování.
Nicméně město nyní připravuje realizaci
budování kanalizace Zaryjská. Po jejím
vybudování bude záležet na zastupitelstvu města, zda bude pokračovat i v dalších etapách budování kanalizace ve
městě.
• Zazněl postesk nad častým poškozením
vozidel na parkovišti u nákupního střediska a jestli zde neumístit kamery. Město vlastní kamerový systém, jehož data

• Z oblasti U Společenského domu jsme
byli informování o hlučném provozu
a prašnosti drtičky dřevěného odpadu
v areálu firmy FCC. Vedení města bude
kontaktovat danou firmu s žádosti o napravení stavu.
• Kritika byla i na údržbu chodníků,
zvláště pak na jejich odplevelení. Tento
podnět budeme řešit s vedením Vratimovských služeb, které má danou problematiku na starosti.
Společná diskuse trvala v obou částech
města zhruba hodinu. Všem zúčastněným
bychom chtěli poděkovat za slušnou diskusi, podněty a připomínky, které byly zapsány a vedení města se jimi bude zabývat.
Další hovory s občany se uskuteční, pokud to situace dovolí, v jarních měsících
2022.
Martin Čech,
starosta Vratimova

UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského úřadu Vratimov
koncem roku 2021 a počátkem roku 2022.
Provoz pokladny:
PONDĚLÍ
20. prosince 2021
8:00–11:30
12:30–17:00
STŘEDA
22. prosince 2021
8:00–11:30
12:30–15:00
Středa 22. prosince 2021 bude poslední den, kdy bude pokladna pro občany v roce 2021 otevřena.
Od čtvrtku 23. prosince 2021 do pátku 31. prosince 2021 bude pokladna UZAVŘENA.
Začátek provozu pokladny v lednu 2022:
PONDĚLÍ
3. ledna 2022
10:00–11:30
Dále běžná provozní doba pokladny v pondělky a středy:
PONDĚLÍ A STŘEDA
8:00–11:30

12:30–17:00
12:30–17:00

Dne 19. ledna 2022 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2022
v Horních Datyních v Kulturním domě, v patře nad kavárnou:
STŘEDA
19. ledna 2022
8:30–11:30
12:30–16:30
Mgr. Ing. Pavel Janků,
finanční odbor MěÚ Vratimov

prosinec 2021
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Zima je za dveřmi, mrazy se blíží.
Chraňte své vodoměry i přípojky
Výměna poničeného vodoměru může
provětrat peněženku. Buďme připraveni
už od prvních dnů, kdy nás můžou překvapit noční a ranní mrazy a proveďme
potřebná opatření.
Když klesnou venkovní teploty pod
nulu, je kromě pečlivého zazimování zahrady, domu a veškerého venkovního
vybavení nutné zajistit před mrazem také
domovní vodoměr. Tím, že tyto záležitosti
nepodceníme, se vyhneme nepříjemným
situacím, které mohou mít kromě našeho
pohodlí a poškozeného majetku nepříjemný dopad také na naše finance.
Důležité je umístění vodoměru
„Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její
spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo
k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru.
Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí
v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Vhodný
je polystyren nebo minerální izolační vata
– nikoliv skelná,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů SmVaK Ostrava Roman
Bouda.

Pokud máme vodoměr uvnitř domu, chaty či jiné nemovitosti, je nezbytné zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru
účinkům mrazu například vnější tepelnou
izolací. Je potřeba také prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem, což bývá
často opomíjené citlivé místo pro tento typ
havárií. Teplota v daném prostoru se musí
dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu.
Potrubí vnitřních rozvodů je žádoucí obalit
izolačním materiálem.
Nezapomínejte ani na chaty
a chalupy
„Chaty a chalupy, které nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem,
kde dochází k havarijním situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale
důsledky v podobě vytopeného prostoru
se projeví až poté, kdy mráz povolí. Lidé
potom přijíždějí po zimě do svých objektů,
kde je čeká nemilé a nákladné překvapení,“ říká Bouda.
Neodborné a extrémní zásahy
se nedoporučují
K poškození vodoměru může dojít také

v případě, když se někdo snaží zamrzlou
vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm.
Tento extrémní zásah většinou vede k nefunkčnosti vodoměru, který je pak nutné
vyměnit.
Poškození plastových částí zařízení
vysokou teplotou je zjistitelné po jeho
demontáži. Těmto rychlým a radikálním
řešením se rozhodně vyhněme, přinesou
vždy víc škody než užitku. Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají opět negativní finanční dopad na
zákazníka, od něhož se následně vyžaduje
náhrada škody.
Před zamrznutím je nutné chránit také
vodovodní přípojku. Musí být dodržena
takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až 150
centimetrů. Pozor na kritická místa, což
jsou venkovní uzavírací armatury, místa
se sníženým krytím (například přechody
vodních toků) nebo souběhy s potrubím
dešťových kanalizací.
SmVaK Ostrava

Uctili jsme památku vzniku republiky
Položit kytici k Památníku obětí I. světové války v parku u Husova sboru a uctít tak vzpomínku na 103. výročí vzniku samostatného
Československa přišli 26. října představitelé města, zástupci spolků, společenských a politických organizací. S projevem vystoupil starosta města Martin Čech, hudební doprovod zajistil dechový orchestr Základní umělecké školy Vratimov. I v této těžké době bychom
měli pamatovat na významné události naší historie.
(red)

Foto: KS Vratimov
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Děti z vratimovské školy zabodovaly
na anglicko-výtvarné soutěži
Dne 21. října 2021 se na jedné z ostravských základních škol uskutečnil 10.
ročník anglicko-výtvarné soutěže Oxford Illustrator. Soutěžící v ní mají za
úkol nakreslit ilustraci k anglicky psanému úryvku ze světové literatury pro děti.
Všichni soutěžící musí předvést zejména
znalost anglického jazyka, jelikož prvním
kritériem pro postup je mít na obrázku vše,
co porota v textu zvýraznila. Teprve potom
je hodnocena výtvarná stránka a originalita ztvárnění.
Za naši školu byly letos vyslány tři žákyně. V kategorii 4. a 5. tříd soutěžila Adéla Parmová z 5. třídy, která měla za úkol
nakreslit obrázek k úryvku z knížky Big
Baby Finn. V kategorii 6. a 7. tříd soutěžila
Natálie Patrmanová ze 7. B a jejím úkolem
Foto: Mgr. Lenka Parmová

bylo nakreslit ilustraci k úryvku z knihy
Čaroděj ze země Oz. V kategorii 8. a 9. tříd
byl vyslán velký výtvarný talent naší školy
- Nikola Křístková z 9. B. Neumístila se
sice na prvních třech místech, avšak svým
obrázkem k úryvku z Toma Sawyera, kde
chybělo jen zakomponování slunečného
dne, zaujala hodnotící výtvarnice a získala
tak cenu poroty.

