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Představujeme zastupitele

Vítání občánků v roce 2020

Galerie naší přírody

Starosta a místostarosta Vratimova Martin Čech a David Böhm:

Jaký si život uděláme,
takový ho budeme mít
Novoroční rozhovor
Nový rok je vždy pomyslnou čárou, která vybízí k bilancování a stanovování cílů
na rok právě začínající. S otázkou, co se loni ve Vratimově
a Horních Datyních povedlo
a co se chystá na letošek, jsme
se proto obrátili na nejvyšší
představitele města – starostu
Martina Čecha a místostarostu
Davida Böhma.
Začněme od zhodnocení loňského vývoje. Čím se může
obec pochlubit?
Martin Čech: Především
se nám podařilo ve spolupráci se všemi okolními obcemi
prosadit zákaz vjezdu tranzitní
nákladní dopravy nad 12 tun
a zklidnit tak dopravu na celém území města. To je jeden
z největších loňských úspěchů. Dalším je zahájení druhé
etapy výstavby kanalizace na

Zprava starosta Martin Čech a místostarosta David Böhm.

území části Vratimova a Horních Datyň, která představuje
jednu z finančně nejnáročnějších investičních akcí města.
Na konci roku jsme byli zhruba na 60 procentech realizace
stavby, což znamená, že práce
pokračují velice rychle. Součástí investice byla také oprava a úprava ulice Rakovecké.

Foto: KS

Zahájili jsme rovněž práce na
revitalizaci některých částí
města, na úvod jsme zvelebili
prostor před nákupním střediskem. V této činnosti budeme
pokračovat.
David Böhm: Pro mne je
významným úspěchem zavedení služby Senior taxi, na
jejíž přípravě jsme pracovali

po celý loňský rok a od 1. ledna 2020 ji spustili. Rozvinuli
jsme také spolupráci s Kulturním střediskem, jejímž výsledkem bylo trochu pozměněné
rozsvěcování vánočního stromu. Změny se dočká i letošní
městská pouť, která začne už
v sobotu koncertem. Pokud jde
o možnosti sportovního vyžití,
povedlo se nám v návaznosti
na snahy předchozí starostky
Dagmar Hrudové odkoupit
fotbalové hřiště a získat tak
pro město všechny pozemky
na území městského sportovního areálu. To nám umožní
začít celý areál postupně opravovat a zvelebovat.
Zabrousili jsme do oblasti
sportu, kultury a společenského života. Jak hodnotíte loňský vývoj u tohoto hlediska?
David Böhm: Myslím si, že
i v tomto směru se městu dařilo.
pokračování na str. 3

Milí spoluobčané,
společně vstupujeme do nového roku 2020. Proto si dovolujeme poděkovat
právě vám, vážení občané, za vaši pomoc a ochotu udělat něco ve prospěch
našeho města.
Velké poděkování si také zaslouží členové rady i zastupitelstva, jednotlivých komisí a výborů
za práci, kterou pro chod města vykonali.
Velké díky patří také všem zaměstnancům města, městských společností, členům všech kulturních,
sportovních a společenských organizací za spolupráci a mnohdy vzornou reprezentaci města.
Pevně věříme, že i v roce 2020 uděláme společnými silami kus poctivé práce pro nás všechny i pro naše město.
Chceme všem do nového roku 2020 popřát hodně spokojenosti a úspěchů. A to ať už v životě osobním,
v mezilidských vztazích, na pracovištích či v pospolitosti lidí, se kterými trávíme většinu svého času.
Hodně zdraví, štěstí a životního optimismu v nastávajícím roce vám všem přejí
starosta Martin Čech a místostarosta David Böhm.
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Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitel

MUDr. Dušan Kučera,
Ph.D., MBA (ANO 2011).
Prosím o krátké představení: Odkud pocházíte, kde pracujete, jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Narodil jsem se v západních Čechách
v městě hudebních nástrojů Kraslicích.
V 10 letech jsem se přestěhoval do Olomouce, kde jsem prožil zbytek dětství
a vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého. Jelikož v té době nebylo
v Olomouci a okolí pro mladého lékaře se
zájmem o interní obor uplatnění a lékařskou fakultu jsem zakončil ve stavu ženatý s dvěma malými dětmi, rozhodli jsme
se s manželkou odstěhovat do Vratimova,
kde žena vyrůstala a kde jsme koupili a začali rekonstruovat rodinný dům. Během
své profesní kariéry jsem prošel několika
nemocnicemi. Začínal jsem na interním
oddělení ve Frýdku-Místku, pak jsem působil ve Vítkovické nemocnici a Městské
nemocnici v Ostravě. V současné době
pracuji na pozici primáře interního oddělení – Vaskulárního centra Vítkovické
nemocnice a svůj odborný zájem směřuji
především na endovaskulární léčbu cévních onemocnění. Jsem členem několika domácích a zahraničních lékařských
organizací, v roce 2018 jsem byl zvolen
místopředsedou České angiologické společnosti. Aktivně přednáším na domácích
i zahraničních lékařských kongresech
a publikuji v odborných časopisech. Je mi
52 let, mám dvě dospělé děti a manželku,
taktéž lékařku. Mezi mé záliby patří především sportovní aktivity – golf, horské
kolo, lyžování a zahradničení.
Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Do komunální politiky jsem vstoupil se
snahou přispět svým dílem k rozvoji města
Vratimova, které mi svojí blízkou polohou
k Ostravě a svým charakterem plně vyho-

PRŮKAZOVÉ
FOTOGRAFIE

vuje a do kterého jsem se svým způsobem
zamiloval. Jelikož počítám, že bude spjato
i nadále s mým životem, chci svými vědomostmi a zkušenostmi přispět k jeho rozvoji.
Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet
na jednání zastupitelstva?
Vzhledem k mému povolání se snažím
pomoci hlavně v oblasti sociální a zdravotní a vzhledem ke své dlouhodobé zkušenosti s prací s lidskými zdroji se snažím
aktivně působit i v jiných oblastech. Po
dohodě jsem se zapojil do práce komise
stavební, jelikož jsou do budoucna ve Vratimově v plánu velké projekty jak na poli
zdravotně sociálním – domov pro seniory,
tak sportovním – výstavba nové multifunkční sportovní haly. Jsem taktéž mile
překvapen konstruktivním duchem, ve
kterém nyní zastupitelstvo města pracuje,
kdy jdou stranou politické priority jednotlivých zastupitelů a převládá maximální
snaha o efektivní řešení problémů ku prospěchu města a jeho občanů.

Jak se vám líbí současná tvář Vratimova?
Co hodnotíte kladně a co byste chtěl změnit?
Jak již jsem zmínil, osobně mi Vratimov
maximálně vyhovuje stran jeho polohy,
velikosti i charakteru. Je v něm vše, co
člověk potřebuje ke spokojenému životu,
kulturnímu a sportovnímu vyžití a hlavně
tu jsou příjemní lidé. Usilovně se pracuje
na zvelebování všech stránek jeho fungování. V plánu jsou velké projekty jako
nové zázemí pro koupaliště, domov pro
seniory či nová sportovní hala, které život
ve Vratimově ještě více zpříjemní. Jediný
škraloup na této příjemné tváři města vidím
v zanedbaném a v některých lokalitách přímo katastrofálním stavu cest a chodníků,
které nám znepříjemňují život. Zde bych se
chtěl, i jako člen stavební komise, zasadit
o co nejrychlejší nápravu situace. Je nutné se o své město neustále starat a vytvářet
zde prostředí pro klidný a spokojený život
mladých rodin i seniorů. Myslím, že se to
Vratimovu daří naplňovat, čehož důkazem
je neustále se rozrůstající rodinná výstavba.
Jaké je vaše politické motto a čeho byste
chtěl v politice dosáhnout?
V dnešní době politického zápolení, kdy
jsme svědci nechutných bojů o moc, je
moje politické krédo především základní
lidská slušnost a maximální snaha se dohodnout s politickými partnery na konstruktivních řešeních ve prospěch občanů
a města. Ještě jednou bych zdůraznil, že
jsem byl mile překvapen atmosférou, ve
které zastupitelstvo města Vratimova pracuje, nehledě na politickou příslušnost, se
snaží nacházet rychlá a účinná řešení problémů. Já osobně nemám v politice žádné
velké ambice, jelikož i do budoucna se
chci nadále věnovat své lékařské profesi.
Myslím si však, že i v rámci svého povolání bych mohl být na komunální úrovni
prospěšný v rozvoji města svými znalostmi a nabytými životními zkušenostmi.
(red)

Na průkazku Senior taxi je potřebná fotografie.
Přicházíme s nabídkou nechat se vyfotit v našem městě.
8. 1. a 15. 1. 2020 vždy mezi 9:00–11:30 a 12:30–15:00 v Obřadní síni MěÚ
Vratimov.
Cena: 249 Kč za 4 průkazové fotografie.
Fotografie můžete využít nejen na průkaz Senior taxi.
Službu poskytuje Fotocentrum Šlachta.
Městský úřad Vratimov
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Jaký si život uděláme,
takový ho budeme mít
pokračování ze str. 1
Obnovili jsme třeba městský ples, který se
těšil velkému zájmu, a v roce 2020 v něm
budeme pokračovat. V Horních Datyních
se povedlo obnovit Datyňský krmáš. Připomněli jsme si 50 let od položení základního
kamene pod Společenský dům ve Vratimově a 60 let od otevření Kulturního domu
v Horních Datyních. Pro oživení spolkové
činnosti zpracovala Zájmová a sportovní
komise města změny zásad pro poskytování
dotací pro spolky, které budeme zástupcům
spolků prezentovat na lednové společné
schůzce.
Martin Čech: Podpora sportu, kultury
a společenského života je pro nás prioritní
záležitostí. Jsme si plně vědomi, že spolky
pomáhají udržovat pospolitost všech obyvatel města a jsou nosnou silou společenského dění. Jsem rád, že jsme se shodli se
zastupiteli na navýšení příspěvku na spolkovou činnost z 1350 tisíc v roce 2019 na
1850 tisíc korun. Tyto peníze jsou určeny
jak pro celoroční zájmovou činnost jednotlivých organizací, tak zejména na akce
pro širokou veřejnost. Jako příklad mohu
uvést třeba Vratimovský rockfest nebo už
zmíněný Datyňský krmáš, na kterém se
ruku v ruce podílely všechny spolky působící v této části města.
Na svém posledním loňském zasedání
schválilo zastupitelstvo rozpočet města
na rok 2020. Můžete přiblížit jeho hlavní
body?
Martin Čech: Rozpočet vychází ze základních potřeb města a nejdůležitějších
akcí, které chceme v roce 2020 realizovat.
Předpokládané výdaje jsou vyčísleny částkou téměř 270 milionů korun a jsou vyšší
než předpokládané příjmy, které činí zhruba 175 milionů korun. Schodek je kryt
zůstatkem na běžném účtu z předchozího
roku. To znamená, že město si nebude brát
žádné úvěry, ale využije přebytek 95 milionů korun z předchozích let. Zhruba 57
procent rozpočtu tvoří investiční výdaje,
okolo 40 procent neinvestiční výdaje, čili
náklady na provoz, údržbu a opravy městského majetku a příspěvky příspěvkovým
organizacím. Zbytek, zhruba 1,6 procenta,
půjde na splátky z jistin úvěrů.
David Böhm: Stojí za zmínku, že v rozpočtu jsou přichystány i peníze na tzv. participativní rozpočet, to znamená na akce,
které navrhnou občané. Na tento účel je

vyčleněno půl milionu korun. Jestli se tato
iniciativa rozběhne letos nebo až napřesrok, je ale zatím těžko říct.

důstojné prostory pro výpůjční činnost,
ale i další aktivity, které dnes knihovny
uskutečňují.

Které investiční akce budou letos pro
město nejvýznamnější?
Martin Čech: Největší finanční zatížení bude představovat pokračující výstavba kanalizace v Horních Datyních a části
Vratimova. Další významnou investicí
– pokud se podaří dovést do úspěšného

Právě začínající nový rok má zvláštní číslo 2020. Znamená to pro vás něco?
David Böhm: Je to opravdu zajímavé
číslo. Je to vlastně 20 let od konce milénia,
o kterém se hodně mluvilo a které vyvolávalo velké emoce. Uběhlo to neuvěřitelně
rychle…

Zimní Vratimov.

konce probíhající výběrové řízení a najít
spolehlivého zhotovitele – bude rekonstrukce budovy koupaliště ve sportovním
areálu. To znamená demolice stávajícího
objektu a následné vybudování nové budovy, která by tvořila zázemí pro koupaliště, pro fotbalový klub, pro hřiště s umělým povrchem i pro nějakou pohostinskou
činnost, ať je to restaurace u fotbalového
hřiště nebo bufetové prostory pro koupaliště. Další finanční prostředky by měly jít
na revitalizaci sídlišť, přípravu výstavby
sportovní haly či řešení prostoru kolem
Společenského domu.
David Böhm: Mimo tyto stěžejní cíle
jsou naprojektovány opravy a přesuny
městských knihoven. V první fázi bychom chtěli letos přemístit knihovnu
v Horních Datyních z objektu školky do
bývalé datyňské pošty, kde by získala

Foto: KS

Martin Čech: Když jsem četl někde
v 80. letech vědecko-fantastickou literaturu, byla to pro mne vzdálená budoucnost.
Pak přišlo milénium, teď máme rok 2020.
Stále je to ale jenom číslo. Důležité je, jak
my si prožíváme ty svoje životy. V podstatě jak si ten život uděláme, takový ho
budeme mít.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko Vratimov
Podrobnosti na téma rozpočtu
města Vratimova na rok 2020
najdete na https://www.vratimov.cz/
informace/dokumenty-250-2000-sb/
rozpocet/.

4

Vratimovské noviny

Ze schůze Rady města a zasedání
Zastupitelstva města Vratimova
Dne 21. listopadu 2019 rada města mimo jiné:
• schválila cenovou přílohu platnou od 1. ledna 2020 ke
Smlouvě o sběru, odvozu a zneškodnění komunálních odpadů,
• rozhodla, že v souběhu s ručně psanou Kronikou města
Vratimova bude s účinností od roku 2018 kronika města
psána v elektronické podobě,
• schválila poskytnutí peněžitého daru spolku Oddíl stolního
tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov.
Dne 4. prosince 2019 zastupitelstvo města pak také:
• schválilo Rozpočet města Vratimova na rok 2020,
• schválilo Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1. až 9. měsíc roku 2019,
• schválilo Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města
Vratimova,
• vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o nočním klidu,
• schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Vratimova č.
2/2019 o místních poplatcích s účinností od 1. ledna 2020,
• schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
na období let 2020–2029.
Celý zápis ze zasedání Zastupitelstva města Vratimova najdete na www.vratimov.cz
Bc. Martin Čech – starosta

POZVÁNKA
Setkání se spolky, sdruženími a kluby

6. ledna 2020 od 17 hodin
Velká zasedací místnost MěÚ Vratimov
(3. patro, dveře č. 16)
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.
Hlavním tématem bude prezentace nových zásad pro
poskytování dotací.
Další témata:
• představení jednotlivých spolků, jejich činnost
v roce 2019 a plán na rok 2020,
• prostor k navázání spolupráce mezi jednotlivými
spolky podle jejich potřeb a možností.
Bc. David Böhm, místostarosta

leden 2020

S logem svého města
Město Vratimov rozšiřuje nabídku propagačních materiálů, které si můžete zakoupit v pokladně Kulturního střediska Vratimov během pokladních hodin (pondělí až čtvrtek
od 8 do 17 hodin, pátek od 8 do 14 hodin) a ve Vratimovské
galerii v její otevírací době (středa a čtvrtek od 16 do 19 hodin a před jednotlivými pořady – kino, divadlo a další).
Celou aktuální nabídku najdete na webu města https://www.
vratimov.cz/mesto/o-meste/reklamni-predmety/.
Bc. David Böhm, místostarosta

K novinkám patří manikúra, souprava na víno, reflexní pásek, silikonový náramek a parkovací hodiny.
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 41,10 Kč bez daně z přidané hodnoty
(DPH), včetně 15% DPH pak 47,27 Kč. Za metr krychlový
odvedené vody (stočné) zaplatíme bez DPH 36,51 Kč, s 15%
DPH 41,99 Kč.
„Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po
prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2020, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů
mezi odběratelem a dodavatelem,“ upřesnila Halina Studničková.
(red)

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. ledna 2020.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Dotazník zájmu občanů o kompostéry zdarma II
Po úspěšné první vlně akce „kompostéry pro občany zdarma“ hodlá město Vratimov podat žádost do 122. výzvy vypsané v roce
2020 operačním programem Životní prostředí v rámci prioritní osy 3 na zakoupení dalších kompostérů pro občany města Vratimova.
Jednalo by se o kompostéry typu JRK (pravděpodobně 900 premium). Kompostéry by byly, v případě úspěšného získání dotačního
titulu, k dispozici zřejmě až v roce 2021.
Vlastnoručně podepsaný dotazník je zároveň závaznou objednávkou 1 kusu kompostéru. O kompostér mohou zažádat i občané,
kteří obdrželi kompostér v první vlně v roce 2019, ovšem s preferencí občanů, jež kompostér ještě neobdrželi. Počet přijatých dotazníků bude podkladem pro požadované množství kompostérů v žádosti o dotaci.
Vyplněný dotazník můžete v termínu do 28. února 2020 odevzdat v kanceláři č. 10 Městského úřadu Vratimov, zaslat na adresu
Městský úřad Vratimov, odbor VaŽP, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov, vložit do schránky označené nápisem Náměty a připomínky občanů, která se nachází v přízemí budovy městského úřadu, případně naskenovaný zaslat mailem na adresu: baran.meu@
vratimov.cz.
Mgr. Roman Baran, odbor VaŽP

Já, níže podepsaný, mám zájem o kompostér zdarma
Obdržel jsem kompostér v roce 2019

Ano 



Ne 

Jméno příjmení: ............................................................................................................................................................................
Adresa: ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Tel.: ......................................................................................
E-mail: ..................................................................................
Datum: ...................................................................................



Upozornění
V nedávné době byla pro občany našeho města zavedena nová služba – sběr jedlých olejů a tuků. Použité potravinářské oleje a tuky musí být v pevných obalech,
nejlépe v PET lahvích nebo uzavíratelných tetrapakových obalech. Tyto je pak možno
odevzdat do speciálních nádob zelené barvy, označených nálepkou SBĚR JEDLÝCH
OLEJŮ A TUKŮ. Jedna tato nádoba je na stanovišti separací U Společenského domu
ve Vratimově, druhá na stanovišti separací u Kulturního domu v Horních Datyních.
Přestože nádoby jsou řádně a viditelně označeny
a proběhla osvěta, co do
nádob ukládat, někteří
občané sběr této tříděné
komodity znehodnocují
a dělají si z nádob odpadkové koše – viz foto pohledu do nádoby pro sběr
jedlých olejů a tuků u
Kulturního domu v Horních Datyních. Opakovaně proto upozorňujeme,
že tyto speciální nádoby
slouží pouze pro odkládání použitých potravinářských olejů a tuků.
Takový odpad do nádob na sběr jedlých olejů a tuků rozhodně
RNDr. Ivana Hranická
nepatří!
Foto: MěÚ
odbor VaŽP

Vlastnoruční podpis

Ohlédnutí
za rokem 2019
Stojíme na prahu nového roku s magickým číslem 2020. Můžeme se proto pozastavit a zhodnotit rok 2019. Pro
Svaz tělesně postižených Vratimov to
byl rok bohatý na volnočasové prožitky a krásné zážitky. Členové se mohli
zúčastnit celkem 15 akcí, které pro ně
připravil výbor STP na poli kulturním,
sportovním, vzdělávacím, poznávacím
či společenském.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají
ať už finančně nebo dobrou radou. Bez
jejich pomoci bychom museli omezit
mnoho našich aktivit. Děkujeme také
všem členům za účast na akcích a podporu. Moc si toho vážíme.
Začíná rok 2020. Za výbor Svazu tělesně postižených ve Vratimově přeji
všem členům pořádnou porci zdraví,
velkou dávku radosti ze života, kopec
optimismu, libovolné množství štěstí
a 366 krásných dnů v roce 2020.
Předsedkyně Svazu tělesně postižených
Dája Slívová
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Vítání občánků v roce 2020
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
poskytují souhlas se zpracováním osobních údajů MěÚ Vratimov
(datum narození a adresa trvalého pobytu).

leden 2020

Městský
VRATIMOV
V
VR
RATIMOV
MO
MOV
O

PLES

VRATIMOV

Termíny obřadů v roce 2020:
Vratimov:
7. března, 6. června, 5. září, 5. prosince
Horní Datyně: 30. května, 5. prosince
Telefonické objednávky: 595 705 925 – matrika
Osobně: MěÚ Vratimov, 1. p., dv. č. 1 – matrika
Objednávky e-mailem: obstova.meu@vratimov.cz
Uzávěrka přihlášek je nejpozději sedm dnů před konáním obřadu!

Několik informací k obřadům
Město Vratimov provádí obřady vítání občánků bez poplatku,
a to pro děti maximálně do stáří jednoho roku. Obřady se konají
vždy v sobotu v dopoledních hodinách, o době konání jsou rodiče
informování pozvánkou. Fotografování dětí je možné vlastním
fotoaparátem přímo v obřadní síni, profesionální snímky lze objednat u přítomného fotografa Petra Šlachty. Rodiče obdrží pro
své dítě kromě dárečku také pamětní knížku. V případě, že se
z důvodu nemoci nebudou moci rodiče se svým dítětem obřadu
zúčastnit, prosíme o telefonické odhlášení na čísle: 595 705 925
nebo na e-mailové adrese: obstova.meu@vratimov.cz.
Marie Obstová
Jaromíra Maulerová
Bc. Alena Knyblová
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Prodej vstupenek od 6. ledna v sekretariátu MěÚ Vratimov
Tel.: 595 705 953

Hezká oslava a důstojný
vstup do života. Tak hodnotí
tradiční vítání občánků dospělá část jeho účastníků. To zatím poslední se uskutečnilo jak
ve Vratimově, tak v Horních
Datyních v sobotu 7. prosince.
Celkem jsme za loňský rok přivítali 39 malých občánků (22
chlapců a 17 děvčátek), z toho
27 ve Vratimově a 12 v Horních Datyních.
(red)

Ve Vratimově se úkolu hostitelky
zhostila městská zastupitelka Lenka Kašičková.

V Horních Datyních uvítal nové občánky starosta města Martin Čech.

Foto: MěÚ

leden 2020
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Pro radost našim seniorům
Také loni děti z Dětského zastupitelstva města Vratimova nezapomněly na vratimovské seniory a přišly je 5. prosince navštívit
do domu s pečovatelskou službou. Bylo úchvatné sledovat, jak
pěkné balíčky si připravily, jak potěšily dříve narozené svou milou návštěvou a jakou radost jim udělaly připravenými krásnými
básničkami.
Tímto bych jim chtěla za naše seniory ze srdce poděkovat a popřát všechno nejlepší, hodně úspěchů a radosti do nového roku
2020.
Iveta Kaňáková
sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby
odbor sociálně-správní

Členové dětského zastupitelstva při mikulášské návštěvě domu s pečovatelskou službou.
Foto: MěÚ
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Vánoční balíčky
pro vratimovské seniory
Zástupci města Vratimova předali v prosinci 2019 vánoční
balíčky bývalým občanům Vratimova a Horních Datyň, kteří
jsou nyní umístěni v pobytových sociálních službách domovů pro seniory, a to na území měst Ostravy, Karviné, Frýdku-Místku a v dalších městech v Moravskoslezském kraji.

Navštívili jsme tyto domovy pro seniory:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamenec – Slezská Ostrava
Magnolie – Ostrava-Vítkovice
Sluníčko – Ostrava-Vítkovice
Korýtko – Ostrava-Zábřeh
Čujkovova – Ostrava-Zábřeh
Slunečnice – Ostrava-Poruba
Na Výminku – Ostrava-Zábřeh
Dům pokojného stáří u P. Marie Frýdecké – Frýdek-Místek
Středisko sociálních služeb – Frýdlant nad Ostravicí
Medela – péče o seniory – Ostravice
Charitní dům pro seniory – Hnojník
Slezská diakonie SAREPTA – Komorní Lhotka
Senior domov Pohoda – Český Těšín
Senior domov Pohoda – Jablunkov
Domov pro seniory Slezská Humanita – Karviná
Senecura – Havířov
Charitní dům sv. Václava – Ostrava-Heřmanice

Všem bývalým občanům našeho města jsme popřáli krásné
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a všechno nejlepší v roce 2020.
Iveta Kaňáková, DiS.
sociální pracovnice

Do nového roku 2020 vám všem přejeme hodně lásky, zdraví,
spokojenosti a osobních a pracovních úspěchů a budeme se těšit
na další spolupráci.
Kolektiv zaměstnanců pečovatelské služby města Vratimova

Místostarosta David Böhm při návštěvě vratimovské seniorky žijící
v domově pro seniory v Ostravě.
Foto: MěÚ
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Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení první, lednové
Leden, jeden ze zimních měsíců, dny
jsou krátké a brzy se stmívá, stromy jsou
bez listů a odpočívají. Člověk v tomto období díky včasné tmě raději sáhne po dobré
knize než po procházce potemnělým městem. Pro zpestření zšeřelého večera přesto
přijměte prosím alespoň malou vycházku
imaginární, nenáročnou.
Naši pouť bychom započali ve Vratimově v ulici s dlouhým názvem U Společenského domu. Prošli bychom ulicí dozadu
za panelové domy a výjimečně vstoupili
na trávník, snad mu těch pár šlépějí navíc
v zimním období neublíží. A zde by bylo
naše první zastavení. Čeká nás tady jeden
ze čtyř vratimovských památných stromů.
Vztah lidí a stromů je vztahem starým
jako lidstvo samo. Stromy byly od nepaměti lidmi uctívány, velebeny i chráněny. Nevíme, zda prapříčinou této úcty je společný
kus evoluční cesty, ochrana poskytovaná
stromy lidem, obdiv k jejich mohutnosti
a dlouhověkosti či jen jejich prostá harmonie a krása. Nejspíše to bude od všeho
kousek. Jisté ale je, že tak jak pro mnohého
Vratimovský památný strom Dub tolerance.
jsou stromy symbolem života a objektem
úcty, pro některé jsou naopak jen samozřej- vzrůstem, stářím nebo tvoří krajinnou domou součástí jejich prostředí a příliš je ne- minantu či přispívají ke krajinnému rázu.
vnímají. Možná proto není na škodu poroz- Mohou také doprovázet kulturní památhlédnout se a připomenout si, kolem koho ku nebo upomínat na určitou historickou
denně při poklusu do práce či vyběhnutí za událost nebo pověst. Památné stromy se
nákupy chodíme, koho denně míjíme a po- vyhlašují v souladu se zákonem o ochraně
tkáváme. Vždyť u spousty stromů neznáme přírody a krajiny. Cílem vyhlášení památných stromů je zvýšená ochraani jejich jméno, ani původ,
na těchto mimořádně cenných
který často dýchá exotikou
dřevin před škodlivými vlivy
vzdálených krajin. Přesto jsou
z okolí. Při vyhlášení památnéstromy našimi sousedy, i když
ho stromu je možno definovat
mlčenlivými a hovořícími jen
ochranné pásmo individuálně
svou krásou, a sousedy je přece
dle potřeb jednotlivého stromu.
dobré znát. A proto – seznamte
Pokud tak není stanoveno, má
se, prosím: Majestátný velikán
každý památný strom ze zákoza panelovými domy nese poena ochranné pásmo ve tvaru
tické jméno Dub tolerance.
kruhu o poloměru rovnému deZa své jméno vděčí toleransetinásobku průměru kmene ve
ci, že nechává ve svém stínu žít
výšce 130 cm nad zemí, v jedrobnou třešeň. Básník by při
hož středu je památný strom.
pohledu na spojení těchto dvou
V tomto ochranném pásmu
dřevin jistě našel slova o lásce.
Musí se mít přece rádi, když Obrázek listu dubu letního není povolena žádná pro strom
škodlivá činnost (např. výstavmohutný dub, který již dávno z encyklopedie.
mohl útlou třešeň udusit, něžně k ní sklání ba, terénní úpravy, odvodňování, chemizasvé větve tak, že budí dojem, že ji chrání, ce apod.).
Náš památný strom Dub tolerance byl
a třešeň po jeho boku ničím nestrádá, ani
nedostatkem světla, ani živin a krásně se vyhlášen za památný v roce 2006. Jeho
výška je 19 m, obvod kmene 290 cm a stájim tak oběma žije.
Označení „památný strom“ nesou v Čes- ří se odhaduje na 170 let, takže ledacos již
ké republice mimořádně významné stro- pamatuje. Jedná se o dub letní, latinsky
my, které jsou zvláštní svým vzezřením, Quercus robur L., česky zvaný též křeme-

Foto: MěÚ

lák. Přirozeně se vyskytuje v Evropě, Malé
Asii, na Kavkaze a dokonce v i v některých
lokalitách severní Afriky. Dub letní snáší
téměř jakoukoliv půdu včetně písčité, daří
se mu i na vlhkých hlinitých půdách. Má
hluboké kořeny, které mohou dosáhnout až
ke spodní vodě, proto bývá častěji zasažen
bleskem než jiné stromy. Je ale mimořádně
odolný proti větru a lépe snáší výkyvy počasí než dub zimní. Dub letní může dorůst
výšky až 45 metrů. Roste velmi pomalu
a zralého věku dosahuje až ve 100 letech,
zato je velmi dlouhověký a může se dožít
i 2000 let. Za nejstarší žijící dub České republiky je považovaný Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou, jehož věk dendrochronologická metoda určila na více než 1000
let. S obvodem kmene 1010 cm je zároveň
i naším nejmohutnějším žijícím dubem letním. Pro zajímavost – tento Žižkův dub se
v roce 2019 zúčastnil finále soutěže Strom
roku a umístil se na druhém místě.
Vraťme se ale k našemu velikánovi, který je mohutností obrovský, věkem ještě
velmi mladý, a naši virtuální procházku
ukončeme přáním, ať se Dubu tolerance
daří ještě mnoho, mnoho dalších stovek let.
V naší příští, únorové procházce se podíváme za jeho příbuzným, a sice křížencem
dubu letního a zimního.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

leden 2020
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Charitní Tříkrálová sbírka 2020
Možná jste je už potkali. Tříkráloví koledníci, kteří se snaží vykoledovat trochu peněz na dobročinné aktivity pro lidi v nouzi
provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra, vyšli
letos do prochladlých ulic už v prvních dnech nového roku a ko-

ledovat budou do 14. ledna. Loni se jim podařilo shromáždit na
území Vratimova a Horních Datyň částku 37 194 korun. O tom,
jak dopadnou letos při jubilejním 20. ročníku Tříkrálové sbírky,
rozhodnete vy.
(red)

Akce Domu dětí a mládeže
Dětský karneval
V sobotu 11. ledna od 15:30 hodin začíná v sále DDM Vratimov karneval pro
nejmenší děti ve věku 2–6 let. Akce plná
soutěží, tance a „řádění“ v maskách.
Předprodej vstupenek od 3. do 9. ledna
2020 nebo do zaplnění sálu v recepci
DDM Vratimov.
Bližší informace:
Klára Pastorková, 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Pololetní prázdniny
Během pátečních pololetních prázdnin
31. ledna od 8 do 15:30 hodin připravujeme pro děti návštěvu HopJump centra
v Ostravě. Přihlášení a platba do 21. ledna.
Bližší informace:

Městská

knihovna
VRATIMOV

Bc. Marcela Macurová, 739 201 077,
m.macurova@ddmvratimov.cz.

vých stránkách Domu dětí a mládeže
www.ddmvratimov.cz.

Jarňáky – příměstský tábor

Do roku 2020 přejeme všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať v Domečku
zapomenete na svoje starosti. Vzděláním, sportem, tvořením vyplníte svůj čas,
Domeček je tady pro každého z vás.
Kolektiv DDM Vratimov

V termínu jarních prázdnin od 10. do
14. února pořádáme pro děti ve věku od
7–10 let příměstský tábor plný aktivit,
soutěží a her. Navštívíme společně zajímavá místa, čeká nás bazén a spousta
různých her. Přihlášení a platba do 28.
ledna. V případě menšího počtu účastníků než 10 se tábor nekoná.
Bližší informace:
Klára Pastorková, 607 516 197,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

LDT 2020
Nabídka letních dětských táborů na rok
2020 bude zveřejněna 6. ledna na webo-

Městská knihovna informuje

Šestý ročník čtenářské soutěže Lovci perel je úspěšně za námi. Hry se zúčastnilo celkem 30 dětských čtenářů.
S nejvyšším počtem přečtených knih se
postavily na pomyslné stupně vítězů tři
čtenářky, které přečetly 33, 25 a 15 knih
a odpověděly na povinné i nepovinné
otázky v herních knihách. Za zodpovězené povinné otázky získaly perličku a za
nepovinné herní peníze, tzv. moriony.
Naspořené moriony mohli čtenáři vyměnit v bazárku v době od 9. do 20. prosince 2019 za drobné odměny. Děkujeme
všem zúčastněným čtenářům 6. ročníku
hry Lovci perel a budeme rádi, když se
zúčastníte 7. ročníku, který začne 2. ledna 2020.

Snímek z akce S knížkou do života (Bookstart),
která se konala 13. prosince 2019 pod názvem
Čekání na sněhové vločky.
Foto: KS

Výstava

Nejbližší akce

Srdečně zveme na minivýstavu Ilustrovaný svět pohádek pro společné čtení. Výstavu ilustrátorky Petry Oringle
Řehové a autorky pohádek Aleny Vorlíčkové můžete zhlédnout v chodbičce
knihovny do 31. ledna 2020.

Místní knihovna
Horní Datyně
informuje
Zveme vás na výstavu s názvem Osobní a nákladní doprava v Horních Datyních, kterou připravil pan Vladimír Kuchař. Výstava potrvá od 13. ledna do 27.
dubna a můžete ji zhlédnout v půjčovní
době – v pondělí od 14 do 17 hodin.

• S knížkou do života – Bookstart –
21. února.
• Čteme s nečtenáři – akce pro rodiče
s dětmi do 6 let – 3. března.
• Noc s Andersenem – 27. až 28. března.

Vážení čtenáři, přejeme vám krásný
a úspěšný rok 2020.
Marika Zajíčková a kolektiv pracovnic
Městské knihovny Vratimov
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Vytvoř si svého odpadouše!
Zažít hodinu výtvarné výchovy v prostředí zcela odlišném než je běžná školní třída,
za tímto účelem navštívili žáci
7. A třídy ZŠ Masarykovo náměstí loni 26. listopadu Galerii
výtvarného umění v Ostravě.
Cílem bylo získat zkušenosti,
které se schovávají v pojmech
kontakt s uměleckým dílem,
komunikace, inspirace, informace, vlastní tvorba, orientace,
poznání, zážitek, akce, radost.
Pomáhaly jim při tom lektorky,

s nimiž žáci plnili dva programy, které si sami vybrali z nabídky galerie.
V rámci prvního s názvem
Vytvoř svého odpadouše! se
snažili dostat pod kůži umělci, který vytváří digitální tisky
plné znaků, hesel a textů k ekologickým tématům. V reakci
na tuto výzvu pak žáci vytvořili v rámci tvůrčí části programu
objekt ze zbytků látek, záclon,
sáčků a kousků PET lahví. Objasnili si při tom termíny ob-

Vratimovští žáci v Galerii výtvarného umění v Ostravě.

jekt, odpad, tvoření, umění či
upcyklace a přesvědčili se, že
i z odpalu je možné vytvořit
umělecké dílo. K danému tématu mohli zhlédnout výstavu
Rudolfa Sikory pod poněkud
strašidelným názvem Konec
Světa. Jedná se o ekologický
komiks.
Druhý program nesl název Podmaň si hmotu. V jeho
rámci žáci nahlédli pod závoj
umělcovy sochařské tvorby
a odhalili příčinu zlomu v jeho

uměleckém snažení. Seznámili
se s významnými uměleckými
směry, které ho ovlivnily, a nechali se jimi inspirovat. Vyzkoušeli si zde vnímání, spolupráci, pohyb, tvorbu sochy,
stylizaci. Autorem soch pro
tuto část výstavy byl sochař
Otto Gutfreund, který expozicí
nazvanou Bod zlomu vyjádřil
svou otřesnou zkušenost s první světovou válkou.
Za ZŠ Masarykovo náměstí
Mgr. Nelly Kavalová

Jedním z cílů návštěvy v galerii je inspirovat žáky k vlastní tvorbě.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

Se školními čerty nebyly žerty
Jednou z tradic, kterou se naše škola připojuje k adventním zvykům, je nadělování se svatým Mikulášem, s anděly i čerty. I letos
se tohoto úkolu ujali nejstarší žáci ZŠ Masarykovo náměstí – žáci
9. tříd. Sladké perníčky byly již tradičně zakoupeny z prostředků
KRPŠ.
Hlavní postavou nadělování byl samozřejmě svatý Mikuláš, který také v tomto roce neúnavně přesvědčoval děti, aby se polepšily
a začaly hned na místě zpíváním písničky nebo recitací básničky.
Role Mikuláše se letos trpělivě zhostil Vašek Mojžíšek z 9. A,
který si pro tento den vypůjčil z pekla Knihu hříchů a četl z ní
jména zlobivých dětí, jež dostaly úkol navíc. V plnění úkolů dětem
ochotně pomáhali rozkošní andělíčci, občas museli rázně zakročit
i čerti. V některých třídách měly děti pro anděly a čerty připravený
program, v ostatních jim musely pomoci přítomné učitelky.
Nakonec svatý Mikuláš se svým doprovodem splnil svůj úkol
a všichni žáci slíbili, že se polepší, přestanou zlobit a budou dělat radost svým rodičům. Přejeme všem rodičům našich žáků, aby
jejich děti dodržely, co při nadělování slíbily, co nejdéle, nejlépe
po celý nový rok 2020, ve kterém jim přejeme hodně zdraví, štěstí
i lásky.
Třídní učitelka čertů a andělů z 9. B třídy Deváťáci z „dolní“ školy se na začátku prosince převtělili v čerty
Mgr. Pavlína Kožušníková a andělíčky, nechyběl ani svatý Mikuláš.
ZŠ Masarykovo náměstí
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí, Pavlína Kožušníková
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Modlitba pro Martu ve škole
Mezinárodní den studentstva, který připadá na 17. listopad, je jediným svátkem, který
se slaví po celém světě a jehož
původ má počátek v českých
zemích. Připomínáme si jím
uzavření vysokých škol, které
následovalo po studentských
demonstracích proti nacistům
na podzim roku 1939. O padesát let později se při vzpomínkové studentské akci spustila
vlna demonstrací a protestních
akcí, které nakonec vedly k
pádu komunismu. Dnes tento
mezník označujeme jako „sametovou revoluci“.
Události z roku 1939 jsou pro
dnešní žáky snadno pochopitelné. Naši lidé kladli odpor proti
německým okupantům a ti rázně odpověděli. Ovšem v popisu
revolučních dní v roce 1989 se
objevuje spousta neznámých
jmen, pojmů i souvislostí, ve
kterých se žáci základní školy
ztrácí. Aby se v listopadovém
dění lépe zorientovali, připravily pro ně vyučující dějepisu v ZŠ Masarykovo náměstí
projekt s názvem Listopadová
výročí.
Akce probíhala o přestávkách na pěti stanovištích ve

Žáci ZŠ Masarykovo náměstí se seznamují s atmosférou a osobnostmi „sametové revoluce“ 1989.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí, Jan Šebesta

středu 27. listopadu, tedy přesně 30 let od generální stávky,
ve které se většina pracujících
připojila ke studentům a rozhodla tak o pádu komunismu
v Československu. Děti si
mohly připomenout chronologickou posloupnost historických události v roce 1939 a na
mapce zaznačit trasu studentů
při demonstraci 17. listopadu
1989. Pokoušely se také přiřadit k fotografiím nejznámějších
tváří z roku 1989 správná jména, vyrobit si placku s nápisem
OF a zazpívat hymnu sametové
revoluce Modlitba pro Martu.

Žáci se o projekt aktivně zajímali a na jednotlivých stanovištích se ochotně zapojovali
do úkolů, při jejichž plnění
jim pomáhaly nejen učitelky
dějepisu Irena Velčovská, Miriam Kludková a Pavlína Kožušníková, ale i někteří ostatní
vyučující, kteří vzpomínali
a vyprávěli jim své osobní zkušenosti. Atmosféru doplnily
transparenty se skutečnými revolučními hesly z roku 1989,
které připravili žáci 9. B a vyzdobili jimi stěny chodby v 1.
patře školní budovy, kde akce
probíhala.

Žáci se v průběhu projektu
jistě nedozvěděli vše o pohnuté historii listopadových dní
v roce 1939 a 1989, ale podle
jejich zájmu a množství otázek, které kladli učitelům, jsme
v nich vzbudili zájem dozvědět
se o událostech, které podstatným způsobem změnily dějiny naší země ve 20. století,
více. Přejme jim, aby se mohli
o tomto zápase jen učit ve škole a nemuseli i oni za svobodu
a demokracii znovu bojovat.
Za organizátory Mgr. Pavlína
Kožušníková
ZŠ Masarykovo náměstí

Mateřská škola a její prezentace
na konferenci Skutečně zdravá škola
Mateřská škola ve Vratimově je zaměřena na environmentální oblast, úspěšně
pracuje a je propojena v několika projektech. Skutečně zdravá škola je komplexní
celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání
o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily,
dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud
jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat
ke zdravému, úspěšnému a udržitelnému
životu.
Každým rokem probíhá v listopadu
v Praze konference Skutečně zdravá škola. V roce 2018 jsme na této konferenci
obdrželi bronzový certifikát za úspěšné
naplnění kritérií v programu, za podílení
se na zásadních změnách v oblasti kvality a udržitelnosti školního stravování
a vzdělávání o něm.

Simona Gajdová při loňské prezentaci úspěchů vratimovské mateřské školy.
Foto: MŠ Vratimov

V loňském roce jsme přijali nabídku
a na konferenci jsem představila naši
mateřskou školu jako příklad dobré praxe v oblasti angažování rodičů do aktivit
Skutečně zdravé školy – Zdravé oslavy
bez sladkostí.
Loni v lednu jsme požádali rodiče ve
všech třídách naší MŠ o spolupráci při
pořádání oslav narozenin a svátků dětí ve
zdravějším stylu formou ovoce, zeleniny,
sušeného ovoce. Díky zdravému mlsaní
snižujeme u dětí množství cukru ve stravě a vytváříme základy zdravého životního stylu. Prezentace našich aktivit byla
úspěšná a věřím, že pro mnohé účastníky
inspirativní.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům
za spolupráci a ochotu při přípravě zdravých oslav svých dětí bez sladkostí.
Bc. Simona Gajdová
MŠ Vratimov
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Ježečci a Datlíci a jejich ekologické aktivity
MŠ ve Vratimově pokračuje
ve školním roce 2019/2020 ve
svých ekologických aktivitách.
Je zapojena do Mezinárodního
programu Ekoškola, který koordinuje vzdělávací centrum
Tereza. Tématy, kterými se
malí ekologové ve svých činnostech zabývají, jsou tento
školní rok Voda a Prostředí.
Datlíci dostali pozvání od
svých kamarádů Ježečků k návštěvě ZŠ Datyňská. Ti měli
pro nás pod vedením Mgr.
Lenky Kičmerové připravené pokusy z kufříku Ecolabbox – školní Kit 7219 – (Malá
přenosná laboratoř). Děti byly
rozděleny do několika skupin,
kde zkoušely filtraci pomocí
filtračního papíru. Zkoumaly,
která ze tří přefiltrovaných kapalin bude nejčistší. Na výběr
měli ze tří látek. První byl síran
měďnatý neboli skalice modrá,
kterou děti poznaly, protože se

Malí vědátoři se učí poznávat a chránit přírodu a životní prostředí.
Foto: MŠ Vratimov

přidává do bazénů a má modrou barvu. Druhou zkoumanou
látkou bylo černé živočišné uhlí
a poslední manganistan draselný neboli hypermangan, který

je zbarvený fialově. Za pomoci
dospělých děti nalévaly chemické látky rozmíchané s vodou a trpělivě čekaly, kterou ze
zředěných látek nejvíce zadrží

filtrační papír. K překvapení
většiny nejčistší přefiltrovaná
voda byla z živočišného uhlí.
Z tohoto důvodu se aktivní uhlí
používá i k čištění odpadních
vod v kanalizaci, o čem nás poučila Mgr. Lenka Kičmerová.
Než se děti rozloučily, mohly si prohlédnout pomocí lupy
různý hmyz zalisovaný do
pryskyřice a pod mikroskopem
zkoumat části včely (žihadlo,
křídlo a kusadla). Na rozloučenou Datlíci předali svým kamarádům Ježečkům papír namalovaný zvláštní metodou pomoci
holicí pěny, z kterého si mohou
vystřihnout kapičku vody. Od
učitelky pak všechny děti dostaly zdravou odměnu v podobě
sušeného ovoce.
Děkujeme za hezky strávené
a poučné odpoledne.
Martina Slavíková,
MŠ Vratimov
Bc. Lenka Baštinská, rodič

Vratimovský fotbal oslavil výročí
Byla léta lepší, byla léta horší. Fotbal ve
Vratimově ale stále žije a nabízí klukům,
těm malým i těm, jejichž skráně už zdobí
šediny, možnost sportovního vyžití, soutěžení i zábavy v kruhu přátel a kamarádů.
A perspektivu má i do dalších let. To díky
dětem, mládeži a především zaníceným fanouškům a činovníkům, kteří jsou ochotni
se pro svůj oblíbený sport obětovat a věnovat mu spoustu sil a volného času.
Hravé jádro současného vratimovského fotbalu.

Jaká by to byla oslava výročí bez narozeninového dortu…

Asi v takovém duchu se nesly oslavy 90
let vratimovského fotbalu, které se uskutečnily v sobotu 23. listopadu 2019 na
hřišti fotbalového klubu FC Vratimov. Za
krásného počasí se na trávníku představili
všichni vratimovští hráči – od těch nejmenších, přes žáky hrající v kategoriích U9,
U11 a U13, členy aktuálních mužských
mančaftů, až po fotbalové veterány, kteří
se angažují v týmu starých gard. A protože se hrálo hlavně na krásu a spoustu
gólů, mohla srdce četných fanoušků plesat
a lidé, kteří prošli klubem, mohli v příjemné atmosféře vzpomínat.
K hezkému průběhu oslav přispěla navíc
nabídka mimořádných výročních upomínkových předmětů, mezi nimiž kralovala
nová publikace mapující vývoj vratimovského fotbalového klubu od dob jeho založení a jeho největší úspěchy.

Foto: FC Vratimov

„Závěrem celé akce se všichni hráči, ať
už bývalí či současní, včetně pozvaných
hostů zúčastnili oslav v restauraci, ve které
jsme si mohli všichni společně užít večera
a důstojně zavzpomínat,“ doplnil předseda
FC Vratimov Tomáš Klejnot.
Ten poděkoval za podporu a pomoc při
zajišťování potřeb klubu zástupcům města,
sponzorů a Městského fotbalového svazu
Ostrava. „Věřím, že díky těmto lidem, ale
také hráčům, trenérům, rodičům a fanouškům se klub dostal z nejhoršího a bude
tady ještě mnoho a mnoho let,“ vyjádřil
přání Tomáš Klejnot.
Zvláštní poděkování patří hlavnímu organizátorovi oslav Tomáši Klejnotovi,
dále pak Davidu Huserovi, Vladanu Pražákovi, Martinu Lérovi a Romanu Gelnerovi, kteří se velkou měrou zasloužili o jejich
zdárný průběh.
(red)
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Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).
Dlouhodobé soutěže stolních tenistů mají za sebou první část,
jsou tedy, podobně jako je tomu u fotbalistů, v polovině. Naši
muži bohužel prohráli venku důležitá utkání proti Bolaticím 2:10
a Jeseníku 6:10, což je poslalo do spodních pater tabulky. Především prohra v Jeseníku mrzí, ale vratimovští se neuměli nad
loňským druholigovým týmem v koncovkách prosadit.
Navíc se nedokázali přizpůsobit tamější bouřlivé divácké kulise, neboť stolní tenis je v tomto lázeňském městečku velice populárním sportem.

Aktuální ligová tabulka po 1. polovině:
1. KST Nový Jičín

11

9

1

1

101:58

30

2. TTC Frýdlant

11

8

1

2

101:56

28

3. TTC Ostrava-Poruba

11

7

3

1

101:69

28

4. DDM Valašské Meziříčí

11

6

2

3

94:79

25

5. TJ Ostrava KST

11

6

1

4

84:71

24

6. TTC Bolatice

11

5

2

4

90:75

23

7. SK Přerov

11

5

1

5

79:80

22

8. TTC Siko Orlová

11

4

3

4

94:81

22

9. SK Svinov

11

3

0

8

61:96

17

10. KST Jeseník

11

2

0

9

48:104 15

11

2

0

9

53:101 15

11

2

0

9

65:101 15

11.

TTC MG Odra GAS
Vratimov

12. TJ Sokol Olomouc

„A“ družstvo oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Příští utkání odehraje TTC MG Odra GAS Vratimov v roce
2020 sice doma, ale hned proti lídrům soutěže, tedy oddílům
z Frýdlantu a Nového Jičína. Naštěstí klíčové zápasy proti Svinovu a již zmiňovanému Jeseníku odehraje Vratimov na závěr ligy
také doma.
Jinak v sobotu 14. prosince 2019, již po uzávěrce lednového čísla Vratimovských novin, proběhl v tenisové herně tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenisu registrovaných i neregistrovaných žáků
a potom stejně populární turnaj mužů. Vítěze a výsledky turnaje
přineseme v únorovém čísle VN.
Ing. Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

Přípravka bojovala na Slovensku
Vratimovská fotbalová přípravka se zúčastnila poslední listopadovou sobotu mezinárodního turnaje pro ročníky 2011 v slovenské Korni. „V krásném areálu zastřešené haly
s umělou trávou naši kluci statečně bojovali
a po postupu ze skupiny nakonec uhráli pěkné 6. místo z 10 týmů. V našem družstvu jsme
měli kluky ročníku 2012 či dokonce 2013
a byli jsme tak věkově jedni z nejmladších.
Velký dík patří všem hráčům a také rodičům
za podporu,“ zhodnotili výsledek klání trenéři Radim Pešek a Tomáš Hrdý.
Přípravka nastoupila ve složení: Matyáš
Pifka, Max Czene, Ondřej Poloch, Kvído
Pytlíček, Matěj Hřebačka, Viktor Mika, Filip
Navrátil a Honza Smetana.
FC Vratimov

Vratimovští hráči se svými trenéry při zahájení turnaje v slovenské Korni.

Foto: FC Vratimov
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Rozsvícení na jedničku s hvězdičkou
Krásné, nádherné, ba kouzelné. Tak lidé
hodnotili Rozsvícení vánočního stromu
s jarmarkem, kterým Vratimov už tradičně uvítal na sklonku loňského roku období
adventu a přípravy na vánoční svátky.
Program, v jehož rámci vystoupily děti
z vratimovské Základní umělecké školy,
ostravský dětský folklorní soubor Holúbek,
myška Klárka a veverka Terka s pohádkou
O kouzelné vánočce, vratimovský Big
band, soubor Růže draka s fantastickou

Novinkou akce byla stylová zvonička s poštou
pro Ježíška.

ohňovou show a prvorepublikové swingové KAM trio z Frenštátu pod Radhoštěm,
četné atrakce v čele s živým betlémem
s oslíkem Lérem, lamou Laurou a velbloudicí Šimi, vánoční dílničky v režii DDM či
novinky v podobě zvoničky s poštou pro
Ježíška a adventního promítání filmu pod
širým nebem – to vše se náramně povedlo a nevadila ani ta trocha deště, která donutila odpoledne lidi na chvíli roztáhnout
deštníky. Líbil se i jarmark, který nabízel

snad vše, co by si člověk přál dostat pod
vánoční stromek.
Ostatně, úspěch akce vyzdvihl ve svém
projevu k mnohohlavému davu Vratimováků, který zaplnil prostory před Společenským domem, i starosta města Martin
Čech. Po jeho vánočním přání dunivý hlas
zvonu zažehl vánoční stromek na Radničním náměstí a slavnostní ohňostroj. Děkujeme a těšíme se na příště!
(red)

Kulturní program zahájily děti ze Základní
umělecké školy Vratimov.

Vánoční jarmark nabídl širokou škálu vánočního zboží.

Vánoční vystoupení ostravského
folklorního souboru Holúbek.

Přesně v 18 se rozzářil do tmy vratimovský vánoční strom.

Římskokatolická farnost Vratimov

srdečně zve na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
v neděli 5. ledna 2020 v 16 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově.
Účinkují:
Šárka Vrchlabská – varhany, Markéta Hrmelová – trubka,
Petr Vaněk – housle, Chrámová schola Gratias Deo – zpěv.
Slovem provází Dagmar Máchová
Vstupné dobrovolné na potřeby kostela.

dětského

leden 2020
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Kronika města Vratimova, část 95, rok 1947
***
Pro těžkou chorobu oční vzdal jsem se
funkce obecního kronikáře od 1. ledna
1951. Ježto dle platných dosud předpisů
zapisováno bylo do kroniky čtyři roky pozadu, odevzdal jsem koncept zápisů nově
zvolenému kronikáři Rudolfu Kulhánkovi, aby jej po doplnění a úpravě do kroniky zapsal.
Albín Dobeš
***
Usnesením rady místního národního
výboru městyse Vratimova v řádné schůzi dne 10. dubna 1951 konané, byl jsem
pověřen dalším vedením Obecní kroniky
ve smyslu výnosu Ministerstva informací a osvěty ze dne 30. 11. 1950, čís.
62.838/50-I/2, Sbírka oběžníků pro KNV,
poř. čís. 1275/50-II.
Se vší vážností a odpovědností ujímám
se této mně svěřené funkce a budu pokračovati v dalších zápisech do Obecní
kroniky podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí a dle schválených připomínek
M.NV a K.NV.
Zápisy za roky 1947–1950, které byly
mi v konceptu bývalým kronikářem Alb.
Dobešem odevzdány a členy Osvětové rady u MNV projednány, doplněny

a schváleny dne 4. října 1951 jsou zapsány
po mém životopisu.
Stručný životopis
Narodil jsem se 12. dubna 1901 v Nové
Bělé, okres Ostrava. Můj otec byl hutníkem ve Vítkovických železárnách od svého mládí a padl jako vojín v první světové
válce na ruské frontě r. 1916. Matka pocházela z chalupnické rodiny, vedla domácnost a vypomáhala rolníkům při polních a jiných pracích. Měl jsem dva bratry
a jednu sestru. Bratr a sestra zemřeli na
záškrtovou epidemii v roce 1908, takže na
živu mi zůstal jenom jeden bratr.
Školní vzdělání: obecná a 4 třídy měšťanské školy. Vyučen jsem zámečníkem.
V roce 1932–33 absolvoval jsem kurs
obchodních nauk, psaní na stroji. V roce
1936–37 prodělal jsem kurs První pomoci.
V továrně na buničinu (celulosu) ve
Vratimově začal jsem pracovati od dubna r. 1919 na různých odděleních, jelikož
pro mladé vyučené dělníky nebylo k řemeslu místa. Po provedených zkouškách
byl jsem tehdejší správou závodu přeřazen
z provozu do kanceláře a to v druhé polovině roku 1936. Toho času (1951) jsem
pověřen jako vedoucí odbytu a expedice.

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

Dvouletý hospodářský státní plán
Tento rok se započal tím, že byl vládou vyhlášen dvouletý hospodářský státní plán obnovy a výstavby našeho státu,
který byl německými okupanty – fašisty
hospodářsky citelně narušen.
(pokračování příště)
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Jako občan městysu Vratimova jsem od
r. 1934, kdy jsem se oženil s dcerou Leop.
Chlupatého, obuvníka z čísla 254 a od té
doby trvale se ve Vratimově usadil. Dříve bydlel jsem v Hrabůvce a denně dojížděl na kole do zaměstnání ve zdejším
závodě. V Hrabůvce od r. 1919 byl jsem
činným členem dobrovolného hasičstva
a jeho jednatelem přes 9 roků. Jinak jsem
se věnoval svému stálému sebevzdělávání, mám zájem o historii našeho národa
i národů jiných, o dělnické hnutí, rád se
zabývám fotoamaterstvím, miluji přírodu,
ctím svou rodinu, děti, a mám rád všechny lidi dobré vůle. Na vyzvání Krajského
národ. výboru v Ostravě zúčastnil jsem se
kursu školení kronikářů ve dnech 26.–28.
8. 1951 na Hukvaldech.
Rudolf Kulhánek
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leden 2020

Pondělí:

Úterý:

Bosu

Pilates I.

03.02. – 15.06.2020, 1.080 Kč/18 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Velmi oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění
svalů celého těla.

04.02. – 16.06.2020, 1.045 Kč/19 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení
břišních svalů a svalů spodní části zad.

Aerobic mix

Pilates II.

03.02. – 15.06.2020, 1.040 Kč/18 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Intenzivní posilování zaměřeno především na boky,
břicho a zadek.

04.02. – 16.06.2020, 1.045 Kč/19 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení
břišních svalů a svalů spodní části zad.

Relax a jóga

SM systém
(aby záda nebolela)

03.02. – 15.06.2020, 1.040 Kč/18 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Protahování a posilování všech svalových skupin
spojeno s koordinací pohybu a správným dýcháním
při provádění cviků.

Hiit
10.02. – 15.06.2020, 1.040 Kč/18 lekcí
17:30–18:30, velký sál
lektorka: Veronika Szczurová
Vysoce intenzivní intervalový trénink, při kterém se
zvyšuje fyzička i síla zároveň. Cvičení je zaměřeno
na posilování celého těla, ať už se závažím nebo
jen s vahou vlastního těla.

Tabata
10.02. – 15.06.2020, 1.040 Kč/18 lekcí
18:30–19:30, velký sál
lektorka: Veronika Szczurová
Cvičení s 8 sériemi různých cviků na celé tělo
po 8 kolech. Lekce jsou zaměřené na posilování
s vlastním tělem.

04.02. – 16.06.2020, 1.140 Kč/19 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají
potíže s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí
těmto problémům předejít.

Jóga s Luckou
pro začátečníky
04.02. – 16.06.2020, 1.020 Kč/18 lekcí
17:00–18:30, velký sál
lektorka: Lucie Wiejovská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla
a duše, ale také prevenci ve smyslu upevnění
imunity a předcházení nemocí.

Středa:
Relax a jóga
05.02. – 10.06.2020, 1.040 Kč/18 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Lenka Valigurová
Protahování a posilování všech svalových skupin
spojeno s koordinací pohybu a správným dýcháním
při provádění cviků.

domě od února 2020
leden 2020
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Tabata
05.02. – 10.06.2020, 1.100 Kč/19 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál
lektorka: Veronika Szczurová
Cvičení s 8 sériemi různých cviků na celé tělo
po 8 kolech. Lekce jsou zaměřené na posilování
s vlastním tělem.

Kruhový trénink
05.02. – 10.06.2020, 1.100 Kč/19 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Veronika Szczurová
Kombinace silových a kondičních cviků, které jsou
zvoleny tak, aby se po sobě vždy procvičovala jiná
partie těla.

Jóga s Luckou
pro mírně pokročilé
05.02. – 17.06.2020, 1.020 Kč/18 lekcí
17:30–19:00, velký sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla
a duše, ale také prevenci ve smyslu upevnění
imunity a předcházení nemocí.

Čtvrtek:
Pilates
06.02. – 18.06.2020, 1.045 Kč/19 lekcí
17:00–18:00, cvičební sál
lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí z posílení
břišních svalů a svalů spodní části zad.

Bodystyling

19

lektorka: Barbora Hudáková Janšová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování tuků
formou nenáročného aerobního cvičení.

SM Systém
(aby záda nebolela)
06.02. – 18.06.2020, 1.140 Kč/19 lekcí
19:00–20:00, cvičební sál
lektorka: Monika Čížová
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří mají
potíže s bolestmi zad, ale také pro ty, kteří chtějí
těmto problémům předejít.

Jóga s Luckou
pro pokročilé
06.02. – 18.06.2020, 900 Kč/16 lekcí
17:30–19:00, velký sál
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla
a duše, ale také prevenci ve smyslu upevnění
imunity a předcházení nemocí.

Malování pro seniory
19.03. – 07.05.2020, 2.200 Kč/8 lekcí
9:00–12:00, salónek
lektor: MgA. Tomáš Oslizlok
V ceně kurzu jsou veškeré pomůcky.
Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé.

Relaxační malování
19.03. – 07.05.2020, 2.200 Kč/8 lekcí
17:00–20:00, salónek
lektorka: Iveta Gorčáková
V ceně kurzu jsou veškeré pomůcky.
Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé.

06.02. – 18.06.2020, 1.040 Kč/19 lekcí
18:00–19:00, cvičební sál

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek www.ksvratimov.cz/kurzy/ nebo osobně v pokladně
kulturního střediska. Po naplnění kurzu budete formou SMS zprávy vyzvání k jeho zaplacení. Úhradu můžete provést
v pokladně nebo převodem na účet, více informací na tel. 595 700 751.
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VZPOMÍNÁME
Dne 7. ledna 2020 vzpomeneme
100. výročí narození
paní

Jarmily Břenkové
z Horních Datyň.
Vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 21. ledna vzpomeneme
20. smutné výročí úmrtí
pana

Vítězslava Golce.
S láskou a úctou vzpomínají rodiny
Bednářova a Golcova.

Dne 10. ledna si připomeneme
7. smutné výročí úmrtí
pana

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

Ten, kdo byl milován a ctěn, není zapomenut,
zůstává navždy v našich srdcích a vzpomínkách.

Dne 15. ledna vzpomínáme
nedožitých 99 let a 28. ledna 10 let,
co od nás odešla naše milovaná tchýně,
maminka, babička, prababička, paní

Vlasta Goněcová,
rozená Kolářová z Horních Datyň.
Dcera a syn s rodinami.

Dne 2. ledna 2020
by se dožil 75 let
pan

Josef Přívara.
S láskou vzpomínají manželka
a synové Richard a Patrik
s rodinami.

V měsíci lednu uplynulo
již 10 let od úmrtí
pana

Zdeňka Pospíšila
z Horních Datyň. Stále vzpomínají
manželka Božena, synové Jiří a Jaroslav
a dcera Hana s rodinami.

Dne 8. ledna 2020 vzpomeneme
5. výročí úmrtí paní

Alexandry Čtvrtkové
a zároveň nedožitých 70 let,
které by oslavila 27. 6. 2020.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 18. ledna 2020 vzpomeneme
22. smutné výročí, kdy nás opustil
pan

Zdeněk Suchý.
S láskou vzpomíná manželka
se synem a celá rodina.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 5. ledna 2020 si připomeneme
4. smutné výročí úmrtí
pana

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

Dne 1. ledna 2020 si připomeneme
1. výročí úmrtí
pana

Jindřicha Valchy.
S láskou vzpomíná celá rodina.

leden 2020
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VZPOMÍNÁME

Kulturní středisko Vratimov

HLEDÁ OSOBU

Dne 9. ledna 2020 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
a zároveň dne 29. února 2020 nedožité
80. narozeniny paní

na úklid a pořadatelské služby
do Kulturního domu Horní Datyně.

Emy Pischové.

Práce na dohodu.

S láskou vzpomíná dcera Renata
s rodinou.

Informace na tel. 595 700 750.
kam ve městě

KAM VE MĚSTĚ – LEDEN
DATUM NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

2. 1.

Kočárky

4. 1.

Workshop čakrové jógy a satsang

5. 1.

Tříkrálový koncert

16:00

Kostel sv. Jana Křtitele, Římskokalická farnost Vratimov

Kočárky

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

Kočárky

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

11. 1.

Dětský karneval (pro děti od 2 do 6 let)

15:30

Sál DDM Vratimov, karneval, DDM Vratimov

14. 1.

Polsko: Dialog generací (vernisáž)

17:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Nabarvené ptáče

19:00

Kino Hvězda, drama, KS Vratimov

16. 1.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

18. 1.

Ples SDH Horní Datyně

20:00

KD Horní Datyně, ples, SDH Horní Datyně

19. 1.

Doktorská pohádka

10:00

Společenský dům, divadelní pohádka pro děti, KS Vratimov

21. 1.

Energie čísel v roce 2020

18:00

Vratimovská galerie, přednáška, KS Vratimov

22. 1.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

22. 1.

Toy Story 4: Příběh hraček

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

23. 1.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Královna koloběžka

10:00

Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov

Ples TJ Horní Datyně

20:00

KD Horní Datyně, ples, TJ Horní Datyně

Karneval ZŠ Datyňská

15:00

Společenský dům, školní karneval, ZŠ Datyňská

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Úhoři mají nabito

19:00

Kino Hvězda, černá komedie, KS Vratimov

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

Ples Junák

19:30

Kulturní dům Horní Datyně, ples, Junák

Ples SDH Vratimov

20:00

Společenský dům, ples, SDH Vratimov

8. 1.
9. 1.

15. 1.

25. 1.
26. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

9:30

DIVADLO

Sokolovna Vratimov, Tělocvičná jednota Sokol

SPORT

KINO

OSTATNÍ
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Ceník komerční inzerce ve Vratimovských novinách
(ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Inzerát je nutno doručit v podobě pro tisk na nosiči nebo e-mailem.
Příplatek za drobné grafické úpravy

100 Kč

Cena za zveřejnění inzerátu se liší v následujících případech:
inzerát je v černobílé (čb) verzi,
inzerát je v barevné (ba) verzi,
inzerát je v barevné verzi na zadní straně (ba zs),
inzerát je se slevou: slevu lze uplatnit při souhrnné
objednávce na minimálně 3 měsíce.
Formát

Verze

1/16 strany
(na výšku nebo šířku)

1/8 strany

1/4 strany
(na výšku nebo šířku)

1/2 strany

celá strana

Plná
cena
v Kč

VELKÉ LÁSKY
V MALÉM HOTELU

Cena
se slevou
v Kč

čb

195

165

ba
ba zs
čb
ba
ba zs

240
270
390
480
540

210
240
330
420
480

čb

790

668

972
1.094
1.668
2.052
2.309
3.211
3.952
4.446

850
972
1.411
1.796
2.052
2.717
3.458
3.952

ba
ba zs
čb
ba
ba zs
čb
ba
ba zs

Ray Cooney:

Objednávka inzerce
595 700 754, 733 718 121
redakce@ksvratimov.cz
Příspěvky do únorového čísla
Vratimovských novin
zasílejte do 15. ledna 2020.

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
Prodej RD 2x 4 + 1,
Vratimov, ul. Okružní,
rek. 2004, ÚT PL +
TP, pozemek 1400 m2,
775 249 941.
Ne RK!

KOCOUREK JOSEF

Mobil
Mobil

606 363 300

731 490 561

Hrají: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková /
, Mahulena
/
,
, Ivana Andrlová, Veronika
Jeníková /
,
,
/ Roman
, Marcel Vašinka,
Kociánová,
,
,

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
F

1000/48 |

.: 595 700 750-4 |
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Představujeme zastupitele

Spolek Nadějov

Galerie naší přírody

Ze setkání představitelů města se zástupci spolků, sdružení a klubů

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Závěrečná fotografie z projektu Otvíráme bránu k zaměstnání.

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

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

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

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

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

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

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

Památný strom Dub vzpomínkový na vratimovském hřbitově. Foto: MěÚ

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

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

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

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

Turisté opět
s čtyřlístkem
Již po sedmnácté přivítali hornodatyňští
turisté Nový rok charitativní akcí Klubu českých turistů Novoroční čtyřlístek.
I tentokrát se sbírka setkala se solidním
zájmem. V hospodě U Brbloně, která byla
tradičně hlavním cílem první procházky
po silvestrovských oslavách, se sešlo asi
150 kamarádů a sousedů. Na sbírku mezi
sebou vybrali 5182 korun. Výtěžek Novoročního čtyřlístku je určen na budování turistických tras pro hendikepované. Sbírka
se koná v celém Česku od 1. ledna 2004.
Vlastimil Kusák
KČT, odbor Horní Datyně
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Příměstské
tábory
pro děti
Dům dětí a mládeže Vratimov získal
dotaci pro projekt Příměstské tábory
v DDM Vratimov. Dotace bude poskytnuta z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU.
Smyslem projektu je nabídnout osobám pečujícím o děti ve věku od 5 do 15
let možnost umístit děti v době školních
prázdnin na příměstské tábory a tímto
způsobem zajistit péči o děti v době
běžné denní pracovní doby. Příměstské
tábory rodičům umožňují lépe skloubit svůj rodinný život s plněním pracovních povinností. Projekt se dotkne
příměstských táborů konaných do 30.
května 2022.
Peníze z dotace využije DDM Vratimov zejména k pokrytí personálních
nákladů spojených s péčí o děti (táboroví vedoucí a animátoři) a na pořízení nového vybavení pro příměstské
tábory. Díky dotaci si DDM například
může dovolit prodloužit provozní dobu
příměstských táborů od 7 do 17 hodin.
Z dotace je hrazena výrazná část nákladů, které by jinak byly zahrnuty v ceně
tábora a platili by je rodiče. Příměstské
tábory tak zůstávají cenově dostupné.
Podmínkou pro čerpání dotace je však
plnění administrativních povinností,
jako je například shromažďování statistiky o rodičích, kteří příměstské tábory
využívají. Další podmínkou je uzavření
smlouvy s rodiči na účast dítěte na příměstském táboře a doložení vazby rodičů na trh práce. Tato smlouva se uzavírá při přihlášení na první příměstský
tábor a platí celý školní rok. Při účasti
dítěte na více příměstských táborech ve
stejném školním roce není potřeba již
smlouvu znovu uzavírat.
Více informací naleznete v nabídce
u jednotlivých příměstských táborů:
http://www.ddmvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy.
Informativní schůzky:
27. 1., 3. 2., 2. 3. 2020 vždy od 18 hod.
v DDM Vratimov.
Mgr. Lenka Havrdová
projektová manažerka DDM Vratimov
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Jsme ve finále! Podpořte naše
projekty v prodejnách Tesco!
Dům dětí a mládeže Vratimov podal žádost o dotace u Nadace Tesco ve výzvě Vy
rozhodujete, my pomáháme.
Nadace Tesco obdržela celkem 608 projektových žádostí. Naše projekty Mezigenerační piknik a Mezigenerační mosty
hodnotitelé zařadili mezi tři nejlepší v jednotlivých mikroregionech a postoupily do
hlasovací fáze projektu.
Od 20. ledna do 16. února budou mít
zákazníci Tesco možnost hlasovat pro
náš projekt v prodejnách Tesco Ostrava-Hrabová (projekt Mezigenerační piknik)
a Tesco Frýdek-Místek v ulici Příborské
(projekt Mezigenerační mosty), případně
v dalších prodejnách v mikroregionu. Při
každém nákupu zákazníci obdrží žeton,
který následně využijí pro hlasování ve
speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní zóny.

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

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

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

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

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

Renáta Böhmová
DDM Vratimov

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

knihovna
VRATIMOV

Městská knihovna informuje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: MŠ Vratimov

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

Sokol zve na Šibřinky

Na Minišibřinkách si děti zatančí i zacvičí.

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

Společné vánoční tvoření
Poslední školní den v roce 2019 jsme

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

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

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

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

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

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

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

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

Do pečení se zapojili i kluci.

Čtvrťáci se svými prarodiči pózují ke společné fotografii.

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

Babičko, dědečku, dobrou chuť!