Letos se soutěže zúčastnilo 42 dětí z 15
škol. Naše děvčata si tak mohla vyzkoušet, jaké to je pracovat a tvořit pod tlakem,
vidět styl a nápady ostatních dětí. Všem
třem dívkám gratulujeme a věříme, že je
tato zkušenost posune dál v jejich tvořivé
činnosti.
Mgr. Lenka Parmová,
učitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Školáci na „dolní škole“ oslavili Halloween
v Anglickém klubu
Na Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí, mohou
žáci již třetím rokem navštěvovat Anglický klub. V něm děti
tráví smysluplně nejen svůj volný čas, rozvíjí vztahy se svými
spolužáky, zažívají různé aktivity, ale především se zdokonalují
v anglickém jazyce.
Školáci, kteří jej navštěvují v letošním školním roce, si poslední říjnové pondělí připomněli známý svátek Halloween. Nejdříve
se dozvěděli, o jaký svátek se vlastně jedná. Halloween se slaví
31. října v předvečer Všech svatých. Jeho název je odvozen od
„All Hallow´s Eve“, což v překladu znamená právě předvečer
Všech svatých. Během let se název zkomolil, až vznikl název
Halloween, který známe dnes.
Historie tohoto svátku sahá až do Irska, ke Keltům. Ti v noci
z 31. října na 1. listopad slavili konec léta a příchod nového roku.
Tento den se nazýval Samhain podle boha Samhaina, pána mrtvých. Při oslavách hořely obrovské dýně a lidé se oblékali do
převleků, aby se chránili před zlými duchy. Do Ameriky se dostal až společně s přistěhovalci z Irska v 19. století. Postupem
času dostal Halloween podobu, jakou známe dnes.
A co všechno žáci dál v tento den v klubu podnikli? Vytvořili
si halloweenské masky dýní, společnými silami si vyhledali te-

Foto: Mgr. Lenka Parmová

maticky laděná slova v osmisměrce a podařilo se jim také najít
tajný vzkaz.
O přestávce si dopřáli sladkou odměnu, aby měli sílu na závěrečné strašidelné video s příšerkami a veselou písničku o koledujících dětech.
Mgr. Lenka Parmová,
učitelka ZŠ Masarykovo náměstí
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Olympionici Šárka Kašpárková a Luboš
Jančařík sportovali se žáky ZŠ Datyňská
Již několik let se naše škola zapojuje
do Sazka Olympijského víceboje, který je
projektem Českého olympijského výboru. Spadá do dlouhodobé kampaně Česko
sportuje, která podporuje sport a zdravý životní styl. Jeho hlavním cílem není
soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu
běžných hodin tělesné výchovy zapojit do
sportovních činností co nejvíce žáků školy a zároveň děti motivovat k tomu, aby
sportovaly i ve svém volném čase. Žáci
plní během školního roku 8 disciplín, které
prověřují jejich fyzické schopnosti. Děti
dostávají Olympijské diplomy se svými
výkony, díky kterým také zjistí, pro které
sporty mají předpoklady.

Zleva Š. Kašpárková, D. Kuchařová, J. Biolková, L. Jančařík.
Foto: Ladislav Káňa

V loňském školním jsme splnili všechny
sportovní disciplíny, měli jsme tedy 100%
zapojení žáků. I proto jsme byli vybráni
jako jedna z nejaktivnějších škol v republice, kterou navštívili 20. října 2021 olympionici v čele se stolním tenistou Lubošem
Jančaříkem a bývalou atletkou a basketbalistkou Šárkou Kašpárkovou (mistryně světa a olympijská medailistka v trojskoku).
Žáci i učitelé přivítali s velkým očekáváním sportovce v tělocvičně základní
školy. Poté se slova ujal moderátor, kouzelník a iluzionista v jednom, Pavel Dolejška, kterému sekundoval maskot OH
v Tokio - Miraitowa. Děti byly rozděleny
do čtyř družstev a po důkladné rozcvičce
začaly cvičit na stanovištích. A bavilo je
to. Kdy se jim zase poštěstí zahrát si ping-pong s olympionikem nebo si zazávodit
s mistryní světa? Děti předváděly parádní
výkony, atmosféra byla skvělá a vše vyvrcholilo utkáním ve stolním tenisu, kdy si

spolu zahráli Luboš Jančařík a paní ředitelka Darja Kuchařová. Na závěr proběhla
autogramiáda.
Akce byla vydařená a velmi motivující
pro další sportování dětí.
Mgr. Jana Biolková,
garant projektu ZŠ Datyňská

Vážení přátelé, spolek POSPOLU
ve spolupráci se Základní uměleckou školou Vratimov
vás srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
A PEDAGOGŮ
Foto: archiv ZUŠ Vratimov

v úterý 14. prosince v 18 hodin
v kinosále Společenského domu ve Vratimově
Těšit se můžete na pestrou paletu vystoupení orchestrů
a souborů Základní umělecké školy Vratimov.
David Schreiber,
ředitel ZUŠ Vratimov

Vzhledem k situaci týkající se COVID-19 koncert proběhne
za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.
Počet osob v sále bude omezen čistě na základní kapacitu
sálu. Rezervace na konkrétní místa budou k dispozici na
sekretariátu ZUŠ Vratimov od 1. prosince 2021.
Sledujte, prosím, naše webové stránky.
Děkujeme za pochopení.
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Přemýšleli jste někdy nad tím, jací jste rodiče?
Neoddělitelnou a velmi podstatnou součástí života každé školy jsou zcela jistě
rodiče žáků. Položme si ale otázku – „Kdo
to vlastně je rodič“? Pokud se budeme zabývat definicí tohoto slova, pak můžeme
říci, že rodič je člověk, který má vůči dítěti
povinnosti a práva daná rodičovskou odpovědností. Ta v sobě zahrnuje péči o dítě,
jeho všestranný vývoj, ale také ochranu dítěte, jeho vzdělávání a výchovu, zajištění
bydliště, zastupování dítěte a upřednostňování jeho práv. Jak ale říkal již J. W. Goethe
- šedá je teorie, zelený je strom život.
Ti z Vás, kteří jste rodiči, jistě víte, jak
nelehká je to role. A není opravdu jednoduché v ní obstát. Rodičovství je velmi dlouhá
cesta, která se line celým životem jako červená nit, a na které lze zažít široké spektrum
pocitů. Od pocitů radosti, úspěchu, nadšení,
lásky až po takové pocity, jakými jsou zklamání, obavy nebo rozčarování. Snad každý
z nás si alespoň někdy položil otázku, zda
je opravdu dobrým rodičem, jestli dává svému dítěti, co potřebuje a zda jej vychovává
tak, aby se stal „dobrým člověkem“.
Puberta. Radost, nebo starost?
Zcela určitě nejsložitějším obdobím jak
pro rodiče, tak pro děti, je období puberty.
Období mnoha změn, jak fyzických, tak
psychických. V pubertě začíná zcela přirozená separace dětí od svých rodičů. Roste
jejich potřeba mít svá tajemství, přitom ale
ruku v ruce s rostoucí svobodou by měla jít
určitá zodpovědnost. S tím, jak se dospívající touží osamostatnit, přehodnocují, pro
ně dosud významné názory svých rodičů,
a porovnávají je s názory vlastní generace.

Nebezpečí vyplývající z vlivu party či vrstevnického společenství jsou známá: kouření, alkohol, drogy, někdy předčasný sex, ale
i docela obyčejné projevy vzpoury – nepořádek v pokoji, podivné oblečení a účesy,
tetování, sebepoškozování, podceňování
všech možných rizik…
Přednáška na téma vztahy byla
přínosná pro všechny zúčastněné
Právě tomuto tématu byla věnována
přednáška PhDr. Jana Svobody, kterou
naše škola zrealizovala pro rodiče naší školy ve středu 27. října 2021. Akce se konala
v příjemném prostředí přednáškového sálu
restaurace U Máně v Řepištích a zúčastnilo
se jí celkem 60 rodičů. Účast na přednášce
mnohým z nich bohužel překazila nařízená karanténa. Byli jsme ale velmi rádi, že
pozvání na přednášku přijali i zaměstnanci Střediska volného času Vratimov v čele
s jeho ředitelkou Hankou Nevrlou.
Téma přednášky znělo „Vztah a vztahy
– co to vlastně je?“. Kdo se domníval, že
bude pouze poslouchat, byl na omylu. Přednáška se nesla ve znamení diskuse, otázek
a odpovědí, rodiče byli zapojeni do aktivní činnosti, vzpomínali na doby, kdy sami
byli dětmi a snažili se „rozklíčovat“ své
rodičovství. Dvě hodiny utekly jako voda
a najednou tady byl konec. Pevně doufám,
že závěrečný potlesk a spokojené úsměvy
rodičů byly důkazem toho, že tato akce naší
školy byla pro rodiče nejen příjemná, ale
hlavně přínosná.
Rodina a škola by měly spojit síly
V budoucnu bych jako ředitelka školy

velmi ráda uskutečňovala pro rodiče více
akcí podobného charakteru, jako byla přednáška pana Látala o riziku komunikačních
technologií nebo právě přednáška pana Svobody. Hlavními aktéry vzdělávání mladého
člověka jsou totiž především rodina a škola.
Klíčovým aspektem vzdělávání dětí je právě proto vzájemný vztah, který k sobě tyto
dvě sociální instituce chovají. Funkce rodiny a školy se v několika rovinách prolínají,
což přirozeně vyplývá v potřebu spojit síly
a díky vzájemné spolupráci zvýšit úspěšnost všestranného rozvoje dítěte.
Spolupráce školy s rodiči má smysl
Narůstá počet rodičů, kteří chtějí být součástí života školy, chtějí se zapojovat do
školních aktivit společně se svým dítětem,
chtějí rozumět metodám a formám výuky
a navázat užší spolupráci se školou svých
dětí. Komunikace mezi rodinou a školou
tak napomáhá budování vzájemného pochopení a zabezpečení větší shody ve výchově a vzdělávání.
Dobrá spolupráce mezi školou a rodiči napomáhá tomu, že žáci mají lepší výsledky, snižuje se výskyt problémového chování
a zvyšuje se zájem o další vzdělávání.
Realizace přednášek pro rodiče tak může
být jednou z forem neformálních setkání,
která v komunikaci mezi rodinou a školou hrají velkou roli, ale také znamenají
možnost napomoci rodičům orientovat se
v mnohých problémech výchovy a vzdělávání jejich dětí.
Mgr. Martina Pelikánová,
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Voňavé tvoření ve školní družině
Přesně v tomto duchu proběhla akce napříč všemi odděleními školní družiny Základní školy Datyňská pod názvem „Voňavé svíčkování“. Vyzkoušeli jsme si krásné
tvoření a zdobení barevným voskem tematicky zaměřené na podzim (Halloween).
Tato akce se uskutečnila za spolupráce
jedné z maminek družinových dětí paní
Martiny Kwaczek. Paní Martina dětem
ukázala, jak takovou vonnou svíčku vyrobit a dodala nám potřebný materiál. Děti
odcházely velmi nadšené a spokojené, a to
je pro nás vychovatelky tou největší odměnou.
Už se těšíme na další podobnou akci
v měsíci prosinci, kdy budeme s dětmi
tvořit plovoucí vonné svíčky jako dárek
k Vánocům.
Za organizační tým Bc. Alena Slonková,
vedoucí školní družiny
ZŠ Vratimov Datyňská

Foto: Alena Slonková
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70 let Nové huti – III. díl
Ubytovací tábor ve Vratimově v letech 1950–1953
1951
Počátkem roku 1951 došlo v brigádách
k nové organizaci s polovojenskou disciplínou. Více odpovědnosti leželo přímo
na štábu, který se rozrůstal. Základní organizační a pracovní jednotkou byla četa
o 20 brigádnících. Čety byly přidělovány
přímo jednotlivým mistrům ve stavebních
závodech. Tři čety tvořily brigádu a brigády středisko, které se skládalo ze 400–600
brigádníků. V četách byli z řad brigádníků voleni četaři, kteří řídili práci čety na
pracovišti i v táboře. Stejně tak byli voleni
velitelé brigád a jejich zástupci. Práci střediska řídil velitel střediska. Středisek bylo
na Stavbě pět.
Ze strany stavebních závodů ale nebyla
věnována ubytování brigádníků dostatečná
péče: v táboře byl stále nedostatek vody,
v podzimních měsících stoupl počet ubytovaných na světnicích až na dvojnásobek plánovaného počtu, málo se pečovalo
o ložní vybavení.
Alespoň stravování bylo ale vydatné.
Vládní komise, která byla ve Vratimově na
inspekci, totiž nařídila zlepšit podmínky ve
stravování, aby byli získáni další brigádníci. Koncem roku přišel kuchař a z Prahy
přišli číšníci, kteří roznášeli jídla. Koncem
roku se také na zásah vládní komise začala
vařit čtyři jídla na výběr.
Po stránce kulturní byla Stavba v roce
1951 vybavena dobře. Štáb Stavby měl
k dispozici dva závodní kluby s velikou
knihovnou, táborový rozhlas, kino, divadlo a pro sport dostatek odborných pracovníků a nářadí. Ovšem bez tělocvičny a bez
hřiště. V listopadu a v prosinci proběhla
Spartakiáda, které se v listopadu zúčastnilo 400 a v prosinci 900 brigádníků. Každé
středisko mělo svou vlastní klubovnu, ve

Předání putovní standarty nejlepší brigádě, 1951.

které měli brigádníci k dispozici společenské hry, knihy, hudební nástroje, časopisy
atd.
Kulturními akcemi byly v podstatě hlavně zábavní večery, filmová představení
a vystoupení souborů. Organizace těchto
akcí zajišťovalo až do podzimu 1951 vedení Stavby. Od podzimu se o jejich organizaci začal starat kraj a k brigádníkům se
dostaly všechny soubory, umělci i filmy,
které byly v Ostravě dostupné. Programy
večerů se tím dost zkvalitnily.
Na Stavbě byla zřízena stálá autoškola,
jejíž poplatky byly minimální. Zkoušky
pro osobní i nákladní automobily hned
v prvním běhu úspěšně absolvovalo 180
účastníků.

Foto: Zemský archiv v Opavě

Vlivem účinného náboru se počet brigádníků zvýšil a ustálil – místo plánovaných 30 000 přijelo v roce 1951 na jednoměsíční a později (od října) na tříměsíční
brigády celkem 34 999 mladých lidí.
Charakter vykonávané práce se oproti
roku 1950 významně nezměnil – jednalo
se převážně o zemní práce (výkopy, stavby dopravních cest, vykládky materiálu,
betonáž).
Bc. 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.
(pokračování příště)

Datyňští turisté zvou všechny na Klondyke

Novoroční čtyřlístek
Začátek roku odstartuje 1. ledna 2022
každoroční Novoroční čtyřlístek aneb první
kroky roku. Jedná se o sbírkovou akci pro
naše handicapované spoluobčany (vozíčkářské trasy, bezbariérové vstupy apod.).

Start odkudkoliv, cíl
po 14 hodině v hospůdce KLONDYKE
U Brbloně v Horních DaTÁBOŘ
NÍ
E
M
tyních.
Bližší informace ke
všem akcím a přihlášení:
Kusák Vlastimil, telefonBE
SKYDY
ní číslo 724 122 356 nebo
klikosek@seznam.cz.
Je možné, že se díky koronavirové situaci budou muset akce upravovat či rušit
(i díky malému zájmu - zejména autobusové zájezdy). Změny vyhrazeny!
Za Klub českých turistů
v Horních Datyních Vlastimil Kusák
ZI

Zájezd na Pustevny
Další akcí pro veřejnost je zimní autobusový zájezd na beskydské Pustevny pořádaný dne 27. prosince 2021. Výlet je vhodný pro sjezdaře, běžkaře i pěší.
Odjezd rovněž v 8 hodin od Kulturního
domu Horní Datyně, cena je 170 korun. Jen
pro předem přihlášené!