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

Vratimovské děti s „muzejními“ andělíčky.

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

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

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

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

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

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

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

Vratimovské děti před vstupem do Slezskoostravského hradu.

Foto: ZŠ Datyňská

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

Aktuální ligová tabulka:
1. KST Nový Jičín

12 10

1

1

111:62 33

2. TTC Frýdlant

12

8

2

2

110:65 30

3. TTC Ostrava-Poruba

12

7

3

2

107:79 29

4. TJ Ostrava KST

12

7

1

4

94:77 27

5. TTC Bolatice

12

6

2

4

100:79 26

6. DDN Valašské Meziříčí

12

6

2

4

98:89 26

7. SK Přerov

12

6

1

5

89:83 25

8. TTC Siko Orlová

12

5

3

4

104:84 25

9. SK Svinov

12

3

0

9

64:106 18

12

2

1

9

62:110 17

11. TJ Sokol Olomouc

12

2

0

10

68:111 16

12. KST Jeseník

12

2

0

10

52:114 16

10.

TTC MG Odra GAS
Vratimov

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

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

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

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

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

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

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

Vítězové Vánočního turnaje v kategorii registrovaných žáků.

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

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

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

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

Závěrečného ceremoniálu se ujal starosta Vratimova Martin Čech.

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

Družstvo U9 FC Vratimov se svými trenéry.

Foto: FC Vratimov

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

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

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

Eva Faldýnová: Luční kvítí.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(osu)

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

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

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

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

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

Dne 21. února si připomeneme
3. výročí úmrtí
pana

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

Ta bolest v srdci stále bolí
a nikdy se nezahojí.

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

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

Marty Sumíkové.

Anny Svobodové.

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

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

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

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

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

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

únor 2020
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KAM VE MĚSTĚ – ÚNOR
DATUM NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1. 2.

Fotbal: Vratimov A – Slovan Havířov

10:00

Umělá tráva, přípravné utkání, FC Vratimov

1. 2.

Šibřinky na téma Sněhové království

19:30

Sokolovna, maškarní ples, Tělocvičná jednota Sokol

2. 2.

Minišibřinky – dětský maškarní ples

16:00

Sokolovna, dětský maškarní ples, Tělocvičná jednota Sokol

5. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

5. 2.

Velké dobrodružství Čtyřlístku

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

6. 2.

Spolek seniorů – Výroční členská
schůze

15:30

Společenský dům, Spolek seniorů

6. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

7. 2.

Člověka nepochopíš

18:00

KD Horní Datyně, ochotnické divadlo, KS Vratimov

8. 2.

Fotbal: Vratimov A – Čeladná

10:00

Umělá tráva, přípravné utkání, FC Vratimov

12. 2.

Polsko: Dialog generací (vernisáž)

17:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

12. 2.

Přes prsty

19:00

Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

13. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

14. 2.

Fotbal: Vratimov A – Heřmanice

17:30

Umělá tráva, přípravné utkání, FC Vratimov

14. 2.

Ples Stonožka Ostrava

20:00

Společenský dům Vratimov, Stonožka Ostrava

15. 2.

O Kanafáskovi

10:00

Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov

15. 2.

5. volejbalový ples

19:00

Sokolovna Vratimov, ples, VK Vratimov

15. 2.

Ples MS Hubert

20:00

KD Horní Datyně, ples, MS Hubert Vratimov

19. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

19. 2.

Tajný život mazlíčků 2

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

20. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

21. 2.

Ples TJ Hrabová

20:00

Společenský dům, ples, TJ Hrabová

21. 2.

Ples ZŠ Datyňská

20:00

KD Horní Datyně, ples, ZŠ Datyňská

22. 2.

Stolní tenis: Vratimov – Orlová

14:00

Herna stolního tenisu, TTC MG Odra GAS Vratimov

22. 2.

Ples ZŠ Masarykovo náměstí

19:00

Společenský dům, ples, ZŠ Masarykovo náměstí

23. 2.

Stolní tenis: Vratimov – Svinov

10:00

Herna stolního tenisu, TTC MG Odra GAS Vratimov

23. 2.

Výroční členská schůze ZO ČSV

23. 2.

O kašpárkovi a ježibabě

10:00

Společenský dům, nedělní divadelní pohádka, KS Vratimov

23. 2.

Karneval ZŠ Masarykovo náměstí

15:00

Společenský dům, karneval, ZŠ Masarykovo náměstí

25. 2.

Tradiční čínská medicína v praxi:
Akupresura

18:00

Salónek Společenského domu, přednáška, KS Vratimov

26. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

26. 2.

Ženská na vrcholu

19:00

Kino Hvězda, romantická komedie, KS Vratimov

27. 2.

Polsko: Dialog generací

16:00

Vratimovská galerie, výstava, KS Vratimov

29. 2.

Fotbal: Vratimov A – Hlubina

10:00

Umělá tráva, přípravné utkání, FC Vratimov

29. 2.

3. ples velocipedistů

17:00

Sokolovna Vratimov, Klub českých velocipedistů v Hrabové

29. 2.

Ples bez kravat (pro mladé 12–17 let)

17:30

Společenský dům, Dětské zastupitelstvo města Vratimova

29. 2.

Pochování basy SDH Horní Datyně

20:00

Kulturní dům Horní Datyně, SDH Horní Datyně

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

9:00

DIVADLO

KD Horní Datyně, Český svaz včelařů, ZO Horní Datyně

SPORT

KINO

OSTATNÍ

březen 2020
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Představujeme zastupitele

28. března – Den učitelů

Galerie naší přírody

Koupaliště bude letos kvůli
stavbě nové budovy uzavřeno
V únoru bylo dokončeno
výběrové řízení na zhotovitele
stavby Nová budova koupaliště ve Vratimově. Soutěžilo se
v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.
Město obdrželo celkem sedm
nabídek. Soutěž vyhrála společnost PS Brno, s. r. o., s cenou 57 269 907 Kč bez DPH.
Předpokládaný termín zahájení demolice současné budovy
koupaliště je na přelomu března a dubna tohoto roku, následně bude pokračovat výstavba
opěrné zdi ve stávajícím svahu.
Po dobu výstavby nové budovy bude koupaliště mimo provoz. Týká se to pouze letošní
sezóny. Stavba by měla být
zkolaudována v květnu 2021,
zprovoznit novou budovu
i celé koupaliště plánuje město
na zahájení sezóny roku 2021.
Po rekonstrukci bude nová
budova sloužit více účelům.
V samostatné budově bude
vstup na koupaliště s převlékárnami a skříňkami na odložení věcí.

Pohled na budovu v 1. NP od vstupu na koupaliště. Vlevo bufety a sociální zařízení.

Během rekonstrukce dojde
k omezení pohybu v prostorech kolem budovy, tribuny
a workoutového hřiště.
Prosíme o dodržování bezpečnostních pokynů a omezení
během stavby.
(MěÚ)

Pohled ze strany hřiště. V horní části bufet pro koupaliště, v dolní prosklené a hnědé stěny restaurace se sálem.

V 1. PP bude:
• restaurace se společenským
sálem,
• zázemí pro fotbalový klub,
• zázemí pro návštěvníky hřiště s umělým trávníkem třetí
generace (UT3G),
• WC pro veřejnost.

V 1. NP bude:
• zázemí pro fotbalový
klub,
• zázemí
pro koupaliště,
• dva bufety
pro koupaliště.

Pohled na část koupaliště. Zcela vlevo samostatný vstup, uprostřed část
objektu s bufety a sociálním zařízením, vpravo zázemí pro koupaliště
a fotbalový klub.
Zdroj: Město Vratimov
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Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitelka

JUDr. Dagmar Hrudová
(ČSSD)

ukončeno a předpokládám, že město bude
mít volnější ruce i více financí na opravy
místních komunikací. Důležitá je také projektová příprava revitalizace sídliště Na
Hermaně a postupná úprava veřejných prostranství například mezi bytovými domy
včetně vzniku nových parkovacích míst.
Základní škola Datyňská potřebuje další
tělocvičnu, což by se mohlo spojit s výstavbou víceúčelové sportovní haly. Takový projekt budu jednoznačně podporovat.

Prosím o krátké představení: Odkud pocházíte, kde pracujete, jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Je mi 66 let, pocházím z Vratimova, absolvovala jsem Právnickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, v současné
době vykonávám povolání advokátky
a jsem zapsána v ČAK. Mám dvě dospělé
děti, syna a dceru, a čtyři vnučky. Především ráda cestuji, a to i do vzdálenějších
destinací. V poslední době to byla Barma,
Myanmar, Kambodža, Rusko, Mongolsko
a Čína. Ráda lyžuji, plavu, chodím po horách a pracuji na zahradě.
Proč jste vstoupila do komunální politiky?
Přiznám se, že do komunální politiky
jsem vstoupila před, myslím, 13 lety spíše
náhodou. Byla jsem požádána, jestli bych
nekandidovala do zastupitelstva města. Ve
volbách jsem napoprvé uspěla a už jsem
v komunální politice zůstala.
Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet na
jednání zastupitelstva?
Zůstávám u témat, která jsem prosazovala jako starostka. Těch priorit bylo hodně.
Město je složitý konglomerát s různorodými zájmy a potřebami obyvatel a není
jednoduché naplnit očekávání všech. Při
vstupu do politiky a zejména po zvolení do
funkce starostky bylo jednou z těch mých
priorit revitalizovat sportovní areál tak, aby
mohl být v celém rozsahu využíván pro
sportovní činnost a stal se výstavní skříní
Vratimova. V městech naší velikosti je jedinečný a vedení obce musí dbát o jeho zachování a rozvoj. Před těmi devíti lety jsme
nebyli vlastníky celého areálu; něco vlastnili fotbalisté, něco jsme měli s fotbalisty
ve spoluvlastnictví, což snahu města o obnovu zanedbaných ploch zpočátku, kdy
vztahy mezi městem a fotbalovým klubem
nebyly nejlepší, komplikovalo. Naštěstí se
díky změně postojů obou stran podařilo
vztahy zlepšit a společnými silami vybudovat nové víceúčelové hřiště, skateboardové
hřiště a vypracovat projekt nové budovy,
která by se měla v tomto roce začít stavět.
Ještě dodatečně bych chtěla poděkovat
vedení FC Vratimov, Tomáši Klejnotovi
a Davidu Valenčinovi, za dobrou spolupráci. Bez nich by neexistovalo víceúčelové
a skateboardové hřiště a město by přišlo
o více než desetimilionovou evropskou dotaci na tyto projekty. Loňským rozhodnu-

tím zastupitelstva se završila moje představa získat celý areál s výjimkou tenisových
kurtů do vlastnictví města.
V tomto volebním období bych chtěla
prosadit také úpravu nebytových prostor
v nákupním středisku na novou knihovnu.
Na projektu jsme pracovali společně s ředitelkou knihovny Mgr. Hanou Pščolkovou
a projekt včetně prováděcí dokumentace
dokončili. Městská knihovna ve Vratimově má zcela nevyhovující prostory, v tomto
zaostáváme za ostatními obcemi. Je na současném vedení města, zda to změní.
V zastupitelstvu jsem také proto, abych
prosazovala pokračování na projektových
pracích domova pro seniory, které byly na
nějakou dobu přerušeny. Nyní se na nich
opět pracuje.
Mám za to, že do budoucna by se měla
pozornost města zaměřit na zásadní opravy
komunikací a chodníků, které ještě neprošly
rekonstrukcí. Jedná se v prvé řadě o opravu
chodníku v ulici Vratimovské v Horních
Datyních. Projekt je hotový z minulého
volebního období, vydání příslušných povolení však bránily nevyjasněné majetkové vztahy k některým pozemkům a často
zcela nepochopitelný nesouhlas některých
vlastníků pozemků pod chodníkem. Z minulého volebního období jsou hotové také
projekty celkových oprav místních komunikací včetně chodníků v ulicích U Mateřské školy, Na Vyhlídce a části ulic Okružní
a Popinecké. V předcházejících volebních
obdobích jsme se museli zaměřit na stavbu
časově i finančně náročných kanalizačních
řádů včetně ČOV. S výjimkou kanalizace
Zaryjská bude v tomto roce odkanalizování Vratimova v tak masivním rozsahu

Jak se vám líbí současná tvář Vratimova?
Co hodnotíte kladně a co byste chtěla změnit?
Já žiji ve Vratimově od svého narození
a to již ve třetí generaci. To samozřejmě
trochu zkresluje můj pohled na něj, kdy ho
možná vidím o něco více růžovými brýlemi. Město jsem zažila ještě jako vesnici
s továrnou uprostřed, a proto vím, že prošlo
zásadní proměnou. Je dobrým místem pro
život, protože spojuje výhody malého města s přednostmi větší krajské metropole. Má
také výborné možnosti pro sportovní a kulturní vyžití. Leží kousek do Beskyd a myslím si, že ani na západ od našich hranic není
mnoho školek, které by zajišťovaly pro děti
již od útlého věku lyžařský výcvik. Případné změny nemůžeme nechávat jen na vedení města. Jaké město bude a jak se v něm
bude žít, záleží především na nás. Já bych
například přivítala, kdyby se někteří majitelé domů na Masarykově náměstí zamysleli nad tím, jak jejich obchůdky v domech
s oprýskanou či zašlou a špinavou omítkou
působí. To stejné platí o oprýskané omítce
některých bytových domů například v ulici Na Vyhlídce. Změnit bych chtěla také
bezohlednou jízdu některých řidičů u škol,
školek či obytných domů. Ohleduplnost
není slabost. Naopak.
Jaké je vaše politické motto a čeho byste
chtěla v politice dosáhnout?
Já jsem se dostala do politiky víceméně
náhodou a větší politické ambice jsem nikdy neměla a nemám. Toto volební období je také mé poslední. Politice dle mého
názoru často chybí slušnost a na můj vkus
je v současné době politická scéna příliš
agresivní, vulgární a arogantní. Nad politickým motem jsem nijak nepřemýšlela, ale
myslím, že je u mě stejné jako v normálním
životě. Mějme velké, ale reální cíle a věřme
v ně. To, co děláme, snažme se dělat, jak
nejlépe umíme. Buďme k sobě ohleduplní
a tolerantní. Není to vždy snadné, ale všichni jsme jenom lidé a všichni občas děláme
chyby. To platí bez výjimek.
(red)
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Žádosti o obecní byty

Ze schůze Rady města a zasedání
Zastupitelstva města Vratimova
Rada města na svých schůzích mimo jiné:

•
•
•
•
•
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schválila smlouvy o nájmu vývěsních skříněk,
schválila statut Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce, III. stupeň,
schválila Aktualizaci architektonické studie – Domov pro seniory Vratimov,
schválila zadání pro umisťovací studii ZŠ Datyňská 690,
schválila Zásady pro krizové bydlení.

Zastupitelstvo města dne 5. února mimo jiné:

• schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Vratimova č. 1/2020 o místních poplatcích,

• schválilo poskytnutí dotací na Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
– 2. a 3. výzva.
Celý zápis ze zasedání Zastupitelstva města Vratimova najdete na www.vratimov.cz
Bc. Martin Čech, starosta

Odbor investic a údržby obecního majetku MěÚ Vratimova sděluje všem žadatelům o pronájem obecního bytu, že Pravidla pro přidělování obecních bytů, které
jsou v majetku města Vratimova, schválena
Radou města Vratimova dne 4. 9. 2001, č.
j. 52.5.9., byla doplněna (RM dne 27. 5.
2003, č. j. 11.5.14) o vyřazování neaktualizovaných žádostí po dvou letech od jejich
první aktualizace.
Žadatel je povinen osobně nebo písemně
potvrdit trvání své žádosti každoročně na
počátku kalendářního roku, nejpozději však
do 31. 3. příslušného roku.
V případě, že se tak nestane, bude po dvou
letech, po předchozím projednání v sociální
a bytové komisi, žádost vyřazena.
O vyřazení bude žadatel informován.
Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby obecního majetku

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

Celkem obyvatel

Přistěhovaní

Narození

Odstěhovaní

Úmrtí

2017

7315

218

72

156

85

2018

7364

181

60

157

70

2019

7363

199

66

163

74

Z celkového počtu 7363 obyvatel připadá 5696 na Vratimov a 1667 na Horní Datyně.
Vratimov

Celkem obyvatel

Mladší 15 let

Starší 15 let

Cizinci

2017

7315

1088

6181

46

2018

7364

1104

6204

56

2019

7363

1106

6196

61

Pozitivním ukazatelem je fakt, že v loňském roce se ve Vratimově přihlásilo k trvalému pobytu 66 nově narozených dětí, z toho 36
chlapců a 30 dívek. Mezi oblíbená dívčí jména patřila loni Ema, Nela a Rozálie. Z těch méně obvyklých byla volena jména Vivian
a Teodora. Z chlapeckých jmen byla nejčastější jména Antonín, Jakub a Šimon, mezi ta méně obvyklá patřila jména Timotej a Teodor.
V roce 2019 uzavřelo manželství u našeho městského úřadu 28 párů.
Marie Obstová, evidence obyvatel a matrika

Šetření statistického úřadu
Pokud vám zazvoní doma u dveří
pracovník Českého statistického úřadu
(ČSÚ), který se prokáže průkazem tazatele, nejde o žádnou levárnu, ale o každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice,
které probíhá od roku 2005 pod názvem
Životní podmínky. Obdobné šetření pod
mezinárodním označením EU-SILC (European Union – Statistics on Income and
Living Conditions) se koná ve všech 27
státech Evropské unie, ve Velké Británii,
na Islandu, v Norsku, Švýcarsku, Makedonii, Srbsku a Turecku. Smyslem zjiš-

ťování je získat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci
obyvatel 34 evropských zemí a data pro
výpočet peněžní a materiální chudoby.
Šetření Životní podmínky 2020 započalo v únoru a potrvá do 24. května. Celkem
se dotkne 11 403 náhodně vybraných domácností. Zahrnuty jsou do něj všechny
osoby, které mají v daném bytě své obvyklé bydliště. „Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich
ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu
důležitých informací o sociální situaci do-

mácností v ČR, které nelze zjistit žádným
jiným způsobem,“ požádala o vstřícný přístup k tazatelům ředitelka Krajské správy
ČSÚ v Ostravě Hana Gurecká.
Jak ujistila, ve všech fázích zpracování
je zaručena anonymita zjištěných údajů
a získaná data jsou důsledně chráněna.
„ČSÚ plně respektuje evropský právní
rámec ochrany osobních údajů (GDPR)
a jedná v souladu s ním,“ zdůraznila ředitelka Gurecká. Všichni pracovníci ČSÚ
jsou navíc ze zákona vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.
(red)
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Jde o lidské životy
Možná šlo o krádež, možná o hloupost.
Každopádně dne 11. října 2019 vybavila
společnost Povodí Odry informační panel
na jezu Hrabová na řece Ostravici takzvaným házecím záchranným prostředkem
pro prvotní laickou záchranu tonoucího.
Jez je hojně využíván k rekreačním účelům také občany Vratimova. Při namátkové kontrole letos 16. ledna společnost
zjistila, že záchranná podkova ze stojanu
zmizela. K čemu někomu byla? Nebo ji
někdo jen tak pustil po proudu? Vzhledem
k vážnosti situace a statistikám Hasičského záchranného sboru MS kraje v oblasti
záchrany tonoucích se vodohospodářský
podnik zavázal, že před letní koupací sezonou záchranný prostředek na jez vrátí.
Současně ale prosí, aby jakýkoliv pokus
o jeho znehodnocení nebo odcizení lidé
co nejrychleji hlásili na městskou policii
a dispečink Povodí Odry – tel. 596 612
222, e-mail dispecer@pod.cz. Jde o lidské
životy, shovívavost není na místě. (red)

březen 2020

ANKETA VN
Jak se žije seniorům
Jak se žije ve Vratimově těm dříve narozeným? S touto anketní otázkou jsme
se obrátili na účastníky únorové výroční členské schůze vratimovského Spolku seniorů.
Ladislav Kvassay (65 let):
Podle mne dobře. Máme
tady zdravotní středisko,
kulturní středisko, které pro
nás zajišťuje kulturní vyžití,
a vůbec všechno, co člověk
potřebuje k životu. Já osobně jsem spokojený.
Božena Staňková (82):
Já si myslím, že dobře.
Máme nového starostu, který se o nás stará, tady na
důchodcích bývá vždycky
dobře, protože se pobavíme,
dostaneme se do společnosti. A co mi ve městě chybí? Možná by
tu mohl být ještě nějaký obchod a hlavně
opravna obuvi.
Miloslava Nováčková (77):
Já si myslím, že seniorům
se ve Vratimově žije velice
dobře. O zábavu tady máme
postaráno, jako senioři
máme výbornou spolupráci
s Domem dětí a mládeže,
spolupracujeme i s okolními seniory.
Uvítala bych snad, aby lidé byli k sobě
ještě příjemnější, vstřícnější, aby drželi

více spolu. Chápu, že mnozí ze zdravotních či jiných důvodů nemohou, ale je
hodně i takových, kteří by se mohli zapojit do seniorských aktivit víc.
Zdenka Hammerová (71):
Bydlíme tady už hodně
dlouho a žije se nám tu pořád výborně. Já jsem tedy
skromný člověk, ale nechybí mi tu nic. Sousedy máme
dobré, okolí je dobré, teď
máme sice rozbitou cestu, ale doufám, že
se to bude brzy spravovat. Máme blízko
na autobus, na vlak, teď tu máme i senior taxi. Takže jsem spokojená, všechno
je dobré.
Miroslava Macurová (80):
Já myslím, že seniorům se
tu žije dobře. Jestli bych
chtěla něco měnit? Myslím,
že nic. Já osobně pocházím
z Olomoucka, ale ve Vratimově žiji již pětapadesát let
a jsem tu doma. Dělala jsem na huti jako
mnoho dalších zdejších lidí, takže se
všichni známe. Mám tu svoji zahrádku,
svůj klid. Vše je v pořádku.
(red)

Bohatá Tříkrálová sbírka

Situace na jezu Hrabová v říjnu 2019 a lednu
2020.
Foto: Povodí Odry

Rekordní výnos 54 327 korun přinesla letošní Tříkrálová sbírka ve Vratimově, velmi úspěšná byla ale i v celém ostravském regionu. Více než 420 skupinek
dobrovolných koledníků tu shromáždilo
celkem 2502 547 korun,
čímž překonalo loňský
výtěžek o více než 270
tisíc korun.
Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra, které
sbírku pořádaly, využijí
tuto částku na podporu
služeb pro klienty mo-

bilního i lůžkového hospice, lidí bez domova nebo lidí se zdravotním postižením.
Podrobnosti lze najít na charitním webu
ostrava.caritas.cz.
(red)

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. března 2020.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
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Podané ruce přivítají dobrovolníky s pejsky
Spolek Podané ruce poskytuje dobrovolnickou službu – canisterapii. Sídlí ve Frýdku-Místku, ale působí v širokém okolí i jinde
na Moravě. „Začínali jsme v roce 2000, kdy slovo ‚canisterapie‘
znalo jen pár zasvěcených. Věděli jsme, že je to aktivita, která
má smysl a je přínosná pro zdravé i postižené lidi. Stala se naším
posláním a je jím už 20 let. A co přesně canisterapie znamená?
V Podaných rukou ji představujeme jako způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka,“ vysvětluje PR
pracovnice spolku Jana Marková.
Podané ruce zastřešují dobrovolníky, kteří se svými speciálně
testovanými psy navštěvují různá sociální zařízení, školy, školky
a veřejné akce, kde se setkávají s lidmi, kterým jejich návštěvy
zpestřují každodenní rutinu, přináší dobrou náladu a pohodu. Pejsci usnadňují komunikaci – jsou bezprostřední, milí a rádi se nechávají hladit. Ve všech zařízeních se děti, dospělí i senioři na psy
těší. „O tyto návštěvy je obrovský a neutuchající zájem, který je
i naším hnacím motorem,“ zdůrazňuje Jana Marková.
Člověk i pes, kteří chtějí takovou službu poskytovat, musí projít školením a testy. Základním předpokladem psa je vyrovnaná
povaha, poslušnost a absence agresivity. „Pokud takového pejska
máte a chtěli byste se ve svém volném čase věnovat smysluplné
činnosti, kontaktujte nás. Stále hledáme nové posily,“ vybízí Jana
Marková.
V případě zájmu můžete získat platnou certifikaci na Canisterapeutickém víkendu 28.–29. března v areálu Liščí mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm. Součástí programu je školení pro psovoda

K canisterapii se používají psi různých ras. Důležité není plemeno, ale
povaha psa.
Foto: Podané ruce

a povahový test psa. Další canisterapeutický víkend se bude konat
na podzim.
Kontakty na organizaci a více informací o službě canisterapie
najdete na webu www.podaneruce.eu.
(JM)

Turisté navštívili Rýmařov
Celkem osmatřicet turistů a příznivců turistiky z Horních Datyň,
Vratimova, Václavovic, Šenova, Karviné, Ostravy a Frýdku-Místku se zúčastnilo autobusového zájezdu na Mezinárodní sraz turistů
v Rýmařově. Zájezd uspořádal Klub českých turistů Slezská brána
Horní Datyně. Vzhledem k tomu, že sněhu moc nebylo, absolvovali
všichni pěší túry. Většina navštívila kamarády na zimním táboření
v Janovicích, někteří vyrazili na trasy po okolí Rýmařova, jiní na
vycházku do Nové Vsi. Ti nejzdatnější se vydali na nejdelší okružní
trasu vedoucí přes biatlonové středisko v Nové Vsi do Staré Vsi.
Vlastimil Kusák
Klub českých turistů Horní Datyně

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská
brána Horní Datyně v březnu 2020:
Zájezd do Javorníků
14. 3. – Poslední zájezd zimní sezóny, tentokrát do Javorníků. Odjezd v 8 hodin od Kulturního domu v Horních
Datyních. Zájemci se mohou hlásit v kavárně Pohádka v datyňském KD. Při registraci je nutno uhradit cenu
150 Kč.
Vedoucí zájezdu: Jan Tlolka, tel. 603 489 110.
Vlastimil Kusák
Klub českých turistů Horní Datyně

28. března – Den učitelů
Slavnostním setkáním s pedagogy a pracovníky ve
školství, jehož součástí bude předání děkovných listů a divadelní představení Projekt N.A.D.Ě.Ž.D.A.
karvinského ochotnického divadla K.V.A.S., uctí
3. dubna v prostorách Společenského domu letošní
Den učitelů město Vratimov. Je zajímavé, že čeští
pedagogové mohou slavit svůj den hned dvakrát.
Ten mezinárodní, který připadá na 5. října a který
stanovila v roce 1994 Organizace spojených národů k připomínce přijetí pařížské Charty učitelů, jež
je považována za jeden z prvních pokusů ustanovit
obecné principy v oblasti pedagogiky. A pak ten
český, který slavíme 28. března na výročí narození
velkého muže českých dějin Jana Ámose Komen- Jan Ámos Komenský (1592-1671)
ského (28. 3. 1592). Ten vyhlásila československá na dobové kresbě.
Zdroj: Wikimedia Commons
vláda v roce 1955 jako morální ocenění práce učite-

lů a měla k tomu dobrý důvod. Vždyť český „učitel
národů“ poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden, zasloužil se o to, aby ve třídách
byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí, preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti a svým
dílem položil základy moderního školství.
Od roku 2014 slavíme 28. březen jako Den narození Jana Ámose Komenského. Samotný Den učitelů, a to ani jeden, ani druhý, se však na oficiální
seznam významných dnů ČR nevešel. Je to možná
škoda. Vždyť s přístupem ke vzdělání a vzděláním
vůbec je to tak trochu jako se zdravím. Když ho
máme, bereme to jako samozřejmost a moc si ho nevážíme. Když se nám ho ale nedostává, je to pro nás
velký hendikep a překážka v přístupu na pracovní
trh a hledání společenského uplatnění.
(red)
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Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení třetí, březnové
V dnešní procházce opustíme dva památné stromy, a sice Dub tolerance a Dub
vzpomínkový, a vydáme se na opačnou
stranu našeho města, kde se seznámíme
s naším třetím památným stromem. Na
ulici Na Hranici ve Vratimově – Horních
Datyních roste v polích v trojúhelníkové
travnaté ploše ohraničené místními cestami památný strom se jménem Datyňský
hraniční dub. Je to v pořadí první vyhlášený památný strom na území Vratimova,
stalo se tak v roce 2002. Jedná se stejně
jako u Dubu tolerance o dub letní, latinsky
Quercus robur L. Jeho výška je přibližně
19 m, obvod kmene měřen ve výšce 1,3 m
nad zemí je 260 cm a věk zhruba pouhopouhých 80 let. Z hlediska lidského bytí
věk jistě úctyhodný, ale pro dlouhověké
duby zatím nepatrný.
Čím že si tento mladík tedy zasloužil
poctu být vyhlášen stromem památným?
V období dětství i puberty totiž zodpovědně pracoval sám na sobě, pečlivě využíval
vodu, živiny i sluneční paprsky a dokázal
si vytvořit téměř dokonalou pravidelnou
korunu vysoké estetické a sadovnické hodnoty. Tvoří tak nepřehlédnutelnou a nezaměnitelnou dominantu v krajině, nelze mu
tedy upřít ani velký význam krajinářský.
Bezesporu patří mezi nejkvalitnější a nejkrásnější dřeviny ve Vratimově. Svému
jménu pak vděčí za své umístění – roste
na rozhraní katastrálních území Horních

Datyňský hraniční dub.

Cedule u dubu nenechává nikoho na pochybách, o jak významný strom jde.
Foto MěÚ

Datyň a Šenova u Ostravy. Ochranné
pásmo památného dubu má tvar kruhu
o poloměru 10 m od paty kmene a částí
zasahuje do sousedního katastru. Svým
majestátním postavením ve volné krajině
označuje konec čili hranici Horních Datyň.
Působí hrdě a nesmlouvavě, jako by chtěl
dělat čest svému jménu a nejen označovat,
ale svou přítomností a sílou i chránit své
území. Zdali jej vysadila lidská ruka jako
opravdu symbol hranice nebo semínko
dubu přivál vítr a ostatní zařídila příroda,
těžko zjistit…
V dohledné době bude v této lokalitě
probíhat realizace stavby Odkanalizová-

ní Vratimova – Horních Datyň, II. etapa.
Městský úřad Vratimov, odbor výstavby
a životního prostředí jako orgán ochrany
přírody a krajiny vydal přísná opatření
a stanovil podmínky, které musí stavbu
provádějící firma v blízkosti památného
stromu pečlivě dodržovat, aby byla zajištěna ochrana této dřeviny a stavba neměla
negativní dopad na její další růst a vývoj.
Jedná se totiž o zdravý strom mimořádné
hodnoty, který bude ještě mnoha dalším
generacím přinášet radost a zpříjemňovat
životní prostředí.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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Vratimovští senioři bilancovali
Vratimovský Spolek seniorů
povede i nadále Anna Huppertová, jednatelkou bude Helena
Lancová, pokladní Jitka Hanlová, revizní komise bude pracovat ve složení Zuzana Hiklová, Eva Kvassayová, dalšími
členkami výboru budou Alena
Pěčková a Marie Barnatíková.
Na své výroční členské schůzi
konané 6. února ve Společenském domě o tom rozhodli členové organizace. V roli hostů
byli jednání přítomni starosta
Martin Čech, místostarosta
David Böhm, ředitelka Domu
dětí a mládeže (DDM) Hana
Nevrlá a místopředseda SeniorKlubu Biocel Paskov Miroslav Grygařík.
Jednomyslná volba vedení
na úvod schůze byla potvrzením spokojenosti členské
základny s prací představitelů
spolku a činností v roce 2019,
která byla nadmíru různorodá
a bohatá.
Hned v lednu se zástupci
Spolku seniorů zúčastnili společenského večírku v Řepištích. V březnu uspořádal výbor
pro členy zábavu s názvem
Vítání jara. V dubnu pozval
seniory DDM na vědomostní
soutěž Slezská brána a na akci
Dýchám, jím, cvičím. V květnu uspořádal výbor spolku večírek ke Dni matek, na který
přišly seniorům zahrát a zazpívat děti z mateřské školy.
Bohatý na události byl červen. DDM připravil pro seniory výlet do Lesního parku
Klimkovice s názvem Hůl je

Výroční členské schůze Spolku seniorů se zúčastnilo 78 z celkového počtu
95 členů organizace.
Foto: KS

cool. V DDM se členové spolku zúčastnili také divadelního
festivalu a pak mezigeneračního pikniku, na který bylo pozváno více obcí. Výbor spolku
zorganizoval pro členy zahradní setkání se smažením vaječiny.
V červenci se zástupci Spolku seniorů vypravili do Hrabové, kde se na hřišti místního
Sokola uskutečnil nultý ročník
akce nazvané Sportovní klání
seniorů. Zúčastnila se ho družstva osmi obcí, jejich starostové a místostarostové.
V září připravil DDM pro
seniory besedu s odborníky
s výmluvným názvem Uzel
na kapesníku. Vedení regionu
Slezská brána pozvalo členy
spolku na turnaj v bowlingu na
přehradě Olešná. Zúčastnila se
ho čtyři družstva – Vratimova,
Řepišť, Paskova a Oprechtic
– přičemž Vratimovští vybojo-

vali 1. místo jak v družstvech,
tak v jednotlivcích. Projektový manažer Slezské brány
Miroslav Lysek uspořádal pro
seniory z obcí regionu jednodenní zájezd do Kunčic pod
Ondřejníkem a Frenštátu pod
Radhoštěm.
Říjnovou „třešničkou na
dortu“ byl jednodenní zájezd
do Prahy s názvem Putování
za svobodou. Výlet opět zorganizoval pro seniory DDM.
Výbor spolku pak uspořádal
pro členy Loučení s létem, na
kterém nechybělo pohoštění,
hudba, dobrá nálada – a hosté
z Řepišť. DDM pamatoval na
seniory i v listopadu. Přednášky Jana Palduse Každodenní
kung-fu, aneb Jak se poprat
s každodenní realitou se zúčastnilo 20 seniorek.
Prosinec přinesl seriál akcí
DDM s názvem Spolu 2019. V
Kulturním domě U Máně v Ře-

pištích se konalo například
představení Když hvězdy tančí, v paskovském kině se promítal dokumentární cyklus Zapomenuté výpravy s Markem
Hýžou. Úplně poslední akcí
v roce 2019 pak byla Mikulášská zábava, na které vratimovští senioři přivítali hosty z Řepišť a Paskova – a také patnáct
andělíčků a čertů z DDM.
V roce 2019 Spolek seniorů
sdružoval 95 členů. Tři členky
se dožily krásných 90 let. Pokud byste měli zájem se připojit nebo získat více informací,
pravidelná setkání spolku se
konají každý čtvrtek v klubovně ve Společenském domě ve
Vratimově. Vítané budou také
návrhy, jak dále zpestřit život
seniorů v našem městě.
A co se chystá na rok 2020?
Spolek seniorů připraví opět
pět akcí, které jsou uvedeny
ve Vratimovském kalendáři
a o nichž bude informovat pozvánkami a v informační vitrínce.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří nám pomáhají.
Městskému úřadu za finanční
dotaci, DDM za krásné a zajímavé projekty, našim důvěrnicím, které obíhají město
s pozvánkami, vyšívačkám,
cvičitelkám, pokladní za vzorné vedení účtů a všem, kteří se
na naší činnosti podílejí nebo ji
podporují.
Za výbor Spolku seniorů
předsedkyně Anna Huppertová
(redakčně upraveno)

Zahrádkáři hodnotili minulý rok
Dvě přednášky na téma pěstování česneku, jednodenní zájezd do Lednice
s návštěvou vinného sklípku a podzimní
třídenní pobyt v perle českého lázeňství
Luhačovicích. Takové byly nejpovedenější loňské akce, o kterých informovala 2.
února na výroční členské schůzi Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu
ve Vratimově místopředsedkyně spolku
Olga Mladenová. Předseda organizace Jozef Blahút přivítal na jednání v restauraci
U Šodka starostu a místostarostu města
Martina Čecha a Davida Böhma a další
hosty, kteří si přišli vyslechnout informaci o činnosti vratimovských zahrádkářů

a přát jim mnoho zdaru. Další významnou
akcí, kterou chtěl svaz zahrádkářů obnovit
kdysi oblíbenou tradici, bylo Vratimovské
vinobraní. To bohužel nenaplnilo očekávání. Na jednu stranu se líbila degustace
přívlastkových vín, program, v němž se
představil folklorní soubor Paskovjanek,
i cimbálová hudba, která bavila hosty do
pozdního večera, na druhou se nepodařilo
naplnit sál Společenského domu.
„Do přípravy vinobraní jsme se pustili, protože vzhledem k neúrodnému roku
jsme se rozhodli vzdát výstavy ovoce a zeleniny. Jestli v něm budeme pokračovat,
o tom se ještě poradíme,“ uvedla Olga

Mladenová. V čem se naopak pokračovat
bude, jsou přednášky pořádané u příležitosti členských schůzí, společné zájezdy či
dárečky pro jubilanty.
A nakonec ještě jedna informace, která
zahrádkáře potěšila. Od Nového roku má
organizace opět vlastní vývěsní skřínku
v přístřešku na autobusové zastávce Vratimov náměstí, směr Horní Datyně nebo
Řepiště. „Jsme rádi, je to další informační
kanál, pomocí kterého můžeme být neustále ve styku s našimi členy a příznivci,“
vyzdvihla místopředsedkyně ZO ČZS
Mladenová.
(red)
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Akce Domu dětí a mládeže
Kurz pečení chleba
Na sobotu 14. března připravuje DDM kurz pečení kváskového chleba. Co se naučíte? Že kváskové pečení je velmi snadné!
Žádné úmorné hnětení a ladění těsta. Domácí celožitný a pšenično-žitný kváskový chleba (3x prokvašený). Kváskové sladké snídaňové pečivo. Jednoduché pečení v troubě. Připravit si
zdravou pomazánku k chlebu.
Bližší informace: Bc. Marcela Macurová, 739 201 077,
m.macurova@ddmvratimov.cz.

Vratimov mýma očima
Město Vratimov vyhlašuje prostřednictvím Domu dětí a mládeže Vratimov výtvarnou soutěž pro děti a mládež ve věku od 3
do 19 let s názvem Vratimov mýma očima. Podrobnější pravidla
a kategorie naleznete na webových stránkách www.ddmvratimov.cz.
Bližší informace: Klára Pastorková, 607 516 197,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Slizárna III.
V neděli 29. března pořádá DDM akci pro kluky a holky ve
věku od 7 do 12 let, které baví aktivity s fenoménem SLIZ.
Účastníci akce si budou sami slizy vyrábět a hrát si s nimi. Výrobky si odnesou domů. V ceně je oběd, program, materiál.
Bližší informace: Bc. Marcela Macurová, 739 201 077,
m.macurova@ddmvratimov.cz.

Příměstské tábory DDM
Vážení rodiče, rozhodli jste se svěřit vaše dítě na příměstský
tábor, který pořádá Dům dětí a mládeže. Tyto akce jsou zařazeny do projektu Příměstské tábory v DDM Vratimov a jsou spolufinancovány Evropskou unií z Evropského sociálního fondu,
Operačního programu Zaměstnanost.
Pro účast na táboře je nutné, aby rodič před nástupem dítěte na tábor měl s Domem dětí a mládeže uzavřenou smlouvu
o účasti dítěte na táboře a předložil dokumenty stanovené ve
smlouvě. Vše naleznete také na webových stránkách DDM.
Nabízíme vám informativní schůzku 2. března od 18 hodin,
kde vám vše vysvětlíme a se vším poradíme.
Více informací: Mgr. Lenka Havrdová, 739 201 078,
l.havrdova@ddmvratimov.cz.
Renáta Böhmová
Dům dětí a mládeže Vratimov

Úspěch mladých šachistů
Šachy neboli šach (z perského šáh, paz 9. B. Po velké a náročné sedmikolové
novník) jsou desková hra pro dva hráče,
bitvě nás může těšit, že se v silné konkterá je dnes považována za jedno z odkurenci opravdu neztratili. Mezi jednotvětví sportu. Šachy neobsahují prvek nálivci v kategorii 1. stupně se Robin Beer
hody, naopak v partii rozhodují schopumístil na krásném 6. místě, v kategorii
nosti a znalosti hráčů.
žáků 2. stupně získal Petr Košťál pohár
A právě ty rozhodovaly v již 7. ročníza 3. místo.
ku turnaje O šachového krále a královnu
Jako tým podali vratimovští žáci
regionu Slezská brána, který se konal
velmi vyrovnaný výkon. A právě díky
v pátek 24. ledna v Kulturním domě
němu obsadili v soutěži družstev krásné
v Žabni.
3. místo a odvezli si domů cenný bronTurnaje se zúčastnilo 53 mladých šazový pohár. Tímto bychom rádi pograchistů z 11 škol regionu Slezská brána.
tulovali našim mladým šachistům za
Základní školu Masarykovo náměstí re- Z turnaje O šachového krále a královnu regio- jejich výkony a budeme se těšit na jejich
prezentovali Robin Beer z 5. třídy, Phu- nu Slezská brána. U prvního stolu hrají Phuong další úspěchy.
ong Trinhová z 6. A, Minh Trinh z 8. A, Trinhová a Petr Košťál ze ZŠ Masarykovo náměstí.
Mgr. Jana Kotásková
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí
Petr Košťál z 9. A a Václav Navrátil
ZŠ Masarykovo náměstí
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Městská knihovna informuje

Březen – měsíc čtenářů

Knihovna v březnu nabízí:

Akce Noc s Andersenem se uskuteční
z pátku 27. na sobotu 28. března. Nazvali
jsme ji Putování pohádkovým světem
H. Ch. Andersena. Upozorňujeme rodiče, že akce se může zúčastnit pouze 20
dětí od 1. do 5. třídy ZŠ a přednost mají
registrovaní čtenáři knihovny.
Sraz je v pátek 27. března v knihovně
v 16:45 hodin. Děti s sebou budou potřebovat kostým postavy z pohádek H. Ch.
Andersena. Pozor – je to soutěžní úkol!
Přihlášku na akci si můžete vyzvednout
v knihovně.
Budeme soutěžit, vyrábět ve výtvarné dílně a také si číst těsně před spaním.
V sobotu 30. března bude akce ukončena
ráno v 8:30 hodin. Těšíme se na všechny
zúčastněné děti.
Upozorňujeme čtenáře, že v pátek
27. března bude knihovna z důvodu příprav na tuto akci uzavřena.

• Čteme s nečtenáři – pro děti od 3 do 6
let, úterý 3. března od 16:30 hodin,
• pro školní družiny – Zdeněk Smetana a jeho večerníčky, každou středu
v březnu,
• soutěž pro dětské čtenáře Za Dášeňkou
Karla Čapka,
• pro mateřskou školu Poledníček – Václav Čtvrtek – Hajaja,
• výstava v chodbičce knihovny Barvy
Islandu – fotografie Jolany a Tomáše
Doležalových,
• Knihobudka – dejte knihám druhou
šanci (knihy pro děti),
• vyhlášení NEJ čtenáře,
• besedy pro žáky ZŠ – Kouzlo středověkých rukopisů.
Bližší informace na webových stránkách
www.knihovna-vratimov.cz nebo na facebooku www.1url.cz/mt9zk.

Místní knihovna
Horní Datyně
informuje
Nabídka knihovny v Březnu
– měsíci čtenářů:
• nově přihlášení čtenáři mají registraci
v tomto měsíci zdarma,
• výstava v chodbičce knihovny Osobní a nákladní doprava v Horních Datyních,
• soutěž pro dětské čtenáře Za Dášeňkou Karla Čapka.
Půjčovní doba: pondělí od 14 do 17 hod.
Podrobnosti na www.hornidatyne.knihovna.info nebo facebooku www.1url.cz/
zt54U.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Bude nejlepší Mladý chemik ČR z Vratimova?
Od října do prosince 2019 probíhala
po celé České republice nejprve školní
a potom i krajská kola soutěže Hledáme
nejlepšího Mladého chemika ČR. Celkem
se jich zúčastnilo rekordních 18 699 žáků
ze 710 základních škol. V Moravskoslezském kraji se školních kol zúčastnilo celkem 2400 žáků a mezi 208 postupujícími do krajského kola se zařadili také tři
žáci ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí
Marek Kroviář, Matěj Šindler a Tereza
Sedláčková. Do dalšího regionálního kola
postoupili Marek Kroviář a Matěj Šindler,
kteří se rozhodli bojovat o postup do celorepublikového finále.
Jak jejich snaha dopadla? Slavnostní
vyhlášení postupujících do finále proběhlo 28. ledna 2020 v prostorách Světa
techniky v Dolní oblasti Vítkovice, kam
Marka a Matěje doprovodila jejich učitelka chemie Mgr. Jitka Hajdušková. Jelikož
se výsledky vyhlašovaly od posledního
místa, byla v sále znát nervozita a napětí.
Nejprve přišlo první příjemné překvapení
– na skvělém 18. místě se umístil Matěj
Šindler. A vzápětí přišlo další – prvním
postupujícím do celorepublikového finále byl vyhlášen Marek Kroviář! Díky
podpoře několika firem získal Marek
nejen mnoho hodnotných cen, ale hlavně
možnost splnit si svůj velký sen. Tím je
ukázat své umění a vědomosti, stejně jako
lásku k chemii v prestižním celorepubli-

Zprava Marek Kroviář postupující do celostátního kola a Matěj Šindler na slavnostním vyhlášení
výsledků regionálního kola.
Foto: Mgr. Jitka Hajdušková, ZŠ Masarykovo náměstí

kovém finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které se koná
9. června 2020 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V něm 40 finalistů z celé republiky
změří své síly jednak v testu teoretických
znalostí, jednak v laboratorní zkoušce
praktických dovedností.
Všichni žáci a učitelé ZŠ Masarykovo
náměstí ví, že Marek Kroviář není jen

úspěšný účastník nejrůznějších soutěží,
ale také výborný recitátor, skvělý herec,
nadšený včelař, úspěšný žák a báječný kamarád. A tak mu upřímně přejeme mnoho štěstí nejen v celorepublikovém finále
soutěže, ale ve všem, čemu se tento talentovaný a sympatický kluk věnuje.
Fan Club Marka Kroviáře
ZŠ Masarykovo náměstí
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Lyžařská olympiáda v novém kabátu
Poslední lednový týden žáci
1. a 2. stupně Základní školy
Datyňská každoročně vyráží za zimními radovánkami
a zdokonalováním v lyžování
a snowboardu do nedalekého
Ski areálu na Zlatníku v Beskydech. Pro letošní sezonu ale
areál hlásí: „Jsme bez sněhu
a pro tuto chvíli je s lyžováním
konec.“
Smutná zpráva o nedostatku
sněhu a nemožnosti uskutečnit
tradiční lyžařskou olympiádu
učitele nezaskočila a ihned začali hledat náhradní místo, které by nebylo příliš daleko, a zároveň by si svah žáci náležitě
užili. Příjemnou alternativou
se stal Vaňkův kopec nedaleko
Ostravy. Zájem žáků byl velký, a tak lyžaři i snowboardisté
mohli vytáhnout svoji výstroj
a s chutí se pustit na svah.
V úterý 28. ledna vyrazila
první sestava, která se skládala z žáků 3. až 5. ročníku.
Mezi sportovci se ocitli i dva
prvňáčci, kteří se na sjezdovce nenechali zahanbit. Druhý

Účastníci lyžařské olympiády ZŠ Datyňská pod Vaňkovým kopcem.

den vyrazila skupina 2. stupně
(6. až 9. třídy), mezi nimiž byli
i snowboardisté. Uměle zasněžený svah si žáci náležitě užili
a chválou na něj a počasí nešetřili ani učitelé. I nálada panovala výborná.
Ski areál Vaňkův kopec nám
připravil dráhu na slalom a po
volných jízdách jsme se pustili do závodění. Nejrychlejšími žáky 1. stupně byli Adam

Žvak (5. A) s časem 34,22 s,
Stanislav Špok (4. B) a Denis
Ciesarik (5. C). Nejrychlejší lyžařkou z 2. stupně byla
Adriana Stachová (9. A), za
ní se umístily Sofie Franquesa (6. B) a Kristýna Kaločová
(6. A.). Mezi chlapci-lyžaři
zvítězil Adam Pravda (8. A)
před Lukášem Martínkem
(8. A) a Lukášem Mojžíškem
(9. A).

Závod ve snowboardu měl
jen smíšenou kategorii. Ovládla ho Nikol Spratková (9. A),
druhý skončil Ondřej Gvuzd
(7. A), třetí Pavlína Tomisová
(8. A).
Děkujeme KRPŠ ZŠ Datyňská, který tuto akci finančně
podpořil.
Mgr. Martina Paluchová,
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Datyňská

Nejlepší snowboardisté. Zleva Pavlína Tomisová, Nikol Spratková, Ondřej Gvuzd.

Nejrychlejší lyžaři. Zleva Lukáš Mojžíšek, Adam Pravda, Lukáš Martínek.

Nejrychlejší lyžařky. Zleva Kristýna Kaločová, Sofie Franquesa, Adriana
Stachová.

Nejrychlejší žáci 1. stupně. Zleva Denis Ciesarik, Adam Žvak, Stanislav
Špok.
Foto: ZŠ Datyňská
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Zlaté rozhodování deváťáků
Také v tomto školním roce
se vybraní žáci 9. ročníků ZŠ
Masarykovo náměstí zúčastnili populární soutěže Řemeslo
má zlaté dno. Projekt Kulturního zařízení Ostrava-Jih jim
nabídl ve čtvrtek 23. ledna
atraktivní a odborně zaměřený
program. Šestičlenná družstva
prošla v rámci tříhodinového
klání 18 interaktivními stanovišti, na kterých se prezentovala konkrétní řemesla či obory
praktickými úkoly. Soutěžilo
se například v sestavování
elektrického obvodu, přípravě
míchaného koktejlu, smažení
palačinek, poznávání koření,
zatloukání hřebíků, aranžování květin, poznávání různých
druhů přírodnin, přiřazování
ilustrátorů k obrázkům a dalších vědomostních a dovednostních disciplínách. Ocenění
mohla v každém kole získat tři

Vítězné družstvo 9. B při plnění jednoho ze soutěžních úkolů.
Foto: Mgr. Dana Dalihodová, ZŠ Masarykovo náměstí

družstva s nejvyšším počtem
bodů. Doprovodný program
připravilo 80 učňů a studentů
Celkem se letošního 11. ročníku soutěže zúčastnilo 432
žáků z 18 ostravských i mimo-

ostravských základních škol.
Žáci ZŠ Masarykovo náměstí,
které doprovázela třídní učitelka 9. A Dana Dalihodová,
zaznamenali v této konkurenci
hezký úspěch. Družstvo 9. B,

které soutěžilo ve složení Antonín Hynčica, Denisa Kadurová, Vanesa Korduljaková,
Nikola Kotová, Tereza Sedláčková a Antonie Zipserová,
bylo vyhlášeno se ziskem 264
bodů na prvním místě mezi
třemi nejlepšími týmy.
Získalo tak krásné ceny
a Tereza Sedláčková a Antonie Zipserová měly možnost
poskytnout rozhovor televizi
Polar, jehož část lze zhlédnout
na internetové stránce této stanice.
Nezbývá než poděkovat
deváťákům za vzornou reprezentaci školy a popřát jim, aby
si vybrali střední školu, která
bude nejlépe vyhovovat jejich
schopnostem, zájmům a představám o budoucím životě.
Za třídní učitelky 9. tříd
ZŠ Masarykovo náměstí
Mgr. Pavlína Kožušníková

Děti ze školní družiny navštívili psí léčitelé
Ve třech středečních termínech mohly děti ze školní družiny ZŠ Datyšnká
absolvovat canisterapii se dvěma pejsky
– fenkami Darci a Nelinkou. Pojem canisterapie je složen ze slov „canis“ (pes)
a „terapie“ (léčení). Existuje více způsobů jeho překladu. „Canisterapie je léčba
lidské duše psí láskou,“ píše například lékařka a profesionální cvičitelka psů Lenka Galajdová. Canisterapii definuje jako
způsob terapie, který využívá pozitivního
působení psa na zdraví člověka. Pes už
pouhou svou přítomností dokáže vyvolat
u lidí příjemné pocity.
Fenky retrívra Nelinka a belgického

ovčáka Darsi udělaly radost ve všech odděleních školní družiny. Děti je hladily
a také kladly spoustu dotazů spojených
s péčí o ně. Pro mladší Darsi byla návštěva
v pavilonu navíc premiérou, jelikož měla
zkoušky na canisterapii čerstvě za sebou.
Spolu s dětmi ji zvládla na výbornou. Žáci
si pro pejsky nachystali spoustu pamlsků,
které předaly jejich lidskému doprovodu –
Silvii Konečné a její dceři Elišce.
Silvie Konečná je dlouholetou členkou
kynologické organizace ARIS, kde se od
roku 2008 věnuje výcviku psů. Canisterapií se zabývá od roku 2011. Poslední
dobou navštěvuje spolu s dcerou s progra-

Děti ze školní družiny s čtyřnohými léčiteli a jejich lidským doprovodem.

Foto: ZŠ Datyňská

Děti se seznamují s Nelinkou a učí se ji hladit.

mem canisterapie ostravské školy a vykonává i dozor nad začínajícími canisterapeutickými týmy (člověk + pes).
Vychovatelky ŠD Mgr. Dagmar Demběcová
a Bc. Alena Slonková
ZŠ Datyňská
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Vicemistr ČR a mistr Španělska vybíhá z Vratimova
Dogtrekking neboli vytrvalostní pochod
či běh se psem je jako tradiční kynologická
disciplína velice oblíbený. Trať nad 80 km
dává psovi i jeho psovodovi nemalé množství zážitků a společně prožitých emocí.
Zdolat ji v časovém limitu zvládne každý,
kdo je v lepší fyzické kondici. Pak už se
zbývá jen zlepšovat. A v tom jsou Lukáš
Družba z Vratimova a jeho psi Coudy
a Crash dobří. Závody zvládají uběhnout
v řádu hodin – většinou ráno vyběhnou
a na večeři jsou doma.
Oba psi Lukáše Družby jsou kříženci
adoptovaní ze spolků a organizací v Moravskoslezském kraji a jsou základními
kameny klubu NutsGo, který v minulosti
pořádal i běžecký závod se psy v Důlňáku. Trénují i pětkrát týdně a ročně naběhají
přes 3000 km.
Seriál mistrovství ČR v dogtrekkingu
sestává z 10 závodů. Vratimovští reprezentanti v něm byli i přes zranění, které
je postihlo v jeho první polovině, úspěšní.
Třikrát získali zlato, třikrát stříbro, dva-

Lukáš Družba se svými čtyřnohými parťáky.
Foto: Tereza Bulasová

krát bronz a hned první sezónu tak dokázali proměnit v zisk titulu vicemistrů ČR
pro rok 2019. V minulosti dosáhli Lukáš
Družba s Crashem také na titul mistra ČR
v Dogmaratonu 2016 (tratě okolo 40 km)
a šampiona Dogmaratonu 2015.
Loni je však čekal ještě jeden vrchol
sezóny – obhájit vítězství na mistrovství
ve Španělsku. Předloni v náročném terénu parku Montnegre rozhodovaly minuty. Kruté počasí, kdy jim nekonečný déšť
odplavil cestu nebo se brodili nově vzniklými potoky, vystřídal loni chlad a vítr.
V předvečer startu létaly stany a pergoly
jako papíroví draci a v průběhu dne se střídalo slunce s mrholením. Přesto se Lukáš
Družba s Coudym popasovali s tratí dlouhou 85 km za 11 hodin a 23 minut a již
podruhé získali titul šampiónů Montnegre
Dogtrekking Spain.
Také letos pořádá klub NutsGo 27. června charitativní překážkový běh se psem
Mazlíkiáda MX Chemistry Challenge.
Tereza Bulasová

Fotbalisté zahajují jarní část sezony
Venkovními zápasy zahájí 21. března fotbalisté FC Vratimov
jarní část fotbalové sezony. Mužstvo A, které působí v moravskoslezském krajském přeboru, 1. A třída, skupina B, nastoupí
proti týmu TJ Petřvald na Moravě, tým FC Vratiatii
mov B hrající ostravský městský přebor se utkáá
s Hrušovem. Oba zápasy začínají v 15 hodin.
První utkání na vlastních hřišti sehraje tým
FC Vratimov A v sobotu 28. března od 15:30
hodin proti Albrechticím, mužstvo B nastoupí
doma v neděli 29. března od 10:30 proti Michálkovicím. Podpora fanoušků na obou zápasech
bude více než vítána.

Po podzimní části sezony je mužstvo FC Vratimov A
ve 14místné tabulce krajské soutěže na 6. místě, Vratimov B
drží v tabulce městského přeboru (rovněž 14 účastníků) 10.
příčku.
(red)

Kdy na fotbal v březnu:
So 28. 3., 15:30, muži A – Albrechtice,
krajský přebor, 1. A třída, sk. B
Ne 29. 3., 10:30, muži B – Michálkovice,
městský přebor Ostrava

Kronika města Vratimova, část 97, rok 1947
Odevzdáno bylo 30 hlasů a to: pro Bednáře
Boh. 17, 12 pro Gellnara Emila, 1 pro Boh.
Mirhenku.
Zvolen byl Bednář Boh. předsedou, Vavrečka Josef I. místopředseda (soc. dem.),
Antonín Adámek II. náměstkem (rolník za
lidovce).
Dávka za vodu
Dávka za vodu z vodovodu pro odběr stanovena 70 haléřů za 1 m3.
Zakoupení výzbroje pro místní
hasiče
Pro místní dobrovolný hasičský sbor byla
zakoupena výzbroj MNV za Kčs 25.564,-.
Elektrifikace vratimov. „Zadků“
Občané vratimovských „Zadků“ se doža-

dují elektrisace. Podle nabídky elektráren
je činí rozpočet asi Kčs 334.000,-.

národní bezpečnosti, hasičský sbor, případně kulturní a přednáškový sál.

Sucho
Tohoto roku od začátku května až skorem
do konce června vůbec nepršelo, byly veliká vedra. Toto mělo za následek citelnou neúrodu, hlavně obilovin. V září byl
návštěvou ve Vratimově patriarcha čsl.
církve ThDr. Kovář Frant. se svým průvodem. Účastníci jsou podepsání v předu v
kronice.
K uvítání se dostavili zástupci všech polit.
stran, předseda MNV, kulturní, školští činitelé a mnozí jiní.

Kladení věnců u pomníku padlých
Zachovává se od osvobození Vratimova
Rudou Armádou pěkný zvyk, že branci
kladou věnce u pomníku padlých za první
světové války 1914–1918 a u pamětních
kamenů se jmény umučených, popravených a zemřelých bojovníků proti německým okupantům za druhé světové války
1939–1945 a to velmi slavnostním a pietním způsobem. Nechť tento zvyk uctívání
našich občanů se stále zachová a nechť je
i dorůstající mládeži i výstrahou a vzpomínkou na ty, kteří pro naše osvobození
a lepší budoucnost spravedlivou ne váhali
položiti své životy.
(pokračování příště)

Návrh postavení radnice
Rada MNV navrhuje stavbu radnice, v níž
by byly umístěny úřady MNV, pošta, Sbor
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Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).
Pravidelné dlouhodobé soutěže stolních tenistů pokračují svou
druhou polovinou. Naše družstvo mělo doma o titul bojující favorizovaný Nový Jičín a Valašské Meziříčí a potom zajíždělo do
Olomouce a Přerova, kde se jim tradičně nedaří… A bohužel, bylo
tomu tak i tentokrát.
Výsledky posledních čtyř ligových utkání našich stolních tenistů: TTC MG Odra GAS Vratimov – Nový Jičín 1:10, Valašské
Meziříčí 10:4, TJ Sokol Olomouc 9:9 a SK Přerov 5:10.

Aktuální ligová tabulka:
1. KST Nový Jičín

16 14 1

1

151:80

45

2. TTC Frýdlant

16 11 2

3

147:93

40

3. TTC Siko Orlová

16

9 3

4

144:99

37

4. TTC Ostrava-Poruba

16

8 4

4

129:111

36

5. TJ Ostrava KST

16

9 1

6

126:104

35

6. DDM Valašské Meziříčí

16

8 2

6

130:114

34

7. TTC Bolatice

16

7 3

6

127:113

33

8. SK Přerov

16

7 1

8

115:118

31

16

6 0 10

99:133

28

9. SK Svinov
TTC MG Odra GAS
10.
Vratimov
11. TJ Sokol Olomouc

16

3 2 11

87:143

24

16

2 1 13

91:150

21

12. KST Jeseník

16

2 0 14

66:154

20

Jiří Skalický a Daniel Unzeitig právě postoupili na mistrovství ČR do
Plzně.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Příští utkání sehraje Vratimov doma proti třetí Orlové
a sousedovi v tabulce Svinovu.
O víkendu 7. a 8. března hraje
Vratimov doma proti Bolaticím
(sobota ve 14 hodin) a proti Jeseníku (neděle v 10 hodin).
Jinak ve dnech 28. února až
1. března se konalo v Plzni Mistrovství České republiky jednotlivců ve stolním tenisu, na které
se probojovali také dva hráči z našeho oddílu, a to Jiří Skalický
a Daniel Unzeitig.
Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

Fotbalové přípravky trénovaly na Slovensku
starších přípravek. Zde se naši kluci doplnění o hráče mladší přípravky rozhodně neztratili a podali sympatické výkony.
Konkurence na turnaji však byla špičková a ukázala nám, že máme stále na čem
pracovat,“ zhodnotili průběh soustředění
trenéři Tomáš Hrdý, Radim Pešek, Pavel
Roščák, Petr Kavulok a Jan Mikšovič.
FC Vratimov

Účastníci slovenského zimního soustředění.

Kluci z přípravek fotbalového klubu FC
Vratimov se zúčastnili od čtvrtka 16. do
soboty 18. ledna zimního soustředění ve
slovenské Korni. Útočiště našli ve stylovém penzionu Kriváň, který jim poskytl

komfortní ubytování i každodenní wellness, jež si všichni moc užívali. „V sousední zastřešené fotbalové hale s umělým
povrchem jsme první dva dny dvoufázově potrénovali, sobota pak patřila turnaji

Děti využily po trénincích i možnosti rehabilitace a odpočinku.
Foto: FC Vratimov
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Sokolské ohlédnutí za únorovými akcemi
V sobotu 1. února pořádal Sokol své
tradiční Šibřinky, a to již po 23. Tentokrát
na téma, které sice neodpovídalo počasí
venku, ale v maskách jsme si ho dokázali představit. Bylo to Sněhové království
aneb globálnímu oteplování navzdory.
Proto se v sále objevila spousta sněhuláků, sněhových královen i vloček, ale také
jamajský bob, sněhový mrak či krasobruslařka. Děkujeme všem kreativcům za to,
jak hezky se na ples připravili.
Hned v neděli 2. února si zaskotačily na
svém maškaráku – Minišibřinkách i děti.
Přišlo jich okolo 50 a téměř všichni byli
v maskách. Tančilo se, běhalo i cvičilo
a věřím, že si to všichni společně se dvěma
sněhuláky, kteří je vedli, užili. Už teď se
těšíme na další akce s vámi a věřte, bude
jich do konce školního roku ještě dost jak
pro děti, tak pro dospělé.
Myslím si, že stojí za to připomenout si
význam slova šibřinky. Je to název sokolských maškarních plesů na dané téma už
z dob založení Sokola Fügnerem a Tyršem. Pochází z němčiny a znamená žertovat, veselit se. Proto i my ve vratimovském
Sokole používáme toto označení plesu.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Irena Heinichová

Ačkoliv venku nepotkáte ani vločku, na Šibřinkách bylo sněhuláků nepočítaně.

Maminky si zaslouží pochvalu – většina dětí přišla v maskách.

Těšínské divadlo:
Šakalí léta
Členové vratimovské předplatitelské
skupiny České scény Těšínského divadla
se mohou těšit na úspěšnou muzikálovou
komedii o svobodě a nezávislosti, rudé
hvězdě a rock'n'rollu Šakalí léta. Hraje
se 17. března od 19 hodin v Kulturním
domě Petra Bezruče v Havířově. (red)

Foto: Tělocvičná jednota Sokol

Sněhuláci nemohli chybět ani na nedělních Minišibřinkách.

České tajemno u nás
Také sledujete na ČT 2 dokumentární cyklus České tajemno, který poodkrývá šestici velkých historických tajemství? Jeho autor, spisovatel a populární český záhadolog Arnošt Vašíček, přijal pozvání kulturního střediska a v úterý 24. března od 18 hodin vystoupí v kinosále Společenského domu ve Vratimově. Témata chybět nebudou,
vždyť Česko je zemí záhadám zaslíbenou. „Přímo na dosah ruky se tu skrývají četná
tajemství nejen s ryze domácím původem. Překvapilo mě, že i na místech, která jsem
již dobře znal, jsme najednou objevili něco výjimečného a až sžíravě tajemného,“
shrnul své dojmy z natáčení Arnošt Vašíček. Je se tedy na co těšit. Tím spíš, že Arnošt
Vašíček je i skvělý vypravěč.
(red)

březen 2020
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VZPOMÍNÁME
Dne 15. března 2020
uplyne 1 rok od úmrtí našeho syna
pana

Lukáše Slívy.
9. ledna 2020 by se dožil 42 let.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
rodiče, sestry s rodinami a kamarádi.

Čím jsi pro nás byl, ví jen ten,
kdo ztratil.
Dne 29. března 2020 vzpomeneme
10. výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka, pana

Oldřicha Plevy.

Dne 10. března 2020 si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní

Miroslavy Chudějové.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Jak smutno je nám bez tebe, jak dlouhý
je nám čas, jak rádi bychom Tě spatřili
a slyšeli Tvůj hlas.
Dne 27. března to bude rok, kdy
nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička, paní

Dáša Krupová.

S láskou vzpomínáme. Manželka
a dcery s rodinami.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 25. března 2020 uplyne 15 let,
co nás navždy opustil
pan

Dne 28. března 2020 uplyne pět let,
co nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan

Miroslav Zajac.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 19. března vzpomínáme smutné
výročí úmrtí naší maminky
paní

Věry Hanákové.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Antonín Bednář.
S láskou vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami.

Dne 3. března 2020 si připomeneme
nedožitých 80 let
pana

Milana Genšerovského
a zároveň dne 12. března 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí
paní

Dne 21. února jsme si připomněli
1. smutné výročí
pana

Jany Genšerovské.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Antonína Špoka
a dne 28. března si připomeneme
6. výročí úmrtí
paní

Magdalény Špokové.
S láskou vzpomínáme.

Dne 18. února 2020 zemřel
po těžké nemoci ve svých 74 letech
můj milovaný manžel, pan

Mgr. Jan Sládek.
Hodný člověk a celoživotní turista
došlapal. Vzpomeňte, kdo jste ho znali
a měli rádi. Manželka Jarmila.
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KAM VE MĚSTĚ – BŘEZEN
DATUM NÁZEV AKCE

ČAS

3. 3. Barevné snění Evy Faldynové – vernisáž
Barevné snění Evy Faldynové
4. 3.
Špindl 2
5. 3. Barevné snění Evy Faldynové
6. 3. Městský ples 2020
Divize stolní tenis: Vratimov B – SK Pstruží
7. 3.
3. liga stolní tenis: Vratimov A – Bolatice
3. liga stolní tenis: Vratimov A – Jeseník
8. 3.
Divize stolní tenis: Vratimov B – Brušperk
Barevné snění Evy Faldynové
11. 3.
Poslední aristokratka
12. 3. Barevné snění Evy Faldynové
14. 3. Krtkova dobrodružství
17. 3. Divadlo Háta: Velké lásky v malém hotelu
Barevné snění Evy Faldynové
18. 3.
Sněžný kluk
19. 3. Barevné snění Evy Faldynové
Jóga workshop
21. 3.
Dětský karneval na téma Disneyland
22. 3. Divadélko Smíšek: Otvírání studánek
Arnošt Vašíček: České tajemno
24. 3.
Valná hromada TJ Sokol Vratimov
Barevné snění Evy Faldynové
25. 3.
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
26. 3. Barevné snění Evy Faldynové
28. 3. Fotbal muži: Vratimov A – Albrechtice
29. 3. Fotbal muži: Vratimov B – Michálkovice
VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

17:00
16:00
19:00
16:00
20:00
10:00
14:00
10:00
14:00
16:00
19:00
16:00
10:00
19:00
16:00
17:00
16:00
9:15
14:00
10:00
18:00
18:00
16:00
17:00
16:00
15:30
10:30

DIVADLO

MÍSTO AKCE, POŘADATEL
Vratimovská galerie, vernisáž výstavy, KS Vratimov
Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov
Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov
Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov
Společenský dům, společenský ples, Město Vratimov
Herna stolního tenisu, TTC MG Odra GAS Vratimov
Herna stolního tenisu, TTC MG Odra GAS Vratimov
Herna stolního tenisu, TTC MG Odra GAS Vratimov
Herna stolního tenisu, TTC MG Odra GAS Vratimov
Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov
Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov
Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov
Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov
Společenský dům, divadelní komedie, KS Vratimov
Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov
Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov
Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov
Sokolovna, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov
Kulturní dům Horní Datyně, SDH Horní Datyně
Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti, KS Vratimov
Kinosál Společenského domu, přednáška, KS Vratimov
Sokolovna, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov
Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov
Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov
Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov
Městský stadion, 1. A třída, skupina B, FC Vratimov
Městský stadion, ostravský městský přebor, FC Vratimov
KINO

SPORT

OSTATNÍ

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 12. března 2020, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

Nov

otev ená kosmetika
Eva Dostálová

Nabízím klasické kosmetické služby,
barvení a úpravu obo í, depilace
a profesionální lí ení.

obj. na tel.: 732 519 796
www.kosmetikadostalova.webnode.cz
Školní 652/4, 739 32 Vratimov

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám byt 2+1 ve Vratimově, v ulici U Mateřské školy.
Tel. 731 853 287.

Příspěvky do dubnového čísla
Vratimovských novin
zasílejte do 12. března 2020.

duben 2020
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Představujeme zastupitele

Výroční schůze spolků

Koronavirus aktuálně

Datyňští hasiči oslaví 95 let
Sbor dobrovolných hasičů v Horních
Datyních oslaví v dubnu 95 let od svého založení. O historii sboru a jeho
současné kondici jsme si u této příležitosti povídali s Davidem Přidalem,
starostou organizace, která nese aktuálně název Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Horní Datyně (SH ČMS
– SDH HD).