NÍ

Zimní táboření na Klondyke
Datynští turisté pořádají 10. až 12. prosince 2021 55. ročník zimního táboření
Klondyke.
Už popáté přenocují v sedle pod vrcholem hory Lipí nad obcí Morávka mezi
horskými chatami Kotař a Ropička. Individuální výstupové trasy na hřeben vedou
z Dobratic přes Prašivou, z Komorní Lhotky a z Morávky.
V sobotu 11. prosince bude vypraven
autobus (odjezd v 8 hodin, jízdné 90 korun TAM + 90 korun ZPĚT) od Kulturního
domu Horní Datyně přes Vratimov, Řepiště a na Morávku.

KČT Horní Datyně
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Vážení rodiče, přátelé školy,
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční školní ples a dětský karneval, který se bude konat ve dnech 19 a 20 února.
Snad nám bude doba přát a letošní deváťáci budou moci zahájit ples i karneval předtančením, které již pár měsíců tvrdě trénují.
Také na Vás čeká bohatá tombola a další program. K poslechu a tanci nám zahraje již druhým rokem taneční kapela Groove Harmony.
Těšíme se na Vás!
Učitelé, žáci a rodičové, ZŠ Masarykovo náměstí

Městská

knihovna
VRATIMOV

Městská knihovna Vratimov

Lovci perel – bazárek
Od začátku roku v naší knihovně probíhá oblíbená dětská hra Lovci perel. Pro
naše malé i větší sběrače bude připravena
ve dnech 6. - 17. prosince 2021 v provozní době knihovny Morionský trh. Pilní
čtenáři si budou moci své zaslouženě získané moriony směnit za milé pozornosti. Nabídku knih do dalšího ročníku hry
zaměřené na rozvoj a podporu čtenářské
gramotnosti budeme rozšiřovat. Od ledna
tedy začíná nový ročník a my se těšíme na
nové lovce perel.
Provoz knihovny
v době vánočních svátků
Běžný provoz knihovny bude zajištěn
do 23. prosince 2021. V následujících
dnech do konce roku bude vratimovská
knihovna uzavřena. Provoz bude opět zahájen v pondělí 3. ledna 2022.
Nabídka deskových her
se opět rozrostla
Jak naši pravidelní uživatelé vědí,
knihovna dnes není jen o půjčování knih

a časopisů. V nabídce knihovny jsou také
audioknihy, zvukové knihy a deskové hry.
Právě posledně jmenované dokumenty
jsou velmi milým zpestřením našeho fondu. Mezi nejnovějšími byste našli tuto třináctku:
Babi, dědo, hrajeme! Slova, Babi, dědo,
hrajeme! Paměť, Prolom kód, Zdravouš
a mlsanda, Všechny divy světa, Trojitá výzva, Puzzle akademie, Florilegium,
Všechna zvířata světa, Lušťovky nebo Rébusy do kapsy. Věříme, že si u těchto her
užijete spoustu zábavy.
VU3V
Máme radost, že se nás dotazují noví
zájemci o studium virtuální univerzity
třetího věku, kdy a jak se mohou zapojit. V průběhu listopadu bychom se měli
dozvědět bližší informace k letnímu semestru. Tyto údaje ihned zveřejníme na
našich webových stránkách, popř. také na
vývěsce u autobusové zastávky, Vratimov
náměstí.
Stávající i noví studenti se mohou na
webových stránkách www.e-senior.cz již
nyní podívat do přehledu nabídky kurzů,
které téma by se jim líbilo.
Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické
kondice, podporují „bio-psycho-sociální”
rozvoj osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí
generační dialog.

Pasování na čtenáře

Knihomil I. pasuje druháky na čtenáře.
Foto: Lenka Šimurdová

V pátek 12. listopadu jsme pasovali
žáčky 2. A a 2. B Základní školy Datyňská na čtenáře. S dětmi jsme si nejprve
povídali o důležitosti čtení, o tom, kdo
je to čtenář, ale také o knížce, kterou již
z knihovny, v rámci projektu Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka, obdrželi.
Největší zážitek si odnesly ze samotného aktu pasování rytířem Knihomilem I.
Ten je seznámil se životem rytířů a ani on
neopomenul zmínit důležitost čtení. Děti
byly velice šikovné. Na památku si každé
odneslo pamětní list a butonek. Těšíme se
na další setkání s malými čtenáři.
Lenka Šimurdová,
ředitelka Městské knihovny Vratimov

prosinec 2021
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Akce Střediska volného času Vratimov
Další „Bludičky“ za námi!
Dne 16. října v 17 hodin začala v zahradě Mateřské školy Vratimov každoroční akce Bludičky. Děti čekalo celkem šestnáct stanovišť, na kterých si mohly prověřit své smysly, pohybové dovednosti nebo kreativitu. O stanoviště se starali externisté, členové klubu
Baráčníků a Dětského zastupitelstva, paní učitelky z mateřské
školky a naši dobrovolníci. Tímto jim velmi děkujeme za pomoc.
Se západem sluníčka se vytratilo i teplo, na stanovištích nám
vyhládlo a tak jsme úderem osmnácté hodiny vytvořili lampiónový průvod, osvětlený héliovými svítícími balónky. Vydali jsme se
přes centrum Vratimova do Sokolovny, kde plápolal oheň, který
nejen zahřál, ale také opekl párky.
Krátké video z této akce můžete vidět na youtube nebo facebooku SVČ Vratimov.
Všem účastníkům děkujeme za přízeň a těšíme se opět příští rok.
Klára Pastorková,
SVČ Vratimov

Máme posilu ze zahraničí
Středisko volného času Vratimov se aktivně zapojuje do programu Evropské komise nazvaného
Evropský sbor solidarity. V rámci zmiňovaného
grantového programu může vysílat mladé lidi ve
věku 18 až 30 let do zahraničí jako dobrovolníky
a zahraniční dobrovolníky přijímat.
A tak jsme také získali naši první zahraniční
dobrovolnici, Raquel. Přijela k nám ze severu
Španělska
a stráví u nás 12 měsíců. Pomáhá nám zejména
s přípravou akcí pro veřejnost. Děti se s ní nadto
setkávají v zájmových útvarech.
Kromě dalších párů rukou nám všem, co s ní

Pozvánka

Dětský Silvestr
Milí rodiče, vezměte své děti, babičky a dědečky a přijďte si společně s námi užít konec
roku. Budeme si hrát, tančit a soutěžit. Těšit
se na Vás budeme v pátek 31. prosince od
15:30 do 17:30 hodin na hřišti Střediska volného času Vratimov. V případě nepřiznivého
počasí se akce uskuteční ve vnitřních prostorách střediska. Připravíme malé občerstvení
a nebude chybět ani přípitek a ohňostroj.
Bližší informace: Mgr. David Legindi,
739 201 077, d.legindi@svcvratimov.cz

Foto: SVČ Vratimov

Foto: SVČ Vratimov

přicházíme do styku, Raquel poskytuje spoustu
zajímavých informací o své zemi, zvycích a kultuře. A protože zatím nemluví česky (ač se pilně
učí), trénujeme také cizí jazyky.
Dobrovolnická služba je skvělou příležitostí pro získání profesních a životních zkušeností.
Věříme, že Raquel inspiruje i spoustu mladých
Vratimováků.
O více informací o dobrovolnických programech napište na e-mail: l.havrdova@svcvratimov.cz.
Mgr. Lenka Havrdová,
SVČ Vratimov