Začněme možná od tohoto názvu. Jaká je
v současné době u nás pozice hnutí dobrovolných hasičů a jaká je situace SDH
Horní Datyně?
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
je nejpočetnější organizací v České republice. Je v ní evidováno 359 116 členů organizovaných v 7662 sborech dobrovolných
hasičů a dále 61 205 dětí a mládeže ve
věku do 18 let. V našem sboru je evidováno 71 členů a 17 mladých hasičů do 18 let
Jaké jsou vaše hlavní úkoly a cíle?
Mezi hlavní cíle SDH patří vytvářet pod-

Datyňští dobrovolní hasiči na snímku pořízeném 6. 6. 1926 při příležitosti předání hasičské stříkačky.
Foto: Archiv SDH HD

mínky pro práci s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života
a zdraví občanů a majetku před požáry

a pro poskytování pomoci při živelních
pohromách a jiných událostech.
Pokračování na str. 2–3

Upozornění

Vedení města Vratimova si vás dovoluje pozvat na

Upozorňujeme, že akce plánované na duben, jejichž

HOVORY S OBČANY,

přehled najdete v tomto čísle
Vratimovských novin, mohou

které se uskuteční
• v pondělí 20. dubna od 17 hodin
v malém sále Kulturního domu v Horních Datyních,

být v souvislosti s opatřeními
proti šíření koronaviru na území České republiky zrušeny,
pozastaveny nebo přeloženy
na pozdější termín.
Děkujeme za pochopení.
Redakce

POZVÁNKA

• v pondělí 27. dubna od 17 hodin
v salóncích Společenského domu ve Vratimově.
V programu:
 akce a investice, které se podařilo realizovat,
 akce a investice plánované na nejbližší dobu,
 diskuze nad tím, co je možné v obci zlepšit.
Srdečně zvou starosta města Bc. Martin Čech
a místostarosta Bc. David Böhm.
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Datyňští hasiči oslaví 95 let
pokračování ze str. 1
Dále podporovat všeobecnou sportovní
činnost členů s ohledem na zdravý rozvoj
jejich osobnosti a v neposlední řadě se podílet na organizaci kulturních a sportovních aktivit ve prospěch spoluobčanů.
Vraťme se v čase. Letos slavíte 95 let. Jak
to vše začalo?
Vzhledem k neexistenci požárního sboru
v obci, byla požární služba na základě dohody obecního zastupitelstva zajišťována
za úplatu sousedními sbory ve Vratimově
nebo Václavovicích. Obec si ale nutnost
založení vlastního požárního sboru uvědomovala. V datyňské kronice je uvedeno, že popud k tomu dal známý hasičský
pracovník Šmuk, který navštívil řídícího
učitele Pudloně a zjišťoval, zda by tu nebyla půda k založení sboru. V jeho přítomnosti pak navštívil Antonína Špetíka, aby
toto projednali. V záznamech a zápisech,
které má SDH zachovány, je pak uvedeno,
že s návrhem na založení hasičského sboru
přišel občan Antonín Špetík. Za souhlasu
tehdejšího starosty obce Josefa Tomise se
15. února 1925 v 15 hodin v hostinci Antonína Špetíka konala schůze k založení
sboru. Sešlo se 14 občanů, 10 místních
a čtyři ze Šenova. Bylo vysvětleno poslání
hasičstva a byl ustaven přípravný výbor ve
složení Antonín Špetík, Josef Tomis, Josef
Fojtík, Jan Peter, Karel Borový a Augustin
Čajka. Poplatek na založení byl stanoven
na 5 Kč. Cílem bylo získat asi 20 členů.
Po schválení Stanov na Politické správě
ve Frýdku, které zajistil starosta Tomis,
byl sbor dobrovolných hasičů založen 26.
dubna 1925. Do obecního hostince u Jana

Snímek z oslav 50 let SDH Horní Datyně v roce 1975.

Kubiny byla svolána veřejná schůze a zároveň valná hromada sboru dobrovolného
hasičstva, které se zúčastnilo 65 občanů.
Za činné členy se přihlásilo 45 občanů, za
přispívající 18 a za zakládající dva občané.
Aklamačně byl zvolen výbor a jednotliví
funkcionáři. Předsedou hasičského sboru
se stal František Kožušník, jednatelem Jan
Hrbáček, velitelem Antonín Špetík, vzdělavatelem Josef Tomis. Dalšími členy výboru byli Karel Universal, Jan Peter, Karel
Tlolka, Josef Václavek, Antonín Urbanec,
Leopold Cyž, Jan Pitucha, Antonín Václavek, Karel Borový, Josef Fojtík, Antonín
Kuchař, Augustin Čajka, Antonín Tomis,
Josef Borový a Antonín Urbanec.
První výborová schůze se konala
2. května 1925. Pro činné členy byl sta-

Struktura členské základy SDH Horní Datyně v průběhu let
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noven roční příspěvek 6 korun, pro přispívající 20 korun a pro zakládající jednorázově 100 korun. Sbor dobrovolných
hasičů Horní Datyně (číslo organizace 8)
byl přiřazen do Zemské hasičské jednoty
slezské – Župa Těšínská (od 25. 9. 1927
Župa Českotěšínská).
Nově ustavený hasičský sbor a jeho
výbor tu ovšem stál bez finančních prostředků, bez jakékoliv výzbroje a hasicího
nářadí. Byla proto vyvolána akce dobrovolných dárců. Vybralo se asi 3000 korun,
zastupitelstvo obce uvolnilo 300 korun. Již
21. června 1925 se konala první hasičská
slavnost v olšině Františka Kožušníka.
Průvod s hudbou přes obec a následná slavnost vynesla zisk 2150,10 korun. Takto se
podařilo obstarat první finanční prostředky
a v červenci 1925 bylo rozhodnuto zakoupit pro 20 členů stejnokroje, výzbroj a dvě
hasicí soupravy, tzv. Berlovky. Ovšem
toto si vyžádalo náklad 8000 korun. Proto
se činovníci sboru rozhodli, že si vezmou
půjčku 5000 korun. Tu poskytlo Peněžní
a úsporné družstvo v Horních Datyních.
Koncem roku pak přišla subvence 1500
korun od Zemské správy slezské.
Každá organizace má ve své činnosti
různá období. Jak to vypadalo v průběhu
let v Horních Datyních?
Od založení sboru tvořili jeho členskou
základnu zakládající, přispívající a činní
členové. Zakládající členové zaplatili jednorázovou částku 100 korun (později 200
Kčs) a byli osvobozeni od dalších příspěvků. Přispívající členové odváděli sboru
ročně 20 korun, členské příspěvky činných
členů pak byly 6 Kčs. Takto získané prostředky pomáhaly financovat sbor v jeho
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Všichni ale víme, že tato situace je dlouhodobě neudržitelná a že v nejbližší době
bude nutno přeřadit vozidlo do kategorie
veteránů a pro činnost jednotky zajistit novější požární vozidlo.

Rok 2006. Členové SDH HD přebírají zásahové vozidlo Renault Master.

počátcích. Poslední přispívající členové
jsou registrováni v roce 1940, poslední zakládající členové byli přijati v roce 1947.
Jejich počet pak postupně klesal s jejich
úmrtím. Evidence zakládajících členů
končí na přelomu 60. a 70. let minulého
století.
V průběhu let se do práce sboru zapojilo 305 mužů a 105 žen. Celkem 68 mužů
a 15 žen bylo evidováno jako zakládající
členové. Do oddílu mládeže se zapojilo
224 chlapců a 89 dívek. Členy sboru byli
nejdéle Josef Slíva (69 let), Ludmila Dudová (66 let), Vilém Fajkus (65 let), Marie
Fajkusová (65 let) a Zdeněk Gürtler st. (60
let).
Jaká je situace dnes? Máte k plnění svých
úkolů dostatek členů a techniky?
Je nutno si uvědomit, že mimo Sbor
dobrovolných hasičů, což je společenská
organizace, která si prostředky pro svou
činnost zajišťuje samostatně, zde existuje
Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která je na základě zákona o požární ochraně
zřizována a financována obcí. V současné době má naše jednotka 20 členů, takže
jsme schopni zajistit její výjezd do 10 minut. Členové jednotky jsou pravidelně proškolováni a mají kvalifikaci pro práci v dýchací technice a práci s motorovou pilou.

Tuto činnost vykonávají ve svém volném
čase bez nároku na finanční ohodnocení.
Všichni členové jednotky jsou vybaveni
potřebnou výstrojí a technikou. K přepravě nám slouží dopravní automobil Renault
Master DA12 a automobilová cisterna
Škoda 706 RTHP CAS25. Ta byla vyrobena v roce 1978 a naši členové ji s velkým
úsilím udržují v provozuschopném stavu.

Výročí oslavíte v sobotu 25. dubna v Kulturním domě. Jak budou oslavy vypadat?
Pokud to bude možné s ohledem na vývoj situace kolem koronaviru budou oslavy probíhat následovně. Ve 14 hodin bude
slavnostní nástup před hasičskou zbrojnicí,
kde proběhne žehnání sochy Svatého Floriána, kterého nám vytvořil a daroval náš
kamarád Otík Grobař. Potom následuje
slavnostní průvod s orchestrem a mažoretkami ke kulturnímu domu. Navazovat
bude slavnostní schůze, na které zazní
slavnostní projev starosty SDH a po vystoupení žáků základní školy budou oceněni členové sboru. Venku na hřišti by měla
být vystavena historická vozidla, uvnitř
kulturního domu bude probíhat projekce
historie a fotografií. Po skončení schůze
vyzve přítomné k tanci a po slechu country
kapela Jedeme dál. Na schůzi jsou zváni
všichni příznivci SDH HD, kteří se chtějí přijít podívat a kteří jsou i spjatí s naší
historií.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko Vratimov

Členové SDH Horní Datyně při oslavách 90 let své organizace.

Foto: Archiv SDH HD

Kulturní středisko pozastavuje svoji činnost
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu pro území ČR od
13. března 2020 na dobu 30 dnů pozastavuje Kulturní středisko Vratimov svoji činnost a všechny pořady plánované pro toto
období. Pevně však věříme, že o svůj kulturní zážitek přesto nepřijdete. Po odvolání nouzového stavu budeme pro pozastavené
pořady hledat náhradní termíny, zakoupené vstupenky tak zůstávají i nadále v platnosti. Náhradní termíny budeme hledat také
pro odpadlé lekce pohybových, jazykových a malířských kurzů.

Sledujte prosím náš web a Facebook, kde vás budeme o dalším vývoji průběžně informovat. V případě dotazů nás, prosím,
kontaktujte na info@ksvratimov.cz nebo tel. 595 700 751.
Děkujeme za podporu a pochopení.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitelka

Mgr. Kateřina Čechová
(KSČM)

starala o nemocnou babičku, zažila jsem
si i problematiku péče o nemocné. Proto
už také dlouhé roky spolupracuji s kolegy
v bytové a sociální komisi.

Prosím o krátké představení: Odkud pocházíte, kde pracujete, jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Je mi 45 let a pocházím z Horních Datyň. Narodila jsem se do vícegeneračního
domu, ve kterém žiji s celou rodinou dodnes. Vystudovala jsem Ostravskou univerzitu, obor Učitelství pro 2. stupeň, aprobace matematika a chemie. Zaměstnána
jsem jako učitelka na Základní škole v Ostravě, jsem zapojena do projektu Hasík
– výchova dětí v oblasti požární ochrany
a ochrany obyvatelstva, pracuji ve Školské radě ZŠ Datyňská a v KRPŠ tamtéž. V
květnu spolupracuji s Ligou proti rakovině
na Květinovém dni. Máme s manželem tři
děti, dvě děvčata a jednoho chlapce. Celá
naše rodina je zapálená pro dobrovolné
hasiče. Mezi mé oblíbené činnosti patří
prakticky vše kolem domácnosti a dětí,
KRPŠ, hasičů, úřadu. Ráda čtu, koukám na
filmy, organizuji rodinné, sportovní i společenské akce. Myslím, že bych asi nenašla
nic, co bych nedělala ráda.

komunální politiky. Byla jsem tehdy na
mateřské dovolené s třetím dítětem a řekla jsem si, že bych to mohla zkusit, že by
mě tato práce asi bavila. Domluvili jsme se
a ve volbách jsem byla zvolena do zastupitelstva, ve kterém pracuji dodnes.

Proč jste vstoupila do komunální politiky?
V roce 2006 mě oslovil náš rodinný přítel, otec mé nejlepší kamarádky, pan Ivo
Kičmer, jestli bych se nechtěla zapojit do

Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet
na jednání zastupitelstva?
Řekla bych, že nejvíce mě zajímá sociální oblast, čili děti, rodiny, babičky
a dědečkové. Tím, že jsem se delší dobu

Město Vratimov hledá
zaměstnance na dohodu
pro sportovní areál
Pro sportovní areál ve Vratimově
(fotbalová hřiště, koupaliště, zázemí) hledáme na dohodu o provedení
práce, případně dohodu o pracovní
činnosti vážné zájemce na celoroční
obsazení těchto pracovních pozic:

• správce
• uklízečka
Pozice jsou vhodné také pro aktivní
důchodce. Nástup ihned.
Bližší informace k oběma pracovním
pozicím poskytne Pavlína Fiedorová, odbor investic a údržby obecního majetku MěÚ Vratimov, telefon:
737 875 468.

Jak se vám líbí současná tvář Vratimova? Co hodnotíte kladně a co byste chtěla
změnit?
Ve Vratimově se mi líbí a líbilo vždycky. Nikdy jsem neuvažovala o tom, že
bych chtěla žít jinde. Máme opravené obě
školy i školky, ve kterých se dětem určitě líbí. Vznikla zde nová hřiště pro děti
i dospělé. Opravily se cesty a chodníky,
mnoho lidí už využívá kanalizaci a další
se brzy připojí. Je toho opravdu mnoho,
co se povedlo, ale je toho také ještě hodně
k řešení – oprava chodníků v Horních Datyních (velmi důležitá), stavby chodníků,
budovy na koupališti, domova pro seniory
a podobně.
Jaké je vaše politické motto a čeho byste
chtěla v politice dosáhnout?
Politické motto asi nemám. Chci pomáhat lidem a přispět svou troškou do
mlýna. Snažím se být užitečná. Když mi
lidé už počtvrté dali ve volbách své hlasy,
tak bych je nechtěla zklamat. I proto chci
pracovat co nejlépe. Jsem ráda, že akce,
na kterých se podílím organizačně, se těší
velké oblibě a doufám, že i nadále budou
stmelovat naše sousedy dohromady.
(red)

Pozvánka na připomínku
75. výročí osvobození
pro představitele zájmových spolků, politických stran
a organizací ve Vratimově
Vážení představitelé společenského a politického života našeho města,
dovolte mi, abych vás a členy nebo zaměstnance
vašich organizací pozval na tradiční

Vzpomínku osvobození města Vratimova,
která se uskuteční

ve čtvrtek 30. dubna 2020 v 10 hodin
u pomníku padlých před Společenským domem.
Bc. Martin Čech
starosta
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VÝZVA
Opakovaně vyzýváme občany, aby dodržovali Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Vratimova, kterou se stanoví, jak
s jednotlivými složkami komunálního odpadu nakládat. V žádném případě není povoleno cokoliv odkládat na zem vedle sběrných nádob ani
nikde po okolí!
Z důvodu přeplňování sběrných nádob na tříděný odpad a vytváření
nepořádku projíždějícími mimovratimovskými občany byly separační
kontejnery ze stanoviště na točně v Horních Datyních přesunuty na začátek ulice Nad Točnou. Zdálo se, že tento počin byl přínosem, protože
nepořádek kolem kontejnerů ustal. Bohužel pouze na dobu přechodnou.
Nyní tentokrát evidentně místí občané opět u kontejnerů vytváří černé
skládky! Jak je vidět z pořízené fotodokumentace, za kontejnery se válí
použitý textil, přestože o pár metrů dál u kulturního domu je velký kontejner na jeho řádné odevzdání. Vedle kontejnerů jsou bílé pytle se stavebním odpadem, přestože je povinností stavebníka jej odstranit pouze
zákonným způsobem, tj. odevzdat na řízené skládce nebo v logistickém
centru odpadů svozové firmy města Vratimova.
Upozorňujeme proto opakovaně, že odpad je nutno odložit pouze na
místa k tomu určená! Porušení obecně závazné vyhlášky je sankciováno
podle zvláštního zákona.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Nepořádek kolem kontejnerů na separovaný odpad. Foto: MěÚ

Zápis žáků do prvních tříd
Vážení rodiče, vzhledem k celkovému vývoji epidemiologické situace a vyhlášení karantény v celé České republice z důvodu
prevence a ochrany před šířením onemocnění COVID-19 jsme
vám nuceni sdělit, že není možné nyní stanovit přesný termín zápisu do 1. tříd.
Jakmile dojde k ustálení celé situace, termín zápisu do 1. tříd
bude vyvěšen na webových stránkách ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192 (www.zsmasaryk.cz) a ZŠ Vratimov, Datyňská
690 (www.zsvratimov.cz). Dále bude tento termín zveřejněn na
úředních deskách obou škol a internetových stránkách MěÚ Vratimov, proto vás prosíme o jejich pravidelné sledování. Děkujeme
za pochopení.
Připomínáme, že k zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte
a doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte.
Upozorňujeme, že termín zápisu může být
změněn dle aktuální epidemiologické situace.
Přijímání dětí do 1. tříd základních škol se
řídí čl. 2 Obecně 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, Luční, 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.
MěÚ

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. dubna 2020.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Tělesně postižení nezahálí
Únor je v životě spolků tradičně časem
bilancování. Svoji loňskou činnost zhodnotili 26. února ve Společenském domě na své
členské schůzi také členové vratimovského
Svazu tělesně postižených (STP). Jejich
jednání navštívili starosta a místostarosta
Vratimova Martin Čech a David Böhm,
předseda a místopředseda Okresního výboru STP Frýdek-Místek Petr Chýlek a Alois
Šacha, ředitelka Domu dětí a mládeže
(DDM) a předsedkyně Zájmové a sportovní
komise Rady města Vratimova Hana Nevrlá, členka komise Lenka Kašičková a místopředseda Českého zahrádkářského svazu
Horní Datyně Ladislav Mudrik.
Zprávu o loňské činnosti přednesla předsedkyně STP Vratimov Dája Slívová.
Rok 2019 zahájili tělesně postižení členskou schůzí, na které bylo přítomno 64 členů. V dubnu se zúčastnili v rámci projektu
Spolu 2019 akce s názvem Dýchám, jím,
cvičím, kterou připravil pro seniory DDM.
V květnu vyrazili v rámci spolupráce s datyňskými zahrádkáři na zájezd do Boskovic, kde navštívili boskovický zámek, arboretum a výstavu pohyblivých betlémů
v blízkém Borotíně a zahradnictví Lebiš.
V květnu se členové svazu setkali také
na tradičním odpoledni ke Dni matek, které jim zpříjemnily svým vystoupením děti
ze ZŠ Datyňská. Červen patřil zájezdu do
jihomoravských Vizovic, kde si prohlédli
barokní zámek s přilehlou kaplí z 15. století. Cestu si osladili návštěvou nově otevřené
výrobny čokolády a zavítali také do lihovaru Rudolf Jelínek. Město Vratimov prezentovala na celorepublikové výstavě Šikovné
ruce našich seniorů pro radost a potěšení
v Lysé nad Labem rukodělná tvorba členek STP. Aktivita je nejlepším lékem proti
stárnutí, řekli si členové STP a zúčastnili se

Zprávu o činnost STP Vratimov přednáší předsedkyně organizace Dája Slívová.

za doprovodu místostarosty Davida Böhma
červencového sportovního klání seniorů
na hřišti TJ Sokol Hrabová. Letní týdenní ozdravný pobyt u vody, mezi lesy a na
čistším vzduchu absolvovalo 16 členů. Na
přelomu srpna a září přispěli k pestrosti výstavy uspořádané u příležitosti Datyňského
krmáše datyňským spolkem zahrádkářů.
„Od roku 2015 probíhá v prostorách paskovského zámku společná kulturní akce
členských obcí regionu Slezská brána. I na
tomto projektu jsme měli svůj podíl,“ připomněla Dája Slívová.
V říjnu strávilo 64 členů svazu společné
odpoledne u kávy nebo čaje, další odpoledne si tělesně postižení vyslechli přednášku
uspořádanou v rámci projektu Senior v bezpečí. Rok 2019 ukončili předvánočním galavečerem, který připravil pro seniory na
závěr projektu Spolu 2019 DDM.
Mimo vyjmenované aktivity se členové
STP pravidelně zúčastňují pietních akcí

Foto: STP

města, zajišťují dárky a hudební blahopřání pro jubilanty, u příležitosti Dne matek
a vánočních svátků navštěvují imobilní
a dlouhodobě nemocné členy. Pro milovníky divadelního umění mají k dispozici čtyři
permanentky na představení Těšínského
divadla; vstupenky do ostravských divadel
zajišťují podle požadavků.
„Závěrem bych chtěla poděkovat všem,
kteří nám pomáhají. Městskému úřadu ve
Vratimově a sponzorům za finanční podporu, bez níž bychom toto všechno nemohli
realizovat. Celému výboru a úsekovým důvěrníkům za celoroční práci a všem členům
za účast na našich akcích,“ zdůraznila předsedkyně Dája Slívová s tím, že pestrost akcí
bohatých na zážitky pro obohacení života
členů STP se bude vedení organizace snažit
zachovat i nadále.
Za Svaz tělesně postižených Vratimov
předsedkyně Dája Slívová
(redakčně upraveno)

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021
Zápis do MŠ ve Vratimově a MŠ v Horních Datyních proběhne dne 14. 5. 2020 od 8.00 do 16.00 hodin v budově Mateřské
školy ve Vratimově, Na Vyhlídce 25, vchod U slunečnice.
Rodiče, vezměte s sebou:
 občanský průkaz,
 rodný list dítěte,
 vyplněnou žádost o přijetí,
 vyplněný evidenční list dítěte,
 vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů,
 vyplněný evidenční list (přihláška ke stravování),
 vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů
(stravování),
 u rozvedených rodičů navíc rozhodnutí o svěření
dítěte do péče.

Formuláře naleznete od dubna 2020 na stránkách www.msvratimov.cz, sekce Úřední deska.
K zápisu do MŠ se dostavte prosím společně s vaším dítětem.
Organizace zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021.
(Platí pro děti, které dosáhnou v období od 1. 9.2020 do 31. 8.
2021 věku 6 let).
Děti, které navštěvují ve školním roce 2019/2020 Mateřskou
školu ve Vratimově nebo MŠ v Horních Datyních, budou automaticky pokračovat v plnění povinného předškolního vzdělávání
v našem zařízení, pokud zákonný zástupce nepožádá v termínu
zápisu do MŠ o alternativní plnění povinného předškolního vzdělávání.
Pro zákonné zástupce dětí, které doposud nenavštěvovaly MŠ
ve Vratimově nebo MŠ v Horních Datyních, bude povinnost přijít
k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání ve výše uvedeném termínu.
Lenka Siváková, MŠ Vratimov

duben 2020
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Koronavirus aktuálně. Informace k 20. 3. 2020
Na základě opatření vlády proti šíření
koronavirové nákazy na území České republiky přijalo vedení města Vratimova
odpovídající kroky. Vedení města současně vyzývá občany k ohleduplnosti a dodržování stanovených pravidel.
Provoz Městského úřadu Vratimov
Do odvolání nouzového stavu jsou úřední
hodiny pro veřejnost s osobním kontaktem
s úředníky na Městském úřadu Vratimov
zrušeny. Kontakty na jednotlivé úředníky
najdete na internetových stránkách města
v sekci mesto/mestsky-urad/zamestnanci/.
Provoz podatelny úřadu je zajištěn v pondělí a středu v době 13:00–16:00 hodin.
Co je uzavřeno
V souladu s nařízeními vlády a na základě rozhodnutí vedení města Vratimova
jsou až do odvolání uzavřena veškerá školská zařízení:
• Základní škola Vratimov, Datyňská
690 včetně školní jídelny a tříd v Horních Datyních,
• Základní škola Vratimov, Masarykovo
náměstí 192 včetně školní jídelny,
• Mateřská škola Vratimov,
• Základní umělecká škola Vratimov.
Uzavřeny jsou kulturní organizace
města:
• Kulturní středisko Vratimov. Veškeré
plánované pořady a aktivity jsou zrušeny, pozastaveny nebo odloženy na
pozdější termín. Pokladna Kulturního

V provozu zůstávají následující
instituce:
• pošta,
• vybrané obchody,
• veřejná linková osobní doprava (aktuální Informace na www.kodis.cz).
střediska je uzavřena pro osobní kontakt, neodkladné záležitosti vyřídíte
na 595 700 751 (po–čt 8–14 h), info@
ksvratimov.cz.
• Dům dětí a mládeže Vratimov. Pozastaveny jsou všechny kroužky a akce,
zrušen je provoz recepce a venkovního hřiště DDM Vratimov.
• Městská knihovna Vratimov včetně
pobočky v Horních Datyních. Všechny
plánované akce se ruší, aktuální výpůjčky a rezervované dokumenty budou čtenářům prodlouženy.
Další omezení:
• Do odvolání se uzavírají veškerá vnitřní i venkovní sportoviště na území
města,
• ruší se sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu na určených místech;
náhradní termín bude sdělen s dostatečným předstihem,
• do odvolání se ruší provoz služby Senior taxi,
• do odvolání se ruší modrá parkovací
zóna na Radničním náměstí ve Vratimově.

Péče o seniory:
• vláda zakazuje osobám v domovech
pro osoby se zdravotním postižením,
domovech pro seniory a domovech
se zvláštním režimem do odvolání vycházet mimo objekt či areál zařízení,
ve kterém je poskytována uvedená sociální služba,
• vláda doporučuje osobám starším
70 let nevycházet do odvolání mimo
svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění
neodkladné zdravotní péče.
• Město Vratimov žádá seniory, aby toto
doporučení v zájmu svého zdraví dodržovali!
• Dále žádáme rodinné příslušníky, aby
svým rodičům a prarodičům toto doporučení a nařízení předali a důsledně
trvali na jeho dodržování.
• Doporučujeme také, aby senioři starší
65 let chodili nakupovat ve státem stanovené době.
Stránku připravil: Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko Vratimov

Návštěva praktického lékaře
Pokud se chcete vydat s příznaky onemocnění Covid-19 ke svému praktickému lékaři, kontaktujte
ho nejdříve elektronicky a požádejte ho o informaci, jak máte postupovat a zda můžete do jeho ordinace vůbec zajít. Buďme ohleduplní i ke svým lékařům!
Kontakty na všeobecné lékaře ve Vratimově:
• MUDr. Radovan Hranický, Sokolská 133/1, tel. 596 783 790, mobil 602 823 848, www.amb-rh.wz.cz,
• MUDr. Jaroslava Havrlantová, MUDr. Ingeborg Teichmanová, Sokolská 133/1, tel. 596 732 021,
• MUDr. Jan Večerek, MUDr. Michal Večerek, Zdravotní středisko, Frýdecká 936/59, tel.
596 732 113, mobil 603 326 227, 604 748 813, lekar.zdravcentra.cz/jan.vecerek.
Praktická lékařka pro děti a dorost:
• MUDr. Markéta Maršálková, Zdravotní středisko, Frýdecká 936/59, tel. 596 732 196.

Informace ministra zdravotnictví
Co mám dělat, když mám
příznaky onemocnění?
V případě, že máte obavy
o svůj zdravotní stav, je třeba
telefonicky kontaktovat svého
registrujícího lékaře, lékařskou
pohotovostní službu, krajskou
hygienickou stanici, pro informace o dalším postupu. Může-

te se také poradit na celostátní
bezplatné lince 1212.
Jaká je léčba tohoto
onemocnění?
Pro infekci COVID-19 není
doporučena žádná specifická
antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli

zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce.
Léčba je vždy individuální
a vychází z konkrétních potřeb
pacienta. K podpůrné léčbě se
využívají běžně dostupné léky,
množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně
léčit.

Covid-19 – důležitá
telefonní čísla:
Pro osoby pociťují příznaky onemocnění (teplota, nachlazení, kašel) jsou zřízeny následující telefonické linky.

• NON-STOP informační linky
Krajské hygienické stanice:
595 138 118, 595 138 119,
595 138 147,

• NON-STOP linka 112 s přítomností dvou lékařů – prosíme,
nevolejte na linku 155,

• nová

telefonní informační linka
v souvislosti s koronavirem 1212.

Kdo pomůže
v karanténě
Kontaktní osoba pro lidi
v karanténě za účelem pomoci s nákupy – tel. 607
225 927, Iveta Kaňáková,
DiS., koordinátorka pečovatelské služby.
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Včelaři s novým
vedením
Vřelé poděkování a věcný dar. Takto
ocenili na své výroční členské schůzi
působení ve funkci dnes už bývalého
předsedy Ing. Richarda Grohmanna členové Základní organizace Českého svazu včelařů (ZO ČSV) v Horních Datyních. Aktuálně osmdesátiletý včelařský
veterán stál v čele datyňských včelařů
dvě desítky let a o své znalosti a zkušenosti se bude dělit dál, ale už z pozice
řadového člena.
K odvedené práci přišli předsedovi
blahopřát také starosta Vratimova Bc.
Martin Čech, člen vratimovského zastupitelstva Kamil Hrabec a zástupce ZO
ČSV v Šenově Karel Lupa.
Výroční členská schůze Základní organizace ČSV Horní Datyně, která sdružuje také včelaře z Vratimova a části
Řepišť, se konala 23. února v Kulturním domě v Horních Datyních. Zúčastnilo se jí 17 z celkem 27 členů. Jednání
začalo minutou ticha za loni zesnulého
dlouholetého člena organizace a jejího
místopředsedu Oldřicha Kaloče.
S výroční zprávou vystoupil končící
předseda Ing. Richard Grohmann. Jak
informoval, členové ZO vyprodukovali
loni více než tři tuny medu a zazimovali 287 včelstev. Jejich nejpalčivějším
problémem je zdravotní stav včelstev,
jejichž úhyny se
pohybují
přes
veškerou
péči
na úrovni 50
procent. Ocenil
naproti tomu finanční pomoc, které se včelařům dostalo od Městského úřadu Vratimov
a Obecního úřadu v Řepištích, a připomněl některé akce včelařů, jako bylo
společné smažení vaječiny či návštěvy
u jubilantů a nemocných členů organizace a pomoc kolegům při dlouhodobém onemocnění.
Jedním z hlavních bodů výroční členské schůze ZO ČSV Horní Datyně byla
volba vedení. Novým předsedou organizace se stal Milan Gvuzď, místopředsedkyní Věra Grohmannová. Ve funkci
jednatele bude pokračovat Milan Krupa. Dalšími členy výboru byli zvoleni
Milan Černý, Jan Číž, Vladislav Čmiel,
Ing. Petr Pastrňák a Mgr. Vladimír
Švidrnoch. Funkci kontrolora ZO bude
vykonávat Ing. Bohumír Vašíček.
Členské legitimace převzali na schůzi
tři noví členové ZO – Petr Kaloč, Marek Pomp a David Kurdziel.
(red)
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Upozornění občanům
Společnost FCC Česká republika upozorňuje občany, že vzhledem k nedobré situaci
na trhu s použitým papírem vykupuje pouze čisté noviny a časopisy za aktuální
cenu 0,20 Kč/kg. V žádném případě se nevykupuje lepenka. Pro odevzdání lepenky
je nutno využít modré separační nádoby rozmístěné ve městě.
Děkujeme za pochopení.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Zahrádkářský rok
v Horních Datyních
S cílem zhodnotit rok 2019 a nastínit činnost v roce 2020 se sešli 8. února na své
výroční členské schůzi členové Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu (ZO ČZS) v Horních Datyních. Jednání
v místním Kulturním domě se zúčastnili
místostarosta Vratimova Bc. David Böhm,
člen zájmové komise města Marián Lastovica, předsedkyně Svazu tělesně postižených (STP) Vratimov Danuše Slívová
a zástupci ZO ČZS Vratimov Olga Mladenová a ZO ČZS Dobrá u Frýdku-Místku
Čestmír Jež. Hezkým momentem na úvod
schůze bylo předání ocenění za celoživotní činnost v Českém zahrádkářském svazu
pro zasloužilého člena datyňské organizace
Oldřicha Kaloče, které převzal syn oceněného.
Výroční zprávu, v níž vyhodnotila loňskou činnost, přednesla předsedkyně ZO
ČZS Horní Datyně Vladimíra Červová.
„Tím, že se snižuje počet členek a členů
v naší organizaci, bylo přijatelné, abychom
se spojili s ostatními spolky v obci v rámci pořádání veřejných akcí. Taktéž spolupráce s místní základní a mateřskou školou byla jako každoročně pro naši činnost
přínosem. Nově jsme zahájili spolupráci
s STP ve Vratimově a to v oblasti pořádání
zájezdů a účasti na výstavách,“ předznamenala předsedkyně.
Z organizačního hlediska začal pro datyňské zahrádkáře loňský rok 2. února výroční členskou schůzí spojenou s volbou
výboru na období let 2019–2024. V dubnu se šest členek organizace podílelo na
tradiční akci Velikonoční stůl v Pruchné
v polském partnerském městě Vratimova
Strumieni. V klubovně Klubu českých turistů proběhla akce pro děti Velikonoční
zdobení
zdobenní a tradice.
zd
trad
tr
adic
ice.
e.

Výročí osvobození uctili zahrádkáři
položením květin v rámci městské vzpomínkové akce u pomníku padlých ve Vratimově. V květnu se vydali spolu s členy
STP Vratimov na zájezd do Boskovic, kde
navštívili místní zámek, nedalekou botanickou zahradu v Borotíně a prohlédli si
malou, ale o to zajímavější sbírku pohyblivých betlémů a zahradní centrum Lebiš.
V červnu se zapojili do pořádání Dětského
dne na místním hřišti, setkali se při smažení
vaječiny, které obohatily ukázky nácviku
hasičů s dětmi, a ve spolupráci s STP Vratimov zaslali na celostátní výstavu Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem
výšivky Zdenky Hrbáčkové. Srpnová činnost spočívala v uspořádání výstavy ČZS
v rámci Datyňského krmáše. Svými expozicemi k ní přispěli STP Vratimov a SHD,
KČT, ZŠ a MŠ v Horních Datyních.
V říjnu proběhlo Dlabání dýní, na které zahrádkáři připravili pro děti dekorační
materiál. Tato akce se uskutečnila ve spolupráci s TJ Horní Datyně. Činnost v roce
2019 uzavřeli členové svazu akcí Zavírání
zahrádek, v jejímž rámci proběhl kurz vánočního zdobení pod vedením Kamily Nogolové. K celoroční praxi patřily návštěvy
jubilantů a nemocných členů s věcnými
dárky.
„Poděkování patří všem členům ČZS,
kteří se podíleli na práci ZO, našim příznivcům a ostatním spolkům. Stejně tak děkuji
zastupitelům města Vratimova za finanční
podporu, která nám umožňuje více rozvíjet
činnost v oblasti kultury a usnadňuje fungování organizace,“ zdůraznila předsedkyně Vladimíra Červová.
Vladimíra Červová
předsedkyně ZO ČZS Horní Datyně
(redakčně
upraveno)
(red
(r
edak
akčn
čněě up
upra
rave
veno
no))
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Akce Domu dětí a mládeže
City game
V sobotu 18. dubna připravujeme již tradiční soutěž dvojic. Letos využijeme QR
kódů, ve kterých se budou ukrývat úkoly.
Soutěží se ve dvou kategoriích - Rodina
a Kamarádi. Kategorie Rodina tvoří dítě
a osoba starší 18 let (rodič, sourozenec),
kategorie Kamarádi tvoří dvojice mladších 18 let. Prezentace závodníků bude
probíhat od 13:30 hodin, samotný start
je v 14:00 hodin. Na startu získáte bližší
informace k závodu, vyzkoušíte si svou
QR aplikaci, popřípadě si ji můžete přímo u nás nainstalovat.

Bližší informace:
Klára Pastorková, 607 516 197,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Do říše knížek
V neděli 19. dubna proběhne projektový
den s názvem Do říše knížek. Děti navštíví knihkupectví v Novém Jičíně, dozví se
vše o cestě knihy od autora po čtenáře
a nakonec si vlastní knihu vyrobí.
Bližší informace:
Klára Pastorková, 607 516 197,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Den Země
Ani my nezahálíme a staráme se o naši
planetu. Na letošním Dni Země od 21. do
23. dubna spolupracujeme s dalšími organizacemi, např. Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava,
KHS... Akce je připravena pro MŠ a ZŠ
nejen z Vratimova. Čeká nás spousta pokusů, vyrábění a zajímavostí.
Vice informací o konání se žáci dozvědí
ve svých školách.
Renáta Böhmová
Dům dětí a mládeže Vratimov

DDM: My máme i dobré zprávy!
… na jaře spustíme nové projekty pro seniory
Zastupitelstvo
Moravskoslezského
kraje na svém zasedání dne 5. března
2020 schválilo Domu dětí a mládeže
Vratimov finanční dotace pro projekty
určené seniorům.
V rámci projektu Bejvávalo… s námi
budete moci navštívit místa, která jste
možná navštěvovali v mládí nebo na ně
rádi vzpomínáte. Mnohá se od té doby
hodně změnila (víte, že na Pustevnách
to vypadá jinak?), na některá už si třeba sami netroufáte (co takhle výšlap na
Lysou horu?). Máte-li nápady na exkurze a také dobové fotografie zajímavých
míst, uvítáme je v recepci DDM.
Další projekt je nazvaný Hůl je cool
a navazuje na úspěšný seminář sever-

Poradí bezplatně
v životních obtížích
Odborné poradenství v oblasti rodinného
práva, sociálního zabezpečení (důchody,
sociální dávky), bydlení, zaměstnání, majetkoprávních vztahů a dluhové problematiky poskytuje zdarma poradna Charity
Ostrava, Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel. 599 526 906, 731 625
767, email: poradna@ostrava.charita.cz,
web: www.ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby. Služba je dostupná lidem starším
18 let v obtížné životní situaci. Součástí
poradenského týmu je specializovaný právník. Zájemci nemusí uvádět žádné osobní
údaje.
Ing. Dalibor Kraut
Charita Ostrava

ské chůze, který jsme pořádali v roce
2019. V neděli 19. dubna 2020 se uskuteční půldenní seminář, na kterém vás
instruktorka zasvětí do základů tohoto
sportu. Pak bude následovat deset společných procházek s holemi, vždy v úterý od 14:30 hodin. Přihlásit se můžete na
celý kurz, nebo na jednotlivé procházky.
Kurz povede certifikovaná instruktorka a fyzioterapeutka v jedné osobě. Je
vhodný pro všechny, kteří zvládnou delší procházku v pomalém tempu. Hůlky
vám zapůjčíme.
Díky vaší podpoře máme také přislíbeno celkem 26 000 Kč od Nadace
Tesco, které využijeme na přípravu společných akcí seniorů a mládeže zaměře-

Městská

knihovna
VRATIMOV

ných na rozvoj komunikace, spolupráce
a porozumění mezi těmito generacemi.
Chceme totiž stavět mezigenerační mosty! Harmonogram akcí připravujeme.
Podrobnější informace najdete na nástěnkách DDM Vratimov, webových
stránkách www.ddmvratimov.cz a v recepci DDM Vratimov.
Mgr. Lenka Havrdová
projektová manažerka
DDM Vratimov

Knihovny a situace
týkající se koronaviru

Vzhledem k situaci, která je způsobena šířením koronaviru, se řídíme usnesením vlády a oznamujeme, že až do
odvolání jsou knihovny ve Vratimově
a Horních Datyních uzavřeny.
Všechny aktuální výpůjčky a rezervované dokumenty budou prodlouženy.
Pro důvěryhodné informace doporučujeme sledovat:

• COVID-19: informace pro občany,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Webové stránky krajské hygienické
stanice
Děkujeme a všem přejeme pevné
zdraví.
Mgr. Hana Pščolková
ředitelka MěK Vratimov

Uzávěrka květnového vydání Vratimovských novin je 15. dubna
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Mažoretky zahájily rok úspěšně
Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov, fungující při Domě dětí a mládeže Vratimov již
na začátku roku 2020 odstartovaly šňůru
soutěží a šampionátů, na kterých reprezentovaly nejen svůj klub, ale také město
Vratimov. První lednovou sobotu děvčata
Julie Hoffmanová a Míša Kopcová vyjela na první soutěž do Moravské Třebové.
Byla to soutěž v twirlingu a z dvanácti soutěžících se Julie umístila na 4. místě, Míša
na 5. místě.
Leden probíhal také ve znamení výjimečné události – Galashow k oslavě 20.
výročí založení klubu. Představily se zde
všechny skupiny mažoretek od těch nejmenších až po ty nejzkušenější.

Mažoretky ZIK-ZAK na společném snímku.

I letos sbírají vratimovská děvčata medaile
a výborná umístění. Foto: ZIK-ZAK Vratimov

Na konci ledna se děvčata zúčastnila
soutěže Zlatá hůlka v Opavě. V kategorii
Sólo baton se představily Julie Hoffmanová, Míša Horkelová, Míša Kopcová a Hanka Dudová. A jak to dopadlo? Výborně!
Míša Kopcová obsadila 1. místo, Hanka
Dudová 3. místo, Míša Horkelová 6. místo
a Julie Hoffmannová 7. místo.
Naše sólistka Julie Hoffmanová reprezentovala klub ZIK-ZAK Vratimov také
na Slovenském šampionátu v twirlingu
v Hlohovci, kde se umístila na 2. místě.

Velká formace pom-pon a Miniformace mažoretek ZIK-ZAK byly úspěšné i v Hlučíně na soutěži Zlatá hlučínská
hvězda. V obou kategoriích získaly stříbrnou medaili.
Až se budou mažoretky ZIK-ZAK Vratimov účastnit dalších z celé řady soutěží,
chtěli bychom jim nejen popřát, aby byly
stejně úspěšné jako na začátku roku, ale
také je ujistit, že jim moc držíme palce!
Věra Paláčková
předsedkyně ZIK-ZAK Vratimov

Jak deváťáci vstoupili do společenského života
V sobotu 22. února se v sále vratimovského Společenského domu uskutečnila
nejprestižnější akce ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí – školní ples. Pro nás,
deváťáky, to byla akce toužebně i trošku

nervózně očekávaná. Čím více se blížil
termín plesu, tím více jsme se báli, že
spleteme kroky, zakopneme, prostě to nějak pokazíme. Dnes můžeme říct, že tyto
obavy byly naprosto zbytečné. Když totiž

Deváťáci ze ZŠ Masarykovo náměstí připraveni na školní ples.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí, Mgr. Pavlína Kožušníková

přišel den D, tedy sobota 22. února, šlo
všechno tak rychle, že na nějaké obavy
jednoduše nebyl čas. Už od rána jsme se
snažili, abychom večer vypadali k světu.
Šaty, boty, doplňky, účes... Mnohým z nás
to zabralo skoro celou sobotu! Najednou
bylo 18 hodin a čas odchodu na ples byl
tady. A pak to přišlo. Ještě poslední zkouška v sále a bál pomalu začínal...
Slavnostní večer zahájily mažoretky
Zik-Zak Vratimov se svou novou sestavou. Vystoupení se jim moc povedlo
a byly odměněny potleskem celého sálu.
Pak ples oficiálně zahájila ředitelka Martina Pelikánová a předseda KRPŠ Kamil
Merta. Po slavnostním zahájení dostaly
slovo dvě žákyně 9. tříd, Tereza Sedláčková a Kateřina Špačková, které zavzpomínaly na vše, co deváťáci zažili v době
své docházky do ZŠ Masarykovo náměstí.
V závěru svého vystoupení poděkovaly
učitelům za trpělivost a snahu je co nejvíce naučit. Speciální díky patřily učitelce
Kateřině Mellové, která většinu z nás učila
pokračování na vedlejší straně
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Jak deváťáci vstoupili do společenského života
pokračování z vedlejší strany
na 1. stupni a naučila nás číst, psát, počítat. Kromě výuky dívky zavzpomínaly
na řadu třídních akcí, za jejichž organizaci poděkovaly svým třídním na 2. stupni
– učitelkám Daně Dalihodové a Pavlíně
Kožušníkové.
A pak to přišlo. Nejočekávanějším bodem programu bylo předtančení deváťáků. Předvedli cha-chu, rumbu, blues,
mazurku, jive a waltz. Publikum v sále
neskrývalo nadšení a odměnilo deváťáky
bouřlivým potleskem. Žákům 9. tříd „spadl kámen ze srdce“ a měli radost, když je
rodiče, sourozenci i učitelé za taneční vystoupení pochválili. Největší ovace a poděkování patřilo učitelkám Martině Peli-

kánové a Martině Riedlové, které půl roku
každý pátek neúnavně s žáky předtančení
nacvičovaly.
Další oficiální částí bylo slavnostní
„vyřazování“ žáků 9. tříd. Nejen rodiče,
ale i spolužáci se dozvěděli mnoho informací o jednotlivých dívkách a chlapcích
z 9. tříd, kteří posléze obdrželi pamětní
šerpu a stužku absolventů. Žáci na oplátku
obdarovali šerpou i růžemi své třídní učitelky a učitelku Mellovou orchidejí. Oficiální část ukončilo vyhlášení krále i královny školního plesu, kterými se stali Václav
Mojžíšek a Vanesa Korduljaková.
Po oficiální části se ke slovu dostala
hudební skupina Harmony Groove. Na
parketu spolu poprvé tančili žáci, učitelé,
rodiče, kamarádi i přátelé školy. Pleso-

vé veselí podpořila bohatá tobola, takže
šťastní výherci to pak na parketu pořádně roztančili. A protože hudba hrála moc
hezky, někteří vydrželi na parketu až do
časných hodin ranních.
Své předtančení předvedli deváťáci ještě na dětském karnevalu ZŠ Masarykovo
náměstí a na Plese bez kravat. Všechna
svá vystoupení hezky zvládli a zaslouží si
tak za svůj vstup do společenského života
velkou jedničku. Jednička s hvězdičkou
patří i všem aktivním členům KRPŠ ZŠ
Masarykovo náměstí, bez jejichž práce by
se školní ples ani karneval nekonaly.
Kateřina Špačková, Tereza Zárubová,
Matěj Šindler,
žáci devátých ročníků
ZŠ Masarykovo náměstí

Zahraniční stážisté na ZŠ Datyňská
AIESEC je nezisková, nepolitická a nezávislá organizace vedená absolventy
vysokých škol a studenty. Její členové se
zajímají o celosvětové dění, organizace
nediskriminuje na základě rasy, pohlaví, sexuální orientace nebo náboženství.
Sama sebe popisuje jako spolek nadšenců
pro kulturní porozumění a zážitkové učení.
Působí v 126 zemích a funguje více než 65
let.
Základní škola Datyňská je do projektu
Edison pořádaného ve spolupráci s AIESEC zapojena již pátým rokem. Během
této doby měli žáci možnost poznat a seznámit se s mnoha studenty z různých
koutů světa, např. z Číny, Německa, Libanonu, Íránu, Indonésie, Mexika, Ukrajiny,
Gruzie a letos také z Taiwanu.
Jsme šťastni a vážíme si možnosti uvítat
na naší škole návštěvu ze zemí, do nichž se

Studentky z Taiwanu mezi vratimovskými deváťáky, kteří se je snažili naučit populární písničku
Beskyde, Beskyde…
Foto: ZŠ Datyňská

málokdo z nás podívá. Takto máme možnost alespoň trochu nahlédnout a seznámit
se s rozlišnými kulturami, poznat jiné zvyky a tradice a hlavně
překonat
jazykovou
bariéru a pohovořit anglicky.
Uvědomujeme
si,
že přímý kontakt se
studenty ze vzdálených zemí podporuje nejen porozumění
k odlišným kulturám,
ale zároveň přispívá
k omezení předsudků
a stereotypů. Žáci se
dozvědí něco nového,
mají možnost zhlédnout prezentace, ve
kterých studenti představí kulturní, sociální
i politickou situaci své
země. Všechny předŽáci 2. třídy pozvali indonéskou studentku Cindy na ochutnávku tradič- nášky jsou interaktivní
ních českých jídel. Ta pro ni uvařila učitelka Mgr. Gabriela Kalužová. a žáci se mohou zeptat
Foto: ZŠ Datyňská na cokoli, co je v té

souvislosti zajímá. Mají možnost srovnávat a pak uvažovat, zda se jim ty či oné
podmínky líbí.
Projekt probíhá jeden týden a je zdarma.
Je však nutné zdůraznit, že celý projekt
by nebylo možné uskutečnit bez podpory
hostitelských rodin. Především jim patří
dík. Letos bych ráda poděkovala Benediktu Lyčkovi a jeho rodině, Simoně Krátké
a rodině a učitelce Nadě Mackové. Jejich
ochota, vstřícnost a pohostinnost byla pro
uskutečnění celého projektu zásadní. Tyto
rodiny poskytly zahraničním studentům
zázemí a navíc jim vytvářely zajímavý
odpolední program. Všem upřímně děkuji
a velmi si vážím jejich pomoci.
Ráda bych zmínila, že právě v této době,
kdy se ve veřejném prostoru šíří obavy
a strach z epidemií, byly to tyto rodiny,
které prokázaly rozvážnost a zůstaly vůči
panice imunní.
Nakonec bych ráda poděkovala všem,
kteří chápou smysl celého projektu, jeho
důležitost a pevně nás podporují.
Markéta Ögeerová
ZŠ Datyňská
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Co skrývá název automobilky Hyundai?
V překladovém slovníku najdeme, že
korejské slovo „hyundai“ znamená modernost. Jestli je moderní i výroba v automobilovém závodě Hyundai v nedalekých
Nošovicích se vydali zjistit 18. února
v rámci exkurze žáci 7. až 9. tříd ZŠ Masarykovo náměstí.
Hned na začátku prohlídky se školáci
na vlastní oči přesvědčili, že je automobilka opravdu hodně moderní a rozsáhlá.
V prostorné vstupní hale si mohli prohlédnout modely vozidel, které se zde aktuálně vyrábí. Po chvíli se jim představil
jejich průvodce Timotej Ježo, který je odvedl do přednáškového sálu, kde usazení
v pohodlných sedačkách zhlédli film přibližující areál automobilky i její výrobu.
Obsah filmu jen potvrzoval, že modernost
je pro závod opravdu to pravé slovo. A to
žáci ještě netušili, co je čeká dál...
Po filmu byli žáci rozděleni do dvou
skupin. Každá skupina obdržela ochranné brýle, vesty, MP3 přehrávače a nasedla do návštěvnických vláčků, ve kterých
strávila zbylou část exkurze. Děti se svým
pedagogickým dozorem jely nejprve do
lisovny, kde viděly prvotní zpracování
rolí plechu, z nichž se vyrábějí jednotlivé
díly karoserií. Zde se díly také skladují.
Po návštěvě lisovny objevili žáci tajemství svařovny, kde museli mít nasazeny
ochranné brýle. K vidění tu bylo plno robotů, které svařují jednotlivé díly karoserie s přesností na sto procent. Bylo těžké
ubránit se srovnání provozu se Star Wars.
Po návštěvě lisovny následovala prohlíd-

Vratimovští žáci ve vstupní hale nošovické automobilky Hyundai.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí, Mgr. Pavlína Kožušníková

ka finální montáže. Do hotové karoserie
se zde namontují sedadla, seřídí se interiér, nemůže chybět motor a další agregáty
skryté pod kapotou. Závěr exkurze byl
věnován návštěvě provozu výroby a montáže převodovek. Kvůli přísným hygienickým nařízením nemohli žáci vstoupit
do lakovny, kde se auta lakují a následně zůstávají po dobu 9 hodin. Měli však
možnost vidět nová auta vyjíždějící z automobilky na zkušební dráhu, kde se testuje jejich plná funkčnost.
Po prohlídce výrobních hal se školáci
přesunuli zpět do vstupní haly, kde odevzdali ochranné pomůcky a kde jim jejich
průvodce Timotej Ježo poskytl prostor na

dotazy. Žáci se tak například dozvěděli,
že k nástupu do společnosti Hyundai sice
není nutno mít vzdělání, ale je potřeba mít
určitou manuální zručnost. A také, že nástupní plat činí 25 tisíc korun hrubého.
Domů všichni odjížděli s novými, často
překvapivými poznatky. A z živé diskuze dětí v autobuse bylo jasné, že exkurze
byla pro ně zajímavá a přinesla jim mnoho nových informací o jednom z největších závodů na území našeho kraje. A určitě nikdo nepochyboval o tom, že slovo
hyundai – modernost – bylo pro nošovickou automobilku vybráno správně.
Kateřina Golcová, žákyně 9. A
ZŠ Masarykovo náměstí

Kaše dobrá, chceme nášup! Lyžařský kurz 2020

Účastníci lyžařského kurzu sedmých tříd ZŠ Masarykovo náměstí.

Obvykle máloco vychází podle našich
představ. Ovšem tomu, kdo se dokáže
přizpůsobit i ztíženým podmínkám, bývá
většinou osud nakloněn. Tak to bylo i s lyžařským kurzem ZŠ Masarykovo náměstí, který začal pondělního deštivého rána
24. února 2020. Většina z nás už nedočkavě přešlapovala před školou a představovala si luxusní hotel Bauer, proto zamračenou oblohu a pár kapek vody vůbec nikdo
neřešil. V 7:45 hodin jsme v doprovodu
učitelky Kavalové a učitele Šebesty nadšeně mávali rodičům z autobusu, dávali alespoň na chvíli sbohem vzdělávacímu ústavu a těšili se na následujících pět dní ve
Ski areálu Bílá.Cesta ubíhala velmi rychle
a všeobecné veselí, jež bylo možno slyšet
i z jedoucího prostředku, utichlo v okamžiku, kdy jsme zaparkovali před jakousi
chajdou. Ano, říkali tomu ubytování!
pokračování na vedlejší straně
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Kaše dobrá, chceme nášup! Lyžařský kurz 2020
pokračování z vedlejší strany
Naši průvodci však zřejmě ovládají princip léčby šokem, a proto, než jsme stačili cokoli namítnout, už nás hnali vynést
si kufry do druhého patra! Zde by bylo
vhodné podotknout, že vlastníma rukama.
A ještě by stálo za zmínku, že kluci nikdy
nemohou pochopit, kolik toho holky nutně
potřebují! Bez možnosti sdělit si první negativní dojmy (zjistit si kód na wi-fi jsme
ale stihli) následovalo rychlé přestrojení
se do lyžařského oděvu a odchod na svah.
V lyžákách! Dost nepříjemné.
Nejdříve jsme byli rozděleni do tří skupin: A – ti lepší borci, B – ti horší borci, no
a třetí – snowboarďáci. A pak to začalo!
Program všech dní byl neskutečný! Někteří poprvé sjížděli svah a šlo jim to! Lyžovalo se ve vláčku, po hranách, pozadu,
v podřepu, rotovali jsme ve skupinách,

Bylo to super!

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

imitovali skoky profíků, snowboarďáci
machrovali, a dokonce bylo možné zadovádět si na snowbladech. Nechyběl ani
pěší odpočinkový výlet podél svahu. Pobíhali jsme lesem, hráli na schovávanou,
hecovali se a hlavně – smáli jsme se a to

Jarní prázdniny na svahu
Aktivně strávily letošní jarní prázdniny
děti ze ZŠ Masarykovo náměstí, jejichž
rodiče využili nabídky spolupráce školy
se sportovní agenturou a mohly se proto
zúčastnit lyžařské školy v Malenovicích.
Agentura zajistila nejenom dopravu,

Za snahu a šikovnost medaile našim „benjamínkům“ slušely.
Foto: ZŠ Masarykovo nám.

ale také kvalitní výuku jízdy na lyžích
a snowboardu. O žáky rozdělené podle
zájmu a schopností do pěti družstev se
staralo celkem sedm instruktorů, kteří jim
předávali své zkušenosti, učili je často
prvním krůčkům na svahu a rozvíjeli jejich už nabyté dovednosti.
I přes rozmary počasí se podařilo udržet na sjezdovce sníh po celou dobu lyžařského kurzu. První den se sice nebe
trochu mračilo a dopolední déšť pozlobil,
ale byly to naštěstí poslední kapky. Pak
už počasí účastníkům kurzu přálo a snad
nejkrásnějším dnem byl čtvrtek, kdy slunce vykouzlilo při svačině v terénu úsměv

na nejedné dětské tváři. Navíc kombinace
přírodního a technického sněhu byla každé ráno vzorně připravená a rolbou úhledně srovnána tak, aby se všem dařily obloučky i jízda svahem co nejlépe. Pokud
k tomu přidáme spokojené rodiče, kteří
děti doprovázeli, nemohli jsme si přát víc.
Vyvrcholením lyžařského kurzu byly
páteční závody ve slalomu jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Naše děti
nás velmi potěšily, když v soutěžích vybojovaly z deseti účastníků ve skupině
hned dvě medailová umístění. Jan Kraus
z 2. třídy získal medaili stříbrnou, Evelína
Kavalová z 6. A bronzovou. Odměnou jim
byly nejen diplom a „placka“, ale zejména úžasný prožitek. Ovšem největší radost
dělali všem nejmladší účastníci, pro které
to byla na sněhu premiéra. Právem jim
všem náležela zlatá medaile, protože od
prvního dne, kdy se váleli po zemi jako
zralé hrušky, udělali obrovský pokrok
a zvládli kromě jízdy na vleku k velké radosti instruktorů i rodičů sjet celý kopec.
Rádi bychom poděkovali Mgr. Markétě
Stoklasové, vedoucí sportovní agentury, která tuto hezkou a smysluplnou akci
uspořádala. Poděkování patří také instruktorům, dětem a jejich rodičům, kteří
je denně na svah vypravovali a mnozí je
přijeli podpořit i poslední den při závodech.
S pozdravem Skol! se budeme těšit zase
za rok.
Za ZŠ Masarykovo náměstí
Mgr. Nelly Kavalová

vše společně s našimi vyučujícími a skvělými instruktory. Ti se o nás starali i večer.
Zazněly přednášky o první pomoci, lyžování a snowboardingu, hrály se zábavné
týmové hry.
Energii jsme průběžně doplňovali v jídelně našeho dočasného domova a museli
jsme uznat, že vařili na jedničku. Nakonec
ta chajda nebyla tak zlá.
Počasí sice nevycházelo, sníh byl většinu času jako kaše, ale když kdosi z davu
prohlásil, že on kaši rád, bylo vlastně vše
v pořádku.
Poslední den se konaly závody v obřím
slalomu a začalo hustě sněžit. Vítězové
obdrželi medaile a menší ceny. Pak už
nastala chvíle odjezdu. Pokochali jsme se
zasněženou krajinou a uvědomili si, že na
tento zážitek budeme dlouho vzpomínat.
Žáci VII. A a VII. B,
ZŠ Masarykovo náměstí

Jakubák –
běh v Důlňáku
Jakubův lesní běh Důlňákem bude mít
v úterý 14. dubna již 37. ročník. Jakubák,
jak je závodníky důvěrně nazýván, je
jedním ze tří nejstarších běžeckých závodů na Moravě. Další raritou je, že jej od
roku 1984 bez přerušení pořádá nejmenší sportovní klub v republice, Běžecký
klub Vratimov, čítající pouze dva členy.
A že je i dobrou propagací města, o tom
svědčí, že se ho zúčastňují běžci nejen
z blízkého okolí, ale také z Polska a Slovenska. Mezi startujícími jsou každý rok
i reprezentanti, mistři a mistryně republiky. Několik ročníků vyhrála ostravská
maratonkyně Petra Pastorová, několikanásobnými vítězi byli mistři republiky
Veronika Siebertová a Petr Mikulenka.
Potěšitelná je výborná účast běžců z Vratimova a Horních Datyň. Závod je otevřen všem vyznavačům pohybu bez rozdílu věku. Nejmladší účastníci v historii
minulých 36. ročníků měli 10 a 12 let,
nejstarší více než 80 let.
Start závodu je v úterý 14. dubna v 17.30 hodin a centrum závodu je
u vjezdu do lesa Důlňák z komunikace U Hájenky. Trať je dlouhá necelých
8 km a má dva rozdílné okruhy. Závod se
koná za podpory města Vratimova. Pokud budou platit koronovirová opatření,
najdeme pro něj jiný, pozdější termín.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov
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Kronika města Vratimova, část 98, rok 1947
Dokončení stavby domu
vratimovských papíren
V tomto roce byla dokončena stavba obytného domu dvouposchoďového
čís. 430, který má 12 bytových jednotek.
Stavba byla započata v roce 1946. Bytové
jednotky sestávají ze dvou světnic, kuchyně, předsíně, spížky, koupelny a záchodu.
Stavbu provedla zdejší továrna na buniči-

nu (název Slezské papírny, národní podnik), jejichž ředitelem je Ing. Přehnálek
Alois od 1. ledna 1947. Tento obytný dům
je pro zaměstnance zdejší továrny.
Ředitelé Vratimov. papíren
Při této příležitosti je nutno zaznamenati, že po útěku ředitele Dr. Duška Aloise,
rakouského příslušníka koncem dubna

Sněhu si užili
sjezdaři i běžkaři
Jednadvacet členů datyňské Tělovýchovné jednoty a Klubu
českých turistů Slezská brána Horní Datyně se zúčastnilo o třetím únorovém víkendu tradičního třídenního pobytu na horách,
tentokrát v Jeseníkách s ubytováním u sjezdovky na hotelu Figura.
Sněhu si užili sjezdaři i běžkaři, kteří mohli absolvovat trasu na
Švýcárnu, na vrchol Pradědu či běžkařské okruhy pod Kurzovní
chatou. Večer pak měli všichni možnost zrelaxovat se v bazénu na
nedaleké vojenské zotavovně Ovčárna.
Vlastimil Kusák
KČT Slezská brána Horní Datyně

1945 před postupující vítěznou Rudou
Armádou, zůstala zdejší továrna bez ředitele. Celozávodní schůze dělnictva (1945
v květnu) navrhla za správce továrny Borovce Rudolfa, mladšího, úředníka. Toto
bylo schváleno Závodní radou a Místním
národním výborem.
(pokračování příště)

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská brána
Horní Datyně v dubnu 2020:
• Ve čtvrtek 30. 4. proběhne ve spolupráci TJ a KČT Horní
Datyně tradiční Stavění májky na hřišti u Kulturního domu
a táborák. Začátek přibližně v 17 hodin.
• V pátek 1. 5. se bude konat 34. ročník Pochodu kolem Václavovic a cyklojízda Slezská brána. Start od 7:30 do 9:00 hodin
na hřišti u školní družiny.
Vlastimil Kusák
KČT Slezská brána Horní Datyně

Velikonoce 2020!
Milí přátelé! Letošní přípravu
na jarní svátky – Velikonoce,
a do jisté míry možná i jejich
samotnou oslavu ovlivnila nemoc zvaná koronavirus. Zprávy spojené s hrozbou tohoto
onemocnění, veškerá opatření
a omezení a také z toho vyplývající myšlenky, otázky, pocity
a rozhodnutí nás v mnohém
spojily. Nevím, zdali jste si
všimli, že najednou svět kolem
nás, na který jsme si už zvykli,
se jakoby zachvěl a pohled na
spoustu věcí, na naše jistoty,
které se zdály být tak samozřejmé, se náhle změnil. V této
souvislosti jsem si vzpomněl
na poslední ročník v gymnáziu,
kdy jsme měli za úkol přečíst
povinnou četbu, knížku Alberta
Camuse Mor. Popisuje se tam
příběh města Oran, které bylo
nuceno kvůli epidemii zavést
tvrdá bezpečnostní opatření
včetně karantény. Vidím zde
mnoho paralel s aktuální situací. Upřímně řečeno, několikrát
jsem se už nad touto knížkou
osobně pozastavil a uvažoval
nad jejím dějem, ale nikdy jsem
netušil, že její příběh se jednoho dne stane tak blízký realitě
našeho zdejšího života. V mod-

litbě nepřestávám prosit Nejvyššího, aby příběh popsaný
Camusem se nikdy neodehrál
úplně do konce!
Ke všemu, co v této době
prožíváme, se připojují také
události, které si jako křesťané
připomínáme ve Svatém týdnu a o Velikonocích. Jedná se
o příběh Ježíše z Nazaretu, který si také prošel svou nelehkou
cestou. Jaká byla? Byla na ní
úzkost Getsemanské zahrady,
vnitřní bolest z nespravedlivého odsouzení, zrada, zapření
a útěk mnohých nejbližších,
nepopsatelné utrpení způsobené bičováním a všemi událostmi křížové cesty, pak dlouhé
umírání, samotná smrt a nakonec ukvapený, rychlý pohřeb.
Ale všechno nakonec dopadlo
dobře. Náhrobní kámen byl
odvalen a On živý překonal to
všechno, co se původně mělo
stát nevyhnutelným vítězstvím
zla a smrti. Konečným vítězem se stal On! A právě toto
vítězství je hlavním důvodem
oslav křesťanských Velikonoc.
Pro věřící je velmi důležitá
skutečnost, že už 2000 let si to
vítězství připomínají a to nejen
jednou do roka právě v tuto

dobu, ale každý týden po celý
rok slavením neděle, dne vzkříšení, kdy oslavují bohoslužbou
a pracovním klidem.
Co však dalo Ježíšovi sílu
dojít až k takovému vítězství?
Dokonalá láska, pokora, poslušnost vůči Otci a jeho vůli,
úplná a ničím nepodmíněná
odevzdanost do rukou Božích… Podstatné je přitom to,
že Ježíš během své bolestné
cesty nelpěl na žádných, zvláště materiálních, jistotách. Ba
naopak.
U desátého zastavení křížové cesty, než ho ukřižovali, byl
zbaven šatů. Bylo to symbolické gesto odevzdání veškerých
pozemských jistot a majetku.
Zůstal mu jenom Bůh, kterému
na kříži s upřímností odevzdal
svého ducha. A pak přišlo
vzkříšení, přišlo vítězství! Výsledek toho, že všechno vsadil
na Boha – a nebyl zklamán!
Vážení čtenáři! Velikonoční
příběh Ježíše z Nazaretu a události, které se právě odehrávají po celém světě, nás vedou
k zamyšlení. Zachvěl se svět
našich jistot, našich hodnot…
Měli bychom se bát, děsit,
propadat panice a zoufalství?

Můžeme stejně jako Albert Camus hledat odpovědi v oblasti
filosofie, třeba skrze vzpouru,
boj, vzepření se neradostnému
lidskému údělu. Pamatujme
však, že máme zde také příležitost podívat se na vše pohledem
Ježíše a jeho cesty, která vedla skrze bolest, kříž a smrt, ale
k vítězství velikonočního jitra.
Cesty odevzdání se prozřetelnosti Nejvyššího! Cesty důvěry! Cesty jisté a ověřené! Cesty, kterou prošly už tisíce lidí
před námi! Volba samozřejmě
vždy patří naší svobodné vůli.
Byl bych však moc rád, kdybychom alespoň chvíli nad tím
popřemýšleli.
Druhá taková příležitost jako
ta letošní, se už nemusí naskytnout. Uznejte sami, příležitost
neobvyklého a výjimečného
vstupu do Velikonoc!
Plný vděčnosti za to, že jste
věnovali těch pár minut četbě
mých myšlenek a mého pozdravu, přeji vám všem o letošních
svátcích hojnost zdraví a plnost
všech duchovních darů, které
Ježíš a církev v těchto svátečních dnech světu nabízejí.
Mgr. Adrian Wykręt
vratimovský farář
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Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov, jakožto
zástupce jediného ligového sportu v našem městě, bojuje ve 3. lize
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).
Pravidelné dlouhodobé soutěže stolních tenistů vrcholí ve své
druhé polovině. Naše družstvo hrálo doma proti favorizované Orlové a sousedovi v tabulce Svinovu a potom
v další sérii hostilo Bolatice a Jeseník.
Výsledky
posledních čtyř ligových
utkání našich stolních
tenistů: TTC MG Odra
GAS Vratimov – Orlová 10:8, Svinov 7:10,
Bolatice 9:9 a Jeseník
10:3.
Jinak ve dnech
28. února až 1. března
proběhlo v Plzni MisDružstvo TTC MG Odra GAS Vratimov.
trovství České republiFoto: TTC MG Odra GAS Vratimov ky jednotlivců ve stolním tenise, na které se probojovali také dva hráči z našeho oddílu
a to Jiří Skalický a Daniel Unzeitig.

Aktuální ligová tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KST Nový Jičín
TTC Frýdlant
TTC Siko Orlová
TTC Ostrava -Poruba
TJ Ostrava KST
DDM Valašské Meziříčí
SK Přerov
TTC Bolatice
SK Svinov
TTC MG Odra GAS
10.
Vratimov
11. TJ Sokol Olomouc
12. KST Jeseník

20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
14
11
10
11
10
10
7
8

1
2
3
3
4
5
4
6
1
8
2
8
1
9
4
9
0 12

189:99
186:106
181:125
155:140
156:136
166:142
149:148
145:152
127:165

55
51
46
44
43
42
41
38
36

20

5 3 12 123:173

33

20
20

3 1 16 117:188 27
2 0 18 74:194 24

Pokud to bude možné, proběhne 11. dubna dopoledne v herně
stolního tenisu tradiční Velikonoční turnaj žáků a odpoledne Velikonoční turnaj mužů.
Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu
TTC MG Odra GAS Vratimov

VZPOMÍNÁME
Dne 9. dubna 2020 vzpomeneme
již 14. výročí úmrtí
pana

Dne 14. dubna si připomeneme
6. výročí, kdy nás opustila
paní

Zdeňka Chuděje.

Dagmar Šnajdrová.

S láskou vzpomíná sestra
s rodinou.

S láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami

Dne 14. dubna to již bude 5 let,
kdy nám navždy opustila naše milovaná
dcera

Eva Fajkusová.
S velkou bolestí v srdci
vzpomínají rodiče.

Kdo naší maminku znal, vzpomene,
kdo ji měl rád, nezapomene.
Dne 30. dubna 2020 si připomeneme
10. smutné výročí úmrtí naší milované
maminky, babičky a prababičky paní

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

a
22. dubna si vzpomeneme
na 5. výročí, kdy nás opustila
paní

Jarmila Šnajdrová.
S úctou syn a dcera s rodinami.
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Bob a Bobek: Králíci z klobouku
sobota 25. dubna v 10.00 hodin

3URGČWL

ý5SiVPR
DQLPRYDQêFKSRKiGHN
YVWXSQp.þ
3ĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH9iFODY%HGĜLFK
Pohádky: Za rohem, V zoo,
6WČKXMt9UHVWDXUDFL
+OtGDþLYSDUNX1DOHWLãWL
1DORGL9OHVH1DKRUiFK

$QJU\ELUGVYHÀOPX
VWĢHGDGXEQDYKRGLQ 5RGLQQê¿OP
86$DQLPRYDQi
NRPHGLH5RGLQQpYVWXSQp
GRVSČOêGtWČ .þMHGQRWOLYp
YVWXSQp.þ3ĜtVWXSQpEH]
RPH]HQtYþHVNpP]QČQt
5HåLH7KXURS9DQ2UPDQ
6XSHUWêPUR]]OREHQêFK
QHOpWDYêFKSWiNĤVHY\GiYiQD
PLVLMHMtPåFtOHPMH]DFKUiQLW
GRPRY\YãHFKRE\YDWHO3WDþtKR
RVWURYD

18

Vratimovské noviny

duben 2020

KAM VE MĚSTĚ – DUBEN
DATUM NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

Akce v první polovině dubna jsou pozastaveny nebo zrušeny z důvodu vyhlášení pro území České republiky nouzového
stavu. Akce v další části měsíce se uskuteční podle epidemiologické situace v České republice a přijatých opatření.
15. 4. Barevné snění Evy Faldynové

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

15. 4. Zloba: Královna všeho zlého

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

16. 4. Barevné snění Evy Faldynové

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

18. 4. City game

13:30

20. 4. Hovory s občany

17:00

DDM, soutěž dvojic, Dům dětí a mládeže Vratimov
Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti, KS
Vratimov
Kulturní dům Horní Datyně, MěÚ

21. 4. Drahé kameny – krásné i léčivé

18:00

Společenský dům, přednáška, KS Vratimov

22. 4. Barevné snění Evy Faldynové

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

19. 4. DA Křesadlo: O vodníčkovi a víle Andulce 10:00

22. 4. Antropocén: Epocha člověka (Den Země)

19:00

Kino Hvězda, filmový klub, KS Vratimov

23. 4. Barevné snění Evy Faldynové
Fotbal ml. žáci: Vratimov U13 – Řepiště
25. 4.
U13
25. 4. Bob a Bobek: Králíci z klobouku
Oslavy 65 let založení sboru SDH Horní
25. 4.
Datyně
25. 4. Fotbal muži: Vratimov A – Libhošť

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

10:00

Městský stadion, městský přebor, FC Vratimov

10:00

Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov

14:00

Kulturní dům Horní Datyně, SH ČMS – SDH Horní Datyně

16:30

Městský stadion, 1. A třída, skupina B, FC Vratimov

26. 4. Fotbal muži: Vratimov B – Dolní Lhota

10:30

Městský stadion, ostravský městský přebor, FC Vratimov

27. 4. Hovory s občany

17:00

Společenský dům Vratimov, MěÚ

29. 4. Angry birds ve filmu 2

17:00

Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov

29. 4. Barevné snění Evy Faldynové

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

30. 4. Vzpomínka osvobození města Vratimova

10:00

U Pomníku padlých před Společenským domem, MěÚ

30. 4. Barevné snění Evy Faldynové

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů, KS Vratimov

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

SPORT

KINO

OSTATNÍ

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 15. dubna 2020, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

Novč otevĝená kosmetika
Eva Dostálová
Nabízím klasické kosmetické služby,
barvení a úpravu oboÿí, depilace
a profesionální líÿení.

obj. na tel.: 732 519 796
www.kosmetikadostalova.webnode.cz
Školní 652/4, 739 32 Vratimov

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Rodinný dům na prodej – Řepiště-Rakovec – 3kk
(70 m2; dřevostavba); pozemek 1250 m2. Pouze SMS:
732 419 881. RK NEVOLAT!

Příspěvky do květnového čísla
Vratimovských novin
zasílejte do 15. dubna 2020.
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Představujeme zastupitele

75. výročí osvobození

Spolky v době koronaviru

Solidarita není prázdné slovo
Přátele a lidi s velkým srdcem poznáte
nejlépe v nesnázích. Nařízení pohybovat
se kvůli zamezení šíření koronavirové
pandemie na veřejných místech pouze se
zakrytými dýchacími cestami při akutním
nedostatku ochranných roušek pro veřejnost postavil občany do nelehké pozice.
Jedni začali kritizovat, jiní se chopili jehel a šicích strojů a začali vyrábět roušky
sami. Vratimov není výjimkou. Kolik si
lidé ušili roušek pro sebe a členy svých
rodin těžko někdo spočítá. Ti obětavější
se nespokojili s prací jen pro sebe, ale začali vyrábět ochranné pomůcky i pro druhé – pro lidi, kteří si sami poradit neumí
nebo nemohou.
„Zpočátku nám byly roušky dodávány živelně a z mnoha zdrojů, takže jsme
jejich počty ani nijak neřešili. Jen do velikonočních svátků jsme jich ale přijali
určitě přes dva tisíce,“ popisuje situaci
starosta Vratimova a vedoucí krizového štábu města Martin Čech. Primárně
byly roušky doručeny koordinátorce pečovatelské služby Ivetě Kaňákové, která
následně zajišťovala jejich distribuci občanům, kteří si o ně zažádali, případně je
rozdávala v rámci své služby pro občany.
„Roušky jsme ale dodávali také poště,
lékárně, zdravotnímu středisku a obchodům s potravinami. Hasiči pak provedli
rozvoz roušek, dezinfekcí a letáků s informacemi všem občanům nad 80 let,“
informuje Martin Čech.
Pomohlo mnoho lidí, spousta bezejmenných, kteří prostě přišli, dodali roušky na úřad a odešli. „Všem jim patří obrovský dík, protože díky nim jsme zvládli
úvodní nápor v době, kdy tyto ochranné

K rukám starosty a vedoucího krizového štábu Vratimova Martina Čecha předávají dobrovolně
ušité roušky pracovnice Domu dětí a mládeže.
Foto: MěÚ

pomůcky prostě nebyly k sehnání,“ říká
starosta. Pokud by přece jen měl vypíchnout ty nejobětavější, jmenoval by
Jolanu Knyblovou, Lucii Svobodovou,
Aničku Svobodovou a Janu Brovjakovou.
A hlavně pracovnice Domu dětí a mládeže a Kulturního střediska, které v době,
kdy byly nuceny zastavit svou běžnou
činnost, neváhaly a začaly městu pomáhat šitím. Celkem vyrobily asi dvě třetiny
roušek dodaných na městský úřad. Připojila se k nim i mateřská škola.

Uzavřené školy. Čím žijí?
Podle oficiálních vyjádření vládních činitelů v době uzávěrky tohoto vydání Vratimovských novin budou školy uzavřeny minimálně do poloviny května, druhý stupeň
pravděpodobně až do prázdnin. Jak zvládají toto nelehké období a jaké úkoly plní členové pedagogických sborů vratimovských škol, popsaly na žádost redakce ředitelky ZŠ
Datyňská Mgr. Darja Kuchařová a ZŠ Masarykovo náměstí Mgr. Martina Pelikánová.
Čtěte na stranách 12 a 13.
(red)
Učíme se společně – snímek rodiče žáka 1. třídy. Zdroj: ZŠ Masarykovo náměstí

„Co se týče spolků, vše stálo a stojí na
dobrovolných hasičích. Oba naše sbory
se v pomoci občanům plně angažují. A to
jak v distribuci roušek, tak v dovozu materiálu či dezinfekci veřejných prostor,
jako jsou prostranství, autobusové zastávky nebo kontejnerová stání. Zde nám pomáhají mimo hasičů i naše Vratimovské
služby,“ vypichuje šéf městského krizového štábu.
Pokračování na str. 2
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Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitel

Aleš Šklář (ČSSD)

tyních máme také už téměř 150 let starou
školu, kde se vyučuje ve třech učebnách.
I to je třeba řešit. Těch témat je ale opravdu
spousta. Podrobně o nich psala v jednom
z minulých vydání Vratimovských novin
bývalá starostka města JUDr. Dagmar
Hrudová, nechci se opakovat.

Prosím o krátké představení: Odkud pocházíte, kde pracujete, jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Letos mi bude 55 let a pocházím z Horních Datyň, z tak zvaného trojmezí, to
znamená lokality sousedící se Šenovem a Václavovicemi. Vyučil jsem se
na středním odborném učilišti v Ostravě
– Mariánských Horách a již 36 let pracuji v ostravské Nové huti na závodě 14 –
válcovny. Mojí hlavní pracovní náplní je
provoz vyhrazených technických zařízení
(VTZ) plynových a tlakových. Jsem ženatý a mám dvě dospělé děti. Rád sportuji,
i když jen rekreačně. Také rád jezdím na
hory za pěší nebo cykloturistikou, v zimě
vyrážím na běžky. Hodně času mi zabírá
práce kolem rodinného domu a na zahrádce.
Proč jste vstoupil do komunální politiky?
V létě 1998 mě oslovilo vedení vratimovské organizace ČSSD, jestli bych nekandidoval do zastupitelstva města. Souhlasil jsem a byl jsem zvolen. V současné
době je to už moje šesté volební období.
Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet
na jednání zastupitelstva?
Je důležité pokračovat v rozpracovaných projektech jako jsou domov pro seniory, víceúčelová sportovní hala, výstav-

ba nových chodníků a oprava stávajících.
Dokončit je třeba druhou etapu výstavby
kanalizace v Horních Datyních, začít s demolicí a stavbou nové budovy pro sportovní areál a koupaliště. Dlouho se také připravuje přemístění městských knihoven.
Ve Vratimově se knihovna přestěhuje ze
Společenského domu do prostor nákupního střediska, v Horních Datyních ze suterénu mateřské školy do objektu bývalé
pošty a prodejny potravin. V Horních Da-

Jak se vám líbí současná tvář Vratimova?
Co hodnotíte kladně a co byste chtěl změnit?
Jako místo pro bydlení jsou Vratimov
i Horní Datyně podle mne ideální. Snadno dostupná jsou tu hned tři velká města –
Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek. Máme
odtud krásný výhled na Moravskoslezské a Slezské Beskydy, daleko to nemáme
ani do Jeseníků. Les Důlňák, cyklostezky,
okrajové části města jako třeba Vratimovské Zadky skýtají dobré možnosti pro relaxaci. Samozřejmě všechno se dá zlepšovat.
Myslím si, že nějakým způsobem své město zvelebovat a vytvářet si prostředí pro
spokojený život by měli všichni občané.
Třeba přes zájmové spolky, jichž ve městě
působí spousta s pestrou škálou činností.
Jaké je vaše politické motto a čeho byste
chtěl v politice dosáhnout?
Nějaké vyhraněné politické motto nemám. Prostě chci, aby naši občané žijící
jak ve Vratimově, tak v Horních Datyních
byli spokojeni. Snažím se k tomu svým dílem přispět.
(red)

Solidarita není prázdné slovo
pokračování ze str. 1
Materiál a další nákupy má na starosti
vedoucí odboru sociálně správního Mgr.
Erika Herzová. Ta zajišťuje nákupy jak
roušek, tak dalšího materiálu, zejména
dezinfekčního, který je nutný jak pro potřeby města, tak městských organizací.
„Všem těm, kteří nám v této nelehké
době jakkoli pomáhají, bych chtěl ještě
jednou poděkovat. Jsem rád, že je v našem městě spousta skvělých lidí, kteří neváhají pomoct ostatním, a to bez nároku
na odměnu, naopak s osobním vkladem.
A musím velmi ocenit i vietnamské podnikatele jak z našeho města, tak z vietnamského spolku, kteří přispěli našemu
městu 450 rouškami,“ uzavírá starosta
Martin Čech. Solidarita není ve Vratimově jen prázdným slovem.
(red)

Dar 400 dobrovolně ušitých roušek získalo město i od Vietnamského spolku Moravskoslezského
kraje a Ostravy.
Foto: MěÚ
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Informace o realizaci větších
letošních investičních akcí
Odbor investic a údržby
obecního majetku v letošním
roce připravuje několik investičních akcí, které byly schváleny v rozpočtu města.
V současné době pokračuje
výstavba kanalizace v Horních
Datyních, přičemž v průběhu dubna byly po kanalizaci
opraveny i některé místní komunikace, které byly stavbou
v druhé půli loňského roku
dotčeny. Kanalizace by měla
být dokončena na konci tohoto
roku. V souvislosti s výstavbou
kanalizace v ulici K Hájence
však bude potřeba ještě strpět
zhoršený stav této komunikace. Z důvodu dosud nevydaného stavebního povolení pro
část díla (řeší vodoprávní úřad
v Ostravě) bude kompletní
oprava této komunikace včetně výstavby tzv. vyvýšených
prahů v některých křižovatkách
a výhyben zahájena až v polovině tohoto roku. V lokalitě pak
dojde i k omezení rychlosti.
Město Vratimov podalo také
žádost o dotaci z národního
programu na výstavbu kanalizace v lokalitě Zaryjská a v ulici Souběžné, o jejímž výsledku
zatím není jasno. Na hřbitově
v Horních Datyních se konečně postaví vodovodní přípojka,
díky níž zde bude trvale k dispozici voda pro údržbu hrobových míst.
V současné době probíhá
také výstavba a oprava zpevněných ploch v ulici Strmé
u dvou opravených bytových
domů, následovat bude vysázení nové zeleně a tvorba odpočinkové plochy. Dokončena
byla oprava místní komunikace Rakovecká včetně vybudování dvou nových autobusových přístřešků u zastávek
Důlňák.
Na podzim tohoto roku bude
instalováno veřejné osvětlení v ulici K. Velčovského
ze strany od ulice Datyňské.
Zpracovává se také projektová
dokumentace opravy chodníku
od restaurace Nimrod po ulici
Adámkovu. Po jeho renovaci

ZŠ Masarovo nám. 192 – Přístavba šaten a oprava fasády.

včetně instalace bezbariérových úprav tak budeme mít
kompletní chodník v podstatě
od Základní školy Masarykovo náměstí po konec Vratimova. Snad se letos konečně
podaří doprojektovat a získat
povolení pro stavbu chodníku
v Horních Datyních, který je
ve velmi špatném stavu. Snahou města bude získat dotaci

včetně řešení parkování, chodníků, odpočinkových míst.
Z dalších veřejných ploch
se nyní připravuje zadání pro
zpracování studie prostor kolem Společenského domu ve
Vratimově, kde je potřeba
vyřešit nedostatečné parkování, ale také tento prostor zvelebit a zpříjemnit i vzhledem
k umístění v centrální části

Nové autobusové přístřešky u zastávky Důlňák vybudované v rámci opravy místní komunikace ul. Rakovecká.
Foto: MěÚ

na tuto stavbu v příštím roce.
Na chodník navazují projekční
práce výstavby nového víceúčelového hřiště naproti školy,
avšak realizace je opět závislá
na získání dotace.
V lokalitě sídliště Na Příčnici by měly být letos zahájeny
práce na studii její revitalizace

města. Mělo by zde vzniknout
zajímavé a atraktivní veřejné
prostranství, protože jde o místa, kde se občané schází a tráví
svůj čas a kde se konají veřejné kulturní akce jako například
rozsvícení vánočního stromu.
V lokalitě Na Hermaně se
bude zpracovávat dokumentace

pro územní rozhodnutí, avšak
zřejmě pouze na pozemcích,
které jsou ve vlastnictví města.
V rámci údržby městských
budov dojde k rekonstrukci
plynové kotelny v Kulturním
domě v Horních Datyních, která je již dlouho za svou životností. O kousek dál dojde již
brzy k výstavbě nové knihovny, a to v prostorách bývalé
pošty a prodejny v tzv. Datyňce
vedle hasičské zbrojnice.
Jak jsme již informovali, probíhá demolice stávající budovy
koupaliště a výstavba nové, na
kterou se jistě spousta obyvatel
těší. Jde o jednu z nejvýznamnějších staveb ve Vratimově za
poslední desítky let.
Pro seniory se chystá úprava
ploch kolem domů s pečovatelskou službou tak, aby měli své
soukromí a zázemí. Prozatím
byla zpracována studie těchto
prostor.
Ve Společenském domě ve
Vratimově, kde byly na konci
loňského roku opraveny toalety u vstupu, bude projektově
řešena klimatizace ve společenském sále a přilehlých místnostech.
Pro žáky i rodiče je jistě příznivou zprávou, že do začátku
nového školního roku bude
nástavba ZŠ Datyňská 690
dovybavena
klimatizačními
jednotkami. Současně probíhá
zpracování umisťovací studie
lokality kolem této školy včetně návrhu stavby nové sportovní haly. V Horních Datyních se
žáci i učitelé dočkají nového
sociálního zařízení.
Mateřská škola ve Vratimově bude moci využívat nový
obslužný výtah pro personál
a zajištění stravování.
Základní škola Masarykovo
náměstí 192 se od února tohoto
roku může těšit ze zkolaudovaných nových šaten, plošiny pro
svoz várnic a dokončení poslední etapy pokládání fasády
ve vnitrobloku.
Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic
a údržby obecního majetku
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Začala výstavba nové budovy koupaliště

Zahájení prací může provázet zvýšený hluk
Společnost PS Brno zahájila 6. dubna
stavební práce na realizaci projektu s názvem Nová budova koupaliště ve Vratimově. První fází této stavby je demolice stávající budovy a současné zajištění svahu
pomocí štětové stěny. Bourací práce může
provázet zvýšená hlučnost, prosíme proto
občany o shovívavost a trpělivost. Předpokládaným termínem dokončení demoličních prací a odstranění celé stávající budovy koupaliště je polovina května 2020.
Následná výstavba nové budovy koupaliště by měla být dokončena v květnu 2021
a zkolaudována tak, aby mohla být zahájena letní sezóna koupaliště 2021.
Na koupališti začaly bourací práce. Na snímku pohled z areálu koupaliště na bývalý bufet.
Foto: MěÚ

Práce po celou dobu realizace stavby
mohou probíhat také o víkendech v době
od 8 do 18 hodin.
Zdůrazňujeme, že staveniště je oplocené
a je zakázáno se v prostoru stavby pohybovat a jakýmkoliv způsobem oplocení
rozebírat či poškozovat. Zakázán je také
pohyb v prostoru celého sportovního areá-

Senior taxi
opět jezdí
Po dočasném pozastavení je od 20. dubna opět
v provozu služba Senior taxi, díky níž mohou
občané města starší 70 let a osoby s handicapem
levně a pohodlně cestovat po území Vratimova
a Horních Datyň a za vybranými cíli, jako jsou
nemocnice, úřady, hřbitovy či vybraná nádraží na
katastru okolních měst. Pro použití služby je nutný průkaz Senior taxi, který lze vyřídit na městském úřadě. Jízdu je třeba objednat na tel. čísle
720 735 331 v době od 6 do 16 hodin minimálně
dva dny před dnem požadované přepravy. Jedna
cesta v jednom směru na území Vratimova stojí
20 korun, cesta mimo katastr města, opět myšleno v jednom směru, 40 korun. Pro doprovázející
osobu je jízda zdarma. Měsíčně lze využít osm
takto zvýhodněných cest.
Více informací lze získat na webu města
www.vratimov.cz nebo na telefonních číslech
595 705 923 a 595 705 924.
(red)

lu včetně skateparku, workoutového hřiště
a tribuny. Po skončení opatření z důvodu
pandemie koronaviru budou sportoviště zpřístupněna z ulice Řadové. Prosíme
o dodržení bezpečnostních pokynů.
Bc. Beáta Petrová
odbor investic
a údržby obecního majetku

Pečovatelská služba
města Vratimova
Vážení spoluobčané, chtěli bychom
vás touto cestou informovat, jak funguje pečovatelská služba města Vratimova v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví
onemocněním Covid-19, způsobeného
koronavirem.
Pečovatelská služba v současné
době zůstává v běžném režimu. Služba je provozována dle registračního
rozhodnutí Moravskoslezského kraje
v pracovních dnech v době od 7:00 do
15:30 hodin.
Všichni klienti naší služby mají
zajištěné nezbytné úkony péče o jejich osobu, především dovážku jídla,
poskytnutí pomoci při osobní hygieně, běžném úklidu domácnosti, pomoc a příprava stravy, praní a žehlení
prádla a zajištění nákupů a pochůzek.
V současné době neevidujeme žád-

nou osobu, která by byla v nařízené
karanténě a potřebovala zajistit pomoc
naším prostřednictvím. Tato pomoc by
spočívala zejména v donášce potravin
a zajištění dalších nezbytných potřeb.
Všichni občané Vratimova a Horních Datyň mohou i nadále telefonicky
kontaktovat Ivetu Kaňákovou, DiS.,
(tel. 607 225 927), a to jak při pomoci
se zajištěním roušek, tak také při poskytnutí informací o případném nastavení režimu pomoci.
Žádáme občany, aby z důvodu
ochrany svého zdraví a zdraví ostatních spoluobčanů důsledně dbali všech
nařízených opatření, omezení a doporučení a dodržovali základní hygienická pravidla.
Iveta Kaňáková, DiS.
sociálně-správní odbor
města Vratimova

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. května 2020.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Dotazník – studie úprav lokality
kolem Společenského domu ve Vratimově
Město Vratimov bude zadávat zpracování studie prostor kolem Společenského domu ve Vratimově. Je zde potřeba
vyřešit nedostatečné parkování, ale také
tento prostor zvelebit a zpříjemnit občanům, protože se jedná o veřejný prostor,
kde se občané schází a tráví svůj čas.
Slouží také k pořádání velkých kulturních akcí, jako je Vratimovská pouť
nebo Rozsvícení vánočního stromu.
Obracíme se proto na vás, občany
města, s dotazníkem, prostřednictvím
kterého bychom rádi zjistili vaše priority, které následně zapracujeme do
připravované studie. Poté budete s návrhem seznámeni na veřejném projednání.
Dotazník můžete vyplnit online na odkaze https://forms.gle/
bwsr7NUkgvM2DFvE9 (přímý odkaz
je uveden v článku na webu města) nebo
ručně a vhodit do schránky v přízemí
MěÚ (naproti posuvným dveřím u vstupu do budovy) do konce května 2020.
Odpovídejte vždy jen jednou.

Řešené území:



DOTAZNÍK

1. Bydlím v ulici U Společenského domu?

 ANO

 NE

2. Parkuji denně v řešené lokalitě?

 ANO



NE

3. Jsem pro rozšíření parkovacích míst na úkor zeleně?

 ANO



NE

4. Jsem s úrovní zeleně spokojen?

 ANO

 NE

5. Chybí zde nějaké hřiště?

 ANO





zvolenou variantu odpovědi zakroužkujte

 NEVÍM

NE

6. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce ANO, tak jaké preferujete (např. dětské hřiště, workout atd.)?

7. Z hlediska nakládání s odpady je vám bližší kontejnerové stání (podobné jako na ulici Úzké) nebo podzemní
 KONTEJNEROVÉ STÁNÍ
 PODZEMNÍ POPELNICE
popelnice?
8. Váš věk?
9. Dále prosím napište vlastní návrhy a kde přesně by měly být umístěny (např. požadavek na vybudování chodníčku, umístění lampy veřejného osvětlení, odpadkového koše, laviček, stojanů na kola, parkování – kde ano/ne,
případně zpřesnění předchozích odpovědí apod.):

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Město Vratimov
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Jak se připojit na kanalizaci
nických norem a Všeobecné podmínky pro
zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení kanalizačních přípojek na
kanalizaci, odvádění odpadních vod a udržování kanalizačních přípojek.

Obecné informace o připojení
kanalizačních přípojek
na splaškovou kanalizaci
vybudovanou v rámci stavby
Odkanalizování Vratimova –
Horních Datyň, II. etapa:
Žádost o zřízení kanalizační
přípojky
Po vydání Územního souhlasu uzavře
každý stavebník se společností Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK),
která je provozovatelem kanalizace, dodatek ke smlouvě případně smlouvu týkající se likvidace splaškových vod. Na
kontaktním místě provozovatele (občané
v Ostravě, Frýdku-Místku nebo v Havířově, právnické osoby ve Frýdku-Místku)
podá stavebník vyplněnou Žádost o zřízení kanalizační přípojky, kterou najde na
webu města jako Přílohu č. 1, a níže uvedené dokumenty. Je třeba vyplnit i číslo
vyjádření SmVaK, které je uvedeno v projektové dokumentaci v dokladové části.
Doklady k žádosti o zřízení
kanalizační přípojky:
1. Projektová dokumentace:
- Situační výkres předmětné přípojky
(postačuje část se samotnou přípojkou
+ hlavička výkresu).
- Technická zpráva včetně dodatku (je-li
součástí PD).
- Klasický podélný profil.
- Vzorový příčný řez uložením potrubí.
- Vyjádření SmVaK k projektové dokumentaci z dokladové části.
2. Výpis z Katastru nemovitostí a snímek
(stačí z webu). V případě, že máte k dispozici nějaký, i třeba starší přímo z Katastru nemovitostí, předložte i ten.
3. Územní souhlas.
4. Souhlas vlastníka kanalizace s napojením (bude vydán zároveň s územním
souhlasem).
5. Plná moc, jejíž formulář je na webu
města jako Příloha č. 2. V případě, že
je více vlastníků připojované nemovitosti, doporučuje se zplnomocnit jednoho z vlastníků (platí i pro manžely),
který bude ostatní zastupovat při jednání
s provozovatelem.

Čerpací stanice (ČS3) splaškové kanalizace,
ulice Václavovická.
Foto: MěÚ

Fáze výstavby kanalizační přípojky
V této souvislosti důrazně upozorňujeme, že nebude možné do kanalizačních
přípojek napojit dešťové vody, neboť
se jedná o kanalizaci oddílnou, pouze
splaškovou. Provedení přípojky musí být
vodotěsné a důkladně zdokumentované (fotodokumentace), na každém lomu
v trase a po každých 30 m délky musí být
osazena revizní šachtička (RŠ), jak je uvedeno ve Všeobecných podmínkách (Příloha č. 3). V případě, že by v projektové
dokumentaci nebyla někde uvedena RŠ, je
potřeba ji osadit dle podmínek provozovatele. Potrubí od domu ke kanalizační stoce
musí být z nového potrubí, nelze použít
stávající potrubí.
Do jedné kanalizační přípojky může
být napojena pouze jedna nemovitost!
Provozovatel bude provádět kontrolu
všech kanalizačních přípojek.
Samotná výstavba kanalizační přípojky je detailně popsána ve formuláři
SmVaKu: Žádost o zřízení kanalizační
přípojky (Příloha č. 1). Fotodokumentaci
provedené kanalizační přípojky zašlete na
email: kanalizacefm@smvak.cz s uvedením jména stavitele, adresy místa stavby
a telefonní kontakt. Následující pracovní den budete kontaktováni pracovníkem
SmVaK Ostrava, který určí, zda můžete
přípojku zasypat a dohodne schůzku na
místě. Kontakt na odpovědnou osobu
pro přejímky provedených kanalizačních přípojek: Jiří Kresta, Martin Sládek, tel. 558 639 142 (7–15 h v pracovní
dny).
Stavebník při výstavbě kanalizační přípojky musí dodržet podmínky projektové
dokumentace, územního souhlasu, tech-

Stavební firmy zabývající se
výstavbou kanalizačních přípojek:
Upozorňujeme, že níže uvedené firmy
nejsou zhotoviteli doporučovanými městem Vratimovem, nýbrž pouze možní zhotovitelé, kteří umí kanalizační přípojku postavit. Vlastní výběr zhotovitele je v plné
vůli a pravomoci budoucího vlastníka
kanalizační přípojky.
Možní dodavatelé:
• Elektro Navrátil, Vratimovská 297,
Horní Datyně, tel. 606 384 069 – Petr
Navrátil.
• Aleš Šnapka, Horní Datyně,
tel. 732 412 904, e-mail ales.snapka@
rametal.cz.
• KARO inženýrské sítě, Železárenská
1267/21, Ostrava-Mariánské Hory,
tel. 596 620 024.
• SASYN & ELBL, Mírová 158, Řepiště,
tel. 777 666 774.
• LS Bagry, Luděk Schwiedler,
tel. 777 585 689.
• Jan Slabý, Bártkova 996, Brušperk,
tel. 558 666 442.
• Jiří Duda – kanalizace, Rajnochova
673/213, Ostrava-Kunčičky, mobil
731 653 541, tel. 596 237 967 –
obchodní ředitel Radim Havránek.
Další informace:
Městský úřad Vratimov, odbor investic
a údržby obecního majetku, Ing. Hana Martyčáková, tel. 595 705 932, e-mail: martycakova@vratimov.cz.
Přílohy ke stažení z webových
stránek města
Sekce Město -> Městský úřad -> Kanalizace … článek z 1. 4. 2020:
Příloha č. 1: Žádost o zřízení kanalizační
přípojky (docx), (pdf)
Příloha č. 2: Plná moc, spoluvlastníci
domu (docx), (pdf)
Příloha č. 3: Všeobecné podmínky (pdf)
MěÚ
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Část kanalizace je zkolaudována
Informace k napojení do splaškové kanalizace budované v rámci
projektu Odkanalizování Vratimova
– Horních Datyň, II. etapa:
V prosinci roku 2019 byla zkolaudována
část splaškové kanalizace včetně čerpací
stanice v oblasti kolem ulic Václavovické,
V Údolí, U Jámy a částečně v ulici Souběžné a na základě koncesního řízení byl
vybrán provozovatel této splaškové kanalizace, kterým se stala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
Technici této společnosti prováděli v březnu a dubnu konečnou kontrolu kanalizačního řadu, která spočívala v odkrytí poklopů

jednotlivých šachtic po celé délce kanalizačního řadu, aby zjistili, zda nedochází
k protlačování spodních vod, a tedy k netěsnosti splaškové kanalizace.
Upozorňujeme, že v současné době
(k datu vydání tohoto článku) je možné, že
kontrola ještě není v konečné fázi a není
možnost připojení na kanalizační řad ve
výše uvedených oblastech. Podrobné informace o postupu při napojení byly přítomným vlastníkům těchto nemovitostí předány na informativní schůzce v únoru 2020.
O možnosti připojení Vás budeme informovat na webových stránkách města.
Kolaudace zbývajících kanalizačních

stok realizovaných v rámci stavby Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň,
II. etapa se předpokládá koncem letošního roku. Předpokládaný termín připojení
na splaškovou kanalizaci je duben 2021.
O průběhu výstavby kanalizace a možnosti
připojení na kanalizaci budeme občany pravidelně informovat na internetových stránkách města Vratimova a ve Vratimovských
novinách.
V případě dotazů volejte Ing. Hanu Martyčákovou, referenta odboru investic a údržby obecního majetku, tel. 595 705 932.
Ing. Hana Martyčáková
odbor investic a údržby obecního majetku

Domeček v době koronavirové
Dům dětí a mládeže Vratimov jakožto
školské zařízení uzavřel všechny své aktivity 11. března 2020 stejně jako všechny
ostatní školy a školská zařízení. Zavřeli
jsme pro všechny naše klienty, zaměstnanci zůstali v práci a zapojili se do výzvy šití roušek. Přivezli jsme do práce své
šicí stroje, nitě, látky, gumičky a pustili
se do šití. Roušky převzal městský úřad
k dalšímu využití.
Mimo šití roušek pracujeme také na
vytváření metodických videí, která nabídnou dětem možnosti aktivit v jejich Pracovnice DDM při šití ochranných roušek.
volném čase nejen v této době. Videa buFoto: DDM Vratimov
dou součástí metodického portálu vytvořeného Sdružením pracovníků domů dětí
Ve středu 25. března jsme se připojili
a mládeže České republiky a najdete ho k poděkování všem, kteří „venku“ pracují
na www.mitkamjit.cz.
v první linii proti pandemii – zdravotní-

Městská

knihovna
VRATIMOV

kům, novinářům, hasičům... a v poledne
jsme společně s celou naší zemí zpívali
píseň Není nutno.
Poradenskému centru Ostravské univerzity, kde se starají o děti svých zaměstnanců, jsme zapůjčili hračky.
Pustili jsme se do úklidu kanceláří,
skladů a plánujeme vymalování celé budovy. Pilně se připravujeme na to, až se
k nám vrátí děti, mládež i dospělí. Dále
chystáme letní tábory a pevně doufáme,
že do prázdnin se situace ustálí a tábory
si budou děti moci užít.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem svým kolegyním za jejich optimistický přístup.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Městská knihovna Vratimov
Místní knihovna Horní Datyně

Březen – měsíc čtenářů byl pro nás krátký, ale i tak jsme stačili připravit řadu akcí. Četly jsme dětem v mateřské škole před
odpoledním spánkem a s prvňáčky ze školní družiny Základní školy Datyňská jsme si hráli s večerníčky. V knihovně byla
připravena malá soutěž nazvaná Za Dášeňkou Karla Čapka a v
chodbičce k půjčovně zhlédlo 352 návštěvníků výstavu fotografií
Jolany a Tomáše Doležalových nazvanou Barvy Islandu. Se žáky
Základní školy na Masarykově náměstí jsme si povídali o iluminovaných rukopisech. A taky nesmíme zapomenout na vítání
občánků, kterých se v rámci projektu S knížkou do života zúčastňujeme.
Co se v knihovně děje za zavřenými dveřmi? Uklízíme, zkoušíme instalovat počítače, vyřazujeme staré opotřebované knihy
a nové knihy připravujeme na půjčování. Ve skladu děláme důkladný pořádek. Pokud studenti potřebují přečíst něco z doporučené literatury, mohou se podívat na nabídku pražské knihovny:

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/. Z pohodlí domova je lze
stáhnout do čtečky nebo do mobilu.
Upozorňujeme, že v současné době
knihobudka na Radničním náměstí
není námi udržovaná ani desinfikovaná. Knihy v ní uložené by mohly být
zdrojem nákazy.
Všechny výpůjčky prodlužujeme.
Ve skladu Městské knihovSledujte naše webové stránky a kniny Vratimov knihy nechybí.
hovnický facebook, kde vás budeme
Foto: MěK Vratimov
včas informovat o otevření knihovny.
V současné době totiž jedná Ústřední knihovnická rada o obnovení činnosti knihoven pro veřejnost.
Mgr. Hana Pščolková, ředitelka
Městské knihovny Vratimov
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Vítání občánků zrušeno
Upozorňuje občany města, že plánované vítání občánků:
Horní Datyně:
sobota 30. května 2020 v Kulturním domě v Horních Datyních,
Vratimov:
sobota 6. června 2020 v obřadní síni MěÚ Vratimov, se ruší!
O náhradním termínu budeme včas informovat.
Marie Obstová, matrikářka

FCC opět v provozu
Logistické centrum odpadů za benzinovou pumpou Shell
svozové firmy FCC Česká republika opět odebírá od občanů v pracovních dnech v době od 7 do 18 hodin a první sobotu
v měsíci od 8 do 14 hodin velkoobjemový a nebezpečný odpad
a bioodpad, dočasně mimo odpadu stavebního a mimo výkupu
papíru. Podmínkou odevzdání je trvalé bydliště na území města
Vratimova (včetně Horních Datyň) a respektování bezpečnostních opatření, to znamená dodržování nařízeného odstupu jednotlivých osob, zakrytí dýchacích cest, udržování kázně a uposlechnutí pokynů obsluhy.
MěÚ

Sazba DPH na vodu se sníží
Na základě zákona č. 256/2019 Sb. dochází s účinností od
1. 5. 2020 k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čištění
odpadních vod do 2. snížené sazby DPH, tedy na 10 %.
Voda pitná (vodné)
41,10 Kč/m3 (bez DPH)
45,21 Kč (vč. 10 % DPH).
Voda odvedená (stočné)
36,51 Kč/m3 (bez DPH)
40,16 Kč (vč. 10 % DPH).
SmVaK

Běh naděje se neuskuteční
Koronavirová pandemie se podepsala na odvolání další významné vratimovské akce. Tradiční Běh naděje, který už řadu
let pořádá Tělocvičná jednota Sokol Vratimov, se letos neuskuteční. Celostátní realizační tým charitativního projektu Skutky
naděje se rozhodl přesunout jeho letošní 13. ročník, stejně jako
olympijské hry, na rok 2021. Informovala o tom cvičitelka Sokola Irena Heinichová.
Běh naděje je humanitární akce, jejíž výtěžek je věnován na
výzkum a léčbu onkologických onemocnění. Jeho loňského
12. ročníku se zúčastnilo ve Vratimově 893 dětí a dospělých
z Vratimova a sousedních Řepišť. Vybralo se celkem 21 740
korun.
(red)
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Prominutí nájemného
a rady pro podnikatele
Rada města Vratimova na své schůzi dne 30. března souhlasila s prominutím nájemného nájemcům prostor sloužících
k podnikání, které jsou v majetku města. Unesení bylo přijato
v návaznosti na nouzový stav a platí po dobu účinnosti krizových opatření přijatých v souvislosti s prokázáním koronaviru
SARS CoV-2 na území ČR. Jednotliví nájemci budou kontaktováni zaměstnanci městského úřadu.
Cílené informace na téma regionálních, státních i evropských programů podpory pro živnostníky a podnikatele v Moravskoslezském kraji, kteří museli omezit své ekonomické aktivity v důsledku koronavirové pandemie, lze najít na webových
stránkách https://rychla-rada.cz.
MěÚ

VV FAČR ukončil soutěže
Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky na svém
zasedání 7. dubna 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. Výkonný výbor vnímá, že
dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné
a v důsledku těchto skutečností rozhodl o následujících opatřeních:
• Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně
na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné
pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020.
Zdroj: facr.fotbal.cz

Kam s bioodpadem?
Řešíte také nerudovský problém Kam s bioodpadem? Město
nabízí tři možnosti jeho ukládání:
 za úhradu do individuálních nádob u vlastního domu nebo
zahrady se svozem co 14 dnů,
 zdarma v areálu FCC, Frýdecká 740 za čerpací stanicí
Shell v pracovní dny v době 7–18 hodin,
 zdarma do kontejnerů v areálu Vratimovských služeb
v ulici J. Žemly 1083.
Kontejnery označené podle druhu bioodpadu – jeden na větve, druhý na listí a trávu – jsou přístupné v areálu Vratimovských služeb každý pracovní den v době 6–11 a 12–15 hodin,
v pondělky a čtvrtky jsou navíc k dispozici i po 15. hodině až
do pozdního večera před Vratimovskými službami.
Připomínáme, že pálení jakéhokoliv rostlinného odpadu, ať
už suchého nebo mokrého, je na území města Vratimova (včetně Horních Datyň) zakázáno.
Bc. David Böhm, místostarosta

Sdělení občanům
Sdělujeme, že druhá část jarního sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu, která nebyla uskutečněna z důvodu vyhlášení
nouzového stavu, bude probíhat od 11. května. Stanoviště i jejich pořadí zůstávají stejná:
11. 5. ulice Rakovecká u mostu
12. 5. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova
13. 5. U Důlňáku u obchodu

14. 5. U Důlňáku u obchodu
15. 5. Kulturní dům Horní Datyně

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení čtvrté, květnové
Jaro, krásné jaro je tady!
Vydáme-li se procházkou nadýchat se jarního vzduchu po
ulici Na Příčnici ve Vratimově směrem do polí, první, co
uvidíme po minutí posledního
rodinného domku, je silueta
rozložité koruny. Sice ve městě, ale přesto trochu na samotě
tam stojí dům a v jeho zahradě
před asi 125 léty původní majitelé vysadili lipku. Jak čas i život plynul, z lipky je lípa, která
je dnes vidět z dálky ze všech
světových stran a jako solitér
vévodí kraji. Pro svou vysokou
estetickou hodnotu byla v roce
2006 vyhlášena čtvrtým vratimovským památným stromem.
Seznamte se tedy, prosím – památný strom Lípa Na Příčnici.
Výška této významné dominanty v krajině je přibližně 22
m, obvod měřen ve výšce 1,3 m
nad zemí je 303 cm. Vyhlášené ochranné pásmo pro klidný
vývoj a růst dřeviny je v tomto
případě kruh o poloměru 8 m
od středu paty kmene.
Taxonomicky je památný
strom Lípa Na příčnici lípou
srdčitou, latinsky Tilia cordata MILL., synonymum lípa
malolistá. Areál jejího výskytu
se uvádí od Pyrenejí až k Uralu, Krymu a ke Kavkazu. Na

Listy, květy a plody lípy srdčité zachycené v encyklopedii.

Kavkaze tato lípa roste v souvislých porostech, ovšem často
jen v keřovité podobě. U nás
není běžná v čistých porostech, najdeme ji ve společnosti

Památný strom Lípa Na příčnici.

s dalšími dřevinami v dubo-habrových hájích, v dubových
lužních lesích a ve svahových
lesích s javorem a jasanem.
Jako solitéra pak zdobí četné
zámecké parky, vesnické návsi, esteticky doplňuje kostely,
kapličky, krášlí pietní místa či
vytváří majestátní aleje. Lípy
srdčité jsou dřeviny s košatou,
vysoko klenutou korunou, která připomíná tvar obráceného
srdce. Kvetou během června
a července nádhernými žlutými květy, které snad každý zná.
Charakteristické jsou také listy
s 3–10 cm dlouhou a širokou
čepelí, asymetricky srdčitou,
s pravidelným pilovitým okrajem a hlavně pak jejich spodní
strana, kde v místech sbíhání
velkých žilek jsou rezavé chomáčky chloupků. Toto je velmi
důležitý rozlišovací znak, neboť příbuzná lípa velkolistá má
v úhlech žilek chomáčky bělavě plstnaté. Oba domácí druhy
lip, čili lípa srdčitá a lípa vel-

Foto: MěÚ

kolistá, se navzájem kříží, jsou
spojeny četnými přechody, aby
daly vznik kříženci, lípě evropské, synonymum lípa obecná.
Za zmínku pak stojí i lípa stříbrná, která je také k vidění ve
Vratimově, v jedné soukromé
zahradě a možná i v několika
dalších. Tento druh lípy pochází z jihovýchodní Evropy,
kde na severu zasahuje až po
Maďarsko. Do střední Evropy
se dostala v roce 1767. Je zde
vysazována hlavně ve městech
jako okrasná a parková dřevina, protože na rozdíl od obou
domácích druhů lip dobře snáší
letní sucho i znečištěné ovzduší. Zajímavostí je, že kvete
o čtyři týdny později než lípa
srdčitá a na podzim před opadem se její listy zbarvují velmi
dekorativně – intenzivně zlatožlutě.
Co ještě říci o lípách? Nedožívají se sice tak vysokého
věku jako duby zmiňované při
našich předchozích procház-

kách, ale i jejich pouhých lipových 1000 let je z hlediska
lidského života také úctyhodných. Lípy jsou krásné, zdobné dřeviny s hustými stinnými
korunami. Dorůstají výšky 30
až 40 metrů, hluboko koření a zmlazují z pařezů. Jejich
statné kmeny jsou pokryty
tmavošedou borkou, podélně
zvrásněnou, hustě žebrovanou.
Dřevo lip je měkké, velmi
vhodné pro řezbářské účely.
Od pradávna jsou lípy oblíbené pro své omamně voňavé
květenství, které na dálku vábí
medonosný hmyz. Včely z lipového nektaru dokáží vytvořit
jedinečný med. Lipový květ
obsahuje mnoho užitečných látek, mimo jiné i silici farnesol,
která se pro své antibakteriální
účinky a schopnost pohlcovat
pachy používá při výrobě deodorantů. Pro léčebné využití
jsou vhodné ale jen lípa srdčitá
a lípa velkolistá. Květ těchto
domácích lip se jako léčivá
droga užívá i s listenem. Natrhané květy se následně suší
a používají pro přípravu lipového čaje nebo dalších kombinovaných léčivých směsí. Naši
předci v lidovém léčitelství využívali i lipové listy. Vkládaly
se do úst, aby se zabránilo tvorbě puchýřků, spařené vodou se
přikládaly na popáleniny, smíchané s vínem na končetiny
proti svalovým křečím, šťáva
z nich měla zabránit vypadávání vlasů.
O celkové oblibě lípy u našich předků svědčí nejen různorodé léčebné lipové postupy
a recepty, ale i to, že ač roste
po celé Evropě, v málokteré
jiné zemi najdeme tolik místních jmen, spojených s tímto
stromem, ať už jsou to Lipany, Lipnice, Lipá, Česká Lípa
a mnoho dalších. Lípy jsou
tedy stromem nejen krásným
a voňavým, ale i historicky důležitým, užitečným a léčivým,
a proto si zaslouží naši péči,
ochranu a obdiv.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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Připomínka 75. výročí osvobození
Poslední dubnový den jsme měli klást
květiny u pomníku padlých před Společenským domem k uctění osvobození
Vratimova od nacistické okupace. Koronavirová pandemie rozhodla jinak. Přesto
bychom je mohli položit alespoň v mysli. Letos je to totiž právě 75 let od chvíle, kdy se v prvních dnech května 1945
převalila přes naše město válečná fronta
a Rudá armáda mu přinesla dlouho kýženou svobodu.
Jak popisuje tehdejší vratimovský
kronikář Albín Dobeš, válečné dění se
k Ostravě přiblížilo 29. dubna a ustupující německá vojska se proto přesunula
i na území Vratimova. Nejdramatičtější
a nejtěžší chvíle zažili občané v centru
města 1. května ve večerních a nočních
hodinách.
„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. Občanstvo v úzkostném očekávání uchýlilo
se do sklepů a krytů a život úplně ustal,“
popisuje sled událostí Albín Dobeš.
Útok Rudé armády byl veden za směru
od Hrabové přes řeku Ostravici a od Kunčic, odkud najížděl tankový oddíl. Hlavní
boje o Vratimov začaly krátce po osmé
hodině večerní, po úplném setmění se
pak strhla prudká bitva u vstupu do města v okolí hřbitova a křižovatky na cestě
z Hrabové. „Hřměla děla a domy se otřásaly. Četné domy byly značně střelbami
poškozeny, okna rozbita, střechy proděravělé, zdi probourány,“ zaznamenává
kronikář.
Střet naštěstí netrval dlouho. Němci
byli poraženi a dali se na útěk směrem
k Řepištím, Datyním a na Podlesí. Ruské
tanky pak vjely na náměstí před školou,
kde je nadšeně vítali místní občané. Někteří z nich se k ruské armádě i připojili,
aby pomohli v pronásledování prchajících Němců. Byli to zejména Josef Adamus, Rudolf Šodek, Josef Hrdý, Josef
Fajkus, Jaroslav Bezruč, Gabriš a Zdeněk
Klegovi. Ještě ráno 2. května zabil granát tři vratimovské občany, kteří se bavili
před místním hostincem.
Albín Dobeš si všímá i odvahy občana
Viléma Košťála, který svou statečností
zabránil s největší pravděpodobností zničení Podlesí. Právě v jeho domě se totiž
ubytovali němečtí vojáci ustupující z cen-

Nazdobená školní budova při slavnosti pořádané 13. května 1945, které se zúčastnila celá obec.
Foto z knihy Albína Dobeše Kniha o Vratimově

tra Vratimova a zřídili si zde i telefonní
stanici. Tu obsluhoval velitel dělostřeleckého oddílu. Vilém Košťál využil jeho
krátké nepřítomnosti a vyšrouboval z telefonních sluchátek mikrofony. Když německý důstojník po návratu na stanoviště
zjistil, že ztratil se svými vojáky kontakt,

Pomník padlých před vratimovským Společenským domem.
Foto: KS

usoudil, že se Rusové přiblížili natolik, že
přerušili telefonní vedení, a vydal rozkaz
k ústupu do Horních Datyň. Vilém Košťál na něj navíc namířil revolver, odzbrojil ho, zajistil a následně přivedl z Bartovic ruské vojáky, aby jim ho předal do

zajetí. Hrozba dělostřelecké bitvy o tuto
část města tak byla zažehnána.
Boje a přestřelky na území města pokračovaly až do 3. května, kdy byly osvobozeny také Horní Datyně. Zahynuli při
nich i tři místní občané Milan Sklář, Josef
Skopal a Adolf Budín, kteří se dostali do
německé kulometné palby.
Albín Dobeš v kronice popisuje také
vztahy mezi osvoboditeli a občany Vratimova, které byly velice vstřícné. „Ruské frontové armády nedopustily se v naší
obci žádného násilí, neslušnosti ani krádeží. Jen za nimi postupující trény odňali
ojediněle dobytek, vozy, hospodářské nářadí, seno apod. Též byly případy odnětí
šatstva a různých domácích předmětů, ale
v tak nepatrné míře, že to nestojí ani za
zmínku. Občané dávali vojsku hodinky,
kola, lihoviny a za to s nimi leccos vyměňovali jako látky, rozhlasové přístroje,
potraviny apod. Styk občanstva s ruskými vojáky byl velmi srdečný, lidé je měli
rádi a přátelili se s nimi,“ hodnotí kronikář.
Památná oslava osvobození se uskutečnila 13. května ve formě „velkého táboru
lidu“, jehož se zúčastnili téměř všichni
obyvatelé města. Slavnostní průvod doprovázeli střelbou ruští vojáci, kteří tu
ještě zůstali. „Diktátoři a dobyvatelé přešli. Jejich bouře zanikly jako bzukot muší.
Všecko jejich běsnění překonalo porozumění občana k občanu. Práce a láska
občanstva postaví opět to, co zbourali,“
uzavírá tuto kapitolu vratimovských dějin
Albín Dobeš.
(red)
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Spolky dodržují vládní nařízení
Měsíc co měsíc přinášíme přehled
akcí pořádaných jednotlivými spolky,
kluby a organizacemi. Nástup koronavirové pandemie vše mění. O tom, jak
vypadá jejich činnost v podmínkách
vládních opatření, informují v anketě
Vratimovských novin jejich představitelé.
Spolek seniorů Vratimov:
Ještě na 8.března jsme dostali pozvání
do Řepišť na oslavu MDŽ. Bylo to úžasné odpoledne s pohoštěním, programem
a hudbou k poslechu i tanci. Děkujeme
starostovi Řepišť Rostislavu Kožušníkovi,
paní Marcele Macurové a René Zemanovi. Od 12. března jsou ale všechny společenské i sportovní akce zrušeny. Museli
jsme proto odvolat Vítání jara plánované
na 12. března a vědomostní soutěž Křížem
krážem Slezskou branou, která se měla konat 17. dubna. Otazník visí i nad oslavou
Dne matek, kterou bychom chtěli uspořádat 14. května, a nad smažením vaječiny
11. června. Pokud se tyto akce nepovede
uskutečnit, posuneme je na podzim.
Výbor našeho spolku požádal také prostřednictvím koordinátorky pečovatelské
služby Ivety Kaňákové o 15 roušek, které
jsme rozdali potřebným. Oznámení ohledně roušek máme i v naší informační skříňce. Snažíme se pomáhat, ale přece jen už
máme vyšší věk. Ráda bych vyzvala: Buďme odpovědni a chraňme se před nákazou!
Anna Huppertová, předsedkyně
Svaz tělesně postižených Vratimov:
Protože je onemocnění Covid-19 hrozbou zejména pro seniory a nemocné, přerušili jsme veškerou činnost organizace
STP až do odvolání. Zrušili jsme zasedání
výboru, květnové setkání členů u příležitosti svátku Dne matek a také zájezd se
zahrádkářským spolkem.
Počáteční nedostatek ochranných roušek
přiměl naše členy usednout za šicí stroje
a šít roušky nejen pro rodinné příslušníky,
ale i pro známé, sousedy a také pro firmy.
Po uvolnění situace budeme pokračovat
v našich plánech činnosti.
Přeji všem především pevné zdraví. Společně to zvládneme – nejsme v tom sami.
Danuše Slívová, předsedkyně
Tělocvičná jednota Sokol Vratimov:
Podle nařízení vlády musela být uzavřena bez výjimky všechna sportoviště.
Pro nás to znamená, že jsme museli zcela přerušit naši činnost, která se odehrává
právě na sportovištích. Z tohoto důvodu

ANKETA VN
jsme pak ani neorganizovali v Sokolovně
jiné činnosti občanské pomoci, ale několik
našich členek se zapojilo do šití roušek pro
občany a pomáhá svým sousedům a známým v této ztížené situaci. Na našich facebookových stránkách se snažíme zpříjemnit tento čas různými návody k domácímu
cvičení a udržet si pozitivní myšlení. Co
bude do budoucna, nevím. V Sokolovně
jsme dodrželi a budeme i nadále dodržovat
platná nařízení vlády, od toho se bude odvíjet i naše činnost.
Ilona Spratková, starostka
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra
GAS Vratimov:
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra
GAS Vratimov byl nucen kvůli pandemii
pozastavit svou činnost: byly pozastaveny
dlouhodobé soutěže, možná budou i zrušeny. Čekáme na rozhodnutí nadřízené České asociace stolního tenisu (ČAST), ve hře
je mnoho různých variant, často i naprosto
protichůdných. Byly samozřejmě zrušeny
oblíbené velikonoční turnaje žáků i mužů.
Byly taktéž zrušeny tréninky mužů a zejména dětí a žáků, kde nás to mrzí nejvíce... Situace zákazu sportování byla využita k úklidu herny a desinfekce přilehlých
prostor – sanitárních zařízení a šaten.
Jestliže to dovolí situace, chceme uspořádat v květnu turnaje nejlepších osmi
hráčů jednotlivých městských přeborů,
tzv. Turnaj TOP 08 v rámci MěSST, uvidíme, zda nám to zmíněný svaz povolí.
Prostě musíme počkat, co rozhodne vláda,
a podle toho se bude odvíjet naše další oddílová činnost.
Oldřich Vrtal, předseda
Tělovýchovná jednota
Horní Datyně:
Výbor TJ Horní Datyně v reakci na nařízení Vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu rozhodl o uzavření hřiště TJ a pozastavil
veškeré cvičení probíhající v tělocvičně.
Zrušili jsme akce, které jsme měli v plánu
práce na březen a duben. Vzhledem k závažnosti situace jsme odvolali i tradiční
akci pro veřejnost, která měla v kalendáři
své stálé místo posledního dubna – Stavění
májky spojené s táborákem.
Členové fotbalového oddílu využili
uzavření hřiště a postupně se vystřídali,
aby upravili terén hřiště a rovněž zasadili
trávu. Takže po odeznění krizové situace
bude hřiště připraveno ke sportovním aktivitám členů tělovýchovné jednoty.

V rámci vzpomínky na osvobození Horních Datyň položili zástupci výboru TJ 30.
dubna kytici u pomníku padlých u Datyňky. O dalších aktivitách se rozhodneme, až
bude nouzový stav ukončen. Sice se budeme snažit dodržet plán činnosti TJ, ale
upustíme prozatím od hromadných akcí.
Mgr. Zdeňka Zemanová, předsedkyně
Klub českých turistů Slezská brána
Horní Datyně:
Vzhledem k vyhlášení stavu nouze jsme
byli nuceni stornovat naše nejbližší klubové aktivity. Zrušili jsme Velikonoční cyklojízdu Radegast, která se měla uskutečnit
11. dubna, odvolali i stavění májky 30.
dubna na hřišti v Horních Datyních, protože by se mohly sejít stovky občanů. Co
nás nejvíc mrzí, musíme pravděpodobně
zrušit i populární prvomájovou Cyklojízdu
Slezská brána a pochod okolo Václavovic,
jichž se v minulosti účastnilo i více než tisíc lidí. Letos se měl konat 34. ročník této
akce. Neuskuteční se s největší pravděpodobností ani návštěva slovenských jeskyní. Zda se budou konat akce plánované na
druhou polovinu května, zatím netušíme,
mám ale obavu, že je budeme muset také
odvolat. Jde o brigádu na úklid po Zimním táboření Klondyke na Lipí a brigádu
na chatě Morávka. Červnové akce snad už
poběží podle plánu.
Jan Tlolka, předseda
Fotbalový oddíl FC Vratimov:
Po vyhlášení stavu nouze jsme byli nuceni zrušit veškeré aktivity týkající se přípravy a tréninků všech družstev. V další
fázi FAČR rozhodl o ukončení všech amatérských soutěží v sezóně 2019/2020. Na
svých webových stránkách FAČR zveřejnil projekt domácích tréninků pro všechny
generace pod názvem Trénuj doma. Hráči
A mužstva si nucenou přestávku vyplnili
tenisovým turnajem dvojic. Po rozvolnění
opatření počítáme s postupným návratem
k tréninkům a případně přátelským utkáním a zahájením plnohodnotné letní přípravy na sezónu 2020/2021.
Ani složitá situace kolem koronaviru naproti tomu nezastavila práce na demolici
budovy na stadionu. Navíc dobu, kdy fotbalisté nemohou trénovat, využilo město
Vratimov k větší opravě přírodní travnaté
hrací plochy. Proběhne srovnání povrchu,
hloubková vertikutace, pískování, zasypání substrátem a zasetí nové trávy. Tímto
chceme poděkovat městu a zúčastněným
firmám za pokračující práce na zvelebení
stadionu a okolí.
David Huser, sekretář
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ZŠ Datyňská: Činnost školy v době stavu nouze
Uzavření škol v důsledku současné situace bylo z hlediska školství jistě velmi
nezvyklým a náročným krokem – nejen
pro učitele, ale také pro děti a především
rodiče. Všechny tyto skupiny se musely
s nastalou situací vypořádat ve velmi krátké době a dnes se dá říci, že s úspěchem.
Zajistit kontinuitu vzdělávání
Pro žáky i učitele představuje současná
situace úkol zajistit kontinuitu vzdělávání
s využitím dostupných forem vzdělávání
na dálku. Nastavujeme respektující komunikaci mezi učiteli, žáky a jejich rodiči s cílem pokračovat ve vzdělávání žáků
i v této mimořádné situaci.
Vzdělávání musí být i za těchto podmínek takové, aby měl žák chuť se učit
a v učení pokračovat. Snažíme se proto
přizpůsobovat výuku možnostem žáků,
nepřeceňovat možnosti rodičů a žáků při
vzdělávání na dálku, ale zároveň ani jejich
možnosti nepodceňovat, snažíme se zjistit,
jaká je realita, řídit se fakty, usilovat o častou zpětnou vazbu od žáků i rodičů a sami
ji co nejlépe poskytovat.
Kladnou stránkou této doby je, že neplánovaná situace uzavření škol představuje pro výuku kromě značných obtíží
příležitost skokově zvýšit schopnosti učitelů a žáků využívat digitální technologie

k podpoře učení. Přes počáteční obavy
přistoupili učitelé, žáci i rodiče k výuce
s velkou odpovědností. Všichni jsme museli přejít na odlišný způsob práce, což vyžadovalo naučit se pracovat s moderními
technologickými možnostmi a překonat
spoustu nečekaných překážek, abychom
dopad současné situace alespoň částečně
zmírnili. Žáky bez možnosti docházet do
školy udržujeme v pravidelném vzdělávání na dálku. Využíváme při tom všechny
dostupné komunikační prostředky, nabízíme materiály pro výuku, online učebnice,
programy a vyzkoušené postupy.
Pomáhají moderní komunikační
prostředky
Základem komunikace mezi učiteli, žáky
a rodiči je internet. Díky jeho možnostem
je distanční vzdělávání vůbec možné realizovat. Prvek osobního přístupu učitele tento způsob však v plné míře nahradit nelze,
což vyžaduje větší míru zapojení žáků i rodičů. Komunikace s nimi je na velmi dobré
úrovni. Rodiče i žáci s učiteli spolupracují,
na nový způsob výuky se adaptovali velmi
dobře.
K výuce využíváme školní internetové
stránky, sociální sítě, výukové aplikace
a další moderní možnosti komunikace s rodiči i žáky. V současné době naštěstí exis-

tují také technologické nástroje, kterými
můžeme znalosti žáků průběžně ověřovat,
takže máme alespoň základní představu
o tom, jak výuka žáků doma probíhá. Oceňujeme i práci rodičů, kteří tuto náročnou
dobu zvládají více či méně i v roli učitelů.
Náročná škola on-line
Jedním z často využívaných způsobů
současného vzdělávání je výuka on-line.
Je to náročný proces, využíváme ji proto zatím pouze u starších žáků. Učitel je
v přímém kontaktu s žáky, učivo vysvětlí
ústně, potřebné názorně prostřednictvím
sdílených výukových materiálů předvede,
zaznamenává okamžitou zpětnou vazbu,
povzbuzuje, motivuje. Při on-line výuce se

Příklad žákovské práce vypracované a ohodnocené v rámci distančního vzdělávání ve virtuální
třídě.

ZŠ Masarykovo náměstí: Úkol dne – distanční výuka
Rozhodnutí o uzavření škol přišlo velmi
nečekaně a rychle. Prakticky ze dne na den.
Všichni, ať už se jedná o učitele, žáky nebo
rodiče, jsme byli postaveni před nelehký
úkol, kterým distanční výuka zcela jistě
je. Jedná se o formu studia založenou na
samostudiu, při které žák není v osobním
kontaktu s vyučujícím, ale studuje samostatně a většina výuky probíhá vzdáleně.
Vyžaduje propracovaný systém studijní
opory, vzájemné komunikace mezi učitelem a žákem, hodnocení, zpětné vazby
a zejména ochotu obou zúčastněných stran.
Studijní opora je opravdu bohatá. Nakladatelství uvolnilo online učebnice, je nepřeberné množství výukových webů, Česká televize spustila dnes již známý pořad
UčíTelka, je možno využít výuková videa
z Youtube, aktivit Světa techniky Ostrava –
a tak bych mohla pokračovat.
Pomoc nejen po internetu
Jako ředitelka školy jsem si stanovila
určité priority. Mezi ty základní patří vytvoření přehledného systému výuky pro
rodiče a žáky, nastavení způsobu hodnocení a zpětné vazby, kontrola a koordinace
aktivit učitelů a rovněž efektivní a kvalitní

jim vyhovující variantu tak, aby se i oni
mohli odpovídajícím způsobem vzdělávat.
A tak mají rodiče možnost přijít si do školy
pro týdenní plán výuky, pracovní listy nebo
jinou studijní oporu.

Budoucí odpočinková zóna pro žáky I. stupně.

komunikaci, kterou považuji za základ pro
fungování distanční výuky.
Jako škola využíváme již několik let systém dm Software, prostřednictvím kterého
máme zavedenou elektronickou žákovskou
knížku a komunikaci učitele s žáky a rodiči. V současné době je tento systém také
využíván pro zasílání a odevzdávání domácích úkolů nebo zadávání testů. Bylo potřeba ale myslet také na ty žáky a rodiče, kteří pro distanční výuku nemají dostatečné
technické vybavení a zázemí. Nabídnout

Ve škole se stále něco děje
Přesto, že škola je zvláštním způsobem
„prázdná“, stále se v ní něco děje. Využili
jsme tento čas pro práce, které za běžného
chodu nejsou možné. Proběhla již IV. etapa realizace odpočinkových zón pro žáky,
nové šatny okrášlily lavičky v barevných
variacích, byla vyčištěna lina ve školní
družině a I. třídě, podlaha v tělocvičně, stěny ozdobila nová výmalba a spoustu dalšího. Zkrátka vše se připravuje na to, aby
se žákům ve škole líbilo, až se vrátí zpět
do školních lavic. Nabízí se otázka, jak to
vlastně bude vypadat, až bude opět obnovena výuka ve školách. Již nyní je potřeba
na to myslet, proto se učitelé v současné
distanční výuce zaměřují především na
opakování, procvičování a prohlubování
již zvládnutého učiva. Nové učivo je zadáváno po malých částech a zejména to učivo, které jsou žáci schopni při samostudiu
zvládnout. Rovněž je upraveno hodnocení
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pokračování z vedlejší strany
zaměřujeme na skupinovou práci a podporujeme kontakty mezi žáky navzájem. Při
komunikaci s žáky se snažíme o srozumitelná a jednoznačná zadání a pokyny formulované tak, aby z nich byla jasná kritéria
dobrého výkonu. K žákům jsme empatičtí
a zajímáme se o to, jak jim učení jde, co
jim případně nejde a akceptujeme potřebu
časové flexibility. Mezi hlavní cíle on-line
výuky patří poskytování opory pro učení,
sledování a hodnocení rozvoje vědomostí
a dovedností žáků. Umožňujeme žákům
získat informaci o správném výsledku
u samostatných prací. Poskytování zpětné
vazby žákům věnujeme velkou pozornost,
pomáhá jim zlepšovat učení a motivuje je
k další práci.
Výuka skrze monitory počítačů
Konkrétní příklad distančního vzdělávání můžeme ukázat na výuce 4. ročníku.
Třídy mají založenou svou virtuální třídu v aplikaci www.seesaw.me. Zde žáci
s pomocí rodičů či samostatně vkládají své
práce. Učitelky úkoly opravují, motivují
děti či případně vysvětlují chyby a učivo. Děti tak mají denně zpětnou vazbu ke
svým pracím.
Přes danou aplikaci děti také posílají
fotky ze svých volnočasových aktivit nebo
pozdravy. Učitelky využívají také možnosti natáčení krátkých videí, ve kterých
vysvětlují nové učivo, upřesňují problé-
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mové body ve výuce nebo dětem již probranou látku připomínají.
Na tuto formu spolupráce a hodnocení posílají rodiče kladnou zpětnou vazbu
a jsou s přístupem spokojení. Velké díky
patří rodičům, kteří ochotně a pravidelně
posílají práce svých dětí. Bez jejich ochoty
by tato spolupráce nebyla možná.
Učitelky se snaží dělat maximum
Třída 4. B si místo naukových videí
zvolila on-line výuku, která probíhá v dopoledních hodinách. Učitelka využívá
program www.zoom.us, díky kterému je
možno spojit celou třídu. Žáci se navzájem
vidí, spolupracují a vypracovávají úkoly
společně. Kromě toho třídy využívají nespočet dalších výukových stránek a možností, které internet pro tuto formu výuky
nabízí.
Ostatní třídy 1. stupně pracují velice obdobně. Taktéž mají své virtuální třídy, či
posílají své práce na kontrolu mailem. Učitelky komunikují s žáky například i přes
mobilní telefony a vedou je k nácviku plynulého čtení slov a vět. Touto formou je
motivují k lepšímu čtení. Faktem zůstává,
že všichni pedagogičtí pracovníci Základní školy ve Vratimově se snaží dělat pro
žáky maximum a výuka pokračuje a funguje nadále i na dálku skrze monitory počítačů.Ostatní pedagogičtí pracovníci, jako
vychovatelky školní družiny a asistentky
pedagogů přispívají k zvládnutí situace

obětavým šitím roušek, další pracovníci
se podílejí na úklidu a renovaci některých
prostor školy.
Elektronický zápis rodiče zvládli
Také elektronický zápis dětí do prvního
ročníku školního roku 2020/2021 byl pro
všechny zúčastněné novinkou, přesto se
rodiče s tímto způsobem zápisu vypořádali
velmi dobře. V současné době už je pravděpodobně přihlášena většina dětí, které
by měly v příštím školním roce zahájit povinnou školní docházku, ve Vratimově to
je 38 dětí, v Horních Datyních 15. Protože
však zápis bude trvat až do 24. 4. 2020, je
možné, že se počty ještě zvýší. Vypadá to,
že otevřeme dvě první třídy ve Vratimově a jednu v Horních Datyních. Aby však
děti nepřišly o návštěvu školy před nástupem do prvního ročníku, pokud se situace
změní, určitě rodičům nabídneme možnost
školu si s dětmi prohlédnout.
Věříme, že společnými silami všechny
překážky zvládneme a žáci o nic ze svého
vzdělávání nebudou ochuzeni. Po návratu
žáků do školy bude jistě nutné samostatně
získané vědomosti s žáky projít a zopakovat, což bude vyžadovat velké úsilí jak ze
strany žáků, tak učitelů. Na základě komunikace učitelů s žáky a rodiči věříme, že
tuto situaci zvládneme bez větších obtíží.
Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka školy
(Mezititulky: red)
jim spolužáci, sdílení prožitků, společný
čas. Nynější deváťáci mají zase obavy z přijímacího řízení na střední školy – kladou si
otázky: „Zvládnu to? Jak to všechno vlastně
bude?“.

pokračování z vedlejší strany
žáků, kdy se učitelé zaměřují na formativní
hodnocení nebo hodnocení slovní, ale není
opomenuto ani hodnocení známkou. Je
zcela zřejmé, že bude muset dojít k určité
úpravě rozvrhu, tematických plánů, přesunu učiva do dalšího školního roku, omezení
určitých aktivit nesouvisejících přímo s výukou.
Zápisy prvňáčků „na dálku“
Vše je najednou jiné, má jinou formu,
zaběhnuté zvyklosti jsou pryč. Stejně tak
je tomu i v případě zápisu žáků do 1. třídy. Mnohé děti i rodiče se těšili, až poprvé
přijdou do školy a učiní jeden z důležitých
kroků v jejich životě. Osobní kontakt nyní
vystřídala elektronická přihláška. Je velmi
jednoduchá, vše lze vyřídit bez návštěvy
školy. Lhůta pro podání přihlášky byla stanovena od 6. 4. do 24. 4. 2020. První přihlášky již škola obdržela, konečný počet
žáků bude znám až v poslední den stanovené lhůty. Ač je systém elektronické přihlášky jednoduchý a praktický, osobní kontakt
nikdy nemůže nahradit. Proto se těším, až
se po otevření školy potkám společně s novou třídní učitelkou s našimi prvňáčky na
schůzce, kterou máme v plánu realizovat
v co nejbližším možném termínu.
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Tak takhle nějak vypadají prázdné školní třídy....
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

Těžká doba pro rodiče i žáky
Vnímám, jak je toto období pro všechny
náročné. Pro učitele, se kterými komunikuji prostřednictvím emailů, videokonferencí
a telefonických hovorů. Vidím jejich snahu
předat žákům co možná nejvíc, jejich komunikaci s rodiči a s žáky, čas, který jim
zabírá příprava plánů, vyhodnocování testů.
Pro rodiče, kteří jsou najednou postaveni
do role učitele, a přitom musí zvládat ještě
své další pracovní povinnosti. Mnozí z nich
se potýkají nejen s učivem a snahou donutit svého potomka k domácí práci. Potýkají
se také s existenčními problémy. A nesmím
zapomenout ani na žáky. Najednou se musí
naučit pracovat velmi samostatně. Chybí

Jsme na společné palubě
Vždy jsem se snažila, a nejen jako ředitelka školy, najít na všem raději to pozitivní. A nejinak je tomu i dnes. Díky současné
situaci jsme se měli možnost seznámit se
s možnostmi distanční výuky, která se může
stát v příštích letech obohacením klasické
výuky. Získáváme nové poznatky. Učíme se jinak hodnotit. Poznáváme své žáky
mnohem blíž. Mnozí učitelé dostávají od
dětí dopisy, obrázky s vypracovanými úkoly, s výrobky… Najednou jsme si sobě tak
nějak blíž. To, co jsme předtím brali jako
samozřejmost, je najednou vzácné. Nyní
máme možnost si to uvědomit – všichni
jsme na společné palubě jedné lodi. Učitelé,
rodiče, žáci. Jen společnými silami a úsilím
dokážeme doplout k našemu cíli. Pamatujme na to i ve chvíli, kdy se vše vrátí do známých kolejí, a pokusme se nezapomenout,
co nám to ukázalo a přineslo.
Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka školy
(Mezititulky: red)
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Odborné učebny v ZŠ Datyňská – 2. etapa
Základní škola Datyňská realizuje v současné době projekt,
jehož cílem je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání v ZŠ Vratimov a následně také na území Ostravské
aglomerace. Předmětem projektu je vybavení odborných učeben
za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích cizí jazyky, přírodní
vědy a technické a řemeslné obory. Součástí projektu je bezbariérová úprava WC na odloučeném pracovišti v Horní Datyních.
V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele, projekt
by měl být dokončen do 31. 12. 2020.
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci 10. Výzvy ITI
Ostrava, SC 2.4 – Základní školy.
Mgr. Darja Kuchařová
ZŠ Datyňská
Multifunkční učebna v ZŠ Datyňská. V současné době zeje stejně jako
ostatní třídy prázdnotou…
Foto: ZŠ Datyňská

Zápis do Základní umělecké školy
Základní umělecká škola 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.
Ve školním roce 2020/2021 otevíráme
nové studijní zaměření Hra na moderní
kytaru. Náplní tohoto předmětu bude 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 na veřejnosti.
Ve škole působí řada hudebních souborů
s bohatým repertoárem. Pravidelně se zúčastňují soutěží, koncertů, prázdninových
soustředění a zájezdů v tuzemsku i zahraničí.
Smyčcový orchestr – uplatnění zde
najdou žáci, kteří budou studovat hru na
housle, violoncello, kontrabas.
Cimbálová muzika Vrzuška – jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry na
cimbál a kontrabas. Hráči na tyto nástroje
najdou však uplatnění nejen v cimbálové
muzice.
Dechový orchestr – pro zájemce o studium hry na dechové a bicí nástroje.
Big Band – zde najdou uplatnění starší
a hudebně vyspělejší žáci především dechového oddělení.
Vokální soubor Ozvěny – pro všechny
zpěváky klasické a populární hudby.

Big Band Vratimov.