Milí příznivci našeho Sokola,
chtěla bych pozvat děti s jejich rodiči či prarodiči na sokolskou „Čertikiádu“. Bude se konat
v sobotu 4. prosince od 17 do 18 hodin u sokolovny ve Vratimově. Asi se divíte a ptáte se „proč“
u sokolovny? V loňském roce jsme udělali premiéru Mikulášské nadílky ve venkovních prostorách z důvodu protiepidemických opatření, která
v té době platila. Neboť nevíme, jaká situace nás
čeká letos, zůstáváme proto u stejné varianty jako
vloni, aby děti o nadílku nepřišly. Byla to a určitě
opět bude pro děti a jejich doprovod zábava, i tak
trochu tajemno, projít si za svitu vlastní baterky
jednotlivá očíslovaná stanoviště s úkoly a pak si
u Mikuláše s andělem a čertem vyzvednout zaFoto: archiv T. J. Sokol
slouženou odměnu. Proto přijďte s dětmi v rozmezí
uvedeného času za námi k sokolovně, nezapomeňte baterku a udělejte si hezký
společný podvečer.
Jediná překážka, která by celou akci mohla zmařit, je nepřízeň počasí, za kterou považujeme jen déšť. Sledujte proto naše nástěnky, facebook a web, kde
budou uvedeny podrobnosti o případné změně termínu.
Moc se na Vás těší cvičitelky vratimovského Sokola.
Za T. J. Sokol Vratimov Mgr. Irena Heinichová,
cvičitelka rodičů a dětí
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Vratimovská galerie je plná krásných obrazů,
vitráží a andělů

Ještě celý prosinec a v lednu do Tří králů můžete ve Vratimovské galerii navštívit výstavu Souznění.
Obdivovat můžete barevně skleněné vitráže Evy Vránové a kouzelné obrazy Jarmily Všetičkové.

Vánoční koncert
v kostele sv. Jana Křtitele
V neděli 5. prosince se v 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově rozezní sváteční melodie koncertu Gloria Tria Opera Divas: Andrey Kalivodové, Terezy Mátlové a Pavlíny Senić s klavírním doprovodem Ladislavy Kaspříkové. Přijďte se vánočně naladit. Vstupenky v prodeji v pokladně
Kulturního střediska a na místě před začátkem koncertu za 390 korun.

Trio Opera Divas.

Foto: operadivas.cz

Konání kulturních akcí je závislé na aktuálních protiepidemických opatřeních.
Sledujte naše www stránky a sociální sítě. Děkujeme za pochopení.

prosinec 2021
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KINO HVĚZDA VRATIMOV
www.ksvratimov.cz | www.facebook.com/ksvratimov
Instagram.com/ksvratimov

EC
N
I
S
O
R
P





Jedině Tereza
1. prosince v 19 hodin

Jedině Tereza je romantická komedie plná trapasů a omylů, která názorně dokládá, že boj o lásku může být někdy neuvěřitelná
šichta, zvlášť když vám život dává jednu facku za druhou.
Hrají: Igor Orozovič, Veronika Khek Kubařová, Matouš Ruml,
David Matásek, Lenka Vlasáková a další. Vstupné 80 korun

Hvězda betlémská

Croodsovi: Nový věk

4. prosince v 10 hodin

8. prosince v 17 hodin

Pásmo animovaných pohádek:
Hvězda betlémská, Rézi a Brok
na vánočním trhu, Vánoční
stromeček, Veselé vánoce aneb
Karlíkovo, Krtek o vánocích,
Čarovné lyže, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Sněhulák.
Vstupné 30 korun

Pokračování úspěšné animované komedie o pravěké rodince, která se vrací na
plátna kin. Croodsovi zjistí, že hrdinové
doby kamenné to fakt nemají jednoduché.
Rodinné vstupné 100 korun

Přání Ježíškovi
22. prosince v 19 hodin




Romantická komedie plná obyčejných příběhů o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme. Nebude chybět ani správná dávka
nefalšované romantiky a sentimentu.
Hrají: Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer a další.
Vstupné 100 korun.

Klidné Vánoce
DåĨDVWQì
QRYìURN
SĢHMH
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Setkání seniorů s vedením města je tradiční
akce, oblíbená u všech zúčastněných
Po roční pauze se letos opět uskutečnila
pravidelná setkání zástupců města se starší
generací. O tyto každoroční akce je tak velký zájem, že se i letos uskutečnily celkem
třikrát a všechny měly vysokou účast. Se
seniory si přišli popovídat starosta města
Martin Čech a místostarosta David Böhm.
Dvě setkání proběhla v sále Společenského domu ve Vratimově 3. a 4. listopadu, třetí setkání se uskutečnilo 9. listopadu
v Kulturním domě Horní Datyně.
Na již tradičním setkání starosta Martin
Čech a místostarosta David Böhm seniory informovali o uskutečněných změnách
a rekonstrukcích města, ale i o plánech do
budoucna pro lepší a krásnější Vratimov
a Horní Datyně.
Na seniory opět čekal bohatý program.
Do Vratimova je přišli potěšit žáci Základní umělecké školy se svým vystoupením
cimbálové muziky Vrzuška (Vratimovská ZUŠka) pod taktovkou paní učitelky
Kamily Bodnárové. Ti svými lidovými
písničkami rozezpívali nejednoho diváka
v sále. V Horních Datyních si pro změnu
poslechli pásmo skladeb pro flétnu opět
v podání žáků ZUŠ Vratimov a recitací
žáčků ze Základní školy Horní Datyně.
Na všech setkáních se postaral o skvělou
atmosféru svými melodiemi pan Josef Válek. Důležitým bodem těchto akcí je občerstvení, které zajistil dámský kolektiv
dlouholetých členek Komise pro občanské záležitosti a jako každý rok s ním byli
všichni nadmíru spokojeni.
Jako poděkování si každý senior odnesl dárek v podobě nového Vratimovského
kalendáře pro rok 2022. Celý organizační výbor pevně věří, že se seniorům tyto
akce líbí, jsou pro ně vítaným zpestřením
a všichni odcházejí spokojeni.
Seniorům se ve Vratimově žije
dobře a chválí současné vedení.
Chybí jim ale lepší obchody
a služby
Na všech listopadových setkáních jsme
vyzpovídali seniory, s čím jsou ve Vrati-

Foto: KS Vratimov

mově spokojeni a co je naopak trápí. Starší
generaci zajímá dění ve Vratimově a oceňují pravidelná setkání se zástupci radnice.
Mezi výtkami například zaznělo nevyhovující nástupiště na nádraží Vratimov, ale
také absence některých služeb a obchodů
na území Vratimova.
Olga Gabčanová - Vratimov
Jak se Vám líbí setkání vedení města se
starší generací?
Moc se mi líbí tato setkání a krásné prostředí Společenského domu k tomu přímo
vybízí a je v tomto ohledu velice užitečné.
Také se mi líbí, když zde vystupují děti,
protože je velká radost se na ně dívat. Děti
jsou naše budoucnost. Jsem za tyto akce
velmi ráda.
Anna Huppertová - Vratimov
Jak jste spokojená se službami ve Vratimově?
Já tady žiji 52 let. Bydlí se mi tady dobře
a jsem celkem spokojená, ale dle mého
názoru tady spoustu služeb chybí. Například krejčovství, čistírna, opravna obuvi,
drogerie, oděvy, obuv. Pro všechno musím
jezdit do Ostravy. Vánoční dárky jezdím
nakupovat také tam a už mne to docela
zmáhá. Určitě by bylo vhodné lepší obchody a nějaké služby otevřít ve Vratimově.
Manželé Jana a Bohuslav Kaločovi
- Vratimov
Jak jste spokojeni s tím, co nového se
chystá pro občany města Vratimova?
Paní Kaločová: Nevyhovují mi dvě věci.
Nástupiště ve Vratimově je nevyhovující
a také nám tady chybí domov důchodců,
který je v nedohlednu. Toho se snad ani
nedočkáme.
Pan Kaloč: Ve Vratimově žiji od svého