Rytmická skupina bicích nástrojů Blemcadla – vyučujeme všechny druhy bicích
nástrojů včetně melodických.
Housle i ostatní smyčcové a dechové
nástroje můžeme v omezené míře zapůjčit
žákům domů!
Vážení rodiče, s politováním vám sdělujeme, že pro školní rok 2020/2021 zřejmě
nebudeme moci přijmout všechny nově
přihlášené žáky do výtvarného a zřejmě
také do některých studijních zaměření
hudebního oboru z důvodu naplnění kapacity školy, která je limitována 390 žáky.
Omlouváme se za tuto situaci a velice vám
děkujeme za pochopení.
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 18.
června 2020. Vzhledem k omezené kapacitě školy je podmínkou pro přijetí včasné
podání přihlášky kdykoliv v odpoledních
hodinách na ředitelství školy – nejlépe
osobně. Včasným podáním přihlášky zvy-

Foto: ZUŠ

šujete 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
zde:
http://www.zusvratimov.cz/dokumenty-ke-stazeni/.
Vyučování v novém školním roce zahájíme v úterý 1. září 2020 od 13 hodin
a v 16 hodin se uskuteční schůzka s rodiči
nově přijatých žáků ve Vratimově. V Paskově proběhne schůzka s rodiči nových
žáků ve středu 2. září v 16:00.
Více informací osobně v ZUŠ, tel.:
739 428 893, www.zusvratimov.cz.
David Schreiber
ředitel ZUŠ
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Výtvarné úspěchy ZŠ Datyňská v projektu
ornitologické společnosti
Základní škola Datyňská se zapojila do projektu ornitologické
společnosti Ptáci on-line, který je
realizován Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze od roku 2014. Součástí
projektu byla i výtvarná soutěž
Sýkory světa. Uběhl skoro celý
rok a my jsme s očekáváním sledovali výsledky tohoto projektu.
Letos v dubnu byl projekt vyhodnocen a Česká zemědělská
univerzita v Praze nás mile potěšila svou chválou na kresby našich
dětí, a to jak současných žáků, tak
už bývalých deváťáků. Některé
z kreseb se dokonce dostaly na
výukový plakát představující tyto
opeřence žijící po celém světě.
Svou sýkoru má na plakátu
např. Marek Konrád z 9. B (sýkora
modrokřídlá) a Tereza Tribulová
z 8. A (sýkora indická). Máme obrovskou radost! Konkurence škol
z celé České republiky a zahraničí byla veliká. Všem, kteří se zúčastnili, gratulujeme a slibujeme,
že plakát bude zdobit chodby naší
školy. Z důvodu současné nelehké
situace se bohužel nekoná slíbená
výstava v Praze, na kterou jsme se

Tereza Tribulová – sýkora indická.

moc těšili, ale obrázky mnoha našich žáků si
i tak můžete prohlédnout on-line na stránkách
https://www.ptacionline.cz/cz/vystava-sykory-sveta-2020.

Terezie Trubačová – sýkora skořicovobřichá.
Zdroj: www.ptacionline.cz

Všem moc gratulujeme!

Mgr. Eva Eliášová
ZŠ Datyňská

VZPOMÍNÁME
Stále Tě ve svých srdcích máme
a vzpomínáme.
Dne 25. května 2020 vzpomeneme
12. výročí, kdy nás náhle opustil pan

Jaroslav Plachta.
S láskou vzpomínají manželka Jiřina,
synové Rostislav a Radim s rodinami.

Dne 22. května vzpomeneme
5. výročí, kdy nás opustila
paní

Alena Sotorníková.
S láskou vzpomínají manžel,
syn a dcera s rodinou.

Dne 29. května 2020 vzpomeneme
již 10. výročí úmrtí
pana

Viktora Fedora.
S láskou vzpomínají synové
s rodinami.

Láska smrtí nekončí.
Dne 14. května to budou dva roky,
co nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička,
prababička paní

Božena Kolderová
a zároveň 13. června vzpomeneme na
nedožité 85. narozeniny.
S láskou vzpomíná rodina.
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Informace kulturního střediska
Pokladna kulturního střediska a galerie
otevřou 25. května
Pokladna kulturního střediska, která je zatím pro osobní kontakt
uzavřena, se otevře zájemcům po vybudování bezpečnostní a hygienické přepážky v pondělí 25. května. Otevřena bude v pondělky a středy od 8 do 17 hodin, v úterky a čtvrtky od 8 do 14 hodin.
V pátky bude zavřeno. Na pokladně vyřídíte i veškeré záležitosti
spojené s Vratimovskými novinami.
V době otevření pokladny kulturního střediska bude po telefonické nebo elektronické domluvě přístupná i Vratimovská galerie, v níž probíhá výstava obrazů Barevné snění Evy Faldynové.
Zpřístupnění galerie je vázáno na vládou avizovaný harmonogram
postupného uvolňování opatření proti pandemii koronaviru. Pokud se podmínky změní, galerie bude postupovat podle platných
nařízení.
Kontakt na pokladnu: tel. 595 700 751, e-mail info@ksvratimov.cz.

Nové termíny pro zrušené akce
Nové termíny pro akce, které musely být zrušeny v souvislosti
s opatřeními proti pandemii koronaviru:
• Přednáška Arnošta Vašíčka České tajemno: 22. září 2020,
18.00 hodin, Společenský dům.
• Přednáška Jiřího Novotného Drahé kameny – krásné i léčivé: 20. října 2020, 18.00 hodin, Vratimovská galerie.
• Divadlo Artur, komedie Hledám milence, zn.: Spěchá!:
8. června 2021, 19 hodin, Společenský dům.

Vstupenky na tyto akce zakoupené v předprodeji jsou platné
i pro tyto nové termíny. Podrobnosti o pořadech najdete na webových stránkách kulturního střediska.

Háta představení nenahradí. Peníze
za vstupenky budeme vracet od 25. května
Představení Divadla Háta Velké lásky v malém hotelu, které se
mělo konat 17. března 2020 a které muselo být zrušeno kvůli opatřením proti pandemii koronaviru, nebude nahrazeno. Vstupné budeme vracet od 25. května do konce června v hotovosti v pokladně
kulturního střediska po předložení vstupenek. V zájmu zachování
bezpečnosti a ochrany zdraví přicházejte prosím postupně, aby se
netvořily fronty.

Účastníkům kurzů vrátíme peníze
za odpadlé lekce
Účastníkům pohybových, výtvarných a jazykových kurzů pořádaných kulturním střediskem bude vrácena část kurzovného za
lekce, které odpadly z důvodu opatření proti pandemii koronaviru. Příslušné částky budou postupně převáděny bezhotovostně na
účty účastníků.

Připravujeme prázdninové pohybové kurzy
Kulturní středisko připravuje prázdninové pohybové kurzy, které proběhnou za dodržení bezpečnostních a hygienických opatření. Podrobné informace zveřejníme na webu a facebooku.
Kulturní středisko Vratimov

Pouť se letos neuskuteční

Vratimovský kalendář 2021

Týdny, měsíce příprav – bohužel k ničemu. Zdraví a bezpečnost lidí je to nejpřednější. Tradiční Vratimovská pouť a sobotní Pouťová slavnost, která měla být programovou novinkou, se
letos neuskuteční. Velké srocení lidí by mohlo být v době koronavirové pandemie příliš velkým rizikem. Věřme, že si pouťové atrakce i sobotní koncert o to víc vychutnáme napřesrok
na Vratimovské pouti 2021. Bez strachu a bez obav ze zákeřné
nemoci.
(red)

Upozornění pro spolky a organizace
Žádáme spolky a organizace, aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz termíny akcí pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři na rok 2021 nejpozději do 31. července 2020.
Děkujeme.

Kulturní středisko Vratimov

Kronika města Vratimova, část 99, rok 1947
Borovec Rudolf zastával tuto pověřenou
funkci od května 1945 až do 18. června 1946,
pak byl ústředím v Praze jmenován ředitelem
Ing. Izák Jan, slovenské národnosti. Ing. Přehnálek Al. byl ředitelem od 1. ledna 1947 do
29. srpna 1949.
Další stavba obytného domu
Vrat. papíren
Téhož roku bylo započato továrnou s další stavbou obytného domu pro zaměstnance,
rovněž dvouposchoďového se 6ti bytovými
jednotkami a 3mi svobodárnami. Tato stavba dokončena v roce 1948. Jinak se ve Vratimově žádné obytné domy, ani rodinné, od
r. 1945 nestavěly. Postavením těchto obyt-

ných domů se však nikterák dostatek bytů
neprojevil.
Vratimovské papírny
Zdejší továrna na výrobu buničiny sulfitové a sulfitového lihu měla plnou zaměstnanost. Pracují zde hodně dělníci ze Slovenska
společně s dělníky našimi a mnozí ze Slovenska se dobře uplatňují. Jsou ubytování v objektu továrny (ubikace), stravují se v závodní
jídelně za velmi vydatné podpory závodu
v ceně jídel. Továrna připravuje plány na
rozšíření závodu a koupi nových technických
zařízení. Výrobky (buničina) byly dodávány
pro tuzemské odběratele (papírny) a také i do
ciziny (evropské i zámořské státy).

Družstevní prádelna
V domě Vašíčkové Ludmily ve
Vratimově, obchodnice za hasičskou
zbrojnicí, byla zřízena Družstevní
prádelna s kapacitou. Na toto zařízení
byla od MNV subvence Kčs 25.000,–.
Kulturní činnost
Po stránce kulturně vzdělávací je
zde Místní osvětová komise, která
sdružuje a spolupracuje se všemi místními organizacemi Národní fronty.
Byly pořádány hojné přednášky, divadla i koncerty. Účast občanů byla
dobrá.
(pokračování příště)
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Barevné snení

Evy Faldynové
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

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

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 13. května 2020, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

Nov

otev ená kosmetika
Eva Dostálová

Nabízím klasické kosmetické služby,
barvení a úpravu obo í, depilace
a profesionální lí ení.

obj. na tel.: 732 519 796
www.kosmetikadostalova.webnode.cz
Školní 652/4, 739 32 Vratimov

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám garáž ve Vratimově. Nová střecha (nové trámy,
latě, krytina). Vymalovaná, natřená vrata.
Cena 130 000 Kč. Majitel: 770 653 100.

Prodej sazenic rajčat a paprik. Bližší informace
na telefonu 739 631 278.
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Představujeme zastupitele

Hasiči v době koronaviru

Školní výuka pod rouškou

Nové opatření bude mít příznivý vliv na mikroklima v obci, populace hmyzu i život lidí

Město zavede nesečené travní pásy
V posledních letech i naším městem
rezonuje potřeba přizpůsobit se klimatickým změnám. Ve vedení města jsme se
proto rozhodli, že letos zavedeme nezbytné změny v péči o zeleň, hlavně v sečení
trávy. Chceme tím podpořit přirozenou
schopnost zeleně zadržovat vodu a nečistoty a ochlazovat okolní prostředí. Posílit
chceme také biodiverzitu v našem městě.
Zelené lokality se totiž stanou útočištěm
pro stále se snižující populaci užitečného
hmyzu.
Hlavní novinkou bude letos to, že zavedeme nesečené travní pásy! Odbor výstavby a životního prostředí ve spolupráci s Vratimovskými službami už prošel
širší centrum města a vybral několik míst,
kde by mohly vzniknout květnaté loučky,
které budou sečeny pouze dvakrát ročně.
Umožníme tím zvýšení pestrosti travních
porostů. Další změnou bude zvýšení výšky
sečení, nově na 12–15 cm.
Sečení v našem městě je nově
rozděleno do několika zón:
1. Centrum města – sečeno 6–8 krát ročně podle počasí na výšku 12–15 cm.
2. Širší centrum města – sečeno 4–6 krát
ročně podle počasí na výšku 12–15 cm.
3. Loukové sečení (vybraná místa v 1.
a 2. zóně) – sečeno 2krát ročně podle
počasí na výšku 12–15 cm. Termíny
musí odpovídat obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 K ochraně veřejné zeleně.
4. Zbytek města – sečeno 2-4 krát ročně
podle počasí na výšku 12–15 cm.
5. Okraje silnic – sečeno dvakrát ročně
podle počasí na výšku 12–15 cm. Ter-

Nízko střižený „anglický trávníček“ místy nahradí ve Vratimově vyšší tráva a kvítí. Pro klima, hmyz
a nakonec i lidi je to tak příznivější.
Zdroj: MěÚ

míny musí odpovídat obecně závazné
vyhlášce č. 2/2012 K ochraně veřejné
zeleně.
Vybraná místa pro loukové sečení
jsou např.:
- parčík u křižovatky Frýdecká – Výletní,
- pás podél ulice Frýdecké mezi domy č. p.
602–535,
- prostor mezi ZŠ Datyňská a ulicí Na Příčnici,
- pás u „horních paneláků“ u pole,

- část prostoru mezi domy č. p. 693 a 780,
- prostor za COOPem,
- část prostoru kolem Společenského domu,
- pás za „paneláky“ kolem plotu bývalých
papíren a další.
Věříme, že tímto krokem přispíváme ke
zlepšení životního prostředí v našem městě.
Průběh a četnost sečení trávy mohou
ovlivnit klimatické podmínky a stav
travnatých ploch!
Bc. David Böhm, místostarosta

Závěrečný účet města za rok 2019
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 pou-

žití 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 2019 byly
ve výši 241.769.200,87 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
117.568.381,72 Kč, nedaňové příjmy (pronájmy, poskytování služeb apod.) ve výši
26.368.156,36 Kč, kapitálové příjmy (prodej majetku, přijaté investiční dary apod.)
ve výši 1.346.759,- Kč a přijaté transfery
Pokračování na str. 3
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Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitel

Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.
(Komunistická strana Čech
a Moravy), který nahradil
ve vrcholném orgánu
města nedávno zesnulého
zastupitele Ivo Kičmera.
Prosím o krátké představení: Odkud pocházíte, kde pracujete, jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Narodil jsem se před 41 lety rodičům,
kteří oba pocházeli z Vratimova, přičemž
písemně doložené kořeny naší rodiny
sahají ve Slezsku do 15. století. Po středoškolském studiu v dřevařském oboru
jsem při zaměstnání vystudoval Rudolfinskou akademii v Praze se zaměřením
na starožitnosti a užité umění, následně
konzervování a restaurování uměleckořemeslných památek na Vyšší odborné
škole restaurátorské v Brně a souběžně
soudní znalectví na Vysokém učení technickém. Magisterský diplom jsem obhájil před šesti lety ve Varšavě na Wyższej
Szkole Menedżerskiej. Pracuji na Střední škole řemesel ve Frýdku-Místku, kde
jsem nastoupil jako mistr odborné výuky.
Dnes na škole působím jako její manažer a učitel odborných dřevozpracujících
předmětů.
Jsem svobodný, bezdětný a žiji ve
společné domácnosti se svým přítelem.
K mým koníčkům patří především dům,
zahrada a umělecká tvorba. Ze svého života jsem před téměř 15 lety vytěsnil televizi a nemám doma internet. Věnuji se
chovu zvířat, včelaření, hudbě na klavír,
restaurování a maluji po vzoru starých
mistrů obrazy. Svůj život si nedokážu
představit bez společnosti mé rozvětvené
rodiny a přátel.
Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Téměř deset let jsem vykonával v bytovém domě funkci předsedy společenství
vlastníků jednotek (SVJ). Práce na zvelebování domu a upevňování mezilidských
vztahů mi byla blízká, a proto, když jsem
byl bývalým vedením města ke spolupráci osloven, ochotně jsem nabídku přijal.
V Zastupitelstvu města jsem pak do roku
2018 působil dvě volební období. V závěru funkčního období jsem už ze zdravotních a osobních důvodů neuvažoval
v práci pro město pokračovat a považoval
jsem za správné dále nekandidovat. Mé

rozhodnutí ale změnil dlouholetý rodinný
přítel a kamarád, pan Ivo Kičmer, který
mě požádal, abych jeho kandidátku podpořil. Protože jsem si Iva pro jeho charakterové vlastnosti velmi vážil, jeho žádosti
jsem vyhověl. Tímto bych chtěl vzdát
čest jeho památce a poděkovat za vše, co
na úkor svého osobního života nejen pro
nás, obyvatele Vratimova, udělal.
Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet
na jednání zastupitelstva?
Velmi mě zajímá péče o krajinu
a ochrana přírody. Rád bych podpořil
projekty, které by citlivě měnily tvář města a přispěly ke spokojenému životu nás,
obyvatel. Jistě se mnou nebudou souhlasit všichni, ale určitě by stálo za zvážení
obnovit významnou technickou památku
Slezský náhon, který by jistě v současné
době klimatických změn výrazně napomohl zlepšit nejen klima v centru města,
ale byl by výrazným přínosem pro naši
průmyslem zasaženou, ale místy ještě
velmi zachovalou přírodu s mnoha dnes
už cennými rostlinami a živočichy, které
se ve Vratimově kupodivu zachovaly. Pozornost by si také určitě zasloužila smuteční obřadní síň, která je dnes obklopena
krásným, nově vybudovaným rozšířeným pohřebištěm a je zasazena do místa
odpočinku našich nejbližších. Věřím, že
většina obyvatel města by si určitě přála
vylepšit také okolí železničního přejezdu.

Jak se vám líbí současná tvář Vratimova? Co hodnotíte kladně a co byste chtěl
změnit?
Vratimov prošel mnoha změnami.
Mnoha citlivými, ale také mnoha nevhodnými a nevratnými, které poznamenaly
jeho charakter. Z mého pohledu je mnoho
míst a budov, které by si zasloužily větší péči jejich majitelů, neboť to, v jakém
prostředí žijeme, jistě výrazným způsobem ovlivňuje naše myšlení a vypovídá
mnoho o nás samotných.
Současná tvář Vratimova je odkazem našich předchozích generací, které
utvářely svůj životní prostor stejně jako
my dnes s pocitem zodpovědnosti a vizí
řádných hospodářů. Vratimov je, i podle
mých přátel ze vzdálených koutů naší republiky a zahraničí, příjemným místem
pro život. Jsme obklopeni zelení, horami,
ale současně jsme blízko městům, ve kterých se odehrává bohatý společenský život. Mi osobně je líto, že se nedochovala
řada historických budov známých už jen
z vyprávění a starých fotografií. Že kvůli
regulaci Ostravice vymizeli z Vratimova
ledňáčci. Že vratimovští zahrádkáři přišli
o své dlouhá leta budované zázemí, ve
kterém probíhala četná společenská setkání lidí různých věkových skupin. Ale
těší mě dnes například pohled na Sedlaříkovu vilu, která je podle mého názoru dominantou města a v současné době prošla
citlivou rekonstrukcí. Těší mě přívětivé
tváře lidí, které denně potkávám, těší mě
úsměvy prodavaček v obchodech a líbí se
mi to, že Vratimov je i přes průmyslový
rozvoj stále městem zeleně a zachovává si
vesnický charakter života.
Jaké je vaše politické motto a čeho byste
chtěl v politice dosáhnout?
Slovo „politika“ mi osobně není blízké.
Pro mě politika znamená pouze mocenský boj a intrikaření. A já považuji práci
ve městech a ve vládě za poslání a obětování svého soukromého života práci pro
lidi, s vědomím zodpovědnosti.
Ve svém životě se snažím řídit slovy
mého pradědečka, který nám vštěpoval,
že za žádnou práci, kterou budeme dělat,
se nemusíme stydět, když ji budeme odvádět pořádně. A že do hrobu si odneseme
jen to, co v životě rozdáme. Uvědomuji si
křehkost života a pomíjivost materiálních
hodnot, a proto ke všemu, co v životě dělám, přistupuji „s úctou a láskou“…
(red)
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Závěrečný účet města za rok 2019
pokračování ze str. 1
(dotace pro město investiční i neinvestiční, dotace pro příspěvkové organizace) ve
výši 96.485.913,79 Kč.
Celkové výdaje města byly za rok 2019
ve výši 276.038.888,42 Kč, z toho kapitálové výdaje (stavby, dlouhodobý hmotný
majetek apod.) ve výši 164.374.658,05
Kč a běžné výdaje (poskytnuté dotace,
provozní výdaje, platy, drobný majetek,
služby, nájemné, daně apod.) ve výši
111.469.230,30 Kč.
Rozpočet byl schodkový (příjmy byly
nižší než výdaje o 34.269.687,55 Kč), přičemž rozdíl byl pokryt financováním, tj.
zůstatkem peněžních prostředků z předchozích let.
Žádná z příspěvkových organizací města
(Mateřská škola, Základní škola Masarykovo náměstí, Základní škola Datyňská,
Městská knihovna, Dům dětí a mládeže,
Základní umělecká škola) nehospodařila
v roce 2019 se ztrátou, obě právnické osoby s majetkovou účastí města (Vratimovské služby a Teplo Vratimov) hospodařily
s drobnými ztrátami, které pokryly výnosy
hospodaření z předchozích let.
Za finanční odbor
Mgr. Ing. Pavel Janků

Ze schůze Rady města
Rada města na svých schůzích mimo jiné:
• rozhodla o zadání studie Umisťovací a dispoziční studie
ploch kolem ZŠ Datyňská 690 vč. architektonické a dispoziční studie nové sportovní haly,
• souhlasila s prominutím nájemného nájemcům prostor
sloužících k podnikání, které jsou v majetku města Vratimova v návaznosti na nouzový stav a po dobu účinnosti
přijatých krizových opatření v souvislosti s prokázáním
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území ČR,
• schválila objednávku na výstavbu oplocení podél fotbalového hřiště ve Vratimově mezi pozemky parc. č. 879/34
a parc. č. 879/5,
• souhlasila s provedením stavebních úprav prostor v 1. PP
budovy „A“ MŠ Vratimov, Na Vyhlídce 25,
• souhlasila s realizací veřejné zakázky Odborné učebny ZŠ
Vratimov, Datyňská 690 – II. etapa, stavební část – bezbariérové WC,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu Knihovna Horní
Datyně,
• schválila objednávku na opravu venkovního schodiště
u budovy „B“ MŠ Vratimov, Na Vyhlídce 25,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Přípojka k vodovodu k pozemku
parc. č. 148/4 v k. ú. Horní Datyně (urnový háj).
Bc. Martin Čech, starosta

Příjmy města za rok 2019

Lidé si připomněli
75. výročí osvobození
Ačkoliv oficiální připomínka 75. výročí osvobození od nacistické okupace musela být odvolána, občané Vratimova nezapomněli. Jednotlivě, ve dvojicích přicházeli koncem dubna
a v prvních květnových dnech k pomníku padlých před Společenským domem, aby zde položili kytice květů a zavzpomínali
na chvíle, které se natrvalo zapsaly do historie města a dějin
Evropy i světa. Nechyběli mezi nimi starosta a místostarosta
Martin Čech a David Böhm, zástupci městských organizací,
představitelé vratimovských a hornodatyňských spolků. Spontánně, bez vzletných slov a smutečních pochodů uctili znovunabytí svobody a vzdali hold těm, kteří pro ni obětovali to
nejcennější – svůj život. Čest jejich památce!
(red)

Symbolickou kytici květů položili 30. dubna k pomníku padlých starosta města Martin Čech a místostarosta David Böhm.
Foto: KS
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Budova koupaliště je již minulostí
Demolice stávající budovy koupaliště byla dokončena.
Stavba dále pokračovala zhotovením opěrné stěny a zahájením prací na základové konstrukci nové budovy, to
znamená výkopy, armováním a betonáží. Nyní během
června dojde k dokončení základových konstrukcí, instalaci vnitřní ležaté kanalizace, betonáži podkladních
betonových mazanin, položení izolace proti zemní vlhkosti a přípravě pro zahájení vyzdívek. Stavba běží dle
harmonogramu.
Opět žádáme občany, aby nevcházeli do prostor stavby
(začíná branou stadionu) ani nijak nepřelézali či nepoškozovali plot ohraničující staveniště. Přístup na skatepark
a workoutové hřiště je pouze z ulice Řadové.
Bc. Beáta Petrová
referent odboru investic
a údržby obecního majetku

Stará budova koupaliště zmizela. Nyní pokračují výkopové a přípravné práce ke
stavbě nového objektu.

Postup prací dokumentují tyto dva snímky. Stejné místo focené 6. a 15. května.

Voda pro bazény
Více než 310 domácností, téměř dvakrát tolik než v roce 2018, si nechalo
loni dovézt vodu do zahradního bazénu
cisternou SmVaK. Vzhledem k rostoucí
oblibě této služby se společnost rozhodla
poskytovat ji také letos. Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího
provozu SmVaK, který službu poskytuje,
a objemu bazénu. V případě, že je možné
bazén navézt jednou cisternou, činí cena
do vzdálenosti 10 km 1165 korun bez
DPH. Pro konkrétní čísla se lze obrátit
na bezplatnou zákaznickou linku SmVaK
800 292 400, která je v provozu v pracovní dny od 7:30 do 20 hodin.
K dispozici je také poptávkový formulář na webu www.smvak.cz.
SmVaK

Foto: MěÚ

Prostory pro knihovnu
i vodovod pro hřbitov
V Horních Datyních začala rekonstrukce prostor v objektu bývalé pošty a prodejny potravin vedle hasičské
zbrojnice, do nichž bude přemístěna
z mateřské školy místní knihovna. Připravuje se zde rovněž výstavba vodovodní přípojky pro hřbitov.
Stavba s názvem Knihovna Horní
Datyně byla zahájena v květnu. Jejím
zhotovitelem je společnost Barostav.
Prostory bývalé pošty a prodejny potravin budou v rámci přestavby sloučeny
a uzpůsobeny potřebám knihovny. Před-

pokládaný termín dokončení stavebních
prací je konec srpna letošního roku.
Investiční akcí, kterou se dlouhá léta
nedařilo uskutečnit, je výstavba vodovodní přípojky pro hřbitov v Horních
Datyních. Ledy se konečně hnuly. Realizaci přípojky provede společnost Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, stavební práce by měly začít
v červnu.
Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic
a údržby obecního majetku

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. června 2020.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Vratimovští hasiči v době koronaviru
Je zcela jisté, že první pololetí letošního roku se do našich
životů zapíše v duchu něčeho,
do té doby pro nás neznámého,
co do jisté míry omezilo naše
možnosti běžného každodenního života.
V rámci spolkové činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Vratimov se nám podařilo v letošním roce připravit pro hasičské příznivce a občany města
pouze lednový společenský
ples. Další naše plány musely
vzhledem k celosvětové situaci
stranou. Je velkou otázkou, jak
se bude situace týkající se pandemie koronaviru vyvíjet v následujících měsících a do jaké
míry to bude znamenat dočasné
omezení kulturně-společenského života naší organizace.
Vratimovští hasiči, to není
jen spolek, který se zabývá
kulturním děním v našem městě, nebo oddíl mladých hasičů,
který vychovává naše mladé
následovníky v hasičské myšlence. Je to i zásahová jednotka. Z mého pohledu člena této
jednotky, která je zde zřízena
městem Vratimovem pro naše
občany, přinesla pro ni epidemie koronaviru nové úkoly.
V rámci spolupráce složek In-

a distribuce roušek a desinfekce pro naše občany ve věkové
kategorii 80+. Město připravilo
tyto balíčky s informačními letáky, jak se chovat v době koronavirové nákazy, dodalo nám
jmenné seznamy s adresami našich seniorů a my jsme vyrazili
do terénu.
Další úkol přidělený naší jednotce starostou a místostarostou Vratimova byla distribuce
městem zajištěné desinfekce
našim občanům, která probíhala v hasičské zbrojnici ve
Vratimově. Na webu nebo facebooku městského úřadu a na

vývěsních plochách se mohli
občané dozvědět o termínech
a procesu výdeje stanoveného
množství desinfekčního prostředku. K dispozici byly i látkové roušky. Neopomenutelný
úkol, který nám byl přidělen, je
také pravidelné desinfikování
veřejných míst, a to hlavně prostorů zastávek MHD, laviček na
náměstí a podobně.
Jak je z těchto příkladů vidět,
naše práce pro občany a práce
našich kolegů z Horních Datyň
v rámci našich dislokací výrazně vzrostla. Situace koronavirové pandemie pro nás znamenala
nové typy zásahových činností, se kterými jsme se doposud
nesetkali. Tyto nové úkoly se
musely začlenit mezi ty stávající tak, aby byla akceschopnost
naší jednotky i nadále plně zajištěna.
Jsem rád, že mohu v naší
vratimovské zásahové jednotce
SDH spolupracovat s lidmi, kteří po příchodu z práce neváhají
dobrovolně nad rámec svých
rodinných povinností a volného času komukoliv a kdykoliv
pomoci.
Vítězslav Bujok
Sbor dobrovolných hasičů
Vratimov

Desinfekce zastávek ve Vratimově.

Foto: Hasiči Vratimov

Pro desinfekci stáli lidé před vratimovskou zbrojnicí fronty.

tegrovaného záchranného systému byla naše zásahová jednotka povolávána spolu s dalšími
vybranými jednotkami k pomoci při vykládkách a překládkách zdravotnického materiálu
z Číny, které pak dále hasiči
rozváželi do nemocnic a sociálních zařízení v rámci celého
Moravskoslezského kraje.
Další činnosti byly zřizovatelem, tedy městem Vratimovem, rozděleny mezi nás a kolegy z Horních Datyň. Jedním
z úkolů na domácí vratimovské
půdě, které jsme řešili na žádost
vedení města, byla rozvážka

Výdej desinfekce na hasičské zbrojnici ve Vratimově.

Kino zahájí v nebeských kulisách
Milovníci dobrého kina si přijdou na své o prázdninách, a to
přímo v „nebeských“ kulisách. Kulturní středisko připravuje ve
spolupráci s Kamilem Hrabcem a Lucií Kročkovou na horké letní
měsíce hned čtyři promítání pod širým nebem. Na hřišti TJ Horní
Datyně se filmové seance uskuteční v soboty 25. července a 15.
srpna, v areálu vratimovského stadionu 1. a 22. srpna. Tituly zatím nejsou upřesněny, zábava ale bude určitě jako vždy skvělá.
Kino Hvězda zahájí podzimní sezonu 1. září v 17 hodin no-

vým pohádkovým snímkem režiséra Zděňka Trošky Zakleté
pírko. Promítání bude jako dárek dětem k zahájení nového školního roku zdarma. A podzimní restart kina bude vůbec veselý!
V rámci akce Září po česku uvede Kino Hvězda každou zářijovou
středu jednu českou komedii. Jedna ze sobot bude jako vždy vyhrazena pro promítání pro děti.
Je se na co těšit!
(red)
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Co se děje v „domečku“
V souladu s platným harmonogramem
uvolňování v oblasti školství, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), obnovil Dům dětí
a mládeže Vratimov k 11. květnu činnost
některých kroužků. Při znovuotevírání
kroužků jsme vycházeli z reálných možností dodržet všechny podmínky provozu dané metodikou MŠMT, z možností
našich vedoucích kroužků a situace na
pobočkách. Rodiče a účastníci přihlášení
do našich kroužků obdrželi e-mail s informací o tom, zda se jejich kroužek od
pondělí znovu rozjíždí a za jakých podmínek. Účastníci obnovených kroužků
vyplnili dotazník, ze kterého vyplývá, že
do kroužků se za současných podmínek
vrátí 78 % přihlášených účastníků.
Děláme vše pro to, aby vedoucí i děti
přišli do bezpečného prostředí. Před zahájením činnosti jsme v budově DDM
realizovali plošnou dezinfekci všech prostorů DDM Vratimov pomocí nanonástřiku. Máme vymalováno, máme uklizeno
a striktně dodržujeme metodiku MŠMT
ČR Ochrana zdraví a provoz středisek

Aktivity DDM
určené seniorům
Milí senioři, v dubnovém čísle Vratimovských novin jsme vás informovali
o začátku projektů Hůl je cool, Bejvávalo… a dalších mezigeneračních aktivit určených právě vám, které získaly
finanční podporu Moravskoslezského
kraje. Mimořádná opatření přijatá v důsledku ohrožení koronavirovou infekcí
nám sice zamíchala kartami, ale o tyto
aktivity určitě nepřijdete.
Kurz výuky severské chůze s trekkingovými holemi nazvaný Hůl je cool
máme v plánu odstartovat v sobotu 29.
srpna půldenním výjezdovým seminářem, na který naváží pravidelné procházky.
Podrobnosti a termíny dalších aktivit
oznámíme v následujícím čísle Vratimovských novin. Sledujte také, prosím, vývěsní skříňky a webové stránky
DDM Vratimov.
Mgr. Lenka Havrdová
projektová manažerka DDM Vratimov

Bezpečnost především!

Foto: DDM

volného času v období do konce školního roku 2019/2020. Tato metodika nám
dovoluje umožnit přístup do prostorů,
kde činnost probíhá, pouze pro účastníky
kroužků. Děkujeme rodičům, že toto nařízení dodržují.
Jelikož přístup do budovy není umožněn rodičům dětí ani dalším osobám, žádáme všechny, kdo potřebují řešit platby
za kroužky, přihlášky či platby za tábor,
aby využili telefonickou či mailovou komunikaci. Kontakty naleznou na webových stránkách www.ddmvratimov.cz/

Městská

knihovna
VRATIMOV

zamestnanci. V této chvíli přijímáme
pouze bezhotovostní platby na účet.
Máme zkušenosti z prvních dnů provozu a můžeme s potěšením konstatovat,
že vedoucí i děti vše zvládají s úsměvem. Máme velkou radost, že se do našeho „domečku“ vrátil dětský smích.
Akce plánované do konce tohoto
školního roku jsou zatím bez výjimky
odvolány. V případě, že dojde ke změně situace, jsme schopni některé z nich
realizovat, jsme na to plně připraveni.
O všech změnách budeme informovat
na našem Facebooku a na webových
stránkách.
Pokud jde o tábory, prosíme všechny přihlášené o trpělivost. Čekáme na
informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva
zdravotnictví ČR. Obě přislíbila, že situaci vyřeší nejpozději do konce května.
Jakmile budeme znát podrobnosti, pošleme informace prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za pochopení a podporu.
Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Městská knihovna Vratimov

V pondělí 27. dubna 2020 obnovila provoz Městská knihovna Vratimov.
Půjčovní doba není omezená, platí stále:
pondělí a čtvrtek 9–12 a 13–18 hodin,
úterý 9–12 hodin, středa zavřeno a pátek
od 13 do 16 hodin.
V případě, že budete chtít knihovnu
navštívit, dodržujte prosím tato opatření:
• do knihovny vstupujte s rouškou,
• používejte desinfekci rukou, kterou
najdete u vchodu,
• dodržujte rozestupy 2 metry,
• vstup je omezen pouze na 10 osob.
V knihovně není přístupný internet!
Knihy ze skladu půjčujeme pouze po domluvě.
Z důvodu dlouhého uzavření knihovny
přesunujeme bazárek k soutěži Lovci perel na listopad.
Knížku pro prvňáčka budeme žákům
(už 2. tříd) předávat v rámci Pasování
druháků v příštím školním roce.
Zveme vás na výstavu fotografií Jiřího Klusky s názvem „Prostá ohlédnutí“,
kterou můžete zhlédnout do 30. června
v půjčovní době knihovny.
Vzhledem k hygienickým opatřením
nepřijímáme dary knih. Děkujeme za pochopení.

Místní knihovna
Horní Datyně
obnovila provoz rovněž v pondělí
27. dubna ve 14 hodin. Půjčovní doba
zůstává stejná, tj. pondělí od 14 do 17 hodin. V případě, že budete chtít knihovnu
navštívit, prosíme dodržujte tato opatření:
• do knihovny vstupujte s rouškou,
• používejte desinfekci rukou, kterou
najdete u vchodu,
• dodržujte rozestupy 2 metry,
• vstup je omezen pouze na 4 osoby.
Není možný přístup na internet!
Upozorňujeme uživatele knihovny,
že během letních prázdnin bude Místní
knihovna Horní Datyně uzavřena. Čtenáři si mohou během této doby půjčovat
knihy na svůj průkaz v Městské knihovně Vratimov. Knihovna bude v provozu
opět od 7. září 2020.
Sledujte průběžné informace
V nejbližších dnech bude zveřejněno
aktualizované doporučení ministerstva
kultury k provozu knihoven, které připravila Ústřední knihovnická rada ČR. Doporučení reflektuje postupné uvolňování,
ke kterému dochází v oblasti kultury,
vzdělávání a dalších.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov
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Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení páté, červnové
Dny plynou jako voda, a proto zde máme již páté zastavení
v naší přírodě. Tentokrát se
přesuneme z prostředí souše
do prostředí vodního, kde si
přiblížíme jednoho zajímavého
tvora.
V červnu se na stromech
červená ovoce a v potocích
a řekách, dokonce i v katastru
našeho města, se rodí nový život. Probíhá tu líhnutí malých
ráčků, konkrétně raka říčního
(Astacus astacus).
Raci jsou jedněmi z nejstarších živočichů, s kterými se
můžeme na území České republiky setkat. Jejich předci
jsou známí už z období jury
a křídy, to znamená z doby
před 200–140 milionů let. Raci
jsou zástupci korýšů (Crustacea), primárně vodních členovců, kteří nemají vnitřní
kostru. Jedná se tedy o bezobratlé živočichy. U raků se vyvinul pevný krunýř (karapax),
který je vylučován pokožkou
a slouží jako opora pro úpon
svalů a ochrana měkkého těla.
Je to jeho vnější kostra. Avšak
krunýř neroste s tělem raka,
proto je v určitých časových
intervalech svlékán a nahrazován novým. Proces, při němž
dochází k vytvoření nového
krunýře, je řízený hormonálně.
Raci mají velkou schopnost
regenerace včetně dorůstání
ztracených končetin. Tělo raka

Rak říční – stavba těla.

Rak říční ve svém přirozeném prostředí.

se skládá ze dvou základních
částí – hlavohrudi a zadečku.
Hlavohruď je krytá krunýřem,
který dopředu vybíhá ve výběžek zvaný rostrum. Zadeček je
tvořen sedmi pohyblivě spojenými články, poslední z nich se
nazývá telson.
Raci říční se líhnou od konce
dubna do června v závislosti na
teplotě vody. Mali ráčci zůstávají zprvu přichyceni na vláknech na nožkách samice a teprve po několika svlékáních
se postupně osamostatňují.
Potravou juvenilních jedinců
jsou především larvy vodního

hmyzu, měkkýši nebo korýši.
Dospělí raci naopak preferují
vodní vegetaci a detrit, to znamená rozkládající se organické
kousky s mikroorganismy.
Rak říční je náš největší rak.
Dožívá se až 20 let a dorůstá
do velikosti 18 centimetrů. Odlišit raka říčního od ostatních
našich raků lze jednoznačně
podle mohutných širokých
a drsných klepet, která jsou na
spodní straně červená až hnědočervená.
Raci říční byli na přelomu
19. a 20. století ve většině našich potoků a řek velmi hojní,
v současné době jsou však kritický ohrožení a vyskytují se
jen asi na tisícovce zkoumaných úseků především menších vodních toků. Tento stav
ohrožení má několik příčin.
V minulosti to byla především
zhoršená kvalita vod, avšak
i když se kvalita vod postupně
zlepšuje, počty raků a nové lokality s jejich výskytem nijak
výrazně nenarůstají. Důvody
tohoto stavu jsou v zásadě dva.
Jde o odstraňování vhodných
biotopů a račí mor.
Raci preferují především
toky s velkým počtem meandrů a břehy lemovanými zelení, kde nacházejí ideální úkryt.

Zdroj: www.ochranaprirody.cz

Vhodné je pro ně také koryto
s velkým množstvím různě
velkých kamenů. Kvůli regulaci vodních toků takových míst
bohužel ubylo. Opravdovou
pohromou pro raka říčního je
pak račí mor. Jeho původcem
je plíseň (Aphanomyces astaci), která prorůstá tělem raka
a postupně jej zahubí. Významnou roli v šíření račího
moru sehrávají invazivní druhy
raků jako rak pruhovaný nebo
signální, které jsou vůči račímu
moru odolné, ale přenášejí jej.
Jak ochránit raky, aby je ve
vodních tocích mohly sledovat
i budoucí generace? Nejdůležitější je nevypouštět do řek
a potoků žádné akvarijní raky,
raky nesbírat ani je nijak nepřemisťovat. Snažit se chránit přirozené vodní toky a případné
protipovodňové úpravy provádět s co nejmenším zásahem do
račích biotopů. Pokud budeme
tyto principy dodržovat, populace raků se bude postupně
zvětšovat a rozšíří se i na další
vhodné lokality. My a naše děti
se pak s nimi budeme setkávat
častěji v přírodě než na obrázcích nebo v naučných filmech.
Mgr. Roman Baran
odbor výstavby
a životního prostředí
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Balzámem na duši jim byly zahrádky
I v této nelehké době, kdy jsme byli
omezení nastalou situací, datyňští zahrádkáři nezaháleli. Ano, vyhlášením stavu
nouze byly zrušeny všechny plánované
akce, a to i ty, které byly ve stadiu posledních příprav. Bylo zrušeno Velikonoční
zdobení pro děti a členy spolku, tradiční
Velikonoční stůl v polském partnerském
městě Strumieni, byl stornován připravovaný zájezd na květinovou burzu v Polsku. Členové zahrádkářského svazu se tím
ale nenechali vyvést z míry. Děti zdobily
doma se svými rodiči a místo příprav na
partnerskou akci v Polsku zasedly naše
členky k šicím strojům a šily roušky pro
členy svých rodin, známé a potřebné.
V prodlouženém volném čase byly pro
nás tím nejlepším útočištěm také naše zahrádky a políčka, kterým se věnujeme a těšíme se z prvních úspěchů. Semínka, která
pro nás zajistila Kamila Nogolová, jsme si
předávali s dodržením všech doporučení
ohledně zdraví a bezpečnosti, dešťové přeháňky nám pak pomohly zásobit se vodou
i na horší časy.
Musím říct, že v této složité době nám
byly a jsou naše zahrádky opravdovým

Jaro rozzářilo datyňské zahrady nádhernými barvami květů.
Foto: ZO ČZS Horní Datyně – Ladislav Mudrik

balzámem na duši. Jen nám chyběla setkání mezi sebou – možnost pochlubit se
svými úspěchy, postěžovat si na nezdary,
navzájem si poradit. Dokážeme se vyrovnat s neúrodou, nepřízní počasí, se škůdci.

Věřím, že to společně s vámi všemi ustojíme po všech stránkách i tentokrát. Hlavně ve zdraví.
Vladimíra Červová,
předsedkyně ZO ČZS Horní Datyně

Na kole dětem s podporou Vratimova
TRASA CYKLOTOUR

Už pojedenácté 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 10 ročníků akce
se pořadatelům podařilo vybrat více než 12 milionů korun.
Jelikož první etapa cyklojízdy, která startuje v Hlučíně, povede 10. června Vratimovem, záštitu nad
akcí převzal místostarosta města Bc.
David Böhm. V prostoru před Společenským domem by se
měli cyklisté objevit
v době mezi 14:50
a 15:15 hodin. V plánu je symbolické setkání s představiteli
města.
Snímek z loňského ročníku. Foto: © Ivo Dvořák
Peloton cyklotour
Na kole dětem urazí letos po slezských, moravských a českých
silnicích celkem 1238 kilometrů. Svoji pouť ukončí 20. června
v Lanškrouně. Vzhledem k hrozbě koronaviru se tentokrát k němu
nebudou moci připojovat místní cyklisté, jichž se v minulosti nabalovaly na peloton desítky, ne-li stovky. 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 NF
Na kole dětem. Název účtu je Sbírka, číslo: 107-0484410267/0100.
„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)

VRATIMOV ĀHUYQD
SURVWRUSĜHG
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²KRGLQ

květen 2020

Pokladna Kulturního střediska
splňuje hygienické požadavky
Pokladna Kulturního střediska je opět
otevřena i pro osobní styk s veřejností.
Vstup pouze jednotlivě, s ochrannou rouškou na tváři. Před vstupem použijte prosím
dezinfekci na ruce umístěnou u vchodu.
Pokladna je nově přebudovaná a splňuje
bezpečnostní a hygienické požadavky na

ochranu klientů i zaměstnanců Kulturního střediska. Mimo obvyklé služby slouží
také jako vyhrazené místo pro řešení záležitostí spojených s provozem a programem
Kulturního střediska a Vratimovských
novin, u nichž je požadován nebo nutný
osobní kontakt.
(KS)

Otevírací doba pokladny Kulturního střediska v červnu 2020:
pondělí a středy
úterý a čtvrtky
pátky
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8:00–17:00 hodin
8:00–14:00 hodin
zavřeno

Vratimovský
kalendář 2021
Upozornění pro spolky
a organizace
Žádáme spolky a organizace, aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz
termíny akcí pro zveřejnění ve Vratimovském kalendáři na rok 2021 nejpozději do 31. července 2020.
Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov

Opět ve škole. Deváťáci se chystají na zkoušky
Do lavic Základní školy Datyňská se po
dvouměsíčním uzavření školských zařízení jako první vrátili žáci 9. ročníku, aby
dokončili přípravu na přijímací zkoušky na
střední školy, které je čekají 8. června. Do
dobrovolné prezenční výuky se přihlásilo
68 procent z celkového počtu deváťáků.
Zákonní zástupci museli zvážit rizikové
faktory a potvrdit zdraví dítěte podpisem
čestného prohlášení, které je vstupenkou
do školy.
Ve škole jsme mezitím připravili podmínky pro přímou výuku ve třídách v
souladu s manuálem stanoveným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky (MŠMT). Zajistili jsme
hygienická a preventivní opatření, ochranné pomůcky pro pedagogy, dezinfekci
prostorů školy, připravili jsme třídy s žádoucím rozestupem lavic a zorganizovali
výuku. Deváťáci jsou rozděleni do třech
maximálně patnáctičlenných skupin a ve
vzdělávacích dvouhodinových blocích
se věnují českému jazyku a matematice.
Výuka ostatních předmětů probíhá nadále
distančně.
Ve škole musí žáci i pedagogové dodržovat bezpečnostní doporučení, pokyny a
obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Rozvrhli jsme časy příchodu žáků do školy a zajistili organizaci

Žáci 9. tříd ZŠ Datyňská při hodině matematiky. Samozřejmostí jsou rozestupy a roušky.
Foto: ZŠ Datyská

pohybu osob tak, aby se minimalizovaly
kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Dbáme na
dodržování hygienických pravidel, používání dezinfekce a mytí rukou. Každý žák
musí mít s sebou minimálně dvě roušky a
sáček na jejich uložení. Roušky nosí žáci a
učitelé ve společných prostorách školy, ve
třídě je mohou sundat, pokud je dodržen
rozestup minimálně 1,5 m.
Škola s omezeným režimem je zcela od-

lišná než ta, na kterou byli žáci devět let
zvyklí. Ukázněně však opatření přijímají,
respektují a jsou rádi, že se mohou zase
učit ve škole. Věříme, že přímá výuka a
příprava na přijímací zkoušky bude pro
žáky prospěšná, přijímací testy úspěšně
zvládnou a budou přijati na své zvolené
střední školy.
Štěstí přeje připraveným.
Vedení Základní školy Datyňská

Zápis do Základní umělecké školy
Základní umělecká škola vyhlašuje zápis pro zájemce o studium – především pro děti od 6 let, ale i ostatní školáky. V hudebním oboru mohou studovat hru na klavír, housle a další
smyčcové nástroje, zobcovou flétnu, dřevěné i žesťové dechové
nástroje, na bicí a cimbál. Populární je výuka zpěvu. Ve školním
roce 2020/2021 otevíráme nové studijní zaměření Hra na moderní kytaru. Výuka na ZUŠ Vratimov je zaměřena především na
hru v souborech a orchestrech a prezentaci školy na veřejnosti
formou koncertů a výstav.

Uzávěrka přihlášek je 18. června. Vzhledem k omezené kapacitě školy je podmínkou přijetí včasné podání přihlášky. Tu lze
podat osobně v odpoledních hodinách na ředitelství školy nebo
elektronicky. Formulář je na www.zusvratimov.cz/dokumenty-ke-stazeni/.
Vyučování v novém školním roce začne 1. září v 13 hodin,
v 16 hodin se uskuteční schůzka s rodiči. Více informací osobně
v ZUŠ, tel.: 739 428 893, www.zusvratimov.cz.
David Schreiber, ředitel ZUŠ
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Školní výuka pod rouškou
Není to dávno, co byl ve Vratimovských
novinách uveřejněn článek Uzavřené školy. Čím žijí? Hovořilo se v něm o tom, jak
obě základní školy ve Vratimově zvládají
distanční výuku žáků a jak proběhl netradiční zápis prvňáčku „na dálku“. V této
době již v každé škole fungoval efektivní systém distanční výuky, se kterým se
všichni naučili pracovat. Situace se pomalu
začala stabilizovat.
Neuběhl příliš dlouhý čas a vše bylo jinak. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology
vypracovalo harmonogram uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby
součásti celkového uvolňovacího scénáře.
Na základě tohoto harmonogramu byla
od 11. května umožněna docházka žáků
9. ročníku za účelem přípravy na přijímací
zkoušky na střední školy a od 25. května
byla možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích
aktivitách formou školních skupin. Účast
žáků prvního stupně byla stanovena jako
nepovinná. MŠMT přislíbilo, že do konce dubna zveřejní manuál, v němž budou
upřesněny hygienické a další podmínky
související s postupným otevíráním škol,
ale školám byl dodán až 4. května. Tomu se
opravdu říká „na poslední chvíli“. Nicméně rozhodnutí padlo a nezbývalo než se
s ním vypořádat.

Příprava k přijímacím zkouškám
Ihned po vydání manuálu MŠMT s názvem Ochrana zdraví a provoz základních
škol v období do konce školního roku
2019/2020, vypracovala Základní škola
Masarykovo náměstí podrobné informace
jak pro rodiče žáků 9. ročníku, tak pro rodiče žáků 1. stupně. Nejprve jsme se museli
vypořádat s účastí žáků devátého ročníku.
Datum přijímacích zkoušek na střední školy bylo stanoveno na 8. června 2020. Společně s učiteli, kteří připravovali žáky na
tyto zkoušky již od září 2019, byl sestaven
rozvrh pokračování této přípravy. Zvážit jsme museli, jak bude pro ně nastaven
rozvrh, jelikož i nadále probíhala distanční výuka. Příprava na přijímací zkoušky
byla totiž zaměřena pouze na profilové
předměty – matematiku a češtinu. Žáci tak
navštěvovali školu od pondělí do středy,
čtvrtek a pátek byl vyčleněn pro plnění povinností spojených s distanční výukou. Pro
obě strany byl tento čas velmi podstatný.
Jak pro učitele, kteří vedli žáky na druhém
stupni a kterým záleželo na tom, aby žáci
u přijímací zkoušky uspěli, tak pro žáky,
pro něž jsou přijímací zkoušky na střední
školu prvním velkým krokem do „dospělosti“. To, že příprava měla pro deváťáky

Povinné odstupy, roušky na puse… I přes přísná omezení dochází do ZŠ Masarykovo náměstí na
90 procent deváťáků.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

velký význam, dokazovala i jejich účast.
Zúčastnilo se jí víc než 90 % žáků devátého ročníku.

Těžká volba pro rodiče, zátěž
pro učitele
Kontinuálně jsme také zjišťovali zájem
rodičů žáků prvního stupně. A to nejen, zda
se jejich dítě bude účastnit vzdělávacích aktivit, ale také, kdo z rodičů má zájem o stravování ve školní jídelně a odpolední aktivity pro žáky, které škola rodičům nabídla.
Zjistit to nebylo zrovna jednoduché. Pokud
rodiče chtěli, aby se jejich dítě zúčastnilo
vzdělávacích aktivit, museli stejně jako rodiče žáků 9. ročníku podepsat a odevzdat
čestné prohlášení, že jejich dítě nepatří do
rizikové skupiny a také, že žádná z osob,
se kterou žije ve společné domácnosti,
do této skupiny nepatří. Rizikové faktory
byly stanoveny Ministerstvem zdravotnictví. Namátkou uvádím některé z nich. Jde
například o chronické onemocnění plic,
onemocnění srdce, porucha imunitního
systému, těžká obezita, chronické onemocnění ledvin, léčený diabetes mellitus. Pak
tady byla otázka ošetřovného. Informace
se neustále měnily, rodiče nevěděli, zda
v případě, že své dítě do školy nepošlou,
mají stále na ošetřovné nárok. Pro rodiče to
nebylo vůbec jednoduché období. Rozhodnout, zda mé dítě do školy nastoupí, zda
nemůže být ohroženo ostatními, zda zvládne dodržovat veškerá pravidla stanovená
„manuálem“, nebylo snadné. Hovořila
jsem s nimi, vnímala jsem, jak vše zvažují,
hodnotí „pro“ a „proti“ a snaží se nalézt to
nejlepší řešení. Přes všechny komplikace
se přece jen nakonec vzdělávacích aktivit
žáků prvního stupně zúčastnilo více než
60 % žáků. Vzhledem k tomu, že zbývající

část dětí se i nadále účastnila distanční výuky, vzdělávací aktivity ve škole tuto výuku kopírovaly. Pro učitele to znamenalo
značnou zátěž – dopoledne trávili s dětmi
ve škole, odpoledne se věnovali povinnostem distanční výuky.

Splnit požadavky
je nelehký úkol
Zároveň bylo nutno nastavit základní
pravidla provozu školy a hygienická opatření v souvislosti s osobní přítomností žáků
ve škole. A pravidla nastavená MŠMT
nebyla zrovna jednoduchá. Bylo potřeba
zajistit, aby se žáci neshromažďovali před
školou před začátkem výuky a po jejím
skončení. Žáci museli mít k dispozici dvě
roušky a sáček na uložení roušky. Ihned
po příchodu do třídy bylo potřeba dohlížet
na to, zda si dezinfikovali ruce, nejlépe po
jejich důkladném umytí. Prostory jednotlivých tříd musely být upraveny tak, aby
každý žák seděl v jedné lavici a aby byly
dodrženy povinné rozestupy 2 metry –
pouze v tomto případě mohli být žáci bez
roušky. Po opuštění třídy si museli nasadit roušku povinně. Což bylo samozřejmě
třeba kontrolovat. Bylo nutno organizovat
přesuny žáků, pohyb žáků na chodbách
nebo návštěvu toalet tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami. Věru
nelehký úkol.
To už nehovořím o zajištění hygienických opatření v rámci provozu školy
a o takových detailech, jako je pravidelná
dezinfekce klik, spínačů světel, zábradlí,
umyvadel, vodovodních baterií, odpadkových košů, dotykových ploch, madel
tabulí… Jako ředitelka školy jsem se snažila připravovat na příchod žáků do školy
Pokračování na vedlejší straně

květen 2020
pokračování z vedlejší strany
již v době, kdy byla oznámena dobrovolná
účast žáků prvního stupně na vzdělávacích aktivitách. Zakoupili jsme dezinfekci,
nádoby na dezinfekci, papírové ručníky,
ochranné rukavice, jednorázové a bavlněné
roušky, boxy na použité jednorázové roušky. Touto cestou bych ráda poděkovala
rodičům našich žáků, a to konkrétně panu
Trinh Huanovi, který škole věnoval 150
bavlněných roušek, a paní Ivaně Dočkalové, která věnovala 50 roušek, které sama
ušila. Mnohé z nich byly určeny právě pro
nejmenší žáčky.
Do toho všeho bylo potřeba zakomponovat zájmové aktivity Domu dětí a mládeže,
které na naší škole vždy probíhaly a v rám-

Škola je vnímána především jako instituce, kde se mají děti vzdělávat, rozvíjet své
schopnosti a dovednosti, rozšiřovat svůj
obzor. Místo, které je vybaví základními
vědomostmi a znalostmi, připraví je na
vstup na střední školu, poučí je o významu
prevence rizikových projevů chování, naučí je, jak se správně starat o své zdraví, jak
se chovat ve společnosti nebo jak správně
v budoucnu zacházet se svými financemi.
Tak bychom mohli pokračovat.
Ale je tomu opravdu tak? Je škola pouze místem, kde se děti vzdělávají, rostou
a dospívají? Dle mého názoru tomu tak
není. Škola je také místo, kde děti prožívají velkou část svého času. Kde se potkávají
se svými vrstevníky. Navazují kamarádské
vztahy. Zažívají své první úspěchy stejně
tak jako své první nezdary. Někdy i své
první lásky. Škola je zkrátka místo, kde to
„žije“. Co vnímám jako velmi podstatné je
to, že ve škole by dětem mělo být dobře.
Měly by se v ní cítit bezpečně, spokojeně.
Jedna z věcí, která tomu může dopomoci,
je kultivace jejího vnitřního prostředí. Snažím se, aby tomu tak opravdu bylo. Proto
jsem začala již v minulém školním roce
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Škola bez žáků je jako tělo
bez duše
Přes všechny ať už administrativní nebo
organizační obtíže můžu říct, že jsem se na
své žáky moc těšila. Až je budu zase potkávat na školních chodbách, uslyším jejich
smích, budu s nimi moci hovořit a sdílet
jejich zážitky. Právě oni jsou totiž neoddělitelnou a nezbytnou součástí mozaiky,
které se říká škola.
Touto cestou bych chtěla poděkovat

všem, kteří se podíleli a stále se podílejí
na zvládnutí současné situace v naší škole.
Chtěla bych především poděkovat učitelům
za trpělivou mravenčí práci, kterou den co
den odvádějí v rámci přípravy distanční
výuky, komunikace s žáky a rodiči. Poděkování si zaslouží provozní zaměstnanci
školy, kteří jsou často v pozadí. Bez nich
by ale nebylo vůbec možné zajistit provozní a hygienické podmínky chodu školy.
A mé poděkování bezesporu patří také
rodičům a žákům, kteří se společně se školou bok po boku snaží zvládat úskalí a nástrahy distanční výuky.
Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka Základní školy
Masarykovo náměstí

Relaxační koutek v ZŠ Masarykovo náměstí
zdobí originální „pedagogický“ had s číselnou
řadou na zádech.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

budovat pro své žáky relax zóny. Ty by
měly být místem, kde se děti budou moci
scházet o přestávkách, kde si budou moci
povídat, v klidu si sníst svačinu nebo si třeba ještě projít učivo, protože další hodinu
se bude psát test.
Nápad, jak dětem tyto zóny zpestřit, přišel od učitelky 2. třídy Nelly Kavalové. Co
tak spojit příjemné s užitečným? A tak se
pomalu, ale jistě začal rodit návrh „hada“.
Hada, který by jednak zpestřil prostředí, ve
kterém se děti pohybují, jednak by ho bylo
možné využít ve výuce. Protože se nemělo
jednat o obyčejného hada. Měl to být had
s čísly od nuly po dvacítku, na kterém se
děti z prvního stupně mohou v budoucnu
naučit orientovat se na číselné ose. Oslovila jsem proto společnost Barevná škola,
se kterou jsem již v minulém roce spolupracovala, a začal vznikat návrh, který se
na začátku května konečně podařilo realizovat. Pevně doufám, že se žákům bude
jejich had líbit, protože je určen právě a jen
pro ně.
Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka Základní školy
Masarykovo náměstí 192

ci uvolňování mimořádných opatření byly
obnoveny. Bylo tak potřeba skloubit přítomnost žáků 9. ročníku, žáků prvního
stupně a účastníků zájmových kroužků
DDM.

Do škol se vrátili i žáci prvního stupně
Pro rodiče to určitě nebylo snadné. Dne
25. května se do škol měli vrátit někteří žáci prvního stupně. Zákonní zástupci
museli zvážit rizikové faktory a rozhodnout se, zda je do školy poslat nebo ne.
V Základní škole Datyňská se podmínky
pro přímou výuku připravovaly v souladu
s manuálem stanoveným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zajišťovali jsme hygienická a preventivní
opatření, ochranné pomůcky pro peda-

gogy, dezinfekci prostorů školy, připravovali třídy s požadovaným rozestupem
lavic. Počty a rozdělení žáků do skupin
a využití pedagogických pracovníků bylo
ale jasné až po 18. května, pět dnů po
uzávěrce tohoto vydání Vratimovských
novin. Výuka žáků, kteří zůstali doma,
i nadále probíhá distančně čili na dálku.
Po návratu do školy musejí všichni
dbát na dodržování hygienických pravidel, používání dezinfekce a mytí rukou.

Každý žák musí s sebou mít minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení.
Roušky nosí žáci a učitelé ve společných
prostorách školy, ve třídě je mohou sundat, pokud je dodržen rozestup minimálně 1,5 metru.
Tato forma vzdělávání je pro všechny
zúčastněné velmi náročná. Přesto věříme,
že se nám společně podaří alespoň částečně se navrátit do běžné výuky.
Vedení ZŠ Datyňská
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BLAHOPŘEJEME
Dne 14. června se dožívá 70 let
naše členka spolku a výboru
paní

Dne 23. června 2020 se dožívá
80 let naše maminka, babička
a prababička,
paní

Helenka Lencová.

Vlasta Linková

Do dalších let vykroč směle, ať
vše jen dobré se Ti děje.
Ať optimismus neschází a jen
štěstí Tě provází.
Vše nejlepší přeje Spolek seniorů.

z Horních Datyň. Do dalších let
jí přejeme hodně sil a pevné
zdraví v kruhu celé rodiny.

VZPOMÍNÁME
Dne 12. června 2020 uplyne rok,
co nás opustil
pan

Dne 15. června 2020
si připomeneme 10. výročí úmrtí
pana

Jan Fránek.

Dominika Mokoše

S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

z Vratimova.
Vzpomínají manželka
s celou rodinou.

Dne 31. května 2020 jsme si připomněli
3. smutné výročí, kdy nás opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan

Odešel jsi, jak osud si přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 21. června vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana

Emil Poloch.

Jaroslava Urbančíka.

S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Eliška a synové Pavel a Petr s rodinami.

Dne 15. 5. 2020 nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan

Antonín Pecuch.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Kronika města Vratimova, část 100, rok 1948
Lidová knihovna
Obecní lidová knihovna,
která je umístěna ve školní budově, vykazuje slušný počet
přátel četby dobré knihy. Je
však nutno, aby knihovna byla
umístěna v jiném vhodnějším
místě.

1948
Bratrská pomoc Sovět.
svazu – dodávky
Následkem velikého sucha
v roce 1947, které bylo na
celém území naší vlasti, byla
úroda obilovin značně menší,

nežli se předpokládalo, a proto bylo nutno již v roce 1947
zajišťovati dostatečnou obživu
pro naše obyvatelstvo. A zde
se projevila rychlá, bratrská
a nezištná pomoc Sovětského
svazu, který nám dodal všechno potřebné pro výživu, jako

obilí, maso a jiné. Pracující lid
nikdy nezapomene takovéto
pomoci. Dodávky byly uskutečňované již koncem r. 1947
a trvaly až do jara 1948.
(pokračování příště)
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Prázdninové pohybové kurzy
ÚTERÝ

Letní aerobic mix s Lenkou
13.07. – 31.08.2020
17:00 – 18:00, salónek

Letní pilates s Bárou
07.07. – 25.08.2020
17:30 – 18:30, velký sál

lektorka: Lenka Valigurová

lektorka: Barbora Hudáková
Janšová

Letní relax a jóga s Lenkou
13.07. – 31.08.2020
18:30 – 19:30, velký sál
lektorka: Lenka Valigurová

Letní bodystyling s Bárou
07.07. – 25.08.2020
19:00 – 20:00, salónek
lektorka: Barbora Hudáková
Janšová
17:30 – 18:30, salónek

Letní pilates s Monikou
02.07. – 13.08.2020
17:30 – 18:30, velký sál

lektorka: Veronika Szczurová
Letní jóga s Luckou

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

17:30 - 19:00, velký sál

Letní bodystyling s Monikou
02.07. – 13.08.2020
19:00 – 20:00, salónek

lektorka: Lucie Wiejowská

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je 12. června 2020, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám stavební pozemek v oblasti Na Zadkách,
plocha 1400 m2. Cena: 1 330 000 Kč.
Tel.: 606 583 793.

Příspěvky do prázdninového
dvojčísla zasílejte do 12. června

červenec/srpen 2020
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Představujeme městský úřad

Kam na dovolenou doma

Škola v době koronakrize

Lesu Důlňák pomůže Slezská brána
Vybavení Důlňáku bude opět svítit novotou. Město Vratimov zaslalo k výzvě
Místní akční skupiny (MAS) Slezská brána Neproduktivní investice v lesích žádost
o podporu projektu Rekonstrukce stezek
a mobiliáře v příměstském lese Důlňák
a uspělo. Realizace projektu přispěje ke
zlepšení možností odpočinku a sportovního vyžití v této největší vratimovské přírodní oáze.
V lese Důlňák jsou v současné době dvě
kondiční stezky o délce 884 a 536 metrů
s přírodním povrchem. Start a cíl stezek
jsou vyznačeny bránami a upraveny jemným štěrkem nebo pilinami. Na stezkách
jsou dvě pikniková místa s dřevěnými altány, dřevěnými lavičkami, stoly a ohništi.
Třetí piknikové místo je v další části lesa.
Sportovní a rekreační vybavení ale přirozeně stárne a jeho velká část už vyžaduje
rekonstrukci.
Novými budou nahrazeny především dosluhující brány u startu a cíle stezek. Z bezpečnostních i estetických důvodů proběhne výměna nejvíce poškozeného altánu,
u dalšího bude provedena oprava střechy.
Výměna 17 dřevěných laviček a čtyř stolů
přispěje ke zlepšení pohodlí při využívání
piknikových míst, modernizace jednoho
z ohnišť sníží riziko vzniku požáru. Potřebné úpravy se dočká povrch kondičních
stezek, které budou současně přebudovány
a rozšířeny. Ve výsledku vzniknou v Důl-

Přístřešky u odpočinkových míst už naléhavě potřebují opravu.

ňáku čtyři stezky, které budou kruhového
tvaru a budou dlouhé zhruba 700, 1100,
1400 a 1700 metrů. Pro lepší orientaci bude
u nich osazeno pět informačních tabulí
a značky na rozlišení jednotlivých tratí.
Celková částka na realizaci celého projektu činí podle předpokladů bezmála

Foto: MěÚ

472 tisíc korun. Projekt bude realizován
v průběhu roku 2021. Tímto bych rád poděkoval Mgr. Romanu Baranovi z odboru
výstavby a životního prostředí městského
úřadu za přípravu žádosti o podporu z prostředků MAS Slezská brána.
Bc. David Böhm, místostarosta

Zastupitelstvo rozdělovalo dotace spolkům
Jako každý rok rozdělovalo zastupitelstvo města účelové dotace spolkům
a organizacím. Celé zastupitelstvo
vnímá spolkovou činnost a činnost na
akcích pro občany města jako velmi
záslužnou. Proto byla pro letošní rok
schválena zatím nejvyšší částka pro
spolky 1,85 milionu korun.
Zaslané žádosti (bylo jich celkem
66 od 25 spolků a osob) zpracovala na
svých jednáních Zájmová a sportovní
komise rady města a její návrh schválilo 20. května na svém 8. zasedání Zastupitelstvo města Vratimova.
Protože jsme se v minulých měsí-

cích potýkali s nepříjemnou situací
– nouzovým stavem a dalšími omezeními, byla spolková činnost prakticky
na celé dva měsíce zastavena. Z tohoto důvodu neproběhly některé akce, na
které spolky žádaly od města finanční
podporu. Dotace na tyto akce nebyly
schváleny. Pokud ale spolky akci přesunou na jiný letošní termín, mohou si
o dotaci požádat znovu.
Celkem zastupitelstvo schválilo 50
předložených žádostí, 16 z výše uvedených důvodů odmítlo. Celková výše
schválené podpory pro spolky činí
1.686.522 korun.

Výše alokované částky pro dotace
spolkům v letech 2016–2020

Bc. David Böhm, místostarosta
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Představujeme Městský úřad Vratimov

Struktura a hlavní náplň činnosti
Na úvod trochu historie. Historicky v letech 1945–1960 fungoval Místní národní
výbor ve Vratimově, v letech 1960–1990
Městský národní výbor ve Vratimově
a od roku 1990 Městský úřad Vratimov.
Se vznikem okresních úřadů v roce 1990
byl pro Vratimov nadřízeným orgánem
Okresní úřad ve Frýdku-Místku. Činnost
okresních úřadů byla ukončena 31. prosince 2002. Se vznikem krajů v roce 2000
ve věcech stanovených zákonem o krajích
spadá Vratimov pod Krajský úřad Moravskoslezského kraje. A ještě jedno historické datum. Od 1. ledna 2007 je město Vratimov součástí okresu Ostrava-město.
Postavení a povinnosti obecního či městského úřadu upravuje zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Činnosti zajišťované městským úřadem je nutno rozdělit na
dvě kategorie a to v oblasti samostatné působnosti a v oblasti přenesené působnosti.
V rámci samostatné působnosti městský
úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města. V rámci
přenesené působnosti plní městský úřad

úkoly v rozsahu mu svěřeném zvláštními zákony ve správním obvodu určeném
prováděcím předpisem, jedná se prakticky
o výkon státní správy.
Městský úřad Vratimov je zařazen do
kategorie obcí s pověřeným obecním úřadem, jinak řečeno se jedná o dvojkovou
obec. Vratimov má svůj správní obvod na
území Vratimova a Horních Datyň. V případě stavebního úřadu je spravované území rozšířeno i o obec Řepiště.
Na úseku samostatné působnosti
odbory Městského úřadu Vratimov
řeší všeobecně činnosti:
• plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města a rady města, připravují
materiály pro zasedání zastupitelstva
města a schůze rady města v souladu
s jednacími řády,
• napomáhají příslušným výborům zřízeným zastupitelstvem města a komisím
zřízeným radou města v jejich činnosti,
• poskytují informace týkající se samostatné působnosti města podle zákona

•
•
•
•
•
•

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů,
zpracovávají návrhy smluv uzavíraných
městem včetně jejich dodatků,
zabezpečují ochranu osobních údajů
v souladu s platnou legislativou,
prošetřují a vyřizují stížnosti, písemné návrhy a podněty občanů, posuzují
a vyřizují petice,
podílí se na zpracování obecně závazných vyhlášek města a nařízení města,
připravují návrh rozpočtu města za příslušné odvětví,
z titulu zřizovatelských pravomocí
a povinností řídí a usměrňují rozpočtové a příspěvkové organizace a organizační složky města.