narození, líbí se mi tady a se vším jsem
tady spokojený.
Ivan Jablonka - Vratimov
Bydlíte u fotbalového stadionu, jste rád,
že se areál rekonstruuje?
Na fotbalové hřiště chodí mnoho lidí
a u fotbalového zápasu se nedá v okolí zaparkovat. Parkoviště je plné a lidé parkují
na cestě až k ulici Popinecké. Také by mne
zajímalo, kde budou parkovat návštěvníci
koupaliště, až se nově otevře.
Marta Válková – Vratimov
Co říkáte na nový zákon o odpadech?
Velice mne to překvapilo, že dokonce
ušetřím a jsem za to ráda. V dnešní době,
kdy stoupají ceny energií, je tato zpráva
pro nás pro všechny velmi potěšující.
Pan Lyčka a pan Závada
– Horní Datyně
Jak jste spokojení s opravami kanalizace
v Horních Datyních?
Chápeme, že každé naplánování oprav
trvá dlouho a je s tím spousta vyřizování,
než práce vůbec započnou. Ale s výsledkem jsme moc spokojeni a jsme rádi, že se
plánuje i oprava cest v Horních Datyních.
Pan Fajkus – Horní Datyně
Jak jste spokojeni s opravami, které
chystá vedení města do budoucna a s těmi,
které už byly dokončeny?
Vedení města odvedlo velký kus práce.
Všechny plány se nedají splnit hned, ale za
tak krátkou dobu, kdy je starostou Martin
Čech, ještě nikdy nebylo odvedeno tolik
práce, jako je teď za pár let. Jsme moc
spokojení a žije se nám tady moc dobře.
(red)
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Vánoční a novoroční přání
Spolku seniorů

Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok,
a pak šťastný nový rok.
Vratimovští senioři přejí všem krásné Vánoce
a děkují za dlouholetou podporu a finanční pomoc
Městskému úřadu Vratimov a Středisku volného
času za krásné akce, které pro ně organizují.
Milí přátelé, vykročte do roku 2022 tou správnou nohou a mějte se dobře.
Anna Huppertová,
předsedkyně Spolku seniorů Vratimov

Vratimovští zahrádkáři na výletě
Český zahrádkářský svaz Vratimov pořádá každoročně tradiční jednodenní zájezdy. Stejně tak tomu bylo i letos, kdy
jsme našim členům umožnili na krátký čas
poznat pamětihodnosti české země a krásy
přírody. Cílem výletu byla slovácká obec
Buchlovice. Po trase jsme si udělali zastávku v leteckém muzeu v Kunovicích. Expozice dokumentuje leteckou historii a leteckou výrobu, která dodnes hraje významnou
roli na východní Moravě. Při prohlídce
jsme se mohli podívat do nitra letounů
a nasát tak leteckou atmosféru. Pokračovali jsme dál do Buchlovic, kde jsme navštívili místní zámek se zajímavou muzejní
expozicí a také jsme měli možnost se projít
hodnotným zámeckým parkem, který patří
mezi nejkrásnější parky českého baroka.
Náš výlet jsme zakončili návštěvou vinného sklípku v Polešovicích s ochutnávkou

Foto: Olga Mladenová

burčáku a několika druhů vynikajících vín.
Domů jsme dorazili s dobrou náladou, spokojení a už se těšíme na další zájezdy.
Na závěr Vám za vratimovské zahrádká-

ře přeji příjemné prožití vánočních svátků
a hlavně pevné zdraví v novém roce.
Olga Mladenová,
místopředsedkyně ZO ČZS Vratimov

Svaz tělesně postižených hodnotil loňský rok
na setkání u kávy
Zájezdy do hor, účast na klání seniorů ale i Covid-19 zasáhl do
života tělesně postižených.
Průběžně se členové naší organizace v menším počtu zúčastňovali zájezdů na Lysou horu, Pustevny a na sv. Hostýn pořádaných
Střediskem volného času.

Foto: Dája Slívová

Byli také na soutěžním klání seniorů v Ostravě-Hrabové. Výrobou svých rukodělných produktů se podíleli na zpestření výstavy
zahrádkářů v Horních Datyních a neopomněli ani účast na pietních akcích ve Vratimově.
Po velmi dlouhé době se konečně podařilo zorganizovat tradiční
podzimní setkání u kávy. Neobvykle nízká účast členů, potvrdila
obavy z narůstajícího šíření nákazy Covid-19. Příjemné odpočinkové odpoledne zpříjemnil zúčastněným pan Jiří Homola s manželkou svými příběhy z cest po celém světě, které doplnili promítáním filmu.
O kulturní vyžití se pravidelně stará Těšínské divadlo, které poskytuje členům spolku permanentní vstupenky.
Na závěr přeje svaz tělesně postižených všem občanům Vratimova pořádnou porci zdraví, štěstí, pohody a krásné prožití vánočních svátků.
Za organizaci Svazu tělesně postižených,
předsedkyně Dája Slívová
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VÁNOČNÍ VŮNĚ!
Milí čtenáři! Rád bych Vás všechny
povzbudil, abychom tento výjimečný sváteční čas dobře prožili a vychutnali si jeho
krásu! Četl jsem příběh, ve kterém se jeden
smutný člověk rozhodl odejít do hor, které
se vznášely za městem, ve kterém žil. Na
cestě potkal pastýře. Ten, jako moudrý člověk, na něm poznal, že není šťastný. Zeptal
se ho: „Co tě trápí?“. A on mu odpověděl:
„Cítím se opuštěný, jsem sám“. „Já jsem
taky celé dny sám, a přesto nejsem smutný“ - řekl pastýř. Ten člověk mu odvětil:
„To je asi tím, že máš Boha.“ Pastýř na to:
„Máš pravdu, mám Boha a věřím v Něho.“
A ten člověk mu řekl: „Já nedokážu uvěřit, že Bůh může mít rád i mne.“ Pastýř se
zamyslel a odpověděl: „Vidíš, tady dole je
město, ze kterého přicházíš. Vidíš všechny ty domy a okna v nich? Slunce je jen
jedno, a přesto každé ráno, když vychází,
políbí každé, i to nejmenší okno a celý
den do všech svítí. Tak je to i s tebou. Ale
možná problém je v tom, že máš zavřené
okenice…“.
Přátelé! Přichází k nám nejkrásnější po-

Vratimovské noviny
selství letošních Vánoc! Poselství, které
nás pobízí, abychom „otevřeli okenice“
a nechali do svého života proniknout paprsky Boží lásky! Ty „okenice“ mohou mít
různou podobu, třeba mnohých starostí,
které jsme letos řešili a třeba ještě v budoucnu řešit budeme.
Pamatujme: Bůh nás nikdy neopouští! A
pevně věřím tomu, že Boží láska se dotýká člověka v každé době! Možná si někdo
pomyslí, jestli se to týká i jeho? Často je
tomu tak, že když otevřeme okenice, cítíme příjemnou svěží vůni… vůni jara, vůni
rozkvetlých luk… Pokud tomu tak není,
pokud nic necítíme... obzvlášť teď víme,
že to může znamenat problém – nemoc!
Nicméně vánoční svátky jsou také o vůních.
Někdo z Vás už možná letos prohlásil,
že jeho dům provoněly Vánoce.
Vůně Vánoc je spojena s vůní našeho
domova, na kterou později s láskou vzpomínáme.
Může to být vůně cukroví, perníku a hřejivého svařáku, nebo vůně vánočního koření, hřebíčku a skořice.
Kdysi jsem dostal takové vánoční přání:

prosinec 2021
Desatero vánočních vůní! Které teď s láskou posílám i Vám:
1/vůni hvězdy z Betléma, která osvětluje,
2/vůni úsměvu, který rozzařuje,
3/vůni zdraví, které posiluje,
4/vůni obětí, které zahřívá,
5/vůni zázraku, který proměňuje,
6/vůni harmonie, která zklidňuje,
7/vůni betlémské rodiny, která spojuje,
8/vůni víry, která ohlašuje,
9/vůni naděje, která žije,
10/vůni lásky, která je věčná.
A spolu s těmito vánočními vůněmi ať
zavítá do Vašich domovů láska a pokoj,
zdraví a radost, Boží požehnání a přímluva
Matky Boží, a to nejen v tyto sváteční dny,
ale i v celém nadcházejícím roce 2022!
Upřímně doufám, že vánoční bohoslužby se budou konat jako obvykle, i když asi
nikdo z nás momentálně neví, jaká opatření budou ve svátečním období platit.
Váš farář P. Mgr. Adrian Wykręt