Konkrétní náplně a pravomoci jednotlivých odborů, jak na úseku samosprávy,
tak i přenesené působnosti, budou prezentovány v dalších vydáních Vratimovských
novin.
Ing. Renáta Mičulková
tajemnice MěÚ

Struktura Městského úřadu Vratimov

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. srpna 2020.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Přeplněné kontejnery? Dejte nám vědět
Ve Vratimově a v Horních Datyních
je čtyřicet pět stanovišť pro sběr separovaného odpadu. Celkem je na těchto stanovištích umístěno 154 kontejnerů (plast
63, papír 47, sklo 44). Svoz jednotlivých
kontejnerů probíhá v určených dnech a ve
smluvně dohodnuté frekvenci. Konečná
cena za svoz separovaného odpadu je složena z měsíční paušální částky za pronájem každého kontejneru a za celkový počet
svozů.
V posledních měsících docházelo v určitých oblastech k opakovanému přeplnění
některých kontejnerů. Rozhodli jsme se
tuto situaci řešit. Společně s RNDr. Ivanou
Hranickou z Odboru výstavby a životního
prostředí MěÚ Vratimov a místostarostou Bc. Davidem Böhmem jsme provedli
analýzu současného stavu a udělali fotodokumentaci všech stanovišť. Navrhli
jsme polep kontejnerů, kde jsou uvedeny
kontakty a možnosti oznámení. Občané
mohou jednoduše a rychle sdělit informaci o problému telefonicky, SMS zprávou
nebo e-mailem.
Polep všech kontejnerů proběhne v červenci a srpnu tohoto roku. V následujících
měsících budeme na základě zpětné vazby
od občanů situaci sledovat a v rámci finanční efektivnosti zvážíme navýšení počtu kontejnerů na opakovaně přeplněných
stanovištích nebo zvýšení četnosti svozů.
Je nutné zmínit, že systém svozu není
možné nastavit stoprocentně. Přeplněnost
kontejnerů a množství odpadů ovlivňují

Narazili jste na problém s kontejnerem na separovaný odpad? Dejte o tom vědět!

sezónní vlivy, státní svátky, Velikonoce,
Vánoce. Svůj podíl mají také někteří nezodpovědní občané, kteří do kontejnerů
vhazují nadměrný odpad nebo věci, které
do kontejnerů na separovaný odpad nepatří (např. stavební suť, komunální odpad
a jiné).
Často se stává, že je odpad položen na
zemi vedle kontejneru. Prosíme občany,
aby v případě plného kontejneru vyhodili

odpad do jiného kontejneru poblíž, který
není přeplněný. Odpad, který je položen
vedle kontejneru, nepůsobí esteticky a obtěžuje občany, kteří žijí v blízkosti. Pro
svozovou firmu je úklid takového odpadu
časově náročnější.
Věříme, že máme všichni společný zájem a chceme žít v čistém městě.
Mgr. Radek Nitka,
radní města

Práce na nové budově koupaliště pokračují

Na snímku je vidět dokončená opěrná stěna a práce na základové konstrukci nové budovy. Foto: MěÚ

I přes vydatné deště a špatné
počasí, které komplikovalo stavební práce, výstavba nové budovy koupaliště úspěšně pokračuje.
Po kompletním dokončení základových konstrukcí a betonáži
nosné mazaniny dojde k zahájení
vyzdívek části 1. PP a armování
a betonáže stropu. Během července bude dokončena opěrná
stěna a následně demontována stěna štětová, která dočasně
zajišťovala svah. Během srpna
pak budou dokončeny vyzdívky
nosných stěn celé budovy, stropy
nad 1. PP a 1. NP. Dojde k realizaci vnějšího domovního vodovodu a přípojky plynu.
Bc. Beáta Petrová
odbor investic a údržby
obecního majetku

4

Vratimovské noviny

červenec/srpen 2020

V ulicích se pracuje na rekonstrukci plynovodu
Rozkopané ulice nikoho netěší. Při mnoha stavebních akcích je to přesto nezbytnost. V současné době se práce na silnicích
mohou objevovat v souvislosti s pokračující rekonstrukcí plynovodu a plynových
přípojek v rámci projektu REKO MS
Vratimov, jejímž investorem je společnost GasNet. Tedy nikoli město Vratimov.
Vlastní stavbu realizuje stavební společnost Homola.
Kterých oblastí na území města se to
týká?
Část rekonstrukce s pořadovým číslem
čtyři probíhá v oblasti ulic Popinecké, U
Jeslí, Školní, K Sokolovně a Frýdecké. Zahájena byla v březnu s termínem ukončení 15. července. Všechny plochy dotčené
v souvislosti s touto etapou by měly být
uvedeny do původního stavu do konce července.
Etapa EKO MS Vratimov 5. část zahrnuje ulice Popineckou, Sokolskou, Školní
a U Jeslí. Práce na realizaci tohoto úkolu
započaly 18. května a dokončeny by měly
být do 28. srpna. Do původního stavu by se
vše mělo vrátit do konce září.
Konečně 6. část projektu REKO MS
Vratimov se dotýká ulic Popinecké, U Stadionu, U Lesíka, Řadové, Obvodové,
Střední, Na Příčnici a Na Podlesí. Realizace této etapy projektu byla zahájena
4. května a potrvá do 15. září. Termín

Bezúročné půjčky
na výměnu
nevyhovujícího kotle
Město Vratimov je zapojeno do dotační výzvy 1/2019 Programu bezúročných půjček na výměnu kotlů v rámci
Národního programu Životní prostředí.
Informujeme občany, že město Vratimov může ještě stále poskytnout bezúročnou půjčku na předfinancování
výměny nevyhovujícího kotle na pevná
paliva (emisní třída I. a II., případně neznámá) do výše 200.000 Kč za tepelné
čerpadlo, automatický kotel na biomasu
nebo manuální kotel na biomasu a do
výše 150.000 Kč za plynový kondenzačního kotel. Bezúročné půjčky lze
dosáhnout jen v případně, že se občan
zapojil do III. výzvy kotlíkových dotací u Krajského úřadu MSK. V případě
zájmu kontaktuje Mgr. Romana Barana
na telefonním čísle 595705926, mailu
baran@vratimov.cz nebo osobně kancelář č. 10 Městského úřadu ve Vratimově.
Mgr. Roman Baran
odbor výstavby a životního prostředí

Jedním z míst, kde se pracuje na rekonstrukci plynovodu, je ulice Sokolská.

uvedení poškozených ploch do původního
stavu byl také v tomto případě stanoven na
30. září.
V závěru léta by pak měla být zahájena
ještě poslední etapa letošní rekonstrukce
plynovodu a jeho přípojek a to část 7. Její
ukončení je plánováno v průběhu listopadu
letošního roku. Tato 7. část rekonstrukce

Foto: KS

se dotkne ulice U Stadionu, kde se občané
po rekonstrukci dočkají celoplošné opravy
povrchu komunikace.
Pokud se všechny tyto termíny podaří
dodržet, od konce listopadu budeme jezdit
po nových svršcích a nové kvalitě, což je
jistě pro mnoho občanů našeho města pozitivní zpráva.
(red)

Důležité upozornění – vítání občánků
Upozorňujeme občany na náhradní termín zrušeného vítání občánků, které proběhne:
Horní Datyně: sobota 12. září 2020 v Kulturním domě v Horních Datyních
Vratimov:
sobota 12. září 2020 v obřadní síni MěÚ Vratimov
Těšíme se na setkání s vámi.
Marie Obstová, matrikářka

Hledáme dobrovolníky
Hledáme dobrovolníky ochotné věnovat část ze svého volného času spoluobčanům
z Vratimova a Horních Datyň. Jedná se především o seniory a mentálně postižené
občany, kteří postrádají společenský kontakt. Dobrovolník do jejich života přináší
radost a nové zážitky. Může s nimi trávit volný čas jakkoliv, na čem se spolu dohodnou
– nejčastěji se jedná o procházky, hraní společenských her, tvoření, výlety, povídání
a podobně.
Máte pár hodin volného času? Chcete obohatit i svůj život? Kontaktujte nás a domluvíme se na osobní schůzce, kde se můžete dozvědět více o konkrétních klientech,
pro které hledáme dobrovolníky. Těšíme se na vás.
Kontakt:
Iveta Kaňáková, DiS.
sociální pracovník – koordinátor pečovatelské služby
Telefon: 607 225 927
E-mail: kanakova.meu@vratimov.cz
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Uzavírka ulice
K Hájence
Město Vratimov provádí v souvislosti
s výstavbou kanalizace v ulici K Hájence opravu místní komunikace v této ulici.
Stavbu provádí společnost Skanska.
Řešená místní komunikace ul. K Hájence se nachází na hranici katastru Vratimov a Horní Datyně. Jedná se o místní
obslužnou komunikaci. Projekt řeší komplexní opravu této komunikace včetně
jejího uvedení do normových parametrů,
tzn. případné rozšíření, umístění výhyben
apod. Dále bude na této místní komunikaci
zřízená zóna Tempo 30 včetně navržených
stavebních prvků regulujících rychlost vozidel především dlouhým zpomalovacím
prahem na vjezdu do zóny a čtyřmi zvýšenými křižovatkami s místními komunikacemi včetně křižovatky na výjezdu ze
zóny 30.
V této souvislosti chceme upozornit na
úplnou uzavírku místní komunikace ul.
K. Hájence a to od 15. června do 30. září
2020. Podrobnější harmonogram prováděných prací najdou obyvatelé ulice v dopise
od zhotovitele stavby. V době trvání stavebních prací bude obyvatelům zajištěn
volný přístup k jejich nemovitostem.
Petr Holub, MBA
odbor investic a údržby obecního majetku

Situační výkres uzavírky

Značení trasy horkovodu

Foto: Teplo Vratimov

Možná vás zaujaly charakteristické
černo-bílo-zelené sloupky (na snímku), které se začaly objevovat na území
města. Jak vysvětlil jednatel a výkonný ředitel společnosti Teplo Vratimov

Marek Hejděnec, jedná se o orientační
sloupky pro značení trasy horkovodu.
Práce na jejich instalaci by měly být
dokončeny na začátku následující topné sezony, to znamená v září 2020.

Poděkování
občanům
Společnost EKO-KOM zajišťuje na území naší republiky sdružené plnění zpětného
odběru a využití odpadů prostřednictvím
systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat
s odpadem. Podle touto společností zveřejněných výsledků v roce 2019 díky recyklaci
a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších vytříděných komodit
bylo uspořeno 21,6 mil. GJ energie, což je
zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za
rok více než 332 tisíc domácností. V případě
tolik diskutovaného globálního oteplování
přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 922 540
tun CO2 ekvivalentu.
Konkrétně naše město za rok 2019 vytřídilo 422,288 tun odpadu, čímž přispělo k úspoře 11 164 297 MJ energie, což představuje
snížení emisí o 102,206 tun CO2 ekvivalentu. Jak je zřejmé, třídění má smysl, protože
výrazně šetří životní prostředí. Všem třídicím občanům Vratimova a Horních Datyň
patří velké poděkování.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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Lídr cyklotour Na kole dětem
chodil do školy ve Vratimově
Blikající policejní motorky na rušné
křižovatce ulic Frýdecké a Datyňské, doprovodná vozidla a pestrobarevný peloton
cyklistů a velocipedistů v čele s Josefem
Zimovčákem narušily 10. června odpoledne obvyklý šrumot ve městě. Ke Společenskému domu dorazili na krátkou přestávku
účastníci 11. ročníku charitativní etapové
cyklojízdy napříč Českou republikou Na
kole dětem. Spolu s dalšími je uvítali starosta Martin Čech a místostarosta David
Böhm, kteří předali vedoucímu pelotonu darovací šek města na 10 tisíc korun.
Cyklisté pak vyrazili vratimovskou cyk-

lostezkou na další cestu. V rámci deseti
etap měli v plánu urazit do 20. června do
cíle v Lanškrouně 1238 kilometrů. Po část
etapy v našem regionu je doprovázel místostarosta David Böhm.
Výtěžek cyklotour Na kole dětem je určen na podporu onkologicky nemocných
dětí.
Zastávka účastníků charitativní cyklojízdy ve Vratimově byla krátká, ale příjemná. Navíc se při ní ukázalo, že město
je s touto akcí spojeno nejenom čerstvým
certifikátem o partnerství, ale také osobou
hlavního pořadatele Josefa Zimovčáka.

Ten se sice narodil v Příbrami, ale poté, co
si jeho otec, původně horník v uranových
dolech, našel po jejich uzavření novou
práci na šachtách v Ostravě, se přestěhoval
s celou rodinou do našeho regionu.
„Tak se stalo, že jsem začal chodit do
základní školy právě tady, ve Vratimově,
a moje maminka, která pochází z jižní
Moravy, dokonce vedla ve zdejší základní škole umělecký sbor,“ zavzpomínal
Zimovčák. „Je to padesát, možná pětapadesát let, ale Vratimov je mi stále blízký
a mám na něj pěkné vzpomínky,“ vyznal
se lídr cyklotour.
(red)

Do centra města přijel peloton ze směru od Horních Datyň.

Starosta Martin Čech a místostarosta David Böhm předávají Josefu Zimovčákovi darovací šek města.

Památeční snímek účastníků a fanoušků cyklojízdy před kinem.
Mezi účastníky tour nechyběly ani malé děti.

Účastníci cyklojízdy před vratimovským Společenským domem.

A jedeme dál!...

Foto: KS
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Pokladna Kulturního střediska
o prázdninách
Z důvodu každoročních oprav a čerpání dovolených jsou upraveny pokladní hodiny Kulturního střediska Vratimov:
od 1. července do 14. srpna: ZAVŘENO
od 17. do 31. srpna:
pondělí a středa 8 až 17 hodin,
úterý a čtvrtek 8 až 14 hodin,
pátek ZAVŘENO
od 1. září:
běžný provoz.
Mimo tyto prázdninové pokladní hodiny lze pokladnu otevřít po
předchozí domluvě na telefonním čísle 595 700 751.

Vratimov včera a včera
Pro někoho jsou to vzpomínky, pro někoho netradiční pohled do
historie, pro jiného zábava. Každopádně kniha Petra Juřáka Vratimov včera a dnes ve fotografiích, která přináší na sto stránkách
pohledy na život města ve 20. století v konfrontaci se záběry na
stejná místa pořízenými po roce 2010, patří do knihovny každého
Vratimováka. A protože publikace vydaná městem Vratimovem
vyšla v roce 2014, můžete obrazy zachycené objektivem fotoaparátu snadno porovnat s tím, jak se zvěčněné lokality prezentují
dnes, po dalších zhruba deseti letech. Možná vás to překvapí.
Kniha je k mání v doprodeji v pokladně Kulturního střediska za
zvýhodněnou cenu 99 korun.
(red)

Kino Hvězda zahájí 1. září
Pokladna kina Hvězda bude během prázdnin uzavřena, v provozu bude opět od 1. září.
Kino Hvězda zahájí promítání v úterý 1. září v 17 hodin novou
pohádkou Zdeňka Trošky Zakleté pírko, kterou uvede u příležitosti zahájení nového školního roku ZDARMA.
O den později, ve středu 2. září, nabídne Hvězda v rámci akce
Září po česku nejnovější českou komedii z prostředí moravských
vinic 3Bobule. Začátek v 19 hodin.
KS Vratimov

Datyňský krmáš podruhé
Setkání u historického mlýnku, který se stal nepřehlédnutelnou atrakcí Horních Datyň, sportovní program na hřišti v režii
místní Tělovýchovné jednoty, Den otevřených dveří u hasičů
s prohlídkou techniky a spoustou zajímavostí, dvoudenní výstava zahrádkářů a velkorysé večerní loučení s létem – takové
budou hlavní programové taháky Datyňského krmáše 2020,
který se uskuteční v sobotu 29. srpna s přesahem do neděle 30.
srpna v datyňském Kulturním domě a jeho okolí. Program jako
vždy připraví ruku v ruce datyňské spolky a zájmové organizace, které se vytasí s tím nejlepším, čím se mohou pochlubit. A
protože s pocitem dobře odvedené práce roste i dobrá nálada,
čeká nás zábava, která bude zajisté stát za to.
Loňský první ročník znovuobnovené tradiční datyňské akce
se setkal s velkým zájmem a skvělým přijetím ze strany pořadatelů i hostů. Letos má být Datyňský krmáš ještě lepší. Program
na poslední srpnovou sobotu nejenom pro občany Vratimova
je tak jasný. Stylové rozloučení s dobou prázdnin a pročištění
hlavy před očekávaným zářijovým kolotočem.
(red)

Titulní stránka publikace se snímkem z 20. let 20. století ze slavnostního
položení základního kamene pod stavbu sokolovny.

V červenci si připomeneme Jana Husa a věrozvěsty
Byl významnou postavou českých dějin,
která zanechala trvalou stopu v nazírání
Čechů na otázky víry, náboženství a římskokatolické církve. Letos to bude 605 let
od chvíle, kdy zemřel v německé Kostnici
krutou smrtí upálením český kněz, myslitel, pedagog, rektor pražské univerzity
a kazatel Jan Hus. Učení jednoho z prvních
reformátorů římskokatolické církve bylo
prohlášeno za herezi a on sám byl uznán
za kacíře. Na hranici ho vyvedli 6. července 1415. Rozhodnutím Parlamentu ČR se
v roce 1990 stal tento den státním svátkem.

Letos připadá na pondělí, takže se můžeme
těšit na prodloužený víkend.
Ve stejném roce prohlásil Parlament
ČR za státní svátek také den 5. července
jako připomínku příchodu slovanských
věrozvěstů Cyrila (původně Konstantina) a Metoděje na Velkou Moravu. Bratři z řecké Soluně přišli na území prvního
stabilního knížectví západních Slovanů ve
střední Evropě v roce 863 na žádost moravského knížete Rastislava, aby zde šířili
křesťanství a začlenili Velkomoravskou
říši do rodiny evropských křesťanských

zemí. Svoji misi splnili a udělali i něco víc.
Vytvořili slovanské písmo hlaholici a položili tak základy slovanské vzdělanosti a písemnictví. Přeložili také do slovanského
jazyka liturgické knihy, zavedli slovanský
jazyk do liturgie, vychovali a vysvětili řadu
kněží a umožnili vznik moravské církve.
Nazírat na historické události a osobnosti můžeme různě. Oba tyto příběhy nás ale
učí, že i jedinec dokáže ovlivnit běh dějin
a smýšlení lidí na stovky, ba tisíce let dopředu. Možná stojí za to se nad tím zamyslet.
(red)

8

Vratimovské noviny

červenec/srpen 2020

Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení šesté, červencové
Ani jsme se nenadáli a už
je tady červenec, a proto zde
máme již šesté zastavení v naší
přírodě. Nyní se budeme pohybovat na rozmezí obou prostředí, které jsme si již zmínili,
a to vodního prostředí a prostředí souše. Ano, přiblížíme si
zástupce obojživelníků, který
je svým vzhledem, chováním
a obývaným habitatem velmi
specifický.
V červenci můžeme i v našem katastru nacházet malé
žabky o velikosti 12-16 mm.
Zbarvení jejich hřbetní strany
je hnědošedé nebo hnědé, oční
zornice jsou většinou srdcovitého či trojúhelníkovitého
tvaru. Jejich kůže je charakteristicky bradavičnatá. Jedná se
o kuňku žlutobřichou (Bombina variegata).
Kuňka patří do řádu žáby
(Anura). Všechny žáby mají
velice podobnou stavbu těla
(obr. 1), která nemá v živočišné říši obdoby. Tělo je krátké
a bezocasé, zadní nohy jsou
obvykle výrazně delší a svalnatější než přední a jsou přizpůsobeny ke skákání a plaváni. Se
skákavým pohybem žab souvisí řada dalších přizpůsobení,
jako je snížení počtu obratlů,
zpevnění stavby lopatkového
a pánevního pásma a prodloužení a srůst některých kostí
končetin. Vývoj larev (pulců)
probíhá ve vodním prostředí
a dýchají žábry. Pulci po určité
době projdou proměnou (metamorfózou), kdy se z vodních
larev stávají dospělci, kteří žijí
na souši v okolí vodních ploch
a dýchají plícemi. Tělo žab je
často kryto holou kůží obsahující velké množství slizových
žláz, případně u některých druhů i jedových.
Kuňky se rozmnožují od poloviny dubna do začátku srpna.
Každý rok se mohou kuňky
pářit až třikrát. Spouštěčem
procesu páření jsou vydatné
srážky. Vajíčka jsou obvykle
v malých skupinkách (shlucích) hroznovitého až řetízkovitého tvaru, obvykle v počtu

Kuňka obecná – stavba těla.

10–30 kusů, občas menším.
V závislosti na teplotě vody je
embryonální vývoj dokončen
do 2–3 týdnů. Larvy jsou od vykulení velké 7–9 mm a živí se
především řasami. Poté pulec
po 41–67 dnech metamorfuje v žabku o velikosti 12–16
mm. Dospělé kuňky dorůstají
do velikosti 55 mm a jsou jedním z nejmenších druhů žab
u nás. Dospělé žáby konzumu-

žáby je strakatě žluté s černou,
šedou nebo tmavošedou barvou. Základní a převažující je
žlutá barva (často výrazně více
než 50 % pokrytí břicha). Kuňka žlutobřichá má tmavé skvrny na břiše jen řídce posety
drobnými bílými tečkami a tím
se odlišuje od kuňky obecné
(Bombina bombina). Kresba
na břiše může být u každého
jedince odlišná, jedná se o po-

Kuňka obecná v obranném postoji.
Zdroj: www.databazeknih.cz/svet-zvirat-vii, www.obojzivelnici.wbs.cz

jí nejčastěji brouky, mravence
a suchozemský hmyz. Odlišení
kuňky žlutobřiché od jiných
druhů žab je především tvarem
zornice oka, která je většinou
srdcovitého či trojúhelníkovitého tvaru. Její kůže je charakteristicky bradavičnatá a kožní
bradavičky na hřbetě těla jsou
zakončeny výrazným černým
trnem na vrcholu. Břicho této

dobný identifikační znak jako
otisk prstu člověka. Prsty na
předních i zadních končetinách
jsou zespodu skvrnitě žluto-černé.
Kuňka žlutobřichá se vyznačuje jemným rychlým melodickým voláním „u.. u.. u“,
které je slyšet výrazně více než
40krát za minutu. Charakteristický je obranný mechanismus,

který nazýváme „kuňčí reflex“.
Kuňka se celá miskovitě prohne a dlaně zadních i předních
končetin výhružně vystaví proti
predátorovi. Někdy si předními
nohami zakrývá i oči (obr. 2).
V období páření kuňka vyhledává malé tůně, odvodňovací příkopy, kaluže na
cestách, napajedla, zatopené
koleje vyjeté těžkou technikou
a vodní plochy v narušených
oblastech (těžební prostory,
stavby apod.). Tento druh žáby
na souši nalezneme v méně
zarostlém prostředí s obnaženým půdním povrchem, často
se ukrývá v různých úkrytech
– pod kameny, pod trouchnivým dřevem, ve skalních skulinách, v kamenných zídkách
apod. Kvalita vody není pro
tuto žábu pravděpodobně zas
tak zásadní. Často ji můžeme
nalézt i v kalných a nepříliš
čistých vodách.
Kuňka žlutobřichá je silně
ohrožený druh a jejich počty se stále snižují. Jak tedy
ochránit tento druh žáby, abychom mohli i u menších vodních ploch poslouchat typické
„u.. u.. u“?
Kuňky jsou výrazně ohroženy krajinotvornými změnami:
odvodňováním luk a lesů, regulacemi potoků a zatrubňováním
drobných vodotečí, proměnou
luk v pole, melioracemi, zpevňováním blátivých lesních
cest v asfaltové komunikace,
odvodňováním příkopů podél
účelových komunikací, používáním chemických prostředků
při ošetřování lesa atp. Pokud
tedy chceme potkávat tyto zajímavé žáby, je nutné změnit
náhled na krajinu a není nutné,
aby krajina měla vždy esteticky dokonalé tvary, ale naopak
ponechávat vyjeté koleje na
cestách, polích i v porostech,
ponechávat občas nějaký ten
vývrat a nesnažit se za každou
cenu všechny nezpevněné cesty
nahrazovat zpevněnými.
Mgr. Roman Baran
odbor výstavby
a životního prostředí
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Hovoříme s předsedou odboru KČT Slezská brána Horní Datyně Janem Tlolkou

Dovolená doma. Co poradí turisté?
Je zřejmé, že koronavirová pandemie
ovlivní letošní – a možná nejenom – turistickou sezonu. Lidé budou méně jezdit do
zahraničí, a pokud se už odhodlají trávit
dovolenou mimo domov, budou preferovat
domácí destinace. O pár tipů a rad, kam se
případně vydat, jsme požádali předsedu
odboru Klubu českých turistů Slezská brána v Horních Datyních Jana Tlolku.

Česká chata (slovinsky Češka koča) leží v Kamnicko-Savinjských Alpách nad horskou obcí Zgornje
Jezersko ve výšce 1542 metrů nad mořem. V roce 1900 ji tu postavili Češi jako vůbec první horskou
chatu ve Slovinsku.
Zdroj: www.turistika.cz

Ležet týden nebo dva u vody není pro každého dovolená ideál. Která místa či regiony byste doporučil těm, pro které jsou
atraktivnější turistické výlety a poznávání
krás naší vlasti?
V naší vlasti je mnoho krásných míst
v každém kraji. Záleží na vkusu, stáří a fyzické zdatnosti výletníků. Někdo má rád
památky, pak doporučuji Prahu, bude tam
relativně málo turistů, nebo hrady a zámky
v jižních Čechách. Někdo preferuje nízké
kopečky, pak doporučuji Vysočinu, někdo
středně vysoké hory – pro ty jsou ideální
Beskydy, Jeseníky, Šumava. Za vysokými
horami musíme dnes už bohužel do ciziny,
nejblíže na Slovensko. Tatry jsou parádní
hory a pro mnohé srdeční záležitost z mládí, kdy jsme do Alp nemohli.
A v našem nejbližším okolí? Máte tip
třeba na jednodenní výlet nebo třídenní
výjezd o prodlouženém víkendu 4. až 6.
července?
Na jednodenní výlety všem určitě postačí Beskydy a Jeseníky. Sám mám nejraději
a doporučuji k výletům kopce okolo Morávky – Prašivou, Kotař, Slavíč. Na všech
kopcích jsou turistické chaty a v okolí je
krásná příroda. Ale parádní výlety jsou
také v okolí trojmezí – Hrčava, Čantoryje
a další.
Jste předsedou vratimovského klubu turistů. Nabídne váš odbor o prázdninách
zájemcům z řad vratimovských občanů
nějaké organizované akce?
O prázdninách je vrcholová sezóna tu-

ristů, proto organizujeme akce hlavně pro
členy našeho odboru, například pobyt na
naší chatě na Morávce, vodácké výlety,
a pokud to okolnosti dovolí, snad i autobusový zájezd do Slovinska k oslavě 120
let od zprovoznění turistické chaty Češka
koča nad Jezerskem ve slovinských Alpách, vybudované tehdy českými turisty.
Češka koča znamená ve slovinštině Česká
chata. Další akcí je tradiční Anenský pochod Slezskými Beskydami, jehož 32. ročník by se měl konat 26. července.
Jak je to s členstvím v klubu turistů? Přijímáte nové zájemce? A co člověk musí
udělat pro to, aby se stal vaším členem?
Členem našeho odboru Klubu českých
turistů se může stát každý, kdo má zájem
o turistiku, je ochoten se řídit stanovami

KČT a zaplatí členské příspěvky. Přihlásit se může u mne, u Vlastíka Kusáka
nebo každé druhé úterý v měsíci od 18
hodin v naší klubovně v Kulturním domě
v Horních Datyních na výborové schůzi.
Dovolte osobní otázku. Kam se letos
chystáte na dovolenou vy? Zůstanete
doma, nebo vás láká zahraničí?
Jedno i druhé. S kamarády se chystáme na týdenní cyklodovolenou do okolí
Osoblahy a na týdenní výlet na Šumavu
na Lipno, kde chceme zkombinovat pěší
a cykloturistiku. Jak už jsem ale naznačil,
rád bych jel také na čtyři dny do Slovinska na oslavu výročí české chaty Češka
koča.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko Vratimov

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská brána Horní Datyně
v červenci a srpnu 2020:
• červenec – rodinný pobyt na chatě Morávka s turistickými výlety
(obsazeno).
• 26. července – 32. ročník Anenského pochodu. Přejezd vlakem do Jablunkova,
asi 15kilometrová túra hřebeny Slezských Beskyd zpět na nádraží. Podrobnosti
Vlastimil Kusák, 724 122 356.
• 29. července až 2. srpna – Autobusový zájezd do Slovinska v rámci oslav 120 let
české chaty Češka Koča (obsazeno).
• 29. srpna – Datyňský krmáš, loni obnovená akce pořádaná datyňskými spolky.
Vlastimil Kusák
Klub českých turistů Horní Datyně
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Květinové záhony oddělující chodníky od cest jsou dobrý nápad.

červenec/srpen 2020

Pěnišníky před školou na Masarykově náměstí nádherně vykvetly.

Rozkvetlý Vratimov
Možná k tomu přispěly i vydatné deště, které navštívily naše
město koncem května. Každopádně nám letos Vratimov nádherně
rozkvetl! Úžasné byly a možná ještě jsou pěnišníky (známé také
jako rododendrony) na Masarykově náměstí před základní školou.
Rozkvetly květinové záhonky oddělující v centru města chodníky
od rušné Frýdecké. Hezká výzdoba, navíc funkční. Barevné keře
vykvetly mezi paneláky, před základní školou Datyňská a třeba
pomník legionářům zahalil hustým květinovým baldachýnem
mohutný kaštan. Své kouzlo mají také trávníky prorostlé jetelem
a polním kvítím. A když lidem chybí venkovní zahrádka, udělají
si květinový koutek třeba na balkóně. Jeden takový jsme zvěčnili
v ulici Sokolské. I město má na přelomu jara a léta své kouzlo.
Barvy květů a bohatá zeleň ho patřičně umocňují.
(red)
Orlíčky rostoucí před Společenským domem naproti Městského úřadu.

Květinová zahrádka na balkoně. I ta potěší srdce i oko.

Pomník legionářů přikryl květinovým baldachýnem rozkvetlý kaštan.

Přírodní kámen a rozkvetlé rododendrony na Masarykově náměstí.

V zeleni a kvetoucích keřích tone i Základní škola Datyňská.

Foto: KS
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Akce Domu dětí a mládeže
Příměstský tábor pro předškoláky

Pohádkovým lesem za švestkovou vůní

Pro letošní prázdniny jsme připravili hned dva turnusy příměstského tábora pro předškolní děti (od 5 let).
Předškolák I.:
10. 8. – 14. 8. 2020
Předškolák II.:
17. 8. – 21. 8. 2020
Tábory jsou za dotovanou cenu a děti se mohou těšit na spoustu
her, výtvarné činnosti i sportovní vyžití.

Abychom si vynahradili jarní zrušenou akci Pohádkový les a přitom nepřišli o Putování za švestkovou vůní, vydáme se v neděli
13. září od DDM Vratimov směrem na Hubertku po cestě plné
pohádkových postav. Ty si pro nás připraví záludná stanoviště. Nakonec si v areálu Hubertky vyrobíme švestkový knedlík,
dáme si švestkový čaj, užijeme si ovocná doprovodná stanoviště
a na připraveném ohni opečeme vlastní špekáček.
Start akce v rozmezí od 14:30 do 15:30 hodin před DDM
Vratimov. Za deště se akce nekoná. Předpokládaný konec
v 18:00 hodin.
Renáta Böhmová
DDM Vratimov

Den otevřených dveří
Jako každý rok se na vás budeme těšit 1. září v prostorách DDM,
a to od 10 do 17 hodin. Představíme vám nabídku kroužků, můžete si prohlédnout naše učebny a klubovny, vyzkoušet si některé aktivity a možná si i odnést malý dárek.

Domeček podporuje zdravé stárnutí
Pozvánky pro seniory
Milí senioři, začínáme nový
projekt, který jsme nazvali
Bejvávalo aneb putování za
místy našeho mládí. Od srpna
do listopadu budeme společně navštěvovat místa, která
znáte z dřívějška a která se za
poslední roky změnila k nepoznání. Plánujeme celkem šest
exkurzí a od vás rádi uslyšíme,
kam byste se chtěli vypravit.
Své podněty pište nebo volejte do DDM Vratimov (kontakt
uveden pod článkem). Uvítáme
také vaše vzpomínkové či dobové fotografie z těchto míst,
abychom je mohli porovnat
s tím, jak vypadají dnes.
Lysá hora pro seniory
První exkurzi plánujeme na 20. srpna. Vypravíme se
na Lysou horu,
nejvyšší
vrchol
Beskyd. Na vrcholek nás vyveze autobus, přibližně dvě
hodiny strávíme na Lysé hoře

procházkou s průvodcem. Exkurze nevyžaduje fyzickou
zdatnost, doporučujeme však
pevné boty a vhodné oblečení
do hor, pití a svačinu. Odjezd
od DDM Vratimov v 8:30 hodin, návrat do Vratimova přibližně ve 13 hodin.
Hůl je cool
Ve zdravém těle
zdravý duch, tak
jdeme na to! Zveme vás na seminář severské chůze, který se uskuteční v sobotu
29. srpna. Odjezd je v 8 hodin
ráno od budovy MěÚ Vratimov, návrat bude přibližně
ve 13 hodin tamtéž. Čeká vás
svižná procházka mírně zvlněnými loukami Dolního Sklenova (Hukvaldy). Instruktorka
severské chůze vás naučí zásadám zdravé chůze s trekkingovými holemi, správnému držení těla a protažení po námaze.
Procházku zakončíme návštěvou hospůdky. Pokud nemáte

vlastní trekkingové hole, nevadí, zapůjčíme vám je.
Na seminář naváží pravidelné vycházky s instruktorkou
severské chůze. Kurz severské
chůze pro seniory č. I. bude
probíhat vždy v úterý od 15:30
hodin (od 1. září), kurz severské chůze pro seniory č. II. se
bude scházet ve čtvrtky od 9:00
hodin (od 3. září). Každý kurz
má 10 lekcí.
Severská chůze (finsky
sauvakävely, doslovně přeloženo chůze o holích; anglicky
nordic walking) je dynamická
chůze se speciálními sportovními holemi. Její kolébkou je
Finsko. Jde o příjemný druh
pohybu vhodný pro všechny
věkové i výkonnostní kategorie. Zlepšuje vytrvalost, posiluje zádové svalstvo a bezpečně procvičuje klouby (zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/
Severská_chůze).
Důležité: Na výše uvedené
akce i kurzy je potřeba se předem přihlásit v recepci DDM

Vratimov, a to v pracovní dny
od 8 do 11 hodin, tel. 596 733
990. Podrobnější informace
získáte také na telefonním čísle
739 201 078 a na plakátech.
Projekty pro seniory finančně
podpořil Moravskoslezský kraj
z programu na podporu zdravého stárnutí na rok 2020, město
Vratimov, Spolek seniorů města Vratimov a jsou určeny věkové skupině 65+.
Mgr. Lenka Havrdová
DDM Vratimov
l.havrdova@ddmvratimov.cz
tel. 739 201 078

Dům dětí a mládeže hledá vedoucí kroužků

Pracujete rádi s dětmi? Máte zajímavé nápady? Podělte
se o ně a přijďte pracovat do kolektivu vedoucích zájmových
kroužků DDM Vratimov.
Hledáme vedoucí pro kroužky ve Vratimově a na pobočkách v Paskově, Řepištích, Žabni, Sviadnově, Václavovicích:
kamera, video a střih videa, divadelní, robotika a kybernetika
za využití stavebnice LEGO Mindstorms, badatelské, jazykové,
přírodovědné, technické, rukodělné, vaření, cukrářský, taneční
(různé styly), počítačový, fotografický, výtvarný, bojová umění,
stavíme z Lega apod.
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme tvořivé lidi, kteří mají co
nabídnout. Máme k dispozici vybavení pro různé druhy činností
od běžných kluboven přes výtvarné učebny až po vybavení pro

práci internetové televize. Využíváme tělocvičny. Další možnosti na www.ddmvratimov.cz
Vedoucím kroužků nabízíme uzavření dohody o provedení
práce (nejedná se o práci na celý pracovní úvazek a pracovní
smlouvu) a příjemné prostředí pro tvořivé aktivity.

Požadavky: dovršení 18 let věku, bezúhonnost, dokončení
středního vzdělání (výuční list, maturita), pedagogické vzdělání
minimálně v rozsahu 40 hod kurzu pro pedagogy volného času
vykonávající přímou dílčí pedagogickou činnost – toto vzdělání
je možno si doplnit.
Bližší informace: Hana Nevrlá – 604 670 737,
h.nevrla@ddmvratimov.cz
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Mezigenerační
piknik
Dům dětí a mládeže získal od Nadace
Tesco díky podpoře vratimovských občanů celkem 26 tisíc korun na realizaci
aktivit, které povedou ke sblížení generací a přispějí k překlenutí propasti mezi
mládeží a seniory.

Dne 26. srpna od 15 hodin
pořádáme na zahradě DDM
Vratimov mezigenerační piknik,
na který jste srdečně zváni.
Čeká vás zábavné odpoledne s táborákem a zpěvem trampských písní. Špekáčky a drobné občerstvení zajistíme.
Za nepříznivého počasí se akce přesune
do sálu DDM. Vstup zdarma.
Mgr. Lenka Havrdová
DDM Vratimov

Městská

knihovna
VRATIMOV

červenec/srpen 2020

Městská knihovna Vratimov

Návštěvníci knihovny mohou od
1. července do 31. srpna 2020 zhlédnout
výstavu s názvem Rukopisy královedvorský a zelenohorský. Jedná se o výstavu
v rámci řady Literatura ke stažení, kterou
připravili autoři výstavy ve spolupráci
s oddělením literatury 19. století Ústavu
pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Pokračujeme v dětské čtenářské soutěži Lovci perel.

Nabízíme vám kromě knih a časopisů
také audioknihy pro děti i dospělé, tematické kufříky a tašky pro děti a široký
záběr společenských her.
V chodbičce knihovny jsou k dispozici
starší vyřazené knihy určené k prodeji,
1 kniha za 2 Kč.
V době letních prázdnin nebude provoz
knihovny nijak omezen.

Místní knihovna Horní Datyně
V květnu začala v Horních Datyních
stavba s názvem Knihovna Horní Datyně. Nová knihovna bude v objektu bývalé
pošty a prodejny potravin vedle hasičské
zbrojnice. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je stanoven na konec srpna letošního roku. Kdy bude nová
knihovna otevřena pro veřejnost, vás budeme informovat.
Upozorňujeme, že knihovna je o letních prázdninách zavřená. Čtenáři mo-

hou využívat služeb Městské knihovny
Vratimov. Datyňská knihovna bude opět
v provozu v pondělí 7. září od 14 do 17
hodin.
Připravujeme ve spolupráci s Vladimírem Kuchařem výstavu Konec války,
kterou budete moci zhlédnout od 7. září.
Přejeme všem příjemné léto a dovolenou s pěknou knihou.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

I v nouzovém stavu lze vyhrát literární soutěž
Je potěšující, že nás naše děti, naši žáci
stále dokáží příjemně překvapit. Ve středu 11. března 2020 byl vyhlášen nouzový
stav a život v naší zemi se zastavil. Školy

byly uzavřeny a děti zůstaly doma. Najednou se před nimi objevilo velké množství volného času. Co s ním?
Zhruba 600 dětí z celé České republiky

Diplom za 1. místo v literární soutěži pro Kateřinu Golcovou, žačku ZŠ Masarykovo náměstí.

se rozhodlo využít dobu v domácí izolaci k účasti v literární soutěži Střet světa
aneb Důležitý okamžik v mém životě.
Ta byla uspořádaná v rámci kampaně
Rosteme s knihou, zaměřené na podporu
četby.
Do soutěže se zapojili také žáci
8. a 9. tříd ZŠ Masarykovo náměstí. Ve
většině jejich prací se objevovala závažná témata, jež většinou negativně ovlivnila jejich dětský svět. Patřila mezi ně
například smrt blízkého člověka, rozpad
rodiny, první zklamání, ale také první
lásky a osudová setkání.
Když se pak na webových stránkách
kampaně Rosteme s knihou objevily výsledky s 10 nejlepšími autory, radovali
jsme se hned třikrát. Absolutní vítězkou
ve své kategorii se stala Kateřina Golcová z 9. A třídy, na 4. až 10. místě se umístily její spolužačky Dominika Bajnarová
a Monika Richterová.
Děkujeme děvčatům nejen za vzornou
reprezentaci školy, ale také za odvahu vyjádřit své nejniternější pocity. To zvládne
málokdo. A upřímně jim přejeme, aby ve
svém životě zažívaly už jen samé příjemné chvilky.
Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Masarykovo náměstí

červenec/srpen 2020
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Martina Pelikánová, ředitelka Základní školy Masarykovo náměstí:

Koronakrize ukázala potenciál našich učitelů
Konečně je to tady. Léto, vysněný čas
prázdnin. Pro děti to znamená dobu, kdy
mohou konečně odložit své školní povinnosti, užívat si chvíle volna, prožívat báječná dobrodružství na letních táborech
a zažít mnohdy nezapomenutelné okamžiky nejen se svými kamarády, ale také
se svými nejbližšími. Učitelé zase mohou
v tento čas na okamžik vydechnout, zanechat příprav a hodnocení a snažit se načerpat novou energii pro další školní rok.
Tato doba nás ale také vybízí k tomu,
abychom se ohlédli zpátky. Máme totiž za
sebou všichni náročné období, během kterého jsme se museli vyrovnávat se situacemi a problémy, které jsme zažívali poprvé.
Není již potřeba zmiňovat problematiku
a náročnost distanční výuky, na kterou
nikdo nebyl připraven, jelikož k uzavření
škol došlo ze dne na den. Stejně tak jako
problémy spojené s komunikací, čerpáním
ošetřovného, nejistou situací v mnoha rodinách, jakousi „nejistotu“, neboť informace se měnily velmi často. A často zcela
nenadále.
Jsem sice ředitelkou školy, ale zároveň
jsem také učitelkou občanské, rodinné
a etické výchovy. Domnívám se, že jsem
se vždy snažila své žáky naučit, aby pochopili, že každá situace, kterou v životě
zažíváme, může mít sice své zápory, ale na
druhé straně nám může přinést také poznání, které nás může posunout zase o kousek
dál. Jen je potřeba se na chvíli zastavit, zamyslet se a naučit se vytěžit ze situace co
nejvíc…
Pojďme se tedy společně podívat na
dobu, která nastala po uzavření škol. Co
nám vzala? A co nám vlastně dala?
Jedna z věcí, kterou nám vzala, byla

Mgr. Martina Pelikánová. Foto: KS

ztráta osobního kontaktu. Ten nám asi
chyběl úplně nejvíc. Kontakt učitele s žákem, kontakt mezi žáky navzájem, ale
také kontakt mezi učiteli. Pamatuji si na
naší první videokonferenci, kdy jsem měla
možnost vidět se po delší době přes obrazovku PC se svými učiteli. Kdy jsme se
konečně mohli navzájem slyšet, sdílet…
Prožívala jsem velkou radost, slovy se tato
chvíle dá těžko popsat. Ale dospělí nebyli
jediní, kterým tento kontakt chyběl. Podle
mého názoru také žákům chyběl jak přímý
kontakt s učitelem – nebyla možnost klást
otázky, vyjasnit si určité věci, které nebyly zcela pochopeny – tak setkávání se se
svými spolužáky, možnost podělit se o své
zážitky, prožívat, prostě jen tak být.
Ale tato doba také přinesla mnoho pozitivního. Během výuky na dálku jsem
objevila neskutečný potenciál svých učitelů. Jejich ochotu učit se „teď a tady“
novým věcem. Věcem, které byly pro ně
zcela nové a neznámé. Ať už se jednalo
o naše videokonference, práci s konkrét-

ními webovými aplikacemi nebo o vedení
výuky online. Potvrdila jsem si také to, co
jsem již svým způsobem věděla. Že v mém
pedagogickém sboru mám učitele, kterým
záleží na jejich žácích. Učitele, kteří se
během distanční výuky snažili o to, aby
nikdo z žáků nezůstal pozadu. Poskytovali
žákům pomoc a podporu, často nad rámec
svých povinností.
Ukázalo se také, že kvalitní a efektivní
komunikace je opravdu podstatným základem pro dobré a účinné fungování jakéhokoliv kolektivu, učitelský sbor nevyjímaje. A že mou komunikaci se svými učiteli
mohu za takovou komunikaci považovat.
Dokázali jsme se podržet navzájem –
nejen, že já jsem se snažila být oporou pro
své učitele, ale také oni se snažili být těmi,
o které se lze v těch nejtěžších chvílích
opřít. Mohu říct, že nás tato doba stmelila
víc, než tomu bylo v časech minulých. Zároveň jsme měli možnost pocítit podporu
ze strany rodičů. Mnozí z nich ocenili práci učitelů, viděli jejich snahu a dokázali ji
vyjádřit slovy uznání a poděkování.
V neposlední řadě distanční výuka ukázala mnohé možnosti pro školu v rámci
dalšího vzdělávání žáků. Ukázalo se, že
výuku žáků je možné díky této zkušenosti
obohatit o nové formy, než jaké skýtá klasická výuka, jak ji známe. Ať už se jedná
o využívání různých platforem pro obohacení výuky, komunikaci s žáky a rodiči až
po jinou formu zadávání domácích úkolů.
Lidé rostou se složitostí úkolů, před které jsou postaveni. Nyní bude záležet jen na
nás, jak budeme umět využít nových zkušeností, které nám výuka na dálku přinesla.
Mgr. Martina Pelikánová,
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Rodiče žáků děkují učitelům
Nasazení a obětavost členů pedagogických sborů vratimovských škol při zvládání distanční výuky v době přísných
opatření proti koronavirové pandemii
a uzavření školských zařízení byly na vysoké úrovni. Oceňují to i rodiče žáků, pro
které bylo toto období velkou zkouškou
nervů a psychické odolnosti.
„V této nelehké době jsme se museli
vypořádat s nastalou situací, jako je zavřená škola a nouzový stav. Hledali jsme
nové recepty, vzpomínali na ty dávno
zapomenuté, ale hlavně oprášili své vědomosti ze školních lavic. Nastala nám

domácí výuka, potýkali jsme se s výpadkem internetu, se soubory, které nešly
otevřít, psali za pochodu sloh a počítali
příklady,“ popsali své zkušenosti rodiče
žáků ZŠ Masarykovo náměstí Zuzana
Gröbnerová a Ladislav Štercl v dopise,
jímž vyjadřují poděkování pedagogům
za – jak napsali – „úžasnou spolupráci“.
„Konkrétně paní učitelce Mellové za
trpělivé vysvětlování učiva přes telefon,
paní Parmové za její ochotu vše vždy
vyřešit, kterýkoliv den v týdnu. I ostatní
učitelé mají naše obrovské poděkování.
Paní ředitelce Pelikánové děkujeme za

podrobné informace k začínající výuce,
ošetřovném a podobně. Stačilo jen přečíst a věděli jsme vše, informovanost
byla úžasná,“ upřesnili vděční rodiče.
Nezbývá než se připojit a přát všem žákům i učitelům hezké, pohodové a hlavně zdravé prázdniny.
(red)
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Jedeme dál! – říká předseda Spolku Nadějov Radek Volný

Táborová základna bude i letos žít dětmi
Koronavirová pandemie a opatření proti
jejímu šíření ovlivnila snad každého. Někoho se dotkla „jen zákazem vycházení“,
některé zasáhla tvrdě. Během posledních tří
měsíců se nekonaly žádné kulturní, společenské či sportovní akce, lidé si nemohli jen
tak „prostě zajít na pivo“, někteří nemohli
za prací či jinými povinnostmi do sousedních zemí a školáci budou možná výpadek
dohánět hodně dlouho.
Jedním z diskutovaných témat bylo i to,
zda se letos uskuteční či neuskuteční letní
dětské tábory. Na toto téma si povídáme
s Radkem Volným, předsedou Spolku Nadějov, jehož hlavní náplní je pořádání letních táborů a provozování táborové základny Nadějov poblíž Lukavce u Fulneka.
Koronakrize a související opatření zasáhla
prakticky každého. Dotkla se nějak i vás?
Ano, a ne zrovna málo. Každý, kdo se zabývá pořádáním táborů, ví, že nový ročník
se začíná připravovat už na podzim o rok
dříve, prakticky hned po tom, co je uzavřen ročník právě proběhlý. Domlouvají se
termíny turnusů, vymýšlí se náměty, staví
se rozpočty. Přihlášky pro děti se začínají
podávat už na začátku února a kvalitní tábory bývají naplněny velmi rychle. To platí
například i o obou turnusech pořádaných
vratimovským Domem dětí a mládeže na
Nadějově. V polovině března do dobře rozjetého plánu ale přišla tvrdá opatření a najednou nikdo nevěděl, jak dlouho to potrvá,
co všechno se změní a jestli vůbec něco
bude. Objevily se vážné obavy, že tábory
nebudou vůbec, a mnoho již přihlášených
začalo najednou „kličkovat a couvat“.
Mělo to na vaši činnost i ekonomický dopad?
Provozování táborové základny není
zrovna levné, zařízení je nutné průběžně

Základna Spolku Nadějov bude i letos „žít dětmi“ po celé prázdniny.

obnovovat a to vše je financováno právě
z těch pořádaných táborů. V loňském roce
jsme získali od města Vratimova dotaci na
výrobu nových stanových podsad (ty jsou
již vyrobené a připravené), letos jsme žádali znovu, abychom nechali vyrobit další,
ale právě v době, kdy se mělo o tom rozhodovat, se všechno zastavilo a všichni měli
úplně jiné starosti. Navíc výrobu pro nás
zajišťovalo jedno odborné učiliště a také
u nich se vše zastavilo, takže najednou ani
neměl kdo je vyrábět. Dotaci jsme nakonec
od města dostali, za což jsme velice vděční,
ale pro letošní sezónu už není šance to stihnout a vyrábět se bude opět až na podzim
– pro další rok. Museli jsme také investovat nemálo prostředků do nových věcí požadovaných hygieniky, ačkoliv jejich nutnost ve stanovém táboře uprostřed lesa je
někdy mírně řečeno diskutabilní (například
schránky na papírové ručníky apod.).

Kouzlo noci a táborových ohňů promlouvá i k dnešním dětem.

Foto: Spolek Nadějov

Co informovanost? Věděli jste včas, co vás
čeká?
Všichni organizátoři letních táborů napjatě čekali, kdy už konečně někdo rozhodne, co a jak bude. Rozhodnutí přišlo až
v polovině května a s ním i seznam nových
požadavků hygieniků. Po jejich důkladném
pročtení jsme poslali vyjádření ke stavu
táborové základny a plnění nových podmínek všem pořadatelům a hlavním vedoucím
letošních táborů na Nadějově. Jeden turnus bohužel byl zcela zrušen, ale další tři
se uskuteční, navíc se nám povedlo získat
zájemce na ještě jeden turnus v srpnu, takže
letošní léto bude po dlouhé době zase tábor „žít dětmi“ po celé prázdniny. Některé
požadavky hygieniků jsou celkem logické
a pro nás snadno splnitelné, některé jsme
plnili už dříve, některé ale byly docela náročné. Důvodem je například to, že na Nadějově není elektřina. Výsledek je ovšem
takový, že splňujeme vše, co je požadováno, a tedy jedeme dál!
Jak je to v současné chvíli s naplněností
letošních turnusů?
První a druhý turnus pořádá v červenci
vratimovský „Domeček“ a já nemám informace, zda ještě nějaká místa u nich jsou.
Tady je třeba se obrátit s dotazem na ně.
Třetí turnus, pořádaný námi, je opět „SOCka“, tedy tábor bez omezení věku, využívaný především rodiči nebo prarodiči s malými dětmi. Ten bude v termínu 1.–9. srpna
a nějaká volná místa ještě jsou. Případným
zájemcům rádi podáme informace, stačí si
nás najít na internetu. Letošní čtvrtý turnus
patří frýdecko-místeckému Junáku a je uzavřen pouze pro jejich děti.
(red)
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Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov jakožto zástupce jediného ligového sportu v našem městě bojuje ve 3. lize
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).
Pravidelné dlouhodobé soutěže stolních tenistů byly v březnu
z důvodu koronavirové pandemie ve své druhé polovině přerušeny a poté úplně zrušeny. Do konce soutěže zbývala přitom pouze
dvě závěrečná kola, a tak se naše družstvo v lize zachránilo (viz
tabulka). Do 2. ligy postupuje KST Nový Jičín, do divize sestupují
dvě poslední mužstva, tedy Olomouc a Jeseník.

Konečná ligová tabulka:
1. KST Nový Jičín

20

17

1

2

189:99

55

2. TTC Frýdlant

20

14

3

3

186:106

51

3. TTC Siko Orlová

20

11

4

5

181:125

46

4. TTC Ostrava-Poruba

20

10

4

6

155:140

44

5. TJ Ostrava KST

20

11

1

8

156:136

43

6. DDM Valašské Meziříčí 20

10

2

8

166:142

42

7. SK Přerov

20

10

1

9

149:148

41

8. TTC Bolatice

20

7

4

9

145:152

38

20

8

0

12 127:165

36

9. SK Svinov
TTC MG Odra GAS
10.
Vratimov
11. TJ Sokol Olomouc

20

5

3

12 123:173

33

20

3

1

16 117:188

27

12. KST Jeseník

20

2

0

18

24

74:194

Podobné to mělo družstvo TTC MG Odra GAS Vratimov B,
které se v divizi díky ukončení soutěží před posledním dvoukolem
rovněž udrželo a do krajské soutěže sestoupilo jen poslední SK
Pstruží.
Jinak ve dnech nucené přestávky byly provedeny v herně stolního tenisu úklidové a především desinfekční práce a herna je tak
opět přístupná pro obvyklý tréninkový a zápasový provoz.
Vratimovský oddíl stolního tenisu byl Městským svazem stolního tenisu Ostrava vybrán pro uspořádání dvou turnajů TOP 8,

Družstvo TTC MG Odra GAS Vratimov A. Zleva Filip Válek, Jiří Guřan,
Oldřich Vrtal, Daniel Unzeitig, Jiří Skalický, David Štůsek, Jakub Štůsek.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

které proběhly v polovině června v naší herně. Jednalo se o turnaj
TOP 8 ostravského Městského přeboru stolního tenisu 1. a 3. třídy, v němž se každoročně utkává osm nejúspěšnějších hráčů této
dlouhodobé soutěže. Hraje se ve dvou skupinách systémem každý
s každým. Mezi osm nejlepších se letos v MěP 3. třídy probojovali
i vratimovští Lukáš Hrubý a Petr Adamec.
Dne 13. června se konala v restauraci Lucerna ve Vratimově
valná hromada oddílu. Jako každoročně proběhlo také tradiční
smažení vaječiny.
Ligová soutěž sezony 2020/21 zahajuje dlouhodobou část v posledním týdnu v září, nižší soutěže v následujícím týdnu. Hráči
našeho A a B družstva se na novou sezonu budou přes léto připravovat ve své herně a zúčastní se i několika tradičních turnajů,
především v Přerově, Havířově, Kopřivnici a Holicích.
Bohuslav Kaloč
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov hledá děti narozené v roce 2008 a mladší
z Vratimova a blízkého okolí. Naučíme je našemu krásnému sportu! Tréninky se konají
každé úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin. Podrobnosti na čísle 603 283 558.

I letos budou prázdninové tenisové kempy
I 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
loni setkaly s příznivým ohlasem
rodičů vratimovských dětí. Stejně
jako loni i letos proběhnou tenisové kempy ve čtyřech pětidenních
turnusech, a to ve dnech 13. až
17. července, 20. až 24. července, Záběr z loňských prázdninových tenisových kempů.
10. až 14. srpna a 17. až 21. srpFoto: TC Biocel Vratimov

na, denně v době od 7:30 do 16:30
hodin.
Tenisové kempy jsou určeny
i pro děti, které nemají s tenisem
zkušenost, a rodičům vyřeší problém s jejich umístěním během
letních prázdnin. Díky dotaci je
cena týdenního kempu velmi přívětivá. Více informací k tenisovým kempům získáte na www.
tenisovekurtyvratimov.cz nebo na
tel. 603 550 580.
Markéta Rájecká,
člen výboru TC Biocel Vratimov
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Fotbalisté zahájí přípravu na novou sezonu
Byť se vší opatrností, obnovuje činnost
po koronavirové odstávce také fotbalový klub FC Vratimov. Za dodržení všech
bezpečnostních doporučení se fotbalová
družstva vrátila k tréninkům 11. května
a pokračovala v nich do 26. června.
V tomto období také sehrála svá přátelská utkání, většinou však z důvodu rekonstrukce travnaté plochy ve vratimovském
sportovním areálu mimo Vratimov. Trenéři si dali za cíl zapojit do těchto utkání co
nejvíce hráčů bez ohledu na výsledky. Pro
mladší žáky klub uspořádal 20. června turnaj sedmi týmů na umělé trávě.
Plnou přípravu na novou sezonu
2020/2021 zahájí A tým FC Vratimov
6. července a postupně na něj naváží ostatní družstva. Šestá nejvyšší soutěž v ČR,
1. A třída Moravskoslezského kraje, v níž
hraje vratimovské „áčko“, začne hrát
15. srpna 2020.
David Huser
sekretář FC Vratimov

Přípravu na novou sezonu absolvovalo i travnaté hřiště ve sportovním areálu. Vedle rekonstrukce trávníku, odstranění starých obrubníků
a dalších prací se dočkalo i osazení nových bezpečných branek.
Foto: KS

V době rekonstrukce travnaté plochy využívají fotbalisté k tréninkům hřiště s umělou trávou.
Foto: FC Vratimov

Sokol obnovuje činnost
Po měsících nucené nečinnosti se do vratimovské sokolovny
vrací život, byť zatím jen částečně.
„Neobnovili jsme činnost pro děti, jelikož jsme nebyli schopni dodržet podmínky vyhlášené pro sportoviště. Při použití náčiní a nářadí, abychom dodrželi bezpečnost COVID, se musí
každá použitá věc po lekci samostatně vydezinfikovat, což je
hlavně z časového hlediska u dětských složek nesplnitelné,“ informovala starostka Tělocvičné jednoty Sokol Vratimov Ilona
Spratková.
Plnou činnost pro děti proto Sokol rozjede až od září.

Restartována byla naproti tomu činnost dorosteneckých a dospělých složek, i když i v tomto případě o plných obrátkách
nemůže být řeč. „Hezké počasí totiž vždy odláká sportovce více
do přírody a na zahrádky, takže i tímto je v letních měsících
sportoviště využíváno méně. Což je v naprostém pořádku a sokoli si spolu s ostatními užívají každého hezkého dne venku,“
vysvětlila starostka Spratková.
Každopádně areál tělocvičny je otevřen a v provozu je i venkovní posezení na zahrádce a hospoda uvnitř sokolovny. Takže
procházka na Sokolskou dává smysl.
(red)
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Se seniory si během pandemie povídali studenti
„Dobrý den, jsem student-studentka Ostravské univerzity z projektu Dobrovolník
na telefonu. Máte čas a chuť si teď povídat?“ Takto vždy zněla první věta studentů
psychologie na Ostravské univerzitě, kteří
od poloviny dubna do konce května nahrazovali práci volnočasových dobrovolníků.
Nápad se zrodil na Ostravské univerzitě, a protože koordinátorkou projektu byla
Ing. Kateřina Žvaková, členka bytové a sociální komise, byli uživatelé Pečovatelské
služby ve Vratimově prvními klienty, kteří
si s dobrovolníky mohli popovídat.
Za normálních okolností rodinní příslušníci nebo dobrovolníci navštěvují seniory
a klienty sociálních zařízení osobně, povídají si s nimi o příjemných věcech a jednoduše s nimi tráví čas. V době pandemie byl
ale vstup do těchto zařízení zakázán. Rodiny přestaly navštěvovat své starší příbuzné, nechávali nákupy za dveřmi a veškerá
komunikace se točila kolem vět „Nepotřebuješ nakoupit? Máš co jíst? Hlavně nikam
nechoď a buď doma!“
Každý jsme toto období prožívali jinak,
ale jedno jsme měli společné, a to byla potřeba nějakého kontaktu: „Mnohí z klien-

tov sú ľudia, ktorí sú sami, nemajú nikoho,
kto by sa s nimi porozprával, okrem personálu, ktorý sa o nich stará a ten častokrát
nemá čas. Sú radi už len za to, že im vôbec
niekto zavolá a opýta sa ich, ako sa majú,
čo robili,“ popisuje student psychologie na
Ostravské univerzitě svou dobrovolnickou
zkušenost.
„Klienti nám vykládali o svém životě,
osudu, vzpomínkách na to pěkné i těžké, co
je na jejich cestě životem potkalo. A vždyť
víte, je to překrásný pocit, slyšet v jejich
hlase opět radost ze života, smích a nějakou nostalgii,“ vysvětluje jeho kolegyně
Tomiris, která byla jedním z pěti dobrovolníků, kteří v průběhu dubna a května volali
seniorům, a pokračuje: „Samozřejmě, nemůžeme jim pomoci tak jako lékaři nebo
lidé, kteří se o ně každodenně starají i po
fyzické stránce. Přesto jim naše rozhovory darují teplo, lidské vnímání, pochopení
a jednoduše možnost vlídného rozhovoru, kterého je momentálně nejen v těchto
časech pandemie tak žalostně málo. A na
oplátku se my obohacujeme zajímavými
životními zkušenostmi, životními příběhy,
dobrou náladou a vlastně také motivací.”

U telefonu se střídali i studenti Tomiris Zhaksybergenová a Jakub Ilavský.

V průběhu dvou měsíců dobrovolníci
Ostravské univerzity oslovili přes 80 organizací v Moravskoslezském kraji s nabídkou. S šesti organizacemi navázali intenzivní spolupráci a volali opakovaně více
než 20 klientům.
„Naším cílem nebyla kvantita telefonních hovorů, ale osobní přístup a opakovaný kontakt. Máme krásnou zpětnou vazbu
jak od samotných klientů, kteří si přejí, ať
v této službě pokračujeme, tak od spolupracujících organizací,“ komentuje projekt koordinátorka Ing. Kateřina Žvaková,
která se na Ostravské univerzitě v běžném
režimu jako referentka stará o studenty se
specifickými potřebami.
„Mně jako koordinátorovi dal tento projekt opravu hodně. Nejvíce mi ale otevřel
oči příběh pána, který byť měl rodinu velmi blízko svého bydliště, cítil se osamělý
a myslel na to nejhorší. Díky našemu projektu jsme ho nasměrovali na odbornou
pomoc a věříme, že už mu je lépe,“ poukazuje na případ, který ilustruje, jak důležité
je ptát se svých blízkých, jak se mají a jednoduše se o ně zajímat.
(ou)

Foto: OU

Kronika města Vratimova, část 101, rok 1948
Vánoční strom republiky
Do 15. ledna byla ukončena sbírka „Vánoční strom republiky“, která vynesla od
vratimovských občanů Kčs 27.781,– Tyto
peníze byly Radou MNV rozděleny za přítomnosti okresního důvěrníka péče o mládež sirotkům, polosirotkům a osobám, které pobíraly chudinskou podporu.
Situace ve vládě – demise
Od druhé poloviny ledna projevovala se
ve vládě napjatá situace. Strana národ. socialistů podávala neuskutečnitelné a protilidové požadavky. V tisku této strany byly
útoky a pomluvy proti Sovětskému svazu,
touha po návratu kapitalistů do naší země
a znovu přebrání své moci. Pomluvačná

kampaň v tisku nár. soc. se stupňovala
i proti straně komunistické a pracujícímu
lidu. Tyto události vnitropolitické vyvrcholily tak, že ministři národně socialistické strany a lidové podali dne 20. února demisi, která byla presidentem Dr. Benešem
Edv. přijata.

Sovětskému svazu, Komunistické straně
československa a řekli své rozhodné stanovisko, že návrat kapitalistů, bankéřů a statkářů nikdy do země nepustí a náš pracující
lid za vedení Komunistické strany si bude
vládnout sám. Byly tvořeny ihned Akční
výbory.

Nová vláda. Začátek nové éry
Do vlády je již pracující lid nepřipustil,
a tak nastal slavný a památný den 25. února 1948, kdy předseda vlády Klement Gottwald promluvil na veřejném shromáždění
statisíců občanů Prahy na Václavském
náměstí. Účastníci shromáždění, dělníci
z továren, dílen, zaměstnanci úřadů provolávali slávu Klementu Gottwaldovi,

Akční výbor Národní fronty
V naší obci sestaven Akční výbor z členů
KSČ (Komunistické strany čsl.) a to: Glac
Antonín, Kalivoda Jan, Bednář Boh., Studnička Jaroslav a jiní. Do Akčního výboru
byli pozváni i příslušníci sociál. demokratické strany i nestraníci. Tímto Akčním
výborem byl posílen MNV ve své práci.
(pokračování příště)
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BLAHOPŘEJEME
Dne 15. srpna se dožívá 90 let naše
dlouholetá členka, paní

Vlasta Bubeníčková.
Každý den je něčím speciální.
Ať ten dnešní se vymyká všem
tvým představám.
K narozeninám přejeme jen to nejlepší.
Přeje celý Spolek seniorů.

VZPOMÍNÁME
Dne 11. srpna 2020 vzpomeneme
nedožité 93. narozeniny naší maminky,
babičky, prababičky,
paní

Emilie Jarolímové.
Zároveň 16. srpna 2020 uctíme
5. smutné výročí jejího úmrtí.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 31. července 2020 by oslavila
72. narozeniny naše milovaná maminka
paní

Miroslava Jarolímová.
Zároveň jsme si 15. května 2020
připomněli 1. smutné výročí, kdy nás
navždy opustila.
S láskou vzpomínají dcery Šárka
a Lenka s rodinou

Hluboký zármutek zůstává po tom,
kdo nás navždy opustil.
Dne 6. července 2020 si připomeneme
10. smutné výročí, kdy tragicky zahynul
náš milovaný

Bc. Aleš Broda.
S láskou vzpomínají syn Aleš
a celá rodina.

Dne 26. července 2020 si připomeneme
8. smutné výročí, kdy nás opustil náš
milovaný tatínek pan

Jan Vlček.
S láskou vzpomínají dcery Radka
a Soňa s rodinami.

Dne 21. července si připomeneme
6. smutné výročí úmrtí pana

Josefa Slívy.
S láskou vzpomínají manželka Tonička
a děti s rodinami.

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz zůstává v nás.

Dne 16. července 2020 to bude 6 let,
kdy nás náhle tragicky opustil náš syn

Jan Válka.
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi
bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat a mnoho
toho ještě říct.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, kdo Tě
nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají rodiče Monika a Libor, sestra Kateřina
a celá rodina.

červenec/srpen 2020
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Bosu
14.09.2020 – 25.01.2021
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
sĞůŵŝŽďůşďĞŶǉƐǇƐƚĠŵĐǀŝēĞŶş
ƵƌēĞŶǉƉƌŽǌƉĞǀŶĢŶşƐǀĂůƽĐĞůĠŚŽ
ƚĢůĂ͘
$HURELFPL[
14.09.2020 – 25.01.2021
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
/ŶƚĞŶǌŝǀŶşƉŽƐŝůŽǀĄŶşǌĂŵĢƎĞŶŽ
ƉƎĞĚĞǀƓşŵŶĂďŽŬǇ͕ďƎŝĐŚŽĂǌĂĚĞŬ͘
5HOD[DMyJD
14.09.2020 – 25.01.2021
ϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
WƌŽƚĂŚŽǀĄŶşĂƉŽƐŝůŽǀĄŶşǀƓĞĐŚ
ƐǀĂůŽǀǉĐŚƐŬƵƉŝŶƐƉŽũĞŶŽƐ
ŬŽŽƌĚŝŶĂĐşƉŽŚǇďƵĂƐƉƌĄǀŶǉŵ
ĚǉĐŚĄŶşŵƉƎŝƉƌŽǀĄĚĢŶşĐǀŝŬƽ͘
+LLW
14.09.2020 – 25.01.2021
ϭϳ͗ϯϬʹϭϴ͗ϯϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
sǇƐŽĐĞŝŶƚĞŶǌŝǀŶşŝŶƚĞƌǀĂůŽǀǉƚƌĠŶŝŶŬ͕ƉƎŝŬƚĞƌĠŵƐĞǌǀǇƓƵũĞĨǇǌŝēŬĂ
ŝƐşůĂǌĄƌŽǀĞŸ͘ǀŝēĞŶşũĞǌĂŵĢƎĞŶŽ
ŶĂƉŽƐŝůŽǀĄŶşĐĞůĠŚŽƚĢůĂ͕ĂƛƵǎƐĞ
ǌĄǀĂǎşŵŶĞďŽũĞŶƐǀůĂƐƚŶşǀĄŚŽƵ͘
7DEDWD
14.09.2020 – 25.01.2021
ϭϴ͗ϯϬʹϭϵ͗ϯϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
ǀŝēĞŶşƐϴƐĠƌŝĞŵŝƌƽǌŶǉĐŚĐǀŝŬƽ
ŶĂĐĞůĠƚĢůŽƉŽϴŬŽůĞĐŚ͘>ĞŬĐĞ
ũƐŽƵǌĂŵĢƎĞŶĠŶĂƉŽƐŝůŽǀĄŶş
ƐǀůĂƐƚŶşŵƚĢůĞŵ͘

ÚTERÝ

67ġ('$

ÿ7957(.

3LODWHV,
15.09.2020 – 12.01.2021
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
WƎŝƚŽŵƚŽĐǀŝēĞŶşǀƓĞĐŚŶǇĐǀŝŬǇ
ǀǇĐŚĄǌĞũşǌƉŽƐşůĞŶşďƎŝƓŶşĐŚƐǀĂůƽ
ĂƐǀĂůƽƐƉŽĚŶşēĄƐƟǌĂĚ͘

5HOD[DMyJD
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬʹϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭ
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
WƌŽƚĂŚŽǀĄŶşĂƉŽƐŝůŽǀĄŶşǀƓĞĐŚ
ƐǀĂůŽǀǉĐŚƐŬƵƉŝŶƐƉŽũĞŶŽƐ
ŬŽŽƌĚŝŶĂĐşƉŽŚǇďƵĂƐƉƌĄǀŶǉŵ
ĚǉĐŚĄŶşŵƉƎŝƉƌŽǀĄĚĢŶşĐǀŝŬƽ͘

3LODWHV
17.09.2020 – 14.01.2021
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϵϰϱ<ēͬϭϱůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
WƎŝƚŽŵƚŽĐǀŝēĞŶşǀƓĞĐŚŶǇĐǀŝŬǇ
ǀǇĐŚĄǌĞũşǌƉŽƐşůĞŶşďƎŝƓŶşĐŚƐǀĂůƽ
ĂƐǀĂůƽƐƉŽĚŶşēĄƐƟǌĂĚ͘

3LODWHV,,
15.09.2020 – 12.01.2021
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
WƎŝƚŽŵƚŽĐǀŝēĞŶşǀƓĞĐŚŶǇĐǀŝŬǇ
ǀǇĐŚĄǌĞũşǌƉŽƐşůĞŶşďƎŝƓŶşĐŚƐǀĂůƽ
ĂƐǀĂůƽƐƉŽĚŶşēĄƐƟǌĂĚ͘

7DEDWD
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬʹϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭ
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
ǀŝēĞŶşƐϴƐĠƌŝĞŵŝƌƽǌŶǉĐŚĐǀŝŬƽ
ŶĂĐĞůĠƚĢůŽƉŽϴŬŽůĞĐŚ͘>ĞŬĐĞ
ũƐŽƵǌĂŵĢƎĞŶĠŶĂƉŽƐŝůŽǀĄŶş
ƐǀůĂƐƚŶşŵƚĢůĞŵ͘

%RG\VW\OLQJ
17.09.2020 – 14.01.2021
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϵϰϱ<ēͬϭϱůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
>ĞŬĐĞũƐŽƵǌĂŵĢƎĞŶǇŶĂŝŶƚĞŶǌŝǀŶş
ƐƉĂůŽǀĄŶşƚƵŬƽĨŽƌŵŽƵŶĞŶĄƌŽēŶĠŚŽĂĞƌŽďŶşŚŽĐǀŝēĞŶş͘

SM systém
$E\]iGDQHEROHOD 
15.09.2020 – 12.01.2021
ϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗DŽŶŝŬĂşǎŽǀĄ
<ƵƌǌũĞǀŚŽĚŶǉƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇǌĄũĞŵĐĞ͕ŬƚĞƎşŵĂũşƉŽơǎĞƐďŽůĞƐƚŵŝǌĂĚ͕ĂůĞƚĂŬĠƉƌŽƚǇ͕ŬƚĞƎşĐŚƚĢũş
ƚĢŵƚŽƉƌŽďůĠŵƽŵƉƎĞĚĞũşƚ͘

.UXKRYìWUpQLQN
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬʹϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭ
ϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
<ŽŵďŝŶĂĐĞƐŝůŽǀǉĐŚĂŬŽŶĚŝēŶşĐŚ
ĐǀŝŬƽ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵǌǀŽůĞŶǇƚĂŬ͕ĂďǇ
ǌĂƚĢǎŽǀĂůǇƐƚƎşĚĂǀĢƌƽǌŶĠƐǀĂůŽǀĠ
ƐŬƵƉŝŶǇ͘WŽŵĄŚĄƐƉĂůŽǀĄŶşƚƵŬƽ
ĂĨŽƌŵŽǀĄŶşƉŽƐƚĂǀǇ͘

SM Systém
$E\]iGDQHEROHOD
17.09.2020 – 14.01.2021
ϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϵϰϱ<ēͬϭϱůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗DŽŶŝŬĂşǎŽǀĄ
<ƵƌǌũĞǀŚŽĚŶǉƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇ
ǌĄũĞŵĐĞ͕ŬƚĞƎşŵĂũşƉŽơǎĞƐ
ďŽůĞƐƚŵŝǌĂĚ͕ĂůĞƚĂŬĠƉƌŽƚǇ͕ŬƚĞƎş
ĐŚƚĢũşƚĢŵƚŽƉƌŽďůĠŵƽŵƉƎĞĚĞũşƚ͘

-yJDV/XFNRX
SUR]DĀiWHĀQtN\
15.09.2020 – 12.01.2021
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϯϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ƵĐŝĞtŝĞũŽǀƐŬĄ
ǀŝēĞŶşũſŐǇƉƎŝŶĄƓşŶĞũĞŶŬůŝĚ
ĂŚĂƌŵŽŶŝŝƚĢůĂĂĚƵƓĞ͕ĂůĞƚĂŬĠ
ƉƌĞǀĞŶĐŝǀĞƐŵǇƐůƵƵƉĞǀŶĢŶşŝŵƵŶŝƚǇĂƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶşŶĞŵŽĐş͘

-yJDV/XFNRX
SURPtUQďSRNURĀLOp
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬʹϭϯ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭ
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϯϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϴϭϱ<ēͬϭϯůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ƵĐŝĞtŝĞũŽǁƐŬĄ
ǀŝēĞŶşũſŐǇƉƎŝŶĄƓşŶĞũĞŶŬůŝĚ
ĂŚĂƌŵŽŶŝŝƚĢůĂĂĚƵƓĞ͕ĂůĞƚĂŬĠ
ƉƌĞǀĞŶĐŝǀĞƐŵǇƐůƵƵƉĞǀŶĢŶşŝŵƵŶŝƚǇĂƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶşŶĞŵŽĐş͘

-yJDV/XFNRX
SURSRNURĀLOp
17.09.2020 – 14.01.2021
ϭϳ͗ϯϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϲϵϬ<ēͬϭϭůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ƵĐŝĞtŝĞũŽǁƐŬĄ
ǀŝēĞŶşũſŐǇƉƎŝŶĄƓşŶĞũĞŶŬůŝĚ
ĂŚĂƌŵŽŶŝŝƚĢůĂĂĚƵƓĞ͕ĂůĞƚĂŬĠ
ƉƌĞǀĞŶĐŝǀĞƐŵǇƐůƵƵƉĞǀŶĢŶşŝŵƵŶŝƚǇĂƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶşŶĞŵŽĐş͘

ŽŬƵƌǌƽƐĞŵƽǎĞƚĞŚůĄƐŝƚŽĚƐƌƉŶĂƉŽƵǌĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵǁĞďŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶĞŬǁǁǁ͘ŬƐǀƌĂƟŵŽǀ͘
ĐǌͬŬƵƌǌǇͬ͘WŽŶĂƉůŶĢŶşŬƵƌǌƵďƵĚĞƚĞǀǇǌǀĄŶŝĨŽƌŵŽƵ^D^ǌƉƌĄǀǇŬũĞŚŽǌĂƉůĂĐĞŶş͘jŚƌĂĚƵŵƽǎĞƚĞ
ƉƌŽǀĠƐƚǀƉŽŬůĂĚŶĢ<ƵůƚƵƌŶşŚŽƐƚƎĞĚŝƐŬĂŶĞďŽƉƎĞǀŽĚĞŵŶĂƷēĞƚ͘sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂƚĞů͘ϱϵϱϳϬϬϳϱϭ͘
hƉŽŚǇďŽǀǉĐŚŬƵƌǌƽŶĞďƵĚŽƵǌŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉĐŚĚƽǀŽĚƽŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝƉŽĚůŽǎŬǇŶĂĐǀŝēĞŶş͘

-D]\NRYìNXU]Y.XOWXUQtPVWĢHGLVNX

9ìWYDUQìNXU]Y.XOWXUQtPVWĢHGLVNX

$QJOLĀWLQD

5HOD[DĀQtPDORYiQt

ϭϰ͘Ϭϵ͘ǀϭϲ͗ϬϬŚŽĚŝŶ
ʹŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĐŚƽǌŬĂǀƵēĞďŶĢē͘ϭϭ
Ϯϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬʹϬϳ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ
WŽŶĚĢůş͕ēĂƐǇďƵĚŽƵƵƉƎĞƐŶĢŶǇ
Ϯ͘ϵϳϬ<ēͬϯϯůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗DŐƌ͘,ĂŶĂ<ŽůŵĄƓŽǀĄ
sƉŽŶĚĢůşϭϰ͘ǌĄƎşǀϭϲŚŽĚŝŶƉƌŽďĢŚŶĞŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĐŚƽǌŬĂƉƌŽǌĄũĞŵĐĞ
ŽŬƵƌǌ;ŶĞŶşǌĂŚƌŶƵƚĂĚŽƉŽēƚƵůĞŬĐşͿǀƵēĞďŶĢē͘ϭϭǀĞ^ƉŽůĞēĞŶƐŬĠŵ
ĚŽŵĢǀĞsƌĂƟŵŽǀĢ͘EĂƚĠƚŽƐĐŚƽǌĐĞďƵĚŽƵŬƵƌǌŝƐƚĠƌŽǌĚĢůĞŶŝĚŽƐŬƵƉŝŶ
ĚůĞƷƌŽǀŶĢǌŶĂůŽƐƟĂŶŐůŝĐŬĠŚŽũĂǌǇŬĂ͘

08.10.2020 – 03.12.2020
ƚǀƌƚĞŬ͕ϭϳ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ƵēĞďŶĂē͘ϭϭ
Ϯ͘ϮϬϬ<ēͬϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗ǀĂƵƌŽǀĄ
sĐĞŶĢŬƵƌǌƵũƐŽƵǀĞƓŬĞƌĠƉŽŵƽĐŬǇ͘<Ƶƌǌ
ũĞƵƌēĞŶƉƌŽǌĂēĄƚĞēŶşŬǇĂŵşƌŶĢƉŽŬƌŽēŝůĠ͘
EĄƉůŸŬƵƌǌƵ͗ƌƽǌŶŽƌŽĚĠƚĞĐŚŶŝŬǇŬƌĞƐďǇ
ĂŵĂůďǇ͕ƉƌĂǀĄŵŽǌŬŽǀĄŚĞŵŝƐĨĠƌĂ͕ďĂƌĞǀŶǉŬƌƵŚ͕ŵşĐŚĄŶşďĂƌĞǀ͕ƌĞůĂǆĂēŶşŵĂůŽǀĄŶş
ƉŽĚǀůŝǀĞŵŚƵĚďǇ͕ƐƵĐŚǉƉĂƐƚĞů͕ĂŬǀĂƌĞů͕
ƚĞŵƉĞƌǇ͕ĂŬƌǇů͕ŝŶƚƵŝƟǀŶşŬƌĞƐďĂ͕ŬŽŵďŝŶŽǀĂŶĠƚĞĐŚŶŝŬǇ͕ĂƌƩĞƌĂƉŝĞ͕ŵĞĚŝƚĂĐĞ͕
ǀǉŬůĂĚďĂƌĞǀ͘
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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

Nabízím klasickou mokrou pedikúru
607 933 447

OD DUBNA 2020 PŘIJÍMÁME

PLATEBNÍ KARTY
ŽELEZÁŘSTVÍ M. POLLACH VRATIMOV
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ZAKLETÉ PÍRKO
~WHUì]iĢtYKRGLQ

=ą«
SRêHVNX

Pohádka

ý5SRKiGNDYVWXS]GDUPDSĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
5HåLH=GHQČN7URãND+UDMt$QDVWDVLD&KRFKRODWi6DUD6DQGHYD
/XNiã3DYOiVHNâiUND9DFXOtNRYi3HWU8UEDQ/XFLH3ROLãHQVNi
0DUHN/DPERUDDGDOãt
3RKiGNDROiVFHDGREUpPVUGFLNWHUpSRPRKRXSĜHNRQDWSURWLYHQVWYt

3UYQtåNROQtGHQ²NLQR]GDUPD

%REXOH

Komedie

VWĢHGD]iĢtYKRGLQ

VWĢHGD]iĢtYKRGLQ

Komedie
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Představujeme městský úřad

Informace ke kanalizaci

Hasiči zachránili jezevce

Volby do zastupitelstev krajů 2020
VOLBY 2020

Hlasování do krajského zastupitelstva
se uskuteční ve dnech:
2. října 2020 od 14:00 h do 22:00 hodin,
3. října 2020 od 08:00 h do 14:00 hodin.
Místem konání voleb do zastupitelstev krajů jsou
ve Vratimově tyto okrsky:

Ve dnech 2. a 3. října 2020
se uskuteční volby do zastupitelstev krajů.
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 nesrovnalostem před-

cházet, 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.

Volební okrsek č. 1 – Dům dětí a mládeže, 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
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.
Marie Obstová
odbor sociálně-správní

Pozvánka
Diskuse o řešení okolí
Společenského domu
Zajímá vás, jak se bude vyvíjet do budoucna centrum Vratimova? Přijďte
14. září v 16 hodin do salónku Společenského domu (vchod zezadu z parkoviště u panelových domů) na veřejné projednávání urbanisticko-architektonického řešení lokality U Společenského domu. Zástupci ostravské architektonické kanceláře Projektstudio EUCZ vás seznámí s novými trendy
v utváření podobných území u nás i v zahraničí a načrtnou své představy,
jak by chtěli přetvořit toto místo, aby sloužilo co nejlépe potřebám občanů.
Současně budete mít jedinečnou možnost zapojit se do diskuze na téma budoucího využití této důležité lokality.
Ing. arch. Zuzana Sýkorová
Projektstudio EUCZ

Okolí Společenského domu z ptačí perspektivy. Jak bude
vypadat do budoucna?
Vizualizace Projektstudio EUCZ
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Představujeme Městský úřad Vratimov

Finanční odbor
Finanční odbor Městského úřadu ve
Vratimově sídlí v 1. patře vratimovské
radnice a jeho chod zajišťuje pět úředníků.
Finanční odbor zajišťuje činnosti jak
v oblasti samostatné působnosti, tj. samosprávné činnosti města, tak v oblasti tzv.
přenesené působnosti, tj. výkonu pravomocí daných státem jako správce daně.
V oblasti samostatné působnosti
jde o činnosti:
 sestavení návrhu rozpočtu a sledování
a vyhodnocování příjmů a výdajů rozpočtu,
 příprava podkladů pro kontrolu hospodaření a sestavení návrhu závěrečného
účtu,
 příprava podkladů pro podávání daňo-

Petice za vynětí
ze zpoplatnění
dálnice z Ostravy
do Frýdku-Místku
S peticí za vynětí ze zpoplatnění dálnice II. třídy D56 z Ostravy do Frýdku-Místku v úseku mezi exity 40 a 52 se
chtějí obrátit na Ministerstvo dopravy
České republiky a premiéra Andreje
Babiše zástupci sedmi obcí Frýdecko-Místecka (Paskov, Frýdek-Místek,
Žabeň, Krmelín, Staříč, Sviadnov, Fryčovice) a pěti městských částí Ostravy
(Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice,
Hrabová, Ostrava-Jih).
Přesto, že město Vratimov nepatří
mezi přímé vyzyvatele, tuto akci velmi
podporuje. Proto se rozhodlo umožnit
občanům vyjádřit petici svou podporu.
Petiční archy lze podepsat do 15. září
2020 na podatelně Městského úřadu ve
Vratimově a v kavárně Kafe Pohádka
v Horních Datyních.
S úplným zněním petice se můžete
seznámit na webových stránkách města
www.vratimov.cz
MěÚ

vých přiznání (DPH, daně z příjmů),
 příprava návrhů rozpočtových opatření,
 zabezpečení pojištění majetku,
 vedení účetnictví o hospodaření města,
 zabezpečení styku s peněžními ústavy
a vedení pokladních operací,
 vedení finanční agendy bytového
a nebytového fondu a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů a nebytových prostor,
 sledování plnění pohledávek a jejich
vymáhání.
Finanční odbor vede dále kompletní
mzdovou a personální agendu zaměstnanců městského úřadu, kontroluje hospo-

daření městem zřízených příspěvkových
organizací (těch je celkem šest – mateřská škola, dvě základní školy, základní
umělecká škola, městská knihovna a dům
dětí a mládeže) a také kontroluje účelnost
a účelovost dotací poskytnutých z rozpočtu
města spolkům a zájmovým organizacím.
V oblasti přenesené působnosti jde
o výkon státní správy na úseku místních
poplatků (ze psů, za užívání veřejného
prostranství a ze vstupného), tedy jejich
evidence, správu a vymáhání nedoplatků.
V tomto případě má finanční odbor postavení správce daně a postupuje podle daňového řádu, který procesně upravuje správu
daní.
Mgr. Ing. Pavel Janků
vedoucí finančního odboru

Ze schůze Rady města a jednání Zastupitelstva města
Rada města dne 25. června 2020
na své schůzi mimo jiné:
• souhlasila, aby prostory sloužící
k podnikání nacházející se v objektu
občanské vybavenosti č. p. 40 byly
využity k činnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Horní Datyně,
• schválila aktualizovaný Ceník pronájmu hřiště UT3G a travnatého fotbalového hřiště ve Vratimově,
• schválila přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
poskytování sociálních služeb (pečovatelské služby) pro rok 2020,
• souhlasila s podáním projektu v rámci
připravované výzvy Integrované teritoriální investice ostravské aglomerace pro zájmové vzdělávání Modernizace infrastruktury pro vzdělávání
v DDM Vratimov.
Rada města dne 30. července 2020
na své schůzi pak také:
• schválila smlouvu o dílo na zhotovení
drobných staveb, instalaci mobiliáře,
odstranění stávajícího mobiliáře a malých zpevněných ploch dle projektové
dokumentace Rekonstrukce sídelní
zeleně v ulici Strmá ve Vratimově,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné
zakázce malého rozsahu na stavební

práce ZUŠ Vratimov, Masarykovo
nám. 192, rozdělení sálu ve 2. NP na 3
místnosti,
• souhlasila se zapojením Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí
192 do projektu Obědy pro děti,
• schválila objednávku na opravu podlahy části 1. PP v budově A MŠ Vratimov.
Zastupitelstvo města dne 19. srpna
2020 na svém zasedání mimo jiné:
• schválilo Program rozvoje města Vratimova na období let 2020–2026,
• schválilo Rozbory hospodaření města
a příspěvkových organizací za období
1.–6. měsíce roku 2020,
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu
na léta 2021–2024,
• rozhodlo o změně názvu organizace Dům dětí a mládeže Vratimov,
příspěvková organizace, na nový název
Středisko volného času Vratimov,
příspěvková organizace, s účinností od
1. ledna 2021,
• vydalo Změnu č. 2 Územního plánu
Vratimov.
Celý zápis z jednání zastupitelstva města
najdete www.vratimov.cz
Bc. Martin Čech, starosta

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. září 2020.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
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Informace k průběhu stavby
Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa
Ke konci června byly dokončeny práce na výstavbě kanalizačních stok včetně
odbočných míst stavby Odkanalizování
Vratimova-Horních Datyň, II. etapa. Až
do podzimu budou probíhat finální opravy povrchů komunikací včetně modernizace ulice K Hájence. V současné době
se dokončuje vystrojení čerpací stanice
ČS4 v ulici Na Pasekách. V této souvislosti upozorňujeme majitele nemovitostí,
že přestože se zdá být kanalizace funkční,
připojení kanalizačních přípojek k hlavnímu řadu bude možné až po kolaudaci
a fyzické kontrole celého kanalizačního
řadu. Tato bude probíhat za účasti technika provozovatele, to znamená ze SmVaK
Ostrava a vodoprávního úřadu. Předmětem
kontroly bude mimo jiné odkrytí poklopů
u jednotlivých šachtic po celé délce kanalizačního řadu a zjištění, zda nedochází
k protékání balastních vod. Balastní vody
jsou podzemní vody, které by se mohly dostat do kanalizace v důsledku její netěsnosti nebo jiným způsobem. Pokud by došlo
k napojení jen jediné nemovitosti, nebylo
by možné prosakování balastních vod zjistit a provozovatel neschválí připojení nemovitostí ke kanalizačnímu řadu.
Upozorňujeme proto všechny majitele
nemovitostí, že připojení jejich objektů
na kanalizační řad ještě není možné (vyjma již dříve zkolaudované lokality v uli-

Čerpací stanice ČS4 v ulici U Mostku.

cích V Údolí a Václavovické). O termínu
možnosti připojení budeme informovat na
webových stránkách města Vratimov a ve
Vratimovských novinách.
Dále upozorňujeme všechny občany, že
je zakázáno cokoliv vypouštět do stok podél ulic K Hájence a Na Pasekách, které
jsou napojeny na čerpací stanici v ulici Na
Pasekách. Voda ze stok nemá kam odtékat
a může dojít k jejímu nahromadění v kanále a zpětnému vypouštění do jejich odbočných míst, zatápění pozemků a podobně.

Informace k předání územních souhlasů
pro stavbu kanalizačních přípojek
Územní souhlasy pro výPřestože součástí předávaných dokumentů je souhlas
stavbu kanalizačních přípojek
města s napojením na kanalijsou po předložení potřebných
zační řad, znovu upozorňujedokumentů odborem invesme, že napojení bude možné až
tic městského úřadu postupně
po kolaudaci celého kanalizačzpracovávány Stavebním úřaního řadu a po převzetí provodem ve Vratimově. Dosud byly
zovatelem, společností SmVaK
předány občanům téměř všechOstrava.
ny zpracované územní souhlaTuto informaci sdělíme na
sy pro kanalizační přípojky již
webu města Vratimova a ve
zkolaudované části kanalizace
novinách.
(např. v ulicích V Údolí a Vác- Revizní šachta s odboč- Vratimovských
lavovické).
ným místem pro kanali- Podle předpokladů bude fyzické napojení na stokách poNyní dochází k předávání zační přípojku.
územních souhlasů pro dosud
Foto: MěÚ dél Vratimovské ulice možné
pravděpodobně na přelomu
nezkolaudovanou část kanalizace postavenou v rámci akce Odkanalizo- roku, zbylá část stok napojených v ulicích
vání Vratimova-Horních Datyň, II. etapa. K Hájence a Na Pasekách v dubnu 2021.
V případě dotazů kontaktujte referenta
Jednotliví majitelé nemovitostí budou postupně písemně nebo telefonicky upozor- odboru investic a údržby obecního majetněni, aby si dohodli přesný termín předání ku Ing. Hanu Martyčákovou, tel. 595 705
územního souhlasu a dalších dokumentů 932, e-mail: martycakova@vratimov.cz.
Ing. Hana Martyčáková
týkajících se stavby kanalizační přípojky.
odbor investic a údržby obecního majetku
Dohodnutý termín je nutno dodržet.

Foto: MěÚ

Podle předpokladů bude fyzické napojení na stokách podél Vratimovské ulice
možné pravděpodobně na přelomu roku,
zbylá část stok napojených v ulicích K Hájence a Na Pasekách v dubnu 2021.
V případě dotazů kontaktujte referenta
odboru investic a údržby obecního majetku Ing. Hanu Martyčákovou, tel. 595 705
932, e-mail: martycakova@vratimov.cz.
Ing. Hana Martyčáková
odbor investic a údržby obecního majetku

Upozornění
Opakovaně upozorňujeme občany,
že sběrné nádoby na použitý jedlý olej
umístěné za Společenským domem
ve Vratimově a u Kulturního domu
v Horních Datyních slouží pouze
k odevzdání jedlého oleje.
Neodkládejte do nich jiný odpad!
Jedlý olej je možno odkládat jen
v plastových uzavíratelných nádobách. Nevhazujte proto použitý olej
ve skleněných lahvích ani nevylívejte
přímo do sběrné nádoby!
Sklo se následně rozbije a znehodnotí celý obsah sběrné nádoby. Děkujeme za pochopení a dodržování
pravidel odevzdávání.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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Vratimovští hasiči zachraňovali jezevce
V sobotu 1. srpna v dopoledních hodinách přijala jednotka Sboru dobrovolných
hasičů ve Vratimově na stálé pohotovostní
lince oznámení od naší vratimovské spo-

luobčanky, že její manžel náhodou objevil
v odvodňovací jímce na louce nedaleko
svého domu jezevce.
Součástí zásahové činnosti jednotek

Jezevec v odvodňovací jímce. Zatím vypadá jako milé zvířátko, po vytažení se z něj ale opět stala
divoká šelma.
Foto: SDH Vratimov

Televizní signál už
pouze v DVB-T2
Postupující vlna televizní digitalizace
v ČR, konkrétně přechod z dosavadního
vysílacího standardu DVB-T na nový
vysílací standard DVB-T2, dorazila
už i do Vratimova. Nejbližší televizní
vysílače Ostrava-Hošťálkovice, Ostrava-Hladnov a Frýdek-Místek – Lysá
hora, jejichž signál přijímá většina domácností v našem regionu, přeladily
definitivně na DVB-T2 a vypnuly standard DVB-T ve čtvrtek 27. srpna. Pokud vám s přechodem vznikly jakékoliv
potíže, pomoc nabízí Česká televize.
S dotazy na téma způsobů přeladění
nebo technických problémů se můžete
obracet na divácké centrum ČT na čísle
2 6113 6113, případně na e-mailové adrese info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na
webu www.digict.cz.
K přeladění na vysílací standard
DVB-T2 dochází na základě rozhodnutí
vlády ČR a mezinárodních dohod, které
mají vést k rozvoji vysokorychlostního
internetu.
(red)

požární ochrany jsou i události, které typově spadají do kategorie záchrany osob
a zvířat. V rámci záchrany zvířat jsme se
již v minulosti potýkali se záchranou ptáků
uvízlých pod okapem, psa na střeše, srny
v plotě nebo ve vodním kanále u rybníku
či dokonce klokana. Se záchranou jezevce
jsme se ale setkali poprvé. Mnozí z nás ani
netušili, že v katastru našeho města, v částech, které přináleží k zaryjskému lesu, se
můžeme potkat s tímto zajímavým zvířetem.
Po příjezdu na místo zásahu na louce
u jímky již čekal manžel oznamovatelky.
Jímku překrývala ztrouchnivělá prkna a na
jejím okraji se nacházelo větší rozhrabané
mraveniště. Je tedy možno spekulovat, že
si jezevec přišel pochutnat na mraveništi,
ale když ho rozhraboval, propadl se do
zhruba 1,8 metru hluboké jámy.
Samotné vyproštění zvířete proběhlo
pomocí sítě, která byla spuštěna do jímky. Jezevec do ní nalezl a byl vytažen ven.
Ve chvíli, kdy zjistil, že je venku na trávě,
ožil, z mile vypadajícího zvířátka se proměnil opět v divokou šelmu, rychle se vymotal ze sítě a utekl do nedalekého lesa.
S oznamovateli jsme se na místě dohodli, že na jímku zajistí nový kryt, aby do ní
nemohlo spadnout žádné další zvíře.
Vítězslav Bujok
člen zásahové jednotky SDH Vratimov

Hasičský ROCKFest Vratimov letos NEbude
Letošní rok není vzhledem k pandemii
koranaviru nakloněn pořádání kulturních
a společenských akcí. Dalo by se říct, že
běžný kulturní život, na který jsme byli
zvyklí, skončil zimní plesovou sezónou.
Od té doby visely nad dalším vývojem plánovaných
akcí otazníky. Příkladem
může být právě náš kraj,
kde se protiepidemiologická opatření v červnu uvolnila, aby se zanedlouho
opět zpřísnila. Další vývoj
je zcela nejasný.
Aktuální pravidla pro
konání akce v rozsahu
Hasičského ROCKFestu nesou omezení
pro počty osob, které se mohou potkat na
jednom místě. Znamenalo by to i rozsektorování prostoru, který máme k dispozici,
hlídání přesného počtu návštěvníků v jednotlivých prostorech, o zpřísnění dalších
speciálních hygienických opatření ani nemluvě.
Také se je potřeba podívat na celkovou
náladu ve společnosti. Část našich občanů
ráda na náš ROCKFest přijde a pobaví se,
ale máme zde i tu část spoluobčanů, kte-

rým se může zdát, že naše akce by mohla v našem městě způsobit nepříjemnosti
s ohledem na epidemiology avizovanou
možnost druhé vlny koronavirové nákazy.
Organizační tým vratimovských hasičů dlouhodobě sledoval
opatření hygieniků a čekal
na další vývoj situace, aby
mohl rozhodnout, zda bude
letos ROCKFest pořádat
nebo ne. Začátkem srpna
padlo definitivní rozhodnutí, že letošní ročník budeme
muset s ohledem na vývoj
situace zrušit. Rozhodnutí
nepořádat letos ROCKFest
muselo přijít již teď, v době, kdy se ještě
dají zrušit závazky, které máme vůči našim partnerům, kapelám a dodavatelským
firmám, se kterými při pořádání akce úzce
spolupracujeme.
V příštím roce náš sbor bude slavit kulaté výročí 110 let a lze si jen přát, abychom se druhou zářijovou sobotu potkali
na Hasičském ROCKFestu 2021. Držte
nám palce!
Vítězslav Bujok
starosta SDH Vratimov

září 2020
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Místní akční skupina Slezská brána rozdala za pět let více než 40 milionů korun

Finanční prostředky do regionu
Necelého půl milionů korun na obnovu mobiliáře v Důlňáku v roce 2021
získá město Vratimov od Místní akční skupiny (MAS)
Slezská brána. Tato
finanční injekce není první. MAS podpořila například příměstské letní tábory DDM
Vratimov, příměstské tenisové tábory Vratimov či projekty vratimovských spolků
Otvíráme bránu zaměstnání nebo Otvíráme bránu flexi práci.
Co to vlastně ten MAS je? „Místní akční skupina Slezská brána je nezisková organizace, jejímž úkolem je rozdělovat do
území dotace z fondů EU. Naše MAS působí na území devíti obcí – Kaňovic, Paskova, Řepišť, Sedlišť, Sviadnova, Šenova,
Václavovic, Vratimova a Žabně – od roku
2015. Za tuto dobu distribuovala do svého
území dotace v celkové výši 40 273 518
korun, což představuje zhruba osm milionů korun ročně. Celkem jsme podpořili 26
projektů,“ vysvětluje Tomáš Řeha, vedoucí zaměstnanec MAS pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD).
Spektrum příjemců dotací z MAS je
pestré – od měst a obcí přes podnikatele,
neziskové organizace, školy po nejrůznější
spolky. Protože smyslem místních akčních
skupin je podpora venkova, jsou vyhledávanými příjemci zemědělci, výrobci potra-

Jedním z projektů podporovaných Místní akční skupinou Slezská brána jsou vratimovské příměstské tábory DDM.
Foto: DDM Vratimov

vin, místní řemeslníci a organizace a podniky působící ve venkovském prostředí.
MAS také pomáhá s jejich projekty školským zařízením. Na území regionu Slezská brána mohly školy, školky, domy dětí
a mládeže, střediska volného času, ZUŠky, školní družiny a kluby čerpat dosud

díky podpoře MAS v tzv. šablonách téměř
28 milionů korun.
Kancelář MAS Slezská brána lze najít
v Paskově v ulici Nádražní 38. Podrobné
informace nabízejí také její webové stránky www.masslezskabrana.cz.
(red)

Projekty podpořené MAS Slezská brána:
•

Rozšíření kapacity MŠ Paskov (Paskov)
– dotace 5 730 400 Kč

•

Otvíráme bránu flexi práci (Vratimov)
– dotace 1 685 690 Kč

•

Chodník podél silnice III/47310 (Václavovice)
– dotace 3 125 913 Kč

•

•

Příměstské tábory v DDM Vratimov (Vratimov)
– dotace 1 968 624 Kč

Rekonstrukce chodníku podél komunikace III/
48411 (Žabeň)
– dotace 5 226 710 Kč

•

•

Otvíráme bránu zaměstnání (Vratimov)
– dotace 849 659 Kč

Oprava lesní cesty pod Štandlem (Sviadnov)
– dotace 639 264 Kč

•

Čelní nakladač Hauer (Václavovice)
– dotace 82 499 Kč

•

Počítače do školy pro holky a pro kluky (Paskov)
– dotace 1 005 916 Kč

•

•

Přechod pro chodce Sviadnov (Sviadnov)
– dotace 1 187 099 Kč

Prodloužení trvanlivosti Hukvaldských mrkvánků
(Paskov)
– dotace 1 563 661 Kč

•

Příměstské tenisové tábory Vratimov (Vratimov)
– dotace 821 533 Kč

•

Obraceč Krone (Řepiště)
– dotace 125 445 Kč

•

Pořízení užitkového vozidla pro společnost Spetech Technology (Paskov)
– dotace 219 690 Kč
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Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení sedmé, zářijové
Prázdniny utekly, jak se říká,
jako voda. Mnohým rodinám
začaly opět školní povinnosti
a na letní měsíce zbyly vzpomínky a fotografie. Přijměte
dnešní zářijovou virtuální vycházku také jako vzpomínkové ohlédnutí na uplynulé
prosluněné měsíce a seznamte
se, prosím, s dřevinou sice ne
vzácnou, ale ojedinělou, které
sluneční paprsky dovolí vykouzlit tak dekorativní květy,
že se nad nimi tají dech. Touto
zajímavou dřevinou je liliovník
tulipánokvětý (latinsky Liriodendron tulipifera).
Liliovník roste jako osamocený, v podstatě pro laické oko
nenápadný stromek uprostřed
trojúhelníkového trávníku vzadu za městským úřadem, před
domem s řadou přízemních
obchůdků, bokem parkovací
plochy Radničního náměstí.
Tato impozantní dřevina patří
do čeledi šácholanovitých –
latinsky Magnoliaceae. Jak už
název čeledi napovídá, je příbuzným více známého šácholanu čili magnolie, která je také
velmi dekorativní dřevinou.
Původní domovina liliovníku
se rozprostírá ve východní části Spojených států amerických,
od státu Massachusetts po Floridu. Podobně jako pro nás lípa
je státním symbolem států Indiana, Tennessee a Kentucky.
Ve své domovině dorůstá až
50 m a pro tuto svou výšku
a žluté podzimní zbarvení listů
jej v Americe občas nazývají
„žlutým topolem“. Někdy se
mu na americkém kontinen-

Listy a květy liliovníku.

Liliovník tulipánokvětý za budovou vratimovské radnice.

tu také říká „strom svobody“.
Tuto přezdívku získal proto, že
v období války za nezávislost
byl vysazován jako symbol úsilí a nezávislosti. Na evropské
půdě se poprvé ocitl kolem roku
1663. Připutoval s rostlinami,
které přivezli evropští osadníci
z Ameriky. V České republice byl poprvé vysazen v roce
1865, a to v zámeckém parku
v Hluboké nad Vltavou. Od té
doby liliovník zkrášluje mnoho
ploch, parků a zahrad na našem
území, často i zahrad soukromých, protože se mu v našich
klimatických podmínkách daří.
Letitý exemplář je např. v arboretu Nové Dvory u Opavy.
Ve své domovině liliovník
roste planě nebo je vysazován jako užitková dřevina.
Jeho dřevo je kvalitní, lehké,
měkké. U mladých stromů je
bílé barvy, s věkem se barví
do žluta, s hnědým jádrem. Je

Foto: KS

snadno zpracovatelné a používá se k výrobě nábytku, obkladů nebo dokonce pro výrobu
varhan. Domorodí obyvatelé
Ameriky toto dřevo využívají
i ke stavbě kánoí. U nás je liliovník vysazován pro radost
jako okrasná dřevina. V čem
tedy spočívá jeho tak výjimečná krása? Zkusme se zamyslet
nad jeho jménem. Latinské
rodové jméno Liriodendron
pochází z řečtiny a vzniklo
spojením slov leirion (lilie)
a dendron (strom). Druhové
jméno tulipifera je odvozeno
od latinského tulipa označující
tupilán. Toto jméno mu bylo
přisouzeno proto, že v období
května až července se v závislosti na slunečném počasí
v jeho koruně objeví nezměnitelné a fascinující velké květy tvarem podobné tulipánu.
Jsou žlutozelené až oranžové,
s oranžovými kresbami na dol-

ní části okvětních plátků, uvnitř
se spoustou tyčinek světle žluté
barvy, podmanivě vonící. Druhou „atrakcí“ toho stromu jsou
pevné a dužnaté listy, které jsou
atypicky čtvercové, s protaženými rohy do cípů, zvláštním
tvarem nápadně připomínající
hudební nástroj lyru. Mnozí se
proto domnívají, že právě lyra
dala tomuto stromu jméno a nesprávně jej nazývají lyrovníkem místo liliovníkem. Koruna
je listy tak bohatá, že květy, ač
nápadné a přitažlivé pro hmyz,
bývají často lidskému oku
v hustém závoji zeleně skryty. Dozrávají do plodů – nažek uspořádaných do velkých
vzpřímených
šišticovitých
souplodí. Liliovník se dožívá
věku až 300 let a s dospělostí
proto nikterak nespěchá, prvními květy nás potěší nejdříve
ve svém desátém, někdy až patnáctém roce.
Bez nadsázky lze říci, že liliovník je v každém směru úžasná, dekorativní a velmi neobvyklá dřevina, kterou můžeme
obdivovat od jara do podzimu
a v každém období nám přinese
jinou podívanou – na jaře spustí z vysoké koruny vodopád
neobvyklých květů, v parném
létě sytě zelenými lyrovitými
listy osvěží horký vzduch, aby
nás k podzimu přiváděl k úžasu
kouzelnou změnou jejich barvy
do zářivě oranžově žlutého odstínu, než usne tichým zimním
spánkem.
RNDr. Ivana Hranická
odbor výstavby a životního
prostředí

Zdroj: sazenicka.cz
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Myslivecká chata se dočkala nové střechy
Od roku 1976, kdy byla postavena myslivecká chata Hubertka
ve Vratimově, uběhlo již dlouhých 44 let. Chata léta slouží myslivcům z Vratimova, Řepišť a Paskova. Zub času je neúprosný
a podepsal se i na střeše chaty, proto bylo nutno přistoupit k její
rekonstrukci. Součástí oprav byla rekonstrukce komína, výměna

střešní krytiny, hromosvodu a okapů. Oprava byla spolufinancována městem Vratimovem a obcí Řepiště. Za finanční podporu
děkujeme.
Za myslivce MS Hubert Vratimov
Petr Dunat, předseda

Myslivecká chata Hubertka před a po rekonstrukci střechy.

Foto: MS Hubert Vratimov

Malí rozumbradové se sžívají s přírodou
Mateřská škola ve Vratimově se již
dlouhodobě věnuje environmentální výchově dětí a výchově ke zdravému životnímu stylu. V průběhu roku děti aktivizujeme v různých činnostech ve třídách, ať
už zaměřených na bádání a pozorování
(např. klíčení semen, rychlení větví...),
či při aktivitách v rámci pobytu venku na
naší přírodní zahradě. Právě tam mají děti
z jednotlivých tříd k dispozici svá pěstební políčka, o která se po celý rok starají.
Vyzkoušejí si tak různé činnosti a zároveň
získají základy pracovních návyků. Na
jaře svá políčka ryjí, vysazují předpěstované sazeničky, plejí, okopávají, zavlažují
a v neposlední řadě ochutnávají úrodu.

Pěstování rostlin je práce i pěkná zábava.

Právě deště bylo na začátku tohoto léta
dostatek, a tak se nám stalo, že mnohé
rostlinky doslova přes noc „zlikvidovali“
slimáci, mšice a mravenci. Děti tudíž na
vlastní oči pozorovaly propojenost života v ekosystému zahrady. Část výpěstků
se nám však podařilo zachránit, a proto
mohly děti pozorovat dozrávání hrachu,
mrkve, jahod, dýní, růst máty, pažitky,
meduňky či brambor. Některé ze zmíněných plodin budou následně využity při
společné přípravě chutných a zdravých
pomazánek, jiné již děti po dozrání přímo
ochutnaly. Vypěstované bylinky jsou pak
pravidelně využívány i ve školní jídelně.
Mimo to děti měly možnost okusit drobné

ovoce jako maliny a rybíz, které jsou zde
rovněž vysazeny. Zahrada navíc slouží
i jako pokladnice pro objevování. Letos
v ní děti odhalily nový druh podivuhodné ploštice – blánatku lipovou, invazivní
ploštici, která se naštěstí vyskytuje pouze
na stromech.
Veškeré námi realizované aktivity jsou
propojeny s mezinárodním programem
Ekoškola i s programem Skutečně zdravá
škola, který dětem umožňuje mimo jiné
získat představu o tom, odkud pochází
jídlo, jak se pěstuje, a porozumět vztahům
mezi jídlem a světem, ve kterém žijí.
Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimov

Foto: MŠ Vratimov
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Akce Domu dětí a mládeže
Den otevřených dveří
Jako každý rok se na vás budeme těšit 1. září v prostorách
DDM, a to od 10 do 17 hodin. Představíme vám nabídku kroužků, můžete si prohlédnout naše učebny a klubovny, vyzkoušet si
některé aktivity a možná si i odnést malý dárek.

Pohádkovým lesem za švestkovou vůní
Abychom si vynahradili jarní zrušenou akci Pohádkový les
a přitom nepřišli o Putování za švestkovou vůní, vydáme se v ne-

děli 13. září od DDM Vratimov směrem na Hubertku po cestě
plné pohádkových postav. Ty si pro nás připraví záludná stanoviště. Nakonec si v areálu Hubertky vyrobíme švestkový knedlík,
dáme si švestkový čaj, užijeme si ovocná doprovodná stanoviště a na připraveném ohni opečeme vlastní špekáček. Start akce
v rozmezí od 14:30 do 15:30 hodin před DDM Vratimov. Za deště se akce nekoná. Předpokládaný konec je v 18 hodin.
Renáta Böhmová
DDM Vratimov

Hůl je cool. Pozvánka pro seniory
Kurz severské chůze (nordic walking) nabízí ještě volná místa
na lekce v úterý od 15:30 hodin a ve čtvrtek od 9 hodin. Neváhejte
a přihlaste se, začínáme 1. září. Každý kurz má 10 lekcí, hůlky na
nordic walking zapůjčíme. S instruktorkou severské chůze a fyzioterapeutkou Mirkou Chromiakovou budete trénovat techniku
chůze se speciálními holemi, správné držení těla a protahování
a zároveň při procházkách poznávat přírodu Vratimova. Tato aktivita je vhodná pro zlepšení kondice i jako rehabilitační cvičení.
Tempo bude přizpůsobeno potřebám účastníků.
Důležité: Na kurz je potřeba se přihlásit v recepci DDM Vratimov v pracovní dny od 8 do 11 hodin, tel. 596 733 990. Podrobnější informace získáte na telefonním čísle 739 201 078.

Městská

knihovna
VRATIMOV

Projekt pro seniory Hůl je cool finančně podpořil Moravskoslezský kraj z programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020, město Vratimov a Spolek seniorů
města Vratimova. Určen je věkové skupině 60+.
Mgr. Lenka Havrdová
DDM Vratimov

Městská knihovna Vratimov

Připravujeme:
5.–9. října: Týden knihoven
• Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí
do knihovny jako čtenář, promineme
do konce kalendářního roku registrační poplatek
• Vyhlašujeme amnestii dlužníkům
knih, v tomto týdnu nebudeme odesílat upomínky!
• Čtenáři, kteří si půjčují knihy na průkazy rodinných příslušníků, dostanou
průkaz s platností do konce roku 2020
zdarma

Výstavy a výstavky
• Výstava fotografií Miroslav Lysek –
Voda Beskyd
• Podzimní výstavka dětských knih

Akce pro základní školy
• Pasování druháků na Čtenáře
• Setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou

Čteme s nečtenáři
(pro děti od 4 let)
• 6. října od 16:30 hodin

Znáte pohádky Boženy Němcové?
Zábavná soutěž k výročí Boženy Němcové. Po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna.

Setkání maminek –
S knížkou do života
• 2. října od 10 hodin
Akce pro mateřskou školu
• 8. října Poledníček (podzimní čtení)

Upozornění: V pátek 9. října bude
knihovna od 13 do 16 hod. uzavřena z důvodu příprav na Noc s Andersenem. Děkujeme za pochopení.

Místní knihovna Horní Datyně
Připravujeme Týden knihoven
v pondělí 7. října
• Všem registrovaným čtenářům bude
prodloužena registrace o dobu uzavření knihovny přes letní prázdniny, tedy
o dva měsíce
• Tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí
do knihovny jako čtenář, promineme
do konce kalendářního roku registrační poplatek

• Vyhlašujeme amnestii dlužníkům
knih, v tomto týdnu nebudeme odesílat upomínky!

Akce pro základní školu
(ve vratimovské knihovně)
• Pasování druháků na Čtenáře

• Čtenáři, kteří si půjčují knihy na průkazy rodinných příslušníků, dostanou
průkaz s platností na 365 dní zdarma

Znáte pohádky Boženy Němcové?
• Zábavná soutěž k výročí Boženy
Němcové. Po vyplnění malého testíku
čeká soutěžícího drobná odměna.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Výstava
• Výstava v chodbičce knihovny Konec
války 1945

Pokud vás zajímá, jak pokračuje výstavba nové knihovny, sledujte naši webovou stránku a facebook.

září 2020
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Školní družina situaci zvládala
Minulý školní rok 2019/2020 byl tak trochu jiný pro nás pro
všechny a proběhl velmi netradičně. Také pro školní družinu ZŠ
Datyňská přinesl mnoho nečekaných změn a nestandardních situací, které jsme společnými silami zvládali. Ačkoliv docházka dětí
do školy byla omezená, děti se bavily v odpoledních skupinách při
různých zájmových a zábavných aktivitách. Místo původních čtyř
oddělení jsme najednou měli 12 odpoledních skupin. Zábavné aktivity pro žáky připravili zaměstnanci školní družiny za pomoci
vedoucích odpoledních skupin, což byli učitelé naší školy. Snažili
jsme se dětem strávený čas ve skupinách všemožně zpříjemnit.
Uspořádali jsme pro ně zahradní grilovací párty se soutěžemi, jež

si velmi užily. Další akcí bylo zdravotně-dopravní odpoledne se
složkami integrovaného záchranného systému, které se však kvůli
nepřízni počasí konalo v prostorách školy. Za těchto podmínek
se nemohly bohužel integrované složky plánované akce zúčastnit.
Závěrečnou akcí bylo pečení pizzy, kterou si děti samy připravily
a podělily se o ni se svými kamarády. Některé z aktivit jsme zachytili na fotkách, které jsou přiloženy ve fotogalerii.
P.S. V září se zase těšíme na „normální“ podmínky a všechny
žáky školní družiny.
Za vychovatelky a vedoucí odpoledních skupin
Bc. Alena Slonková

Zdravotně-dopravní odpoledne – obvazování raněného.

Zdravotně-dopravní odpoledne – sestavování plánu první pomoci.

Grilovací párty – než se párky ugrilují, je třeba sestavit soutěžní kornout
na odměny.

Grilovací párty – k zahradní zábavě patří i stany.

Zdravotně-dopravní odpoledne – příprava na jízdu zručnosti.
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Hledáte práci? Rovnovážka ráda pomůže
Místní nezisková organizace
Rovnovážka s finanční podporou města pomůže lidem, kteří
v dnešní nelehké době hledají
zaměstnání. Období epidemie
bylo a možná ještě stále je
pro některé z nás velmi těžké.
Mnoho obyvatel zasáhla „korona“ nejen v osobní, ale i pracovní rovině. Ať už z pohledu
zaměstnavatele, zaměstnance
nebo uchazeče o zaměstnání.
Ještě na začátku roku 2020
byla situace na trhu práce velmi příznivá.
Zaměstnavatelé měli problém s udržením kvalitního
člověka a diktování podmínek
bylo spíše na straně zaměstnanců. Nyní se situace obrací
a nezaměstnanost začíná opět

stoupat. Proto jsme se rozhodly
pomoci místním obyvatelům
a nabídnout zdarma služby
kariérního a pracovního poradenství.

Pomůžeme vám:
• najít a vybrat vhodné pracovní pozice,
• sestavit životopis a motivační dopis na míru,

Pomoc při hledání zaměstnání poskytnou; Kateřina Žvaková (zleva)
a Iveta Kišová.
Foto: Rovnovážka

• uvědomit si, co všechno
umíte a na čem by bylo dobré ještě zapracovat,
• připravit se na pohovor.
Poradenství může probíhat
osobně nebo on-line formou
(podle domluvy, potřeby a preferencí) a vybrat si můžete ze
dvou zkušených kariérních
poradců. K dispozici vám jsou
Ing. Kateřina Žvaková (katerina.zvakova@rovnovazka.
cz) nebo Iveta Kišová (iveta.
kisova@rovnovazka.cz). Počet
míst i hodin je omezen. Více
informací a osobní profily poradců najdete na www.rovnovazka.cz.
Ing. Kateřina Žvaková
Rovnovážka

Letní tenisové kempy se opět setkaly s příznivým ohlasem

Během letních prázdnin, stejně jako
minulý rok, proběhly na místních tenisových kurtech čtyři týdenní turnusy letních
tenisových kempů, které mohl oddíl vratimovského tenisu TC Biocel Vratimov
uspořádat díky dotacím poskytnutým z evropského sociálního fondu v rámci projektu Příměstské tenisové tábory.
Všechny turnusy byly plně naplněny,
takže celkem 80 vratimovských dětí se buď
zcela nově seznámilo s „bílým“ sportem
nebo již tenisově zkušenější děti si prohloubily své tenisové dovednosti.
Dětem se věnovalo celkem šest trenérů
s trenérskou licencí a čtyři tenisoví instruktoři z řad družstva dorostu TC Biocel Vratimov.
Účastníci letních tenisových kempů 2020.

Tenisové kempy jsou zaměřeny nejenom na samotnou hru, ale i na všeobecný fyzický rozvoj dětí.
Foto: TC Biocel Vratimov

Děti si pochvalovaly pestrý program naplněný nejen tenisem, ale také hrami zaměřenými na rozvoj technických a fyzických
dovedností a získání dalších kamarádů.
Rodičům se zase líbilo nadšení dětí sportovat, individuální přístup trenérů a jejich
schopnost zaujmout děti pro sport a fyzickou aktivitu.
Pevně věříme, že i v příštím roce náš tenisový klub opět získá evropskou dotaci,
abychom mohli pokračovat v této prospěšné akci jak pro děti, tak pro jejich rodiče.
Markéta Rájecká
TC Biocel Vratimov

září 2020
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Vyhodnocení letošní soutěže družstev
Letošní soutěž tenisových družstev byla
stejně jako u jiných sportovních oddílů
značně ovlivněna koronavirovou pandemií, což znamenalo, že veškerá mistrovská utkání družstev, která se obvykle hrají
celý květen a červen, se musela odehrát ve
třech červnových víkendech.
Všech devět družstev tenisového oddílu
TC Biocel Vratimov (dospělí, dorost, starší žáci, dvě družstva mladších žáků a čtyři
družstva babytenistů) i ve ztížených časových podmínkách s obrovským nasazením
bojovalo v barvách svého oddílu a jejich
celková umístění v jednotlivých skupinách
ukazují tabulky.
Pozitivně hodnotíme zejména umístění
našich babytenistů (děti ve věku 6–9 let),
tedy tenisových nadějí TC Biocel Vratimov, kteří se ve čtyřech družstvech umístili vždy do 3. místa své skupiny.
Letní tenisová sezóna tím byla ukončena a hráče nyní čekají individuální zimní
tenisové turnaje, jejichž konání je však
z důvodu znovu zaváděných protikoronavirových opatření ohroženo.
Markéta Rájecká
TC Biocel Vratimov

DOSPĚLÍ
Oblastní přebor, skupina A
1. TK Havířov – Tennis Hill Havířov
2. TK Slavia Orlová C
3. TJ TO Sokol Stará Bělá A
4. TC Biocel Vratimov A
5. TK Na Dolině C
6. TJ Start Ostrava-Poruba A
7. TK Hlučín
8. Sokol Bohumín

DOROST
Oblastní soutěž, skupina C
1. TJ Start Ostrava-Poruba C
2. TK Kopřivnice
3. TC Biocel Vratimov
4. TK Slavia Orlová C
5. TK Tennispoint F-M D

Družstvo babytenisu TC Biocel Vratimov B.

MLADŠÍ ŽÁCI
Oblastní soutěž 1. třídy, skupina B
1. Městský tenisový klub Karviná A
2. TK Slavia Orlová B
3. TK Havířov B
4. Slavoj Český Těšín
5. TC Biocel Vratimov A
6. TC Třinec A
7. TJ Sokol Hrabůvka
8. TC Biocel Vratimov B

BABYTENIS
Moneta oblastní přebor, skupina A
1. TK Precheza Přerov B
2. TK Na Dolině A
3. TC Biocel Vratimov A
4. TK Slavia Orlová A
5. TK Milo Olomouc A
6. TJ Start Ostrava-Poruba A
7. TK DEZA Valašské Meziříčí A
8. SK Vitality Slezsko

Foto: TC Biocel Vratimov

Oblastní přebor 1. třídy, skupina C
1. TJ TO Sokol Stará Bělá B
2. Tenis Nový Jičín
3. TC Biocel Vratimov C
4. TJ Start Ostrava-Poruba C
5. TC Třinec
6. SK JC Sport Opava B
Oblastní soutěž 1. třídy, skupina A
1. TK Buly aréna Kravaře
2. TC Biocel Vratimov B
3. TC Ostrava Nová Ves A
4. TJ Start Ostrava-Poruba B
5. SK JC Sport Opava C
6. Tennis Hill Havířov B
Oblastní soutěž 2. třídy
1. TJ Sokol Dolní Lhota
2. TJ Baník Ostrava OKD
3. TC Biocel Vratimov D
4. TK Opava/TK Minerva Opava
5. TK Bílovec
6. TJ Sokol Pražmo-Raškovice
7. Pašťa tenis
8. Sokol Bohumín

STARŠÍ ŽÁCI
Oblastní soutěž 1. třídy, skupina A
1. Tenis Vsetín
2. TK Tennispoint F-M B
3. TC Třinec
4. TK Slavia Orlová B
5. TC Biocel Vratimov
6. TJ Start Ostrava-Poruba B
7. SK Vitality Slezsko B
8. Slavoj Český Těšín

Adriana Návratová, hráčka dorostu TC Biocel
Vratimov.

Apolena Trčková, hráčka dorostu TC Biocel
Vratimov.
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Starosta města Vratimova podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje
Hlasování do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech:
2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin
3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin
Místem konání voleb do zastupitelstev krajů jsou ve Vratimově tyto okrsky:
Volební okrsek č. 1 – Dům dětí
a mládeže, Frýdecká 377, 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

1106
1299
1379

Vratimov Břízková
423
649
659
665
786
801
827
833
856
888
916
952
968
1160 1178
1236 1384

794
896
1190

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

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

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

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

970

920

646

655
694
792

656
695
793

680
729
836

684
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

685
771

686
772

693
773

202
335
1126
1342

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
268
285
286
293
311
323
327
329
340
361
372
376
385
388
393
425
565
648
676
688
697
764
766
774
775
799
864
938
949
966
980
986
1006
1026 1056 1063 1164 1300
Vratimov Okrajová
105 106 107 138 161 353 362
564 567 1095 1116 1144 1148 1167
1173 1174 1180 1194 1202 1213 1216
1223 1231 1245 1250 1254 1255 1257
1270 1276 1289 1304 1305 1333 1356
1360 1364 1367 1388 1395 1399 1404
1424 1431
Vratimov Ovocná
316 317 318 319 320 352 407
408 673 675 768 855
Vratimov Polní
146 309 365 366 378 383 384
386 395 687 811 850 891 895
911 913 915 924 925 935 942
943 944 945 951 955 956 960
962 982 994 1111 1425
Vratimov Říční
711 712 837 857 858 889
Vratimov U Hráze
406 413 797 867 975
Vratimov U Nového lesa
108 148 168 172 865 898 992
Vratimov U Padolu
153 308 614 1037 1084 1112 1244
1253 1412
Vratimov U Potůčk
15
80
81
86
97
434 1075
1228

921

Vratimov U Rybníka
130 1267

654

Vratimov Vodárenská
75
93
141 328 334
439 964 1105 1226

336

344

Vratimov Výletní
304 313 314 351
715 716 815 816
Vratimov Zaryjská
122 129 163 169
1004 1073

426
866

713

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 Radniční náměstí
821 822 823 824
Vratimov Strmá
535 536 537
595 596 597
602 900 928

591
598
929

592
599
930

Vratimov U Mateřské školy
681 682 683 780 781
784 785 787 788 790
Vratimov Úzká
820 825 931

932

933

Volební okrsek č. 3 – Kulturní
dům, Frýdecká 1000, 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
2020
264

325

394

Vratimov
U Trati
Vratimovské
noviny
736 737 740 741 742 743 744
745 746 747 748 750 751 752
758 763 1217 1286 1298 1308 1391
Vratimov Výletní
125 400 427 995 1045

1171 1268

Vratimov J. Žemly
342 356 573 1205 1361
Vratimov K Sokolovně
183 189 420 893 1327

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

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

728

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

732

216 219
302 418
613 698
1200

733

220
588
699

Vratimov Na Podlesí
101 1181 1182 1195 1211 1220 1278
1279 1288 1290 1296 1313 1318 1336
1346 1352 1358 1362 1365 1369 1393
1402 1406 1415 1436
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

246
261
446
808

Vratimov Rodinná
143 210 213 215
839

273

Vratimov Sokolská
156 157 160 195
805 806 807 899
Vratimov Sumínova
731 918 919

247
274
447
809

310

322

197 222 290
1038 1102

Vratimov Školní
194 217 224 374
652 653 1229

456

457

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

248
275
448
810

212

1136

459

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

1151 1248
1307 1323
1373 1435
61
198
840
1097

235
552
559
870
877
908
1034
1110
1334

Vratimov Nová
486 487 488
493 494 495
500 501 502
507 508 513
1381

492
499
506
726

491
498
505
516

113
926
1137
1284

442
996
1221
1426

730
1096
1235
1427

Vratimov Sezonní
421 643
Vratimov Střední
976 997 1001 1003 1008 1010 1012
1023 1027 1062

828

490
497
504
515

455

Vratimov Severní
1177 1258 1273 1287 1294 1306 1310
1344 1350 1353 1357 1385 1409

Vratimov Na Zadkách
76
221 284 294 295 658
917 923 993 999 1176
489
496
503
514

454

460
540
547
1372

389 436
1301 1386

234
398
558
869
876
894
1021
1091
1320

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

453

Vratimov Řadová
1044 1046 1047 1048 1049 1050 1051
1052 1337

1392 1397

57
196
800
1082

Vratimov Osadnická
38
450 451 452
517 518 519 520

1421

Vratimov Horní
1149 1166 1184 1189 1196 1339
Vratimov Jižní
1251 1291 1316 1335 1378
Vratimov K Hájence
49
79
116 118 155
769 845 1104 1117 1198
Vratimov Karla Velčovského
53
78
303 414 885
1256 1263 1280 1281 1293
1324 1340 1347 1368 1370
Vratimov Na Podlesí
47
48
51
52
54
92
117 120 159 191
228 243 282 307 331
862 887 890 1071 1076
1150 1152 1153 1275
Vratimov Na Příčnici
71
85
89
96
187
236 237 254 259 260
553 554 555 556 557
616 657 720 760 868
871 872 873 874 875
878 879 880 881 882
909 957 961 985 989
1077 1078 1079 1080 1086
1118 1125 1159 1183 1238
1345 1400 1432 1437

1057 1058 1059 1064 1065 1066 1067
13
1068 1069 1398

Vratimov Obvodová
998 1011 1013 1015 1016 1017 1030
1032 1039 1040 1043 1053 1054 1055

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
271
276
422
979
1035 1130 1135
1199 1269 1297 1326 1329
1348 1374

288
1169
1330

Vratimov U Rozvodny
240 364 368 380 381 396
571 650 1317 1332 1351

415

Vratimov U Stadionu
466 467 468 470 471
476 477 478 479 480
483 484 1090 1285

474
481

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

162
670
1127
1207
1408

182
816
1138
1215
1428

158
572
1120
1206
1407

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 nejpozději 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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Hledáme
nového Berdycha
a Kvitovou
Tenisový oddíl TC Biocel
Vratimov pořádá nábor dětí
do tenisové přípravky
(pro děti narozené 2014,
2015, 2016)

ve čtvrtek 10. září
v 18 hodin v areálu
tenisových kurtů.
V případě nepříznivého
počasí proběhne nábor
v klubovně tenisového oddílu.
Trenéři TC Biocel Vratimov

září 2020

Velký úspěch malých tenistů
Když se daří, je sport zdrojem obrovské radosti. Tu si prožili dva mladí hráči
Tenisového klubu TC Biocel Vratimov,
kteří se vydali za horkého letního víkendu
13. a 14. června na jeden z největších turnajů baby tenistů (kategorie do 9 let) v Severomoravském tenisovém kraji – na oblastní
přebor jednotlivců pořádaný na kurtech Tenisového klubu DEZA Valašské Meziříčí.
Za kluky se přeboru zúčastnil Šimon Valkovič, za holky Nela Macura. Turnajové klání pro ně nebylo vůbec jednoduché, přesto
si oba vybojovali nakonec krásná 3. místa
a zajistili si tím přímý postup na mistrovství
ČR, které se bude konat ve dnech 19. až 21.
září v Rakovníku. Navíc si krom krásných
pohárů a diplomů přivezli umístění mezi
64 nejlepšími hráči ve své věkové kategorii
v ČR a v elitní trojce v rámci Severomoravského tenisového svazu.
Poděkování patří trenérům, rodičům
a všem, kdo stojí za takovým úspěchem.
A že jich je dost... Samotným hráčům přejeme pevné zdraví a hlavně – ať jim láska
ke sportu vydrží.
Jana Macura

Úspěšní baby tenisté Šimon Valkovič a Nela
Macura s cenami za bronzové umístění v oblastním přeboru jednotlivců.
Foto: Lenka Valkovičová

Tenisový turnaj Babolat tour 2020
Vratimovské kurty se staly v neděli
9. srpna již tradičně místem konání jednoho ze sedmi turnajů Babolat tour – 18. ročníku tenisového okruhu pro děti od 8 do
9 let. Turnaje se zúčastnilo 30 malých tenistů z celého Moravskoslezského kraje,
ale také z Polska.
Účastníci byli rozděleni do 10 skupin po
třech hráčích. Ve skupinách sehráli utkání
každý s každým do čtyř gamů a první dva
ze skupiny postoupili do hlavní soutěže,
která se pak již hrála klasickým „pavoukem“. Ostatní hráli v soutěži útěchy.
Děti i přes velké horko, které ten den panovalo, předvedly bojovné výkony a i přes

Zleva Filip Kupka, za ním trenér Roman Kupka,
Antonín Kopkáš, Stanislav Krejčí, Nela Macura, Ludmila Vášová a trenérka Jana Biolková.

Účastníci 18. ročníku tenisového okruhu pro děti od 8 do 9 let Babolat tour 2020.

mladý věk hráčů byl k vidění tenis na velmi dobré úrovni.
Vítězem turnaje se stal Dominik Klar
(SK Vitality Slezsko), který ve finále porazil Lukasze Buryho (TK Slavia Orlová),
na 3. místě se umístil Adam Bill (TK Slavia Orlová).
Našeho turnaje se zúčastnilo jen pět
vratimovských hráčů, což je na širokou
základnu, která ve Vratimově je, škoda.
Umístění: 16. Ludmila Vášová, 17. Nela
Macura, 20. Filip Kupka, 23. Stanislav
Krejčí, 24. Antonín Kopkáš.
Mgr. Jana Biolková
TC Biocel Vratimov

Foto: TC Biocel Vratimov

září 2020
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Umělá tráva hostila turnaj U12
Možná se rodí nová fotbalová tradice.
V sobotu 27. června se uskutečnil na vratimovské umělé trávě první ročník mládežnického turnaje věkové kategorie U12
(mladší žáci) v kopané. Vedle domácích se
zúčastnili borci z Poruby, Polanky, Třebovic a Staré Bělé.
Domácí hráči porazili na začátek turnaje
Porubu, v následujícím zápase prohráli po
vyrovnaném výkonu s Třebovicemi 1:0 gólem v závěru. Nejkrásnější utkání odehráli proti Polance, i když bohužel i v tomto
zápase dostali v nastaveném čase vyrovnávací branku a mač skončil remízou. V posledním utkání už naši chlapci nestačili na
Starou Bělou. V konečném hodnocení to
vyšlo na 4. místo.
„Za všechny trenéry mládežnických kategorií bychom chtěli poděkovat městu
Vratimovu za podporu turnaje, předsedovi
klubu za ceny pro všechny zúčastněné hráče, rodičům za fandění a samozřejmě všem
klukům za krásné dopoledne plné fotbalu. Doufáme, že nezůstane jen u prvního
ročníku a budeme se potkávat i v dalších
ročnících,“ prohlásili po ukončení turnaje
vratimovští trenéři mládeže.
Konečné pořadí: 1. Třebovice, 2. Polanka, 3. Stará Bělá, 4. Vratimov, 5. Poruba.
Nejlepší hráč: Marek Jarecký, Třebovi-

Vratimovské družstvo mladších žáků se svými trenéry.

ce, nejlepší střelec: Simon Filipský, Polanka, nejlepší brankář: Jakub Kavulok,
Vratimov.

Ceny předal místostarosta Vratimova
David Böhm.
David Huser, sekretář FC Vratimov

Malí fotbalisté ukončili „podivnou“ sezonu
„Rodinným“ zápasem vratimovských
kluků proti jejich tatínkům uzavřela v sobotu 27. června jarní část fotbalové sezony
2019/2020 mládežnická družstva fotbalového klubu FC Vratimov. Účastníci sportovního odpoledne se pak přesunuli do restaurace U Šodka, kde jim všem – mladým
hráčům, jejich trenérům a rodičům, kteří se

pravidelně účastní fotbalových akcí – poděkoval předseda klubu Tomáš Klejnot.
„Myslím, že pro všechny to byl příjemný závěr této podivné sezóny,“ zhodnotil
průběh slavnostního dne trenér dětí a mládeže Radim Pešek, který tráví svůj volný
čas na fotbalovém hřišti a věnuje se vratimovským fotbalovým nadějím s kolegy

O rychlé gólové akce před brankou rodičů nebyla nouze.
Foto: FC Vratimov

Pavlem Roščákem, Tomášem Hrdým, Petrem Kavulokem a Janem Mikšovičem.
„Za trenérský tým bych chtěl říct, že se
nám náš mládežnický fotbal povedlo vcelku slušně nastartovat a věřím, že se všichni
společně budeme nadále zlepšovat,“ podtrhl Radim Pešek.
(red)

Trenéři vratimovských fotbalových benjamínků. Zleva Jan Mikšovič, Radim Pešek, Pavel Roščák, Tomáš Hrdý a Petr Kavulok.
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BLAHOPŘEJEME
Dne 2. září 2020 oslaví své
90. narozeniny paní

Miloslava Kozová
Přejeme ti, babičko, hlavně pevné
zdravíčko, radost v mysli abys měla,
do sta let nám vydržela.
Přeje tvá milující rodina.

VZPOMÍNÁME
Dne 1. září 2020 si připomeneme
nedožitých 90 let
pana

Jiřího Budyše
a v srpnu uplynulo 23 let,
co nás opustil.

Zároveň by se 13. října 2020
dožila 85 let jeho manželka,
paní

Drahomíra Budyšová.
V březnu uplynulo 20 let od jejího úmrtí.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Synové Jiřík a Petr s rodinami.

Dne 27. srpna 2020 jsme si připomněli
10. výročí úmrtí
pana

Miroslava Pastrňáka.
S láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo ho miloval, vzpomíná dál.
Dne 23. září 2020 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí našeho
milovaného tatínka a dědečka pana

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

Dne 30. září 2020 vzpomeneme
5. výročí úmrtí paní

Elišky Šugarové.
Kdo jste ji znali, věnujte spolu
s námi tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkuje manžel s rodinou.

Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 21. září vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana

Antonína Kubiny.
Vzpomíná celá rodina.

Kronika města Vratimova, část 102, rok 1948
Nařízena ostražitost a bdělost. Akční výbor se scházel jednou
týdně, kde řešil důležité otázky, usměrňoval v duchu programu
KSČ mnohé záležitosti.
V obci, jakož i ve zdejším závodě nikde nedošlo k rušivým vlivům ze strany skrytých nepřátel.
Požár na statku – pachatelé „Rugesli“
Dne 1. května ve večerních hodinách vypukl požár na velkostatku Vítkovic. železáren (bývalý statek Sedlaříka) a za ohni padly

hospodářské budovy. Požár byl založen několika nezletilými mladíky od 16–18 roků, kteří utvořili spolek „Rugesli“ s úmyslem
mařiti, poškozovati a ničiti budování v naší vlasti.
Byli to tito nerozvážní mladíci: Slíva Josef, syn rolníka na Popinci, Gellnar Josef, syn adoptovaný zdejším přednostou pošty
Gellnarem Emilem, Ruta B, syn domkáře a hutníka, Jež Jan, syn
domkáře, všichni z Vratimova. Tito byli odsouzení do vězení na
5–10 r.
(pokračování příště)

září 2020
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KAM VE MĚSTĚ – ZÁŘÍ
Podmínky účasti na akcích se řídí aktuálními opatřeními Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
DATUM NÁZEV AKCE

ČAS

1. 9. Zakleté pírko
2. 9. Jedu v jedu

17:00
16:00

2. 9. Vernisáž výstavy Vratimov mýma očima

17:00

2. 9. Září po česku – 3Bobule
3. 9. Jedu v jedu

19:00
16:00

3. 9. Vratimov mýma očima

16:00

5. 9. Kino pod širákem – Okresní přebor

21:00

9. 9. Jedu v jedu

16:00

9. 9. Vratimov mýma očima

16:00

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

15. 9. Divadlo nadšených amatérů: A do pyžam!

19:00

16. 9. Jedu v jedu

16:00

16. 9. Vratimov mýma očima

16:00

16. 9. Září po česku – Tři bratři
17. 9. Jedu v jedu

17:00
16:00

17. 9. Vratimov mýma očima

16:00

17. 9. Arnošt Vašíček: České tajemno
Divadélko Ententýky: Myška Klárka
20. 9.
a veverka Terka ve školce
23. 9. Jedu v jedu

18:00

16:00

23. 9. Vratimov mýma očima

16:00

23. 9. Fotbal: FC Vratimov – Klimkovice
23. 9. Září po česku – Vlastníci
24. 9. Jedu v jedu

16:30
19:00
16:00

24. 9. Vratimov mýma očima

16:00

25. 9. Fotbal: FC Vratimov – Stará Bělá B
Září po česku – Povídání o pejskovi
26. 9.
a kočičce
26. 9. Fotbal: FC Vratimov – Pustkovec
26. 9. Fotbal: FC Vratimov – Smilovice
27. 9. Fotbal: FC Vratimov – Rychvald B
30. 9. Jedu v jedu

16:30

Kino Hvězda, pohádka na zahájení školního roku, KS Vratimov
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
DDM Vratimov, KS Vratimov
Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
DDM Vratimov, KS Vratimov
U Hospůdky Meteor pod fotbalovým hřištěm, komedie,
KS Vratimov, Kamil Hrabec (Hospůdka Meteor)
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
DDM Vratimov, KS Vratimov
Přípravka U11, městská soutěž, sk. B, městský stadion
Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
DDM Vratimov, KS Vratimov
Přípravka U9, městská soutěž, sk. A, městský stadion
Mladší žáci U13, městský přebor, sk. B, městský stadion
Muži A, 1. A třída MS kraje, sk. B, městský stadion
Muži B, městský přebor, sk. B, městský stadion
Kulturní dům Horní Datyně, divadelní komedie,
Region Slezská brána + KS Vratimov
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
DDM Vratimov, KS Vratimov
Kino Hvězda, hudební pohádka, KS Vratimov
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
DDM Vratimov, KS Vratimov
Kinosál Společenského domu, přednáška, KS Vratimov
Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti,
KS Vratimov
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
DDM Vratimov, KS Vratimov
Přípravka U11, městská soutěž, sk. B, městský stadion
Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
DDM Vratimov, KS Vratimov
Přípravka U9, městská soutěž, sk. A, městský stadion

10:00

Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov

10:00
16:00
10:30
16:00

30. 9. Vratimov mýma očima

16:00

30. 9. Září po česku – Chlap na střídačku

19:00

Mladší žáci U13, městský přebor, sk. B, městský stadion
Muži A, 1. A třída MS kraje, sk. B, městský stadion
Muži B, městský přebor, sk. B, městský stadion
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
DDM Vratimov, KS Vratimov
Kino Hvězda, komedie, KS Vratimov

9. 9. Fotbal: TC Vratimov – Stará Bělá B
9. 9. Září po česku – Příliš osobní známost
10. 9. Jedu v jedu

16:30
19:00
16:00

10. 9. Vratimov mýma očima

17:00

11. 9.
12. 9.
12. 9.
13. 9.

16:30
10:00
16:00
10:30

Fotbal: FC Vratimov – Rychvald
Fotbal: FC Vratimov – Petřvald na M.
Fotbal: FC Vratimov – Dobrá
Fotbal: FC Vratimov – Pustkovec

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

19:00

DIVADLO

SPORT

KINO

OSTATNÍ
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Bosu
ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬʹϮϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭ
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ

Tabata
ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬʹϮϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭ
ϭϴ͗ϯϬʹϭϵ͗ϯϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ

67ġ('$

Aerobic mix
ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬʹϮϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭ
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ

Tabata
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬʹϮϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭ
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭ͘ϬϬϬ<ēͬϭϲůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ

Hiit
ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬʹϮϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭ
ϭϳ͗ϯϬʹϭϴ͗ϯϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
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Představujeme městský úřad

Velkoobjemové kontejnery

Kriminalita se drží v mezích

Architektonická studie řešení okolí Společenského domu překvapí a zaujme

Náměstí, více zeleně i parkovacích míst
Překvapivá, ale také nápaditá, komplexní a zajímavá.
Asi takto by se dalo charakterizovat vizi řešení okolí Společenského domu, kterou prezentovali 14. září v salóncích
Společenského domu v rámci
veřejného projednávání zástupci renomované ostravské
architektonické kanceláře Projektstudio EUCZ. Zúčastnili se
starosta Martin Čech, místostarosta David Böhm, odpovědní
pracovníci městského úřadu
a téměř tři desítky obyvatel lokality a dalších zájemců.
Návrh řešení lokality u Společenského domu vznikl v návaznosti na výsledky ankety
mezi občany. Asi tou nejpřekvapivější věcí na studii je navrhovaný vznik náměstí v prostoru spojujícím radnici se
Společenským domem. Prostor
za Společenským domem, který je nyní vyasfaltován a slouží jako parkoviště a technická
plocha, by zezelenal, získal
dřeviny a parkovou úpravu
s příjezdovými cestičkami
a chodníky k panelovým do-

Prezentaci studie řešení okolí Společenského domu zahájil starosta Martin Čech.
Foto: KS

byla travnatá plocha rozdělena
dlažbou.
Důraz kladou ostravští architekti na ekologickou stránku
projektu. Přestože pro větší pocit bezpečí navrhují odstranit
veškeré keře, které vadí ve výhledu, snahou bude zachovat
co nejvíc stávajících vzrostlých stromů. „Celý prostor by
měl být řešen pro lidi, kteří
tady žijí,“ prohlásil architekt
David Kotek, jeden z autorů
studie, s tím, že dopravní pro-

mům. Místo mezi těmito domy
by rozdělily aleje, které by přinesly do života jejich obyvatel
více soukromí a intimity.
Parkoviště by se přesunula
na boky Společenského domu.
Díky uklizení kontejnerů na
odpad pod zem, přesměrování
a úpravám parkovacích ploch
by počet parkovacích míst
vzrostl. Stání by byla zpravidla zatravněná se vsakováním
vody, pouze pro suchý a bezpečný příchod k vozidlům by

POZVÁNKA

voz bude v lokalitě sice zachován, ale bude výrazně zpomalen a uklidněn. K tomu ostatně
přispěje i výstavba kruhového
objezdu na křižovatce ulic Frýdecké a Datyňské.
„Když jsem viděl tuto studii
poprvé, přiznám se, že mi vyrazila dech. Ale je to vlastně
přesně to, co jsme chtěli. Lidé
chtějí parkovat, ale chtějí také
zeleň. A chtějí žít v hezkém
a klidném prostředí,“ glosoval vizi architektů v úvodním
slově starosta Martin Čech.
„A nápad na vznik náměstí?
Město by konečně mělo opravdové centrum, kde by se odehrával veřejný život, pořádaly
se akce,“ poznamenal starosta.
Konkrétní vizualizace navrhovaného uspřádání lokality
u Společenského domu ostravská architektonická kancelář zatím odmítla zveřejnit.
„Projekt ještě není odevzdaný
a budou se zapracovávat podněty občanů,“ zdůvodnila architektka Projektstudia EUCZ
Eva Pastorková.
(red)

pro představitele zájmových spolků,
politických stran a organizací ve Vratimově

Vážení představitelé společenského života našeho města,
dovolte, abych vás a členy nebo zaměstnance
vašich organizací pozval na oslavy státního svátku České
republiky – Dne vzniku samostatného československého státu,
které se uskuteční:

v úterý 27. října 2020 v 11 hodin
u Památníku obětí I. světové války ve Vratimově (u Husova sboru).