Vratimovští motorkáři poznávali krásy naší vlasti
a finančně pomohli lidem postiženým tornádem
Přemýšleli jsme, kam letos vyrazit na našich mašinách. Cestování do zahraničí vzhledem k epidemiologické situaci nebylo
úplně bez komplikací, a tak jsme se rozhodli prozkoumat krásy
České republiky po celém jejím obvodu a navštívit ty nejzajímavější místa.
Plány trasy nám ale změnila smutná událost. Tornádo, které ničivě zasáhlo jižní Moravu a zasáhlo také naše srdce. Jako spoustu
dalších lidí i my jsme přemýšleli, jak můžeme pomoci. Uspořádali
jsme sbírku a vybrali mezi členy Spolku Vratimovských motorkářů 9000 korun. Rozhodli jsme se, že dar předáme konkrétním
lidem a zajedeme přímo do postižené oblasti.
V sobotu 3. července vyrazilo deset motorek vstříc prvnímu cíli.
První zastávka byla u přátel, rovněž motorkářů, v Traplicích ve
Zlínském kraji. Po malé přestávce jsme pokračovali dál, směrem
na Břeclav. Zastavili jsme ve vesnici Lužice u Hodonína, ve které
jsme na vlastní oči viděli, co způsobilo tornádo a jaké mělo ničivé
následky. Vybrali jsme dva domy, oslovili rodiny a rozdělili náš
dar mezi ně. Shodou náhod má jedna z obdarovaných rodin kořeny ve Frýdku Místku. Bylo to velmi příjemné setkání a jsme rádi,
že jsme mohli takto pomoci a že přesně víme, kde a u koho naše
pomoc skončila.
V následujících dnech jsme pokračovali po trase, navštívili
například Vranovskou přehradu, rozhlednu Babylon, Dalešický
pivovar a projeli kolem jaderné elektrárny Dukovany. V pondělí
jsme zamířili k zámku Český Rudolec, kde se k nám přidali další členové. Poté jsme už jako třináctičlenná skupina pokračovali
k nejjižnějšímu bodu naší republiky, a pak do vodáckého kempu
ve Vyšším Brodě, který se stal naším útočištěm na další dvě noci.
Výměna řídítek za pádla
Následující den jsme vyměnili řídítka za pádla a motorky za

Vodácký kemp Pod Hrází - Vyšší Brod.

Foto: Basy

rafty a propluli z Náhořan do Českého Krumlova. Pohled z vody,
hlavně na historickou část Krumlova, stojí za to. V úterý jsme pak
pokračovali v naší cestě, a to k nejzápadnějšímu bodu republiky.
Z Aše jsme pak přejeli do Františkových Lázní, které jsme si důkladně prohlédli. Další ráno jsme bohužel už za deštivého počasí
vyrazili na sever s tím, že zdoláme vrchol Ještědu. Podařilo se,
a nádherný výhled z kultovního vysílače byl naší odměnou. Po
návratu z výšin zpět na zem jsme vybrali pro nadcházející noc
kemp u přehrady Rozkoš. Na poslední den jsme plánovali projet
Jeseníky, ale počasí to rozhodlo za nás a my se nakonec vydali
zpět k domovům.
Během pěti etap jsme urazili bez nehod 1742 kilometrů a dobrá
nálada nás neopouštěla celou cestu. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se této prima akce zúčastnili.
Na závěr bychom chtěli za celý Spolek Vratimovských motorkářů popřát lidem pokojný advent, krásné Vánoce prožité ve zdraví se svými blízkými a do nového roku vše dobré.
Ing. Furčák Marcel,
předseda Spolku vratimovských motorkářů Vratimov
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Předpřípravka se zúčastnila Zimní ligy v Brušperku
Fotbalovým předpřípravkám začala
o víkendu halová Zimní liga. První turnaj se konal v brušperské sportovní hale
a samozřejmě tam nechyběla ani účast našich benjamínků, které vedl trenér Lukáš
Duda. „Zimní liga je velice zajímavá soutěž,“ podotkl Duda. „První turnaj se odehrál v Brušperku a co se týče zhodnocení,
tak musím říct, že je velmi optimistické.
Byl to náš první takový turnaj a já jsem
rád, že si jej všichni užili. Nikomu se nic
nestalo a všichni předvedli pěkný výkon.
Za chvíli nás čeká další turnaj, tak jen doufám, že všem vydrží střelecká forma a také
i užasné nasazení, které děti předváděly
v každém utkání,“ chválil své svěřence
Lukáš Duda.

Výsledky:
FC Vratimov – 1. BFK Frýdlant n. O.
E 2:5 (branky: Patrik Veselý 2),
– FK Frýdek-Místek L 1:5 (Daniel
Dohnal),
– FK Frýdek-Místek M děvčata 2:4
(Patrik Veselý 2),
– První SC Staré Město 6:3 (Daniel
Dohnal 2, Beata Gambalová 2,
Patrik Veselý, Filip Pindur),
– MFK Havířov 0:11,
– FK Frýdek-Místek K 0:1.
Lukáš Duda,
trenér

Foto: Kristýna Haldinová

Mladší přípravka se ohlédla za skončeným podzimem
zlepšení, a to jak v individuální činnosti s míčem, tak ve hře jeden
na jednoho, či střelbě a chápání základních fotbalových pravidel.
Děti jsou nadšené z každé pěkné akce a hlavně, co je pro nás nejvíce pozitivní, že mají stále chuť se zlepšovat. Musím také moc
poděkovat všem rodičům za přístup,“ dodal Švrček.
Jeho svěřenci se pomalu již začínají připravovat na zimní přípravu, která začne v listopadu. „Přípravu vyplníme několika halovými turnaji. Zatím jich máme do konce roku naplánováno kolem
pěti, šesti. Velké dík patří i vedení vratimovského klubu za příspěvek na startovné v Zimní lize,“ děkoval Švrček.
A jakých výsledků kluci z mladší přípravky dosáhli?
Velká Polom – Vratimov
31:9
Vratimov – Baník Ostrava U9 B
20:15
Poruba B – Vratimov
12:11
Vratimov – Petřkovice
12:10
Stará Bělá – Vratimov
11:23
Vratimov – Rychvald
7:11
Klimkovice – Vratimov
6:26

Foto: Kristýna Haldinová

Podzimní část sezony je pro některé kategorie již u konce a kluci
s holkama se začínají pomalu přesouvat do vytápěných tělocvičen
a sportovních hal. To je vlastně chvíle na bilancování a hodnocení. Takže jak si vedla na podzim vratimovská mladší přípravka?
„Přípravu na sezonu jsme začali 23. srpna. Od prvního tréninku byla na dětech vidět snaha a nadšení se učit zase něco nového z fotbalových dovedností,“ začal s hodnocením trenér Švrček. „Již po dvou měsících tvrdé práce jsme u dětí viděli velké

Výsledky přátelského utkání:
Vítkovice U9 – Vratimov

32:9

Triangl
Vítkovice U9 – Vratimov
Ostrava Jih- Vratimov
Vítkovice U9 – Vratimov
Ostrava Jih – Vratimov

11:3
5:3
12:1
4:6

„Na závěr bych chtěl pochválit všechny děti za přístup k tréninkům i zápasům,“ sdělil trenér Švrček.
Daniel Švrček,
trenér

Uzávěrka příštího čísla Vratimovských novin
je 9. prosince 2021.
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BLAHOPŘEJEME

prosinec 2021

BLAHOPŘEJEME

Dne 29. prosince 2021 oslaví své
80. narozeniny náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček

Dne 15. prosince 2021 oslaví své
90. narozeniny naše dlouholetá členka
Spolku seniorů města Vratimova paní

Oldřich Vašíček

Helenka Kadlubiecová.

z Vratimova.

Žádné trní, jenom růže,
užívej vše, co se může,
něco však i přes zákaz,
ať má život říz a spád.

Přejeme mu štěstí, zdraví,
život ať ho pořád baví.
Manželka Marie, dcera Jarka
a syn Radek s rodinami.

BLAHOPŘEJEME

Přeje výbor Spolku seniorů města Vratimova.

BLAHOPŘEJEME

Dne 13. prosince 2021 oslaví své
90. narozeniny náš dlouholetý člen
Spolku seniorů města Vratimova pan

Ing. Miroslav Ler.
V tuto slavnostní chvíli
přejeme hodně síly,
pevné zdraví a štěstí,
pěkné dny bez starostí.

Dne 13. prosince oslaví krásné
90. narozeniny náš milý tatínek,
tchán a dědeček pan

Ing. Miroslav Ler.
Za vše mu děkujeme,
přejeme hlavně pevné zdraví
a ještě dlouhá léta mezi námi.

Přeje výbor Spolku seniorů města Vratimova.

VZPOMÍNÁME
Ten, kdo byl milován a ctěn,
není zapomenut,
zůstává navždy v našich srdcích
a vzpomínkách.
Dne 13. prosince 2021 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí pana

Jaroslava Podešvy
z Horních Datyň.
S láskou vzpomínají manželka Alena,
syn Jiří s rodinou a dcera Anna s rodinou.

Dne 25. listopadu uplynulo 8 let,
co nám odešla naše

Boženka Kubáňová.
S láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

Dne 26. prosince vzpomeneme
1. výročí úmrtí pana

Jaromíra Kosňovského
a
22. dubna 2022 uplynou 3 roky
od úmrtí paní

Almy Kosňovské.
S úctou a láskou vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 9. prosince uplyne 8 let,
kdy nás navždy opustila má maminka
paní

Jana Santusová.
S láskou vzpomínají manžel
a dcera Jana s rodinou.

prosinec 2021

19

Vratimovské noviny

VZPOMÍNÁME
Dne 23. prosince 2021 si připomeneme
5. výročí úmrtí
pana

Dne 23. prosince 2021 uplyne rok,
co nás navždy opustila
paní

Miloše Tomise.

Anna Lajčoková.

S láskou vzpomínají manželka
s rodinou.

S úctou a láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

Dne 23. prosince 2021 uplyne
28 let, co nás opustil
pan

Dne 13. prosince 2021 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a kamarád
pan

Alois Babiš.
S láskou vzpomíná manželka
s rodinou.

Oldřich Žižka.
S láskou vzpomínají manželka, syn
a dcera s rodinou.

Dne 6. května 2019 nás náhle opustil
náš milovaný syn
pan

Alois Babiš.
Prosím, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná maminka, sestra a bratr.

Kronika města Vratimova, část 112, rok 1951
Zdraví občanů
V tomto roce se vyskytla ve větší míře v obci spála a zánět jater.
Jiné epidemie nebyly. Provedeno povinné očkování proti neštovicím, záškrtu a tuberkulose. Dále akce dárců krve od zaměstnanců
továrny, která se setkala s dobrým úspěchem.
Práce JZD
Jednotné zemědělské družstvo, které bylo ustaveno v roce 1950
jako typ druhého stupně, má ke konci roku 35 členů a jsou to zaměstnanci dolů, hutí a učitelé. Do společného osevu byly pojaty
pozemky: od římsko-katolické fary, Kuče, Kubaby, Slívy Josefa
z čísla 262 i další půda, kterou dal MNV.
Polní práce řádně provedeny a oseto 29 ha obilovin a 20 ha jinými plodinami. K živočišné výrobě nebylo přistoupeno. Na přestavbu stodoly na kravín pro ustájení dobytka byla státní zápůjčka
Kčs 250.000,- Přesto, že v JZD je 35 členů, vykonává polní práce
jen nejvíce 10–14 členů – ostatní ještě nejsou natolik uvědomělí
o společném hospodaření.
Patronát nad JZD je Důl Petr Cinger z Ostravy, avšak tento
nesplnil svoji povinnost, jako patron. Při polních pracích, osevu,
žních, svozu i mlácení vypomohl nezištně i „Svaz českých ze-

mědělců“, ale do JZD z nich nikdo nevstoupil. Hojná i vydatná
pomoc byla od zdejších občanů i členů strany KSČ.
Svaz českých zemědělců ve Vratimově, který byl již za první republiky před druhou světovou válkou, má celkem 38 členů,
všichni výkonní zemědělci. Předseda svazu je Adámek Antonín,
rolník z čísla 4. Na Místním nár. výboru zastával též funkci jako
první místopředseda. Svaz obhospodařoval svoje pozemky podle
plánu a rozpisu od MNV a své předepsané dodávky státu vzorně
plnil, až na ojedinělé mizivé případy.
Ceny
Ceny nejdůležitějších potravin na přídělové lístky a na volném
nákupu.
druh zboží
na příděl
volný nákup
(lístky)
(bez lístků)
1 kg krupič. mouka
18.36,- Kčs
1 -„- cukr
15,70
140,- -„1 -„- chléb
8,16,- -„1 -„- máslo
80,450,- -„1 -„- rýže
40,300,- -„Do komunálních podniků se přihlásili další živnostníci.
(pokračování příště)
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Trio Opera Divas:

Divadélko Smíšek

Vánoční koncert
Gloria
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Andrea Kalivodová – sólistka Národního divadla Praha
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Cena 60 Kč
v prodeji v pokladně
Kulturního střediska

Provoz pokladny Kulturního střediska
V měsíci prosinci bude pokladna Kulturního střediska otevřena
pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, pátek zavřeno.
Ve čtvrtek 23. prosince bude pokladna otevřena do 12 hodin.
Od pondělí 27. prosince do pátku 31. prosince bude pokladna uzavřena.
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 9. prosince 2021, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zadám štěňata Německého ovčáka s PP,
předpoklad výborných povah, rodiče sportovně
vedení a zdraví, odběr asi leden – únor.
Informace na tel. 604 235 136.

STRAVOVÁNÍ
ČAVOJSKÁ s.r.o.
...vaření s láskou již 30 let

Ráda občas pohlídám vaše dítě.
Tel. 727 902 802
Hledám pronájem bydlení pro dvě spolehlivé,
zodpovědné osoby. Tel. 608 635 160

•
•
•
•

balené hotové obědy za cenu 75,- Kč
denní výběr 5–10 druhů jídel
ohřev v mikrovlnné troubě
trvanlivost 21 dnů

Bistro ČAVOJSKÁ vás zve
do kulturního domu ve Vratimově.
Otevřeno Po–Pá od 10:00 hod.