Program:
• zahájení
• projev starosty
• vystoupení žáků Základní umělecké
školy Vratimov
• položení květin zástupců spolků,
společenských organizací
a politických stran ve městě
• zakončení hymnou
Bc. Martin Čech, starosta
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Představujeme Městský úřad Vratimov

Odbor investic a údržby obecního majetku
Odbor investic a údržby obecního majetku Městského úřadu ve Vratimově sídlí
v 1. patře vratimovské radnice a jeho chod
zajišťuje devět úředníků včetně asi dalších
čtyřiceti pracovníků na vedlejším pracovním poměru zajišťujících provoz jednotlivých budov, objektů či zařízení. Bližší
informace o jednotlivých pracovnících
a kontaktech najdete na webových stránkách města (www.vratimov.cz).
Samotný název odboru napovídá o jeho
hlavním poslání, tj. o údržbě majetku ve
vlastnictví města, který je také nutné rozšiřovat, upravovat, rozvíjet, kdy město na
základě zastupitelstvem schváleného rozpočtu také vyčleňuje finanční prostředky
na investiční akce – proto také odbor investic.
Pracovní náplň odboru investic a údržby obecního majetku se stejně jako u dalších odborů městského úřadu dělí na činnost samostatné působnosti (samosprávy)
a přenesené působnosti (výkon státní správy).
V oblasti samosprávy jde zejména
o tyto činnosti:
• Správa a údržba objektů ve vlastnictví
města: asi 100 bytových jednotek včetně
domů s pečovatelskou službou, školská
zařízení (ZŠ Datyňská 690 vč. alokovaného pracoviště v Horních Datyních; ZŠ
Vratimov, Masarykovo nám. 192; Mateřská škola vč. alokovaného pracoviště
v Horních Datyních; Dům dětí a mládeže), dvě hasičárny, nákupní středisko, hřbitov ve Vratimově a urnový háj
v Horních Datyních, dva kulturní domy,

dvě knihovny, prodejna Důlňák a další
drobné stavby či objekty.
• Správa a údržba sportovišť: fotbalové
hřiště vč. hřiště s umělým trávníkem 3.
generace, tělocvična v Horních Datyních, dětská hřiště a další sportoviště na
území města (celkem 10 dětských hřišť
a sportovišť).
• Provoz, správa a údržba městského koupaliště.
• Správa a údržba veřejných ploch: zpevněné plochy, odpočinková plocha vč.
fontány na Radničním náměstí.
• Správa a údržba pozemních komunikací:
chodníky, místní a účelové komunikace,
cyklostezky, zajištění zimní údržby. Vedení evidence pasportu místních komunikací a mostů.
• Správa inženýrských sítí: kanalizace
vč. čističky odpadních vod a čerpacích
stanic (část kanalizace je ve vlastnictví
SmVaK Ostrava, avšak kanalizace postavené v posledních letech z dotací jsou
ve vlastnictví města a správu zajišťuje
také dle smlouvy o provozování SmVaK
Ostrava), veřejné osvětlení, část vodovodů a plynovodů (provozuje SmVaK
a Innogy).
• V oblasti dopravy: zajištění dopravní obslužnosti na území města, tj. koordinace
s dopravci, resp. poskytovateli dopravní
obslužnosti, tj. statutární město Ostrava
a Moravskoslezský kraj.
• Administrace dotačních projektů a veřejných zakázek.
• Zajišťování agendy na úseku evidence
pozemků ve vlastnictví města Vratimova a jejich prodeje, nájmů, záborů.

• Součinnost a příprava podkladů pro stavební a dopravní komisi a bytovou komisi.
• Zajišťování přípravy investičních akcí
města od jejich záměru, studie, přes
zpracování projektové dokumentace po
samotnou realizaci.
• Vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví
města či dotčeným pozemkům.
• Příprava návrhu rozpočtu města v gesci
odboru.
V oblasti přenesené působnosti jde
zejména o tyto činnosti:
• Zajišťuje státní dozor nad místními
a účelovými komunikacemi. Vykonává
státní správu na úseku místních komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích (silniční
správní úřad).
• Zvláštní užívání komunikací.
• Uzavírky místních komunikací.
• Vykonává státní správu na úseku místních poplatků v souladu se zákonem
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
a státní správu na úseku daní v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Konkrétně zodpovídá
dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020
o místních poplatcích za správné stanovování poplatků, tj. poplatky za užívání
veřejného prostranství.
Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic
a údržby obecního majetku

Česká pošta mění otevírací dobu
V souvislosti s rozvojem nákazy covid-19 mění Česká pošta od 1. října otevírací dobu svých poboček.
Nová provozní doba pobočky Vratimov, Frýdecká 853/57:
pondělí

10:00–12:00

13:00–18:00

úterý

8:00–12:00

13:00–16:00

středa

10:00–12:00

13:00–18:00

čtvrtek

8:00–12:00

13:00–16:00

pátek

8:00–12:00

13:00–16:00

Více na https://www.ceskaposta.cz/oteviraci-doby-provozoven-2020.

MěÚ
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Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro podzim 2020
Vratimov
5. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
12. 10.
13. 10.

Kalendáře
pro seniory
Vážení spoluobčané, vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci ve
společnosti (covid-19) jsme, ačkoliv velmi
neradi, nuceni zrušit naši společnou akci
s vámi, a to Setkání zástupců města se starší
generací, konané každoročně v listopadu.
Přestože se setkání neuskuteční, rádi bychom seniorům nad 70 let předali kalendáře, které již máme připravené k předání.
Budeme rádi, když si kalendáře na příští
rok vyzvednete v tyto dny:

u kostela
Radniční náměstí
křižovatka ulice 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
14. 10.
15. 10.
16. 10.
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U Důlňáku u obchodu
U Důlňáku u obchodu
Kulturní dům Horní Datyně

• 3. listopadu v Kulturním domě
Horní Datyně v době od 9 do 16 h.,
• 4. a 5. listopadu v pokladně
Společenského domu Vratimov
od 8 do 17 h.

Sběr proběhne opět v době od 10 do 17 hodin. Upozorňujeme, že sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu neslouží k odkládání odpadu
vzniklého při podnikatelské činnosti!

RNDr. Ivana Hranická
odbor výstavby a životního prostředí

Budeme se těšit na setkání s vámi, jakmile to situace dovolí.
Bc. Martin Čech, starosta

Prvňáčky uvítali učitelé i představitelé města
Oči navrch hlavy a srdéčka naplněná hrdostí a očekáváním. Přes koronavirovou pandemii usedly děti 1. září opět do školních lavic. Mezi nimi i ty,
které překročily školní práh poprvé a v doprovodu rodičů se v novém prostředí
teprve rozkoukávaly. V „horní škole“ se jich letos začalo vzdělávat ve dvou
třídách 44, dalších 18 navštěvuje 1. třídu otevřenou v odloučeném pracovišti
školy v Horních Datyních. V „dolní škole“ se do první třídy zapsalo 19 dětí.
První školní den přišli spolu s třídními učitelkami a ředitelkami obou vratimovských základních škol Darjou Kuchařovou (ZŠ Datyňská) a Martinou Pelikánovou (ZŠ Masarykovo náměstí) uvítat prvňáčky čelní představitelé města
– starosta Martin Čech a místostarosta David Böhm. Padala hezká slova, nechyběly vzpomínky na vlastní školní léta a samozřejmě přání mnoha úspěchů
a samých jedniček.
Celkem se bude letos v obou vratimovských základních školách vzdělávat
750 dětí. Téměř 470 žáků bude navštěvovat Základní školu Datyňská, více než
280 Základní školu Masarykovo náměstí.
(red)

Na ZŠ Masarykovo náměstí nastoupilo do první třídy 19 dětí.

Oskarova prvouka, Matýskova matematika, Uvolňovací
cviky, Úkolníček... Náročné čtění pro prvňáčky. Foto: KS

V ZŠ Datyňská otevřeli letos hned tři první třídy pro celkem 62 dětí.
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Obce Slezské brány sjednotí rozvojové dokumenty
Dobrovolný 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 Regionu Slezská brána
na období 2021–2025, Komunikační strategie Regionu Slezská brána a jeho obcí
pro období 2021–2025 a Komunitní plán
rozvoje.
V rámci měst a obcí sdružených v DSO
dojde konečně ke sjednocení úrovně
rozvojových dokumentů, které umožní

lépe plánovat společný rozvoj a správně
identifikovat aktuální potřeby nejen sociálních služeb v jednotlivých obcích. To
pak umožní účinně naplánovat spolupráci obcí DSO nejen při zavádění nových
služeb, ale také při účelném, efektivním
a zároveň hospodárném využívání těch
dosavadních.
Aktivitami projektu bude rovněž možnost pořízení pasportů majetku měst
a obcí: pasportů veřejného osvětlení, hřbitovů, veřejné zeleně a mobiliářů. Tyto
odborné dokumenty budou praktickými
podklady pro správu majetku obcí, umožní rychlý přehled i snadnější plánování

oprav a údržby. Obce a města si v rámci
projektu pořídí mobilní rozhlas a modernizují obecní webové stránky.
Projekt přinese rovněž nemalou úsporu
finančních prostředků městských a obecních rozpočtů, neboť pořízení těchto dokumentů je hrazeno z dotačních fondů EU.
Doba realizace projektu je od 1. července 2020 do 30. června 2022.
Petr Baďura
předseda DSO Region Slezská brána

Záchranný prostředek na jezu byl znehodnocen
Když jde o život, musí žerty stranou.
A jak svědčí statistiky hasičů v oblasti záchrany tonoucích, na jezu na Ostravici na
hranici s Hrabovou, který je hojně využíván k rekreačním účelům, o život opravdu
jde.
I proto správce toku, státní podnik Povodí Odry, vybavil loni v říjnu stojan
s informační tabulí na levém břehu u jezu
záchrannými házecími prostředky pro
laickou pomoc lidem, kteří se dostali do
úzkých. Bohužel, při namátkové kontrole
letos v lednu bylo zjištěno, že záchranná
podkova byla ze stojanu odcizena. Dlouho
nevydržel ani další záchranný prostředek
osazený na stejném místě. Při další kontrole 20. srpna bylo zjištěno, že byl znehodnocen odcizením plovoucího lana. Bez
toho je prakticky nepoužitelný a záchranu
tonoucího v podstatě neumožňuje.

UZAVÍRKA
železničního přejezdu
Informujeme občany, že od 1. října od
6.00 hodin do 15. října do 18 hodin bude
pro dopravu uzavřen železniční přejezd
v ulici Výletní z důvodu opravy kolejového svršku.
Objízdná trasa za uzavřený železniční
přejezd bude vedena po ulici Nádražní,
silnici II/477 ul. Buničitá, silnici II/477
ul. Frýdecká na ulici Výletní a zpět.
Přístup pro cyklisty a pěší zůstane po
celou dobu uzavírky zachován.
Investorem opravy je Správa železniční dopravní cesty, která poskytne
v případě potřeby bližší informace.
Mgr. Daniela Mročková
odbor investic a údržby obecního majetku

Informační tabule se záchrannou podkovou za
jezu Hrabová.
Foto: Povodí Odry

„Přestože jako správce vodního toku nemáme zákonnou povinnost vybavovat vodní díla záchrannými prostředky, přistoupili
jsme k jejich opětovné instalaci, neboť je
nadále považujeme za důležité k záchraně
tonoucích osob. Nicméně pokud bychom
se nadále setkávali s opakovaným odcizováním těchto prostředků, budeme nuceni
od jejich dalšího obnovování ustoupit,“
napsal v dopise zaslaném mj. Městskému
úřadu ve Vratimově vedoucí provozního
odboru Povodí Odry Tomáš Skokan.
V dopise žádá občany, aby jakýkoliv
pokus o znehodnocení nebo odcizení záchranného prostředku hlásili neprodleně městské policii a na dispečink Povodí
Odry. Současně se obrací na město, aby
v rámci svých možností zajistilo alespoň
namátkovou kontrolu záchranného systému na jezu.
(red)

Hledáme zaměstnance na koupaliště
pro letní sezónu 2021
V současné době probíhá výstavba nové budovy koupaliště – jedné z nejvýznamnějších staveb ve Vratimově za poslední desítky let, na kterou se jistě spousta obyvatel těší.
Předpokládáme, že brány vratimovského koupaliště se pro veřejnost otevřou až
v druhé polovině června 2021.
S dostatečným předstihem proto město Vratimov hledá na vedlejší pracovní poměr
(DPP, příp. DPČ) zaměstnance na koupaliště pro letní sezónu 2021.
Město Vratimov nabízí obsazení těchto pracovních pozic:

 Plavčík s platnou licencí, tj. kvalifikací plavčík
(Podmínkou pro získání kvalifikace PLAVČÍK je autorizovaná zkouška PLAVČÍK.)
Podrobnější informace o kurzu a zkoušce plavčíka naleznete na: www.svca.cz

 Sezónní pracovnice na úklid
Bližší informace k oběma pracovním pozicím poskytne Pavlína Fiedorová
(MěÚ Vratimov) tel. 737 875 4685.

MěÚ
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Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení osmé, říjnové
V naší minulé virtuální vycházce jsme se zastavili u nádherného liliovníku tulipánokvětého za městským úřadem.
Bylo by nespravedlivé nenavštívit a neseznámit se s dřevinou jemu příbuznou, protože
i ona je keřem či stromem velmi dekorativním.
Mnozí si možná pamatují na
vysoký rozložitý topol, který
svou výškou převyšoval budovu nákupního střediska v centru Vratimova. Topoly jsou
dřeviny rychle rostoucí, avšak
krátkověké, s měkkým dřevem
a snadno lámavými větvemi.
A tak s přibývajícími léty díky
svému stáří topol začal ohrožovat okolí. Ačkoliv představoval
nepřehlédnutelnou dominantu,
musel být z bezpečnostních
důvodů odstraněn. Místo něj
byla na trávník ke vchodu do
nákupního střediska vysazena
nová mladá dřevina, stejně jako
již zmiňovaný liliovník patřící
do čeledi Magnoliaceae, která
je poeticky nazývána „oslnivě
kvetoucí kráskou jarních dnů“.
Její správné české jméno je šácholan, latinské Magnolia, proto často bývá spíše používáno
počeštěné magnolie.
Nejimpozantnější bývá při
kvetení, čili na jaře, ale určitě
není na škodu si přicházející
občas ponuré a smutné podzimní dny zpříjemnit vidinou
toho, jaká krása nás očekává
po přehoupnutí roku do nového jara. Seznamte se, prosím…

Květ a listy šácholanu.

Magnolie neboli šácholan před nákupním střediskem.

se šácholanem neboli magnolií.
Jedná se totiž o dřevinu nejen
nádhernou, ale i historicky zajímavou. Předkové dnešních
šácholanů byli totiž současníky dinosaurů! Fosilní nálezy
naznačují, že první kvetoucí
rostliny příbuzné šácholanům
se vyvinuly někdy v raném období druhohorní křídy, zkameněliny těchto rostlin jsou 132
milionů let staré. Když v roce
1984 objevili archeologové
fosilii se zachovalými listy,
plody a květy, pojmenovali ji
Archaenthus – v překladu první
květina. Šácholany tedy patří
mezi nejstarší kvetoucí rostliny
na naší planetě! Kdo by si chtěl
za touto zkamenělou květinou
zajet, musel by se vydat do flo-

Foto: MěÚ

Foto: MěÚ

ridského muzea, v jehož sbírkách paleobotanické kolekce
se tyto fosilie nachází. O tom,
že se jedná o opravdu prastarý
rod, svědčí i to, že květy šácholanů jsou uzpůsobeny k opylování brouky, jejich pestíky
jsou na rozdíl od jiných rostlin
tuhé, aby je brouci nepoškodili.
V době dinosaurů totiž ještě neexistovaly včely, naši současní
pečliví opylovači. Tato památka na prehistorické opylování
zůstává šácholanům dodnes, na
druhé straně jsou tyto rostliny
vůči broukům jako škůdcům
velmi odolné. Zajímavostí je
také to, že opadavé šácholany
vytvářejí na holých větévkách
nejdříve květy a pak až listy.
U vývojově mladších dřevin je
to přesně naopak.
Ale vraťme se do současnosti.
Rod šácholan je rozsáhlý, čítá
asi 210 druhů rostlin. Odborné
latinské jméno dostal na počest
francouzského lékaře, botanika
a od roku 1696 také ředitele botanické zahrady v Montpellieru
– Pierra Magnola. Šácholany
jsou rozšířené v mírném až tropickém pásu Asie a Ameriky.
Vyskytují se od Číny a Himalájí po Japonsko a tropickou
jihovýchodní Asii, v Americe
ve východních oblastech USA,
v Mexiku, i v tropické Střední
a Jižní Americe. Avšak největší počet druhů jako divoké

rostliny roste v horských lesích
jihovýchodní a východní Asie.
Jako okrasné jsou pak s oblibou pěstovány po celém světě,
ve spoustě přenádherných vyšlechtěných kultivarů. Prvními
pěstiteli šácholanů byli zřejmě
Číňané, pro které je šácholan
symbolem ženské krásy, čistoty a sladkosti. Navíc znali
tajemství kůry šácholanů, které
jsou přisuzovány dezinfekční
účinky a po tisíce let je součástí tradiční čínské medicíny.
Moderní výzkumy se zabývají
i zkoumáním antibakteriálních a antivirových vlastností
šácholanů, využitelné hlavně v dentální hygieně proti
zubnímu kazu nebo při léčbě respiračních onemocnění.
Předmětem bádání jsou i v šácholanech objevené substance,
které dokáží způsobit destrukci
rakovinových buněk.
Největší ozdobou šácholanů
jsou bezesporu velké a výrazné květy, jednotlivě stavěné,
tulipánovitého tvaru, které
rozvinou svou krásu ještě před
vyrašením prvních listů. Jejich barva bývá bílá, růžová,
nachová, absence listů dodává
keři či stromu jemný pohádkový vzhled s orientálním nádechem. Po odkvětu přichází na
scénu typické kožovité oválné
lehce zašpičatělé listy, které
díky své velikosti a sytě zelené
barvě jsou také velmi zdobné.
Dozrávající semena šácholanů
jsou obalena jasně červeným,
oranžovým nebo růžovým míškem, po otevření plodů visí na
pružných vláknech a čekají na
šíření ptáky, případně drobnými hlodavci. Po opadu listů se
objevují pupeny, které atraktivní vzhled dostávají zejména zimním ojíněním a trpělivě
čekají na jaro, aby opět mohly
rozehrát symfonii nadpozemsky něžné krásy a úžasu nového zrození. Ať už tuto dřevinu
nazveme šácholanem nebo
magnolií, její květy patří jednoznačně k těm nejpůvabnějším.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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Střípky z Datyňského krmáše
V sobotu 29. srpna se konal tradiční Datyňský krmáš, který se
letos nesl v duchu vzpomínky na zakladatele této akce – Jendy
Sládka, jenž by se v tomto roce dožil 75 let.
Akci spolupořádaly datyňské spolky – Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz, Klub českých turistů a Tělovýchovná jednota.
Jak vše probíhalo, si můžeme připomenout na fotografiích.
Bc. Martin Čech

SDH – Den otevřených dveří hasičské zbrojnice.
KČT – Den otevřeného mlýnku.

TJ – Sportovní odpoledne pro děti na hřišti.

ČZS – Zahrádkářská výstava v kulturním domě.

Zahrádkáři vystavovali v rámci Datyňského krmáše
Byliny a léčivé rostliny – takové bylo hlavní téma tradiční
výstavy Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Horní Datyně, která se uskutečnila ve dnech 29. a 30. srpna
v Kulturním domě v Horních Datyních v rámci druhého ročníku Datyňského krmáše. Členové organizace tak zařadili mezi
obvyklé exponáty přes 300 zástupců z této kategorie, mezi nimi
například kolekce bazalek, máty, saturejek, šalvějí a dalších
šlechtěných druhů a odrůd bylinek vytvořených pro malopěstitele. K vidění byly i takzvané perspektivní rostliny v potravinářství, nechyběly dřeviny ceněné pro své léčivé účinky, volně
rostoucí druhy bylin byly k vidění v herbářové podobě. Výstavu
doplňovaly tradiční druhy květin, které pěstovaly naše babičky,

květinové vazby, zajímavá byla expozice babiččiny a dědečkovy zahrádky. K úspěchu výstavy přispěla přehlídka zeleninových výpěstků zahrádkářů ze Šenova, rukodělné práce členek
Svazu tělesně postižených z Vratimova, Jany a Petry Slívových
z Datyň, soukromá včelařská sbírka Mariána Grobaře či venkovní prodej zboží ze zahradnictví manželů Haškových.
Veškeré prostory byly v rámci koronavirové prevence desinfikovány místními dobrovolnými hasiči. Výbor ČZS děkuje
všem, kteří napomohli k zdárnému průběhu výstavy a přispěli
k hezkému zážitku pro veřejnost v rámci Datyňského krmáše.
Vladimíra Červová
předsedkyně ZO ČZS Horní Datyně

říjen 2020
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Z hlediska kriminality se Vratimov
neodlišuje od zbytku kraje
Bezpečnostní situace na území spadajícím pod obvodní oddělení Policie ČR
Vratimov se nijak nevymyká bezpečnostní situaci na území celého Moravskoslezského kraje. Elitní vyšetřovatelé a specialisté na vraždy z oblíbených televizních
seriálů by se tu sice ukousali nudou, neznamená to však, že by se člověk neměl
mít na pozoru.
„Stejně jako v celé Ostravě, potažmo
v Moravskoslezském kraji, také na území
spadajícím pod obvodní oddělení Policie
ČR Vratimov evidujeme určitou kriminalitu. Není však ničím výjimečná či neobvyklá,“ upřesňuje por. Mgr. Soňa Štětínská z oddělení tisku Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje, která
poskytla Vratimovským novinám statistiku vývoje kriminality v prvním pololetí 2020 na katastru Vratimova a Horních
Datyň, Václavovic, Šenova, Ostravy-Hrabové a Ostravy-Kunčic, tedy území, které
spadá pod vratimovské obvodní oddělení
Policie ČR.
„Za prvních šest měsíců letošního roku
zde policisté evidovali celkem 110 trestných činů, z nichž 62 objasnili. Nenalezneme však mezi nimi žádnou závažnou
trestnou činnost typu vražd či loupeží,
došlo pouze k pár případům ublížení na
zdraví. Polovinu, 54 skutků, tvořily majetkové delikty – například krádeže vloupáním do objektů, krádeže věcí z aut či
součástek vozidel, objevily se také krádeže v bytech. Spektrum další zaznamenané
trestné činnosti je pestré, vždy se ale jedná
o pár případů. Zmínit lze zanedbání povinné výživy, zpronevěry nebo podvody.

Sídlo vratimovského obvodního oddělení Policie ČR.

Počet skutků ani jejich početní zastoupení
není nijak odlišné ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku,“ informuje Soňa
Štětínská.
„Co se týká situace v silničním provozu, stejně jako celá Ostrava je i území
spadající pod obvodní oddělení Policie
ČR Vratimov spojené s určitou intenzitou
dopravy, a tedy i nehodovosti. Ani v této
oblasti ale nelze hovořit o žádné zásadní
odlišnosti nebo mimořádnosti. Za prvních
šest měsíců tohoto roku zaznamenali policisté na území obvodního oddělení Policie ČR Vratimov 52 dopravních nehod,
při kterých nikdo nezemřel ani nebyl těžce zraněn. Lehce zraněno bylo sedm osob.

Nejčastější trestné činy na území OOP Vratimov
v době od 1. 1. do 30. 6. 2020

Foto: KS

Řidiči motorových vozidel zavinili 28 nehod, nemotorových vozidel sedm nehod.
Nezaznamenali jsme střet s chodcem, ve
statistikách je však několik srážek s lesní zvěří,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
k dopravní situaci na území spadající pod
vratimovské obvodní oddělení Policie ČR.
Závěrem malá výzva. Ačkoliv město
Vratimov nepatří v rámci okresu Ostrava-město k oblastem postiženým kriminalitou, i tady je třeba mít se na pozoru. Platí
to zejména o starších občanech, kteří patří
k nejvíce ohroženým skupinám osob zejména v souvislosti s majetkovou trestnou
činností.
(red)

Podíl jednotlivých druhů kriminality na území OOP
Vratimov za 1. pololetí 2020
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Obhájili prvenství v bowlingovém turnaji seniorů
V Restauraci U Toma na
Olešné se uskutečnil 2. ročník
bowlingového turnaje O putovní pohár starosty Paskova,
v němž soutěžily osmičlenné
seniorské týmy z Vratimova,
Paskova, Oprechtic a Řepišť.
Celkovou organizaci zabezpečilo město Paskov, které opět
využilo ke krytí části nákladů
dotaci Moravskoslezského kraje. Ta pomohla částečně uhradit náklady na pronájem bowlingových drah, putovní pohár
pro vítězné družstvo a medaile
pro nejlepší jednotlivce. Další
odměny pro vítězné družstvo
a nejlepší hráče poskytly města Vratimov a Paskov a obec
Řepiště. Stejně jako loni tedy
každý soutěžící dostal za svou
snahu malou odměnu.
Po roce opět přesvědčivě
zvítězilo družstvo Vratimova (1796 bodů) před seniory
z Paskova (1355 bodů), Řepišť (1190 bodů) a Oprechtic
(923 bodů). Dominance vratimovských seniorů potvrzují
i výsledky soutěže jednotlivců. V kategorii mužů se všech

pět Vratimováků umístilo do
7. místa. Stupně vítězů kopírují minulý rok: 1. Mintěl (285
bodů), 2. Böhm (251 bodů),
3. Spáčil (245 bodů). V kategorii žen obsadily naše soutěžící tři z prvních 4 míst.
1. Huppertová (Vratimov,
205 bodů, 2. Valgová (Řepiště,
192 bodů), 3. Matušková (Vratimov, 190 bodů).
Gratuluji všem našim občanům za kvalitní sportovní
výkony a reprezentaci svého
města.
Dále bych chtěl poděkovat
Ing. Miroslavu Lyskovi za
uspořádání této, doufám již
tradiční akce. Další poděkování směřuje na Region Slezská brána, město Paskov, obec
Řepiště, Dům dětí a mládeže
Vratimov a Moravskoslezský
kraj za organizační a finanční
podporu turnaje.
Bc. David Böhm
místostarosta

Vítězné vratimovské družstvo.

Foto: Ing. Miroslav Lysek

Vzpomínka na Jana Sládka, turistu, kamaráda a dobrého člověka
Normálně bychom v těchto dnech slavili s Janem Sládkem, dlouholetým předsedou odboru Klubu českých turistů Slezská
brána v Horních Datyních, jeho kulaté 75.
narozeniny. Bohužel, osud tomu chtěl jinak. Po těžké nemoci, se kterou dlouho
bojoval, odešel letos v únoru na svoji poslední výpravu, z níž není návratu.
Kdo byl Jan Sládek? Narodil se 26.
září 1945 v Horních Datyních. Vyučil se
zámečníkem, ukončil strojní průmyslovku a následně vystudoval Filozofickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a získal magisterský titul, aby se mohl
věnovat své práci učitele a vychovatele na
odborném učilišti Nové huti. Už od mládí
jej lákalo dobrodružství poznávání a záhy
se stal nadšeným organizátorem pobytu
v přírodě v rámci různých forem turistiky,
od té pěší, vodácké, cyklo po zimní táboření. Po obnovení Klubu českých turistů
v roce 1990 se zapojil se sobě vlastní energií do jeho činnosti. Hornodatyňský odbor
turistiky se stal řádným členem KČT oblasti Beskydy, sám Jan Sládek byl zvolen
místopředsedou moravskoslezské oblasti
KČT a předsedou její programové rady,
pracoval v sekci historie, vytvořil oblastní

síň slávy a od roku 2013 se stal předsedou
celostátní Rady Síně slávy české turistiky.
Mimořádná byla jeho badatelská činnost při pátrání po kořenech moravskoslezské a především beskydské turistiky.
Spolupracoval s místními muzei, publikoval, podílel se na knižních publikacích

Jan Sládek (vpravo) se současným předsedou
KČT Horní Datyně Janem Tlolkou při vyhodnocování akce Novoroční čtyřlístek 2019.
Foto: KS

a spoluorganizoval řadu výstav. Na jeho
popud se začala pořádat turistická setkání
na historicky zajímavých místech, vznikly
a byly odhaleny pamětní desky činovníků,

kteří se zasloužili o výstavbu turistických
chat, rozvoj značení, řízení turistiky a její
popularizaci mezi mládeží. A byl také
jedním ze zakladatelů Novoročního čtyřlístku, dnes již tradiční charitativní akce
KČT, jejímž cílem je podpora výstavby
turistických tras a zázemí pro tělesně postižené.
Za svoji činnost byl Jan Sládek oceněn
vysokými klubovými vyznamenáními –
Čestným odznakem Vojty Náprstka a medailí Vratislava Pasovského.
„Odešel velký turista, beskydský vlastenec, nejlepší znalec historie turistiky
ve Slezských i Moravskoslezských Beskydech a ochránce tradic beskydských
turistických chat. Odešel v něm člověk
s velkou silou, vytrvalostí a vůlí dojít vždy
k cíli, které dal beze zbytku do služeb
ostatním turistům,“ zavzpomínal na Jana
Sládka jeho dlouholetý přítel, čestný předseda KČT Jan Havelka. My víme, že jsme
ztratili skvělého kamaráda, charismatického a obětavého lídra, významného občana
našeho města a především dobrého člověka, na kterého budeme navždy vzpomínat.
Aleš Šklář
odbor KČT Slezská brána Horní Datyně

říjen 2020

Zážitky pro seniory připravil
Dům dětí a mládeže
Za všechny členy vratimovského Spolku seniorů chci poděkovat
za práci, kterou pro nás, pro seniory, vykonává Dům dětí a mládeže
(DDM).
Dne 26. srpna uspořádal DDM na svém hřišti pro seniory zábavu
s názvem Mezigenerační piknik. Pohoštění bylo zajištěno a i my,
seniorky, jsme přinesly pár dobrot. Vyzkoušeli jsme si různé hry
a nakonec nám zahrála a zazpívala country kapela. Úžasné odpoledne!
Ve dnech 20. a 27. srpna uspořádal DDM pro seniory dva zájezdy na Lysou horu. Počasí bylo chladné, ale viditelnost nádherná!
V sobotu 29. srpna se uskutečnil jednodenní zájezd s názvem Hůl
je cool – ve zdravém těle zdravý duch. Instruktorka Mirka nám zapůjčila trekkingové hole, s nimiž jsme se vydali na šestikilometrový
pochod do Dolního Sklenova, části obce Hukvaldy.
Ve dnech 1. a 3. září začal nový Kurz severské chůze pro seniory.
Opět si můžeme půjčit hole a jít svižně do toho! Jsou to úžasné věci!
Ve čtvrtek 3. září jsme se zúčastnili 2. ročníku bowlingového
turnaje O putovní pohár starosty Paskova, který se koná v Olešné
a který pořádá Region Slezská brána za podpory mj. města Vratimova.
Díky DDM nás čekají ještě další akce.
Za Spolek seniorů Vratimov
Anna Huppertová, předsedkyně

Městská knihovna Vratimov
5.–9. října: Týden knihoven
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VRATIMOV

Výstavy a výstavky
• Výstava Miroslav Lysek – Voda Beskyd. Fotografie možno
zhlédnout do 15. října.
• Podzimní výstavka dětských knih
Čteme s nečtenáři (pro děti od 4 let)
• 6. října od 16.30 hodin
Setkání maminek – S knížkou do života
• 2. října od 10.00 hodin
Akce pro mateřskou školu
• 8. října Poledníček (podzimní čtení)
Akce pro základní školy
• setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou
Znáte pohádky Boženy Němcové?
Zábavná soutěž v knihovně k výročí Boženy Němcové. Po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna.
Upozorňujeme čtenáře, že Noc s Andersenem, která se měla
konat 9. října, se ruší.

Místní knihovna Horní Datyně
Pondělí 7. října: Týden knihoven
Výstava
• Výstava v chodbičce knihovny Konec války – 75 let od osvobození Horních Datyň
Znáte pohádky Boženy Němcové?
Zábavná soutěž v knihovně k výročí Boženy Němcové. Po vyplnění malého testíku čeká soutěžícího drobná odměna.
Pokud vás zajímá, jak pokračuje výstavba nové knihovny, sledujte naši webovou stránku a facebook.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Akce Domu dětí a mládeže
Do Beskydského nebe
Projekt Bejvávalo, aneb putování za místy našeho mládí pokračuje další exkurzí Beskydské
nebe. Ve středu 7. října vás vezmeme do areálu skokanských
můstků Horečky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Průvodce vám
poví o životě v korunách stromů, můžete si projít naučnou
stezku Beskydské nebe. Na zpáteční cestě se uskuteční exkurze ve výrobně cukrovinek Marlenka spojená s ochutnávkou.
Na exkurzi je potřeba mít roušku.
Připomínáme, že uvítáme vaše podněty a staré fotografie
z navštívených míst do projektové kroniky.
Projekt pro seniory Bejvávalo finančně podpořil Moravskoslezský kraj z programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 a město Vratimov a je určen
věkové skupině 60+.

Pečení kváskového chleba
V sobotu 10. října připravujeme pro dospěláky akci Pečení kváskového chleba. Co se naučíte? Že kváskové pečení je
velmi snadné – žádné úmorné hnětení a ladění těsta. Péct budeme domácí celožitný a pšenično-žitný kváskový chleba (3x
prokvašený) a kváskové sladké snídaňové pečivo, vyzkoušíme
si jednoduché pečení v troubě a připravíme zdravou pomazánku k chlebu. Domů si odnesete vlastnoručně upečený kváskový chleba a sladké kváskové pečivo.
Akce je součástí projektu Šablony II. pro Dům dětí a mládeže Vratimov a je spolufinancována Evropskou unií.
Bližší informace: m.macurova@ddmvratimov.cz nebo v recepci DDM Vratimov, nejpozději však do 5. 10. 2020.

Bludičky
Na sobotu 17. října připravuje DDM Vratimov ve spolupráci s Mateřskou školou Vratimov pro děti již jedenáctý ročník
Bludiček. Start na zahradě MŠ Vratimov od 17:00 do 17:30
hodin. Děti budou plnit bludičkovské úkoly a po setmění se
společně lampionovým průvodem přesunou na zahradu Sokolovny, kde bude připraven táborák, na němž si účastníci mohou
opéct vlastní buřty. V Domečku budou dětem předány drobné
dárky.
Bližší informace: Klára Pastorková, tel 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Příměstský tábor Podzimky
A máme tady opět prázdniny. Na 29.–30. října chystáme
příměstský tábor Podzimky. Společně navštívíme Hop Jump
v Ostravě. V Domečku bude připravena spousta her, zábavy
a výtvarné činnosti, jako např. dekorování penálu, povlaku na
polštář nebo tašky dle vlastní fantazie.
Příměstský tábor je částečně hrazen z operačního programu
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU.
Bližší informace: Věra Pacíková, tel. 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.
Renáta Böhmová
Dům dětí a mládeže Vratimov
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Prázdninové příměstské tábory v DDM Vratimov
Prázdninový provoz Domu
dětí a mládeže byl až do poslední chvíle nejistý. Povolí ministerstva zdravotnictví a školství
konání příměstských táborů?
Nakonec to klaplo a v Domečku proběhlo 11 příměstských
táborů, kterých se zúčastnilo
přes 200 dětí.
Aby se snížilo riziko přenosu nákazy nemocí covid-19,
vypustili jsme letos výlety
a exkurze a připravili pro děti
program zejména v prostorách
Domu dětí a mládeže a na přilehlém hřišti, které bylo v době
konání táborů pro veřejnost
uzavřeno. Děti tak měly šanci
naučit se mnoho nových her
a dosyta si užít hraček a vybavení. Hitem letošního léta bylo
zdobení triček speciální metodou Flying colours, vytváření obrázků z barevného písku
a foukání obřích bublin. Na
každý turnus za dětmi navíc přišel jeden host – animátor, který

dětem program zpestřil nějakou
nevšední činností. A tak se děti
na Prázdninovém táboře Basta
učily akrobacii a žonglování,
Zvířátkový prázdninový tábor
besedoval s kynologem a Předškoláky navštívil klaun Hopsalín.
Příměstské tábory v DDM
Vratimov jsou finančně podpořeny z operačního programu
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU.
Poděkování myslivcům
Rádi bychom poděkovali
Mysliveckému sdružení Hubert
Vratimov za skvělou spolupráci. Vždy nám ochotně pro naši
činnost poskytnou mysliveckou
chatu Hubertka nebo svůj čas
pro besedování s dětmi. Milí
myslivci, pod vaší novou střechou je nám vždy dobře.
Za tým DDM Vratimov
Mgr. Lenka Havrdová,
projektová manažerka

Na prázdninovém táboře Basta se děti učily základům akrobacie a vyzkoušely si různé hry.

Hitem letošního léta bylo zdobení triček speciální metodou Flying colours

Účastníci prázdninových táborů s myslivci na myslivecké chatě Hubertka.
Foto: DDM Vratimov

říjen 2020

11

Vratimovské noviny

Letní herecká škola rozvíjí dětské osobnosti
Základní škola Masarykovo náměstí zahájila v minulém školním roce spolupráci
s uměleckou agenturou Ambrozia, která
nabízí od roku 2003 mladým lidem výuku divadelního, filmového a muzikálového herectví, tance a moderování. V rámci
této spolupráce umožňuje škola Ambrozii
konání týdenních vzdělávacích kurzů pro
děti z Vratimova a okolí, které organizačně
zajišťují vysokoškolsky vzdělaní pedagogové, zdravotníci a certifikovaní vedoucí.
Po odborné stránce na nich působí mnoho
profesionálních herců, režisérů, filmařů,
moderátorů, zpěváků a tanečníků.
Smyslem výuky na kurzech Ambrozie
není pouhé předání informačního minima
o umění. Lektoři se snaží ukázat dětem cestu k umění, vzbuzovat u nich zájem o další
umělecký rozvoj a budovat celkový pozitivní přístup člověka ke kultuře a umění.
To je důležité nejenom pro jednotlivce, ale
pro kulturní vývoj celé společnosti. Pouze
generace lidí, která si bude vážit kultury
a umění minulosti a současnosti, může napomoci k budování kultury budoucnosti.
Agentura také motivuje účastníky kurzu
k přihlášení na základní uměleckou školu
či jinou uměleckou instituci v místě jejich
bydliště a pokračování v uměleckém vzdělávání celoročně.
V rámci samotných kurzů se Ambrozia
snaží nabídnout žákům alternativu ke způsobu učení, na který jsou zvyklí z běžné
školy. Klíčový význam zde má, kromě interaktivní práce na projektech, neformální
uvolněná atmosféra, princip vzájemné úcty
a spolupráce. Lektoři berou své svěřence
jako spolupracovníky, se kterými realizují společný projekt. Mezi lektory a dětmi
funguje tykání a dobré vztahy často přetrvávají i mimo probíhající kurzy.
Letos se Letní herecká škola konala na ZŠ Masarykovo náměstí od 16. do

Účastníci Letní herecké školy na památečním snímku.

22. srpna. Zúčastnilo se jí celkem 42 dětí
z Ostravy, Frýdku-Místku a Vratimova.
Uskutečnilo se hned několik základních
vzdělávacích kurzů – muzikálový, herecký a filmový. Jako vždy se akce zúčastnila
i významná osobnost z oblasti naší kultury.
Letos se jednalo o herce, producenta, scénáristu a režiséra Tomáše Magnuska, který
předával dětem zkušenosti hlavně z oblasti
režie.
Během celé Letní herecké školy děti ve
škole také spaly, stravovaly se, hrály hry
na školním hřišti, společně s lektory grilovaly a zažívaly chvíle, na které se nezapomíná. Vyvrcholením kurzu bylo představení pro rodiče, které se uskutečnilo
v sobotu 22. srpna v prostorách školní tělocvičny. V jeho průběhu děti ukázaly, co
vše se během týdne naučily a nacvičily. Ať
už se jednalo o divadelní představení, pěvecké a taneční vystoupení v rámci soutěže Tvoje tvář má známý hlas nebo o krátký
film na dané téma. Jelikož jsem se tohoto

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

představení zúčastnila, mohu říct, že jsem
byla stejně jako v minulém školním roce
příjemně překvapená, co vše děti dokázaly
zvládnout a jak rozvinuly své dovednosti
a schopnosti.
Touto cestou bych ráda poděkovala
starostce TJ Sokol Iloně Spratkové, která
nám stejně jako v minulém školním roce
vyšla vstříc a umožnila využití hygienického zařízení TJ Sokol pro účastníky kurzu.
Stejně tak děkuji Bc. Kateřině Hyršlové,
která měla Letní hereckou školu na starost.
Fotodokumentaci z akce lze najít na stránkách www.kronika.ambroziada.cz.
Jako ředitelka školy bych byla velmi
ráda, pokud by se tato akce konala na
naší škole také v průběhu příštích letních
prázdnin. Vidím v ní nejen smysluplné
trávení volného času žáků, ale především
rozvoj jejich potenciálu a kultivaci jejich
osobností.
Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

První školní den na ZŠ Datyňská
Prázdniny skončily a pro mnoho dětí a rodičů nastal přelomový okamžik –
zahájení povinné školní docházky. Pro všechny naše prvňáčky byl první školní
den dnem výjimečným a slavnostním. Na naši kmenovou školu ve Vratimově
v Datyňské ulici nastoupilo 1. 9. 2020 celkem 44 dětí do dvou prvních tříd.
Odloučené pracoviště v Horních Datyních začalo navštěvovat 18 dětí. Prvňáčci
poprvé usedli do školních lavic, dostali krásné nové učebnice a setkali se s novými kamarády. Děti ve vyzdobených třídách přivítaly jejich nové učitelky,
ředitelka Mgr. Darja Kuchařová, starosta Bc. Martin Čech a místostarosta Bc.
David Böhm. Všechny učitelky chtěly tento významný den dětem zpříjemnit
drobným doprovodným programem, dárečky a hlavně úsměvem na tváři. Malí
školáci si kromě jiného odnesli také upomínkový list a jistě i hezký a nezapomenutelný zážitek, na který budou vzpomínat celý život. Držíme všem prvňáčkům palce, ať na svůj první rok ve škole mají jen ty nejlepší vzpomínky.
Přejeme jim hodně štěstí a úspěšný školní rok 2020/2021.
Mgr. Darja Kuchařová
Prvňáčci v ZŠ Datyňská při slavnostním zahájení školního
ředitelka ZŠ Datyňská
roku 2020/2021.
Foto: KS
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„Horní“ škola pokračuje v modernizaci
V posledních letech na škole ZŠ Datyňská úspěšně pokračuje modernizace a inovace vnějších i vnitřních prostor. Vše je
koncipováno tak, aby se plnily požadavky
pro zkvalitnění služeb a podmínek života.
Naším dlouhodobým cílem je účelné naplňování moderních potřeb, které slouží
nejen k zajištění kvalitní výuky, ale i příjemnému pobytu ve školních prostorách.
Také letos probíhaly na ZŠ Datyňská
další stavební práce a vylepšující úpravy
realizovatelné i díky podpoře města Vratimova, které svými projekty přispívá ke
zvýšení kvality vzdělávání.
Došlo k rekonstrukci tělocvičny, ve které byla položena nová dřevěná podlaha
a instalováno nové sportovní vybavení.
V nově vybudovaném 4. patře je zavedena
klimatizace pro úpravu teploty vzduchu ve
třídách, v kabinetech, ve sborovně a v multifunkčním sále. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, budou vybaveny novou IT
a didaktickými pomůckami. Na odlouče-

Tělocvična s novou podlahou a novými prvky
vybavení zve k pohybu.

Opravená a modernizovaná bezbariérová toaleta v Horních Datyních. Foto: ZŠ Datyňská

V místnostech ve 4. patře školní budovy reguluje teplotu vzduchu klimatizace.

ném pracovišti v Horních Datyních jsou
opravena sociální zařízení s bezbariérovým WC. Bezbariérový je také nový vjezd
a vchod do školy.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří jsou
spjati s životem naší krásné školy. Děkuji
za pomoc při vytváření kvalitního provozního zázemí, za aktivní přístup při řešení
dalších prostor pro stále narůstající počet
žáků a za vstřícnou spolupráci.
Srdečně děkuji starostovi Bc. Martinu Čechovi, místostarostovi Bc. Davidu

Böhmovi, radním a zastupitelům města
Vratimova za spolufinancování a financování projektů, Městskému úřadu Vratimov, Mgr. Erice Herzové, Mgr. Ing.
Pavlovi Janků, Bc. Danielu Filipovi a Bc.
Beátě Petrové za perfektní vedení projektů
a organizaci výběrových řízení.
Těším se na další spolupráci s vedením
města a věřím, že i v budoucnu společně
navážeme na další projekty.
Mgr. Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ Datyňská

Sokol se vrací do formy
Začal nový školní rok a vratimovský Sokol se také vrátil ke své na půl roku přerušené činnosti. Budou opět
cvičit ženy, rodiče s dětmi a trénovat malí basketbalisté.
Na hodinách s cvičitelkou Lenkou se potkáte v pondělí
a čtvrtky v Dance fitness a v neděli při Body form. S tetou Irenou
každou středu ve cvičení pro rodiče a děti a s trenérkou Kleinovou
rovněž ve středu v basketbalu pro děti od 1. do 4. třídy. Přesný
časový rozvrh najdete na nástěnkách, webu či facebooku Sokola.
Také všechny ženy Sokol srdečně zve na cvičící sobotu 24. října
od 15:30.
Nebojte se, přijďte mezi nás, vždyť je starou pravdou, že pohyb
uzdravuje, vyplavuje endorfiny, které způsobují dobrou náladu
a jsou nazývány hormony štěstí. A kdo je šťasten, nemůže být nemocen.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Mgr. Irena Heinichová

Úspěšná žena
Spolek Rovnovážka realizuje projekt Úspěšná žena, který
pomáhá ženám pracovně růst, na druhé straně pomáhá zaměstnavatelům překonávat následky koronavirové krize.
Ženám nabízí zdarma vzdělávací workshopy na rozvoj sebevědomí, sebeprezentace na sociálních sítích, digitálních dovedností, posílení ženské krásy a mentoringový a koučovací
program.
Zaměstnavatelům nabízí možnost získat motivované zaměstnankyně, dotace na mzdové příspěvky, propagaci firmy
podporující rovné příležitosti a pomoc při zavádění práce
z domova a flexibilních úvazků. Projekt je financován z OP
Zaměstnanost. Více na www.uspesna-zena.cz.
Bc. Klára Tidrichová
Rovnovážka

Těšínské divadlo bude hrát Šumaře na střeše
Těšínské divadlo zahraje pro vratimovské předplatitele 13. října v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově legendární muzikál o síle tradic, lásky, rodinných vztahů a potřebě tolerance Šumař na střeše. Jako předloha k muzikálu, jehož premiéra se konala
v New Yorku v roce 1964, posloužily povídky židovského spisovatele Šoloma Alejchema. Začátek v 19 hodin.
(TD)
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Skvělé umístění na Ostravských sportovních hrách
Ostravské sportovní hry pořádalo v minulém školním roce
2019/2020 město Ostrava ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky vůbec poprvé. Do akce, která
měla trvat od loňského září do letošního května, se přihlásilo 54
škol s 6000 žáky. Cílem bylo zvednout děti od počítačů, mobilů
a tabletů a motivovat je ke sportování a zdravému pohybu. Akce
se zúčastnila také ZŠ Datyňská Vratimov.

rozpočtu 1,05 milionu korun. Ambasadory projektu byli florbalistka Michaela Kubečková, třetí na MS juniorek 2018, a český
rekordman v běhu na 100 m Zdeněk Stromšík. Deset nejúspěšnějších škol mělo být vyhlášeno v červnu.
Kvůli epidemii covid-19 se konala pouze část soutěží a vyhlášení proběhlo až v pondělí 7. září v rámci Čokoládové tretry na
ostravském Městském stadionu. ZŠ Dataňská se umístila na skvělém 8. místě. Všem žáků, kteří se soutěží zúčastnili, děkuji za reprezentaci školy.
Pro první pololetí tohoto školního roku Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy nevyhlásilo žádné soutěže. O možnosti
vyhlášení soutěží pro II. pololetí se bude podle aktuálního vývoje
pandemie covid-19 jednat.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Datyňská
1 ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba

Zástupci vratimovských žáků při slavnostním vyhlašování výsledků Ostravských sportovních her. Vlevo Mgr. Jana Biolková. Foto: ZŠ Datyňská

Soutěžilo se v 15 disciplínách ve čtyřech věkových kategoriích.
Školy získávaly body za výsledky svých družstev i za pořádání
obvodních a okresních kol. Přihlášená školská zařízení obdržela
pro své sportovce sadu rozlišovacích dresů určených k prezentaci
školy, každý zapojený žák dostal láhev s logem projektu.
Město Ostrava uvolnilo na Ostravské sportovní hry ze svého

142 bodů

2 ZŠ Klegova 27, Ostrava-Hrabůvka

95,5

3 ZŠ Ostrava – Bělský les, B. Dvorského 1

94

4 ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2

83

5 ZŠ Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609

82

6 ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040

64

7 ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A

61

8 ZŠ Datyňská 690, Vratimov

49

9 ZŠ Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382
ZŠ generála Zdeňka Škarvady,
10
Ostrava-Poruba

41
40

Vrchol tenisové sezony – klubový turnaj
Jako každoročně se na konci srpna konal klubový turnaj členů
tenisového oddílu TC Biocel Vratimov ve čtyřhře, a to opět s velkou účastí 14 párů. Hrací systém byl stejný jako v předchozích
letech: jednotlivé páry byly rozlosovány do skupin, z nichž dva
nejlepší páry postupovaly do hlavní soutěže a zbývající bojovaly
v soutěži útěchy.
Turnajové vítězství si vybojoval pár Libor Botur – Lukáš Botur,
když ve finálovém souboji porazili pár Hynek Daňa – Daniel Ožana. Třetí místo si odnesli loňští vítězové Roman Kupka – Markéta
Rájecká. Soutěž útěchy vyhrál pár Macura – Vrajík.
Pro zpestření turnaje zapůjčil oddíl přístroj na měření rychlosti
podání. Tuto soutěž bezkonkurenčně vyhrál Lukáš Botur s rychlostí servisu 181 km/hod.

Zástupci vítězných párů s cenami za umístění. Foto: TC Biocel Vratimov

Na vratimovských kurtech zuřily tvrdé tenisové boje.

Tak, jak byl výkon jednotlivých účastníků během turnaje bojovný, byl pak ve společenské části turnaje jejich přístup uvolněný a veselý. Už tradičně se vzpomínalo na předchozí ročníky
klubového turnaje a veselé historky spojené s jejich pořádáním,
a to včetně vzpomínek tenisové legendy vratimovského klubu Ladislava Šrubaře.
Turnaj splnil očekávané – užít si tenisový den a dále rozvíjet
soudržnost členů klubu.
Markéta Rájecká
TC Biocel Vratimov
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Běhy Jakubák a Zlatý podzim
V náhradním termínu za kovidový
14. duben se již 37. ročník Jakubova lesního běhu Důlňákem konal v úterý 23. června
v podvečer. Závod se běhá bez přerušení od
roku 1984. Starším závodem v kraji, o pouhý jeden ročník, je jen Běh na Lysou horu,
žádný jiný. Závod patří v regionu k nejoblíbenějším a podle běžců svou tratí i k nejhezčím. Na startu se sešlo 145 natěšených
vytrvalců, mužů i žen, od nejmladších až
po veterány, jen o tři méně proti loňskému
účastnickému rekordu. Mezi nimi tradičně
reprezentanti a reprezentantky ČR, mistryně a mistři republiky, potěšitelně také opět
Vratimovští, byť letos v menším počtu.
Žel, kvůli evropským opatřením proti novému typu koronaviru nemohli přijet Poláci a Slováci, dorazil pouze jeden Angličan.
Tak snad příště, protože náš závod mají
rádi.
V novém traťovém rekordu zvítězila
skvělá 18letá Karolína Sasynová z klubu
1. běžecký Jablunkov, mezi muži Jan Fousek z Maraton klubu Seitl Ostrava. Z Vratimovských byli nejlepší Aleš a Tomáš Janotovi a Renata Čerbáková s Lucií Polkovou.
Zajímavostí je, že držitelem traťového
rekordu mužů je z roku 2016 bratr Karolíny René Sasyn, tehdy také pouze 17letý.
A pohledem do starších výsledkových listin jsem zjistil, že před pár lety se závodu
několikrát velmi úspěšně zúčastnili i oba
rodiče Sasynovi. Vzácná běžecká rodina.
Výsledky a fotky ze závodu jsou na mkseitl.cz.
Silniční běh Zlatý podzim, jeho již
28. ročník pořádaný naším Běžeckým klubem Vratimov ve spolupráci s Kulturním
střediskem, proběhne v sobotu 24. října.
Závod dlouhý 10 km, který se ve Vratimově běhá od roku 1990, je přímou náhradou

Silniční běh Zlatý podzim 2019 – odstartováno!

Foto: BK a KS Vratimov

kdysi jednoho ze dvou největších běhů Moravy a Slezska, závodu Důl Paskov – Důl
Staříč – Důl Paskov, který zanikl v důsledku listopadových událostí v roce 1989. Až
o několik roků později vznikla Hornická
„10“ ve Frýdku-Místku, pořádaná TJ Slezan FM, která se díky podpoře města Frýdku-Místku, OKD a sponzorů stala jedním
z nej-běhů České republiky a i ona je v podstatě následníkem tohoto běhu. Protože má
v programu všechny dětské i dorostenecké
kategorie a doprovodný program s bohatou
tombolou pro děti i dospělé, vřele účast, zejména dětí, doporučuji.
Náš Zlatý podzim je zařazen do seriálu
Frýdecko-místeckého běžeckého poháru
a přesto, že trať je poměrně těžká a kopcovitá, patří mezi nejoblíbenější závody
severní Moravy. Skvělé zázemí mu každoročně vytvářejí pracovnice Kulturního
střediska. Stejně jako jarního "Jakubáku"

v Důlňáku se ho pravidelně zúčastňují
reprezentantky a reprezentanti, mistryně
a mistři republiky a nejlepší vytrvalci regionu, hlavně ale kondiční a rekreační sportovci, pro které je závod výzvou. Potěšitelná je každý rok vzrůstající účast místních.
Žel, jako nejmenší sportovní klub republiky, pouze dvoučlenný, nemáme sílu zorganizovat i dětské kategorie.
Start běhu Zlatý podzim s centrem ve
Společenském domě je v sobotu 24. října
v 10:30 hodin. Desetikilometrový okruh
vede ulicemi Popinecká, Husova, Zahradní, U Stadionu, Na Podlesí, Rakovecká, Na
Zadkách, Okrajová, Frýdecká, Pod Kovárnou a Výletní, kde je cíl. Propozice jsou
k zhlédnutí v termínovkách na běžeckých
webech, např. mkseitl.cz, behej.com, ceskybeh.cz apod.
Zdeněk Fejgl
Běžecký klub Vratimov

Silniční běh Zlatý podzim –
28. ročník
Termín: 24. října 2020
Start: 10:30 hodin, ulice Popinecká
Prezentace: od 9:00 ve Společenském domě Vratimov
Délka trasy: 10 km
Kategorie:
ženy: do 39 let včetně, od 40 let
muži: do 39 let, do 49 let, do 59
let, do 69 let včetně, od 70 let
nejlepší Vratimováci
Z Jakubova běhu Důlňákem. Vpředu vítězka kategorie žen Karolína Sasynová.

říjen 2020
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Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra
GAS Vratimov, jakožto zástupce jediného
ligového sportu v našem městě, bojuje ve
3. lize v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).
Vratimovští stolní tenisté během prázdnin nezaháleli a mimo pravidelných tréninků v herně na stadionu ve Vratimově
se zúčastnili i několika turnajů u nás, ale
i na Slovensku a v Maďarsku. Např. náš
Oldřich Vrtal vyhrál dobře obsazený veteránský turnaj v Bratislavě a společně se
Slovákem Gallusem vyhráli překvapivě
čtyřhru na prestižním mezinárodním turnaji Visegrádské čtyřky v maďarském Nádudvaru.
Vratimovská mládež ve složení Filip Zajíc, Marek Konrád, Adam Pravda, Tomáš
Kolpak a Filip Tichý zahájila 5. září svou
sezonu turnajem dětí a mládeže v nově
postavené hale stolního tenisu v Havířově. Tato hala je v současné době největší a nejmodernější hernou stolního tenisu
v České republice, a tak tam budeme často
s mládeží na turnaje zajíždět.
Pravidelné dlouhodobé soutěže stolních
tenistů pro sezonu 2020/21 začaly v druhém týdnu září a končit by měly v dubnu
2021. Tedy samozřejmě pokud to dovolí
pandemická situace.

Osm nejlepších hráčů Městského přeboru 3. třídy se utkalo ve Vratimově na turnaji TOP 8. Mezi
nimi i náš Lukáš Hrubý (čtvrtý zleva), který nakonec skončil na 5. místě.

Oddíl stolního tenisu bude mít
v mistrovských soutěžích celkem
těchto pět družstev:
TTC MG Odra GAS Vratimov A – 3.
liga, TTC MG Odra GAS Vratimov B –
Divize, TTC MG Odra GAS Vratimov
C – Městský přebor 1. třídy, TTC MG
Odra GAS Vratimov D – Městský
přebor 2. třídy, TTC MG Odra GAS
Vratimov E – Městský přebor 3. třídy.

Oddíl stolního tenisu TTC
MG Odra GAS Vratimov

hledá do svých řad
děti narozené v roce
2008 a mladší z Vratimova
a okolí.
Tréninky se konají
každé úterý a čtvrtek
od 15 do 17 hodin.
Podrobnosti na čísle
603 283 558.

Medailisté dvouhry z Nádudvaru. Zleva: stříbro Péter Klucsár (Budapešť), zlato Milan Zadubenec
(Bratislava), bronz István Gonczol (Debrecen) a Oldřich Vrtal (Vratimov).
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Ligová soutěž pro sezonu 2020/21 bude mít tyto účastníky:
1. TJ Sokol Zlín-Šarovy, 2. TTC Frýdlant, 3. TTC Siko Orlová, 4. TTC Ostrava-Poruba, 5. TJ Ostrava KST, 6. DDM Valašské Meziříčí, 7. SK Přerov, 8. TTC
Bolatice, 9. SK Svinov, 10. TTC MG Odra GAS Vratimov, 11. TJ Sokol Náklo
Litovel, 12. KST Hluk – Dolní Němčí, 13. TJ Odry, 14. KST Vsetín.
Bohuslav Kaloč
oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov
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VZPOMÍNÁME
Dne 11. října 2020 vzpomeneme
100. výročí narození paní

Vítězslavy Radové
z Horních Datyň.
S láskou vzpomíná
dcera a syn s rodinami.

Dne 5. října 2020 vzpomeneme
3. výročí úmrtí
paní

Jozefy Malíkové,

dne 8. února 2021 si připomeneme
9. výročí úmrtí pana

Jána Malíka.
S úctou vzpomínají dcery Jana,
Milena a Marie s rodinami.

Dne 30. října to bude rok, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka,
babička, paní

Libuše Harníková
a zároveň 2. listopadu vzpomeneme na
její nedožité 83. narozeniny.
S láskou vzpomíná celá rodina.

OZNAMUJEME
S bolestí v srdci oznamujeme všem
příbuzným a známým, že nás navždy
opustil náš drahý a milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček, tchán
a kamarád, pan

Ladislav Kolář
z Horních Datyň ve věku 92 let.
Jeho srdce dotlouklo 14. září 2020.
Zarmoucená rodina.

Dne 23. října 2020 vzpomeneme
nedožité 90. narozeniny naší maminky,
babičky a prababičky, paní

Radmily Ulmanové,
zároveň dne 18. prosince 2020 uctíme
5. smutné výročí jejího úmrtí.

Dne 16. září 2020 jsme vzpomněli
nedožité 94. narozeniny našeho tatínka,
dědečka a pradědečka, pana

Vojtěcha Ulmana,
zároveň dne 29. října 2020 vzpomeneme
smutné 51. výročí od jeho úmrtí.
Dcera Jana s celou rodinou.

Dne 15. října si připomeneme
5. výročí úmrtí
paní

Věry Štůskové.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 23. července 2020 uplynulo 5 let,
kdy nás opustila paní

Jindřiška Václavková
Zároveň 24. září 2020 jsme si
připomněli 85. výročí jejího narození.
S láskou a úctou vzpomínají rodiny
Čechova a Kyškova.

říjen 2020
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KAM VE MĚSTĚ – ŘÍJEN
Podmínky účasti na akcích se řídí aktuálními protiepidemiologickými opatřeními
DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS MÍSTO AKCE, POŘADATEL

1. 10. Jedu v jedu
1. 10. Vratimov mýma očima
2. 10. Fotbal, přípravka U9: Vratimov – Baník Ostrava
5. 10. Divadlo Bez zábradlí: Tři muži na špatné adrese
7. 10. Jedu v jedu
7. 10. Vratimov mýma očima
7. 10. Fotbal, přípravka U11: Vratimov – Slovan Ostrava
7. 10. Bourák
8. 10. Jedu v jedu
8. 10. Vratimov mýma očima
10. 10. Příběhy cvrčka a štěňátka
10. 10. Fotbal, mladší žáci U13: Vratimov – Vítkovice B
10. 10. Fotbal, muži A: Vratimov – Dolní Lutyně
14. 10. Jedu v jedu
14. 10. Vratimov mýma očima
14. 10. Havel
15. 10. Jedu v jedu
15. 10. Vratimov mýma očima
15. 10. Pár rad do začátku, jak si sestavit rodokmen
18. 10. Pohádka z Beskyd
20. 10. Drahé kameny – krásné i léčivé
21. 10. Jedu v jedu
21. 10. Vratimov mýma očima
21. 10. Ježek Sonic
22. 10. Jedu v jedu
22. 10. Vratimov mýma očima
23. 10. Fotbal, přípravka U9: Vratimov – Šenov
Fotbal, mladší žáci U13: Vratimov – MFK
24. 10.
Vítkovice

16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
16:30 Městský stadion, Městská soutěž, sk. A, FC Vratimov
19:00 Společenský dům, divadelní komedie, KS Vratimov
16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
16:30 Městský stadion, Městská soutěž, sk. B, FC Vratimov
19:00 Kino Hvězda, česká komedie, KS Vratimov
16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
10:00 Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší, KS Vratimov
10:00 Městský stadion, Městský přebor, sk. B, FC Vratimov
Městský stadion, 1. A třída Moravskoslezského kraje, sk. B,
15:00
FC Vratimov
16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
19:00 Kino Hvězda, drama, KS Vratimov
16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
18:00 Salónek Společenského domu, přednáška, KS Vratimov
Společenský dům, nedělní divadelní pohádka pro děti,
10:00
KS Vratimov
18:00 Vratimovská galerie, přednáška, KS Vratimov
16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
17:00 Kino Hvězda, rodinný film, KS Vratimov
16:00 Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
16:00
DDM Vratimov
16:30 Městský stadion, Městská soutěž, sk. A, FC Vratimov
10:00 Městský stadion, Městský přebor, sk. B, FC Vratimov

24. 10. Běžecký závod Zlatý podzim

10:30

24. 10. Fotbal, muži A: Vratimov – Hnojník

14:00

24. 10. Fitness sobota s Lenkou
25. 10. Fotbal, muži B: Vratimov – Lhotka
Pietní akt u příležitosti Dne vzniku samostatného
27. 10.
československého státu
28. 10. Fotbal, přípravka U11: Vratimov – Hlučín B
28. 10. Jedu v jedu

15:30
10:30

28. 10. Vratimov mýma očima

16:00

28. 10. Princezna zakletá v čase
29. 10. Jedu v jedu

17:00
16:00

29. 10. Vratimov mýma očima

16:00

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

11:00
16:30
16:00

Společenský dům, silniční běžecký závod, Běžecký klub
Vratimov
Městský stadion, 1. A třída Moravskoslezského kraje, sk. B,
FC Vratimov
Sokolovna, sportovní odpoledne, Sokol Vratimov
Městský stadion, Městský přebor, sk. B, FC Vratimov
Památník obětí I. světové války u Husova sboru, pietní akt,
město Vratimov
Městský stadion, Městská soutěž, sk. B, FC Vratimov
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
DDM Vratimov
Kino Hvězda, fantasy pohádka, KS Vratimov
Vratimovská galerie, přírodovědná výstava, KS Vratimov
Vestibul Společenského domu, výstava dětských kreseb,
DDM Vratimov
SPORT

KINO

OSTATNÍ
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VÝSTAVY
 Vratimovská galerie

Jedu v jedu
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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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Drahé kameny
– krásné i léčivé
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Frýdecká 1000/48 | tel. 595 700 750-4 |
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Představujeme městský úřad

Řešíme separovaný odpad

Kalendáře – změna termínu!

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

Poděkování
Dne 2. a 3. října 2020 proběhly volby do zastupitelstev
krajů a Senátu Parlamentu České republiky. V našem městě
se volilo do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Volby
bohužel poznamenala přísná hygienicko-epidemiologická
opatření. Proto byl jejich průběh složitý jak na přípravu, tak
i samotnou organizaci. Bylo nutno zajistit dostatek dezin-

Výsledky krajských voleb 2020 ve Vratimově v %
(ve srovnání s rokem 2016)
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(4,47 %) a Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 (3,71 %). Necelé
2 % hlasů získali Starostové pro kraj. Ostatní subjekty z celkem dvou
desítek volebních uskupení nezískaly ani jedno procento.
Podobně jako v kraji
Volby ve Vratimově do značné míry kopírovaly preference voličů
v ostatních moravskoslezských okresech. Také na krajské úrovni se vítězem voleb stalo hnutí ANO 2011 (30,24 % hlasů) před koalicí ODS
a TOP 09 (13,84 %) a piráty (11,86 %). Členy krajského zastupitelstva
se dále stali zástupci stran KDU-ČSL (9,57 %), SPD (7,68 %), ČSSD
(6,95 %) a KSČM (5,89 %).
(red)
fekčních prostředků a roušek, zorganizovat samotný volební akt tak,
aby byla dodržena všechna bezpečnostní opatření, a samozřejmě bylo
nutno zajistit i bezpečnost všech členů volebních komisí.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se v našem
městě na zdárném a bezpečném průběhu voleb podíleli. Zvláštní poděkování mi pak dovolte vyjádřit paní Aleně Knyblové, která měla
volby na starosti. Díky jejímu nasazení proběhl volební akt v klidu
a bez problému.
Bc. Martin Čech, starosta

Dobrovolní hasiči a služby opět v akci

Hasiči při komplexní dezinfekci zastávek. Foto: SDH

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

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

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

POZOR – změna termínu!

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

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

Kalendáře pro seniory až v prosinci

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

Bc. Martin Čech, starosta

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

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

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

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

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 11. listopadu 2020.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367
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Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení deváté, listopadové
Cílem naší dnešní procházky
nebudou dřeviny, žabky kuňky, korýši či jiná zvířena, ale
kytičky. Půjdeme pomalým vycházkovým krokem od budovy
městského úřadu podél cesty
Frýdecké až k obchodu Hruška
a povšimneme si, jak nám jeden z okrajů chodníku vykvetl.
Seznamte se, prosím… s trvalkovými pásy. Nebo chcete-li
trvalkovými záhony, v našem
případě trvalkovými štěrkovými záhony.
Štěrkové záhony jsou záležitostí poměrně mladou, moderní. Začaly se rozvíjet počátkem 21. století. Hlavním
důvodem jejich vzniku byla
snaha vytvořit spolehlivě rostoucí společenstvo vytrvalých
bylin, které snese suchá, osluněná, často i zaprášená stanoviště v extrémních podmínkách
města a dokáže nám tak svou,
v průběhu roku se měnící podmanivou krásou zpříjemnit
betonovoasfaltové
urbanistické prostředí. V posledních
letech bylo vytvořeno a v českých podmínkách odzkoušeno
několik desítek směsí rostlin
vhodných pro tyto účely. Některé dostaly krásná poetická
jména – např. Červánková prérie, Tanec trav či Stříbrné léto,
a neméně krásné jsou i jejich
výsadby. Nicméně nemusí se
použít již hotová směs, pokud
máte štěstí na šikovnou zahradní architektku, která sama složení kytiček vhodně navrhne,

I odkvetlé trvalky jsou dekorativní.

Bohatě kvetoucí kakosty v pozadí s kosatci.

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

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

Variace travin.

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

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

Slavnostní nástup před datyňskou hasičskou zbrojnicí.

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

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

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

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

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

Foto: SDH Horní Datyně

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Památeční snímek z tábora: Je tady fajn!

K oblíbeným atrakcím patří setkání s čtyřnohými přáteli člověka.

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

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

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

Městská

knihovna
VRATIMOV

Z činnosti Lego kroužků DDM.

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

Foto: archív DDM Vratimov

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

Městská knihovna Vratimov

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

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

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

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

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

Znalosti z německého jazyka si ověřil i učitel
Petr Mokroš.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

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

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

Aktuální ligová tabulka:

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

1. TTC SIKO Orlová

4

4

0

0

40:8

12

2. SK Přerov

3

3

0

0

30:7

9

3. TJ Ostrava KST

4

2

1

1

31:28

9

4. KST Vsetín

3

2

1

0

29:22

8

5. TTC Frýdlant

4

2

0

2

27:21

8

6. KST Hluk – Dolní Němčí

4

2

0

2

27:28

8

7. SK Svinov

4

2

0

2

27:31

8

8. DDM Valašské Meziříčí

3

2

0

1

26:19

7

9. TJ Sokol Šarovy Zlín

4

1

1

2

28:37

7

4

1

0

3

20:36

6

11. TJ Sokol Náklo Litovel

3

1

0

2

10:27

5

12. TTC Bolatice

3

0

1

2

13:29

4

13. TJ Odry

3

0

0

3

21:30

3

14. TTC Ostrava-Poruba

2

0

0

2

14:20

2

10.

TTC MG Odra GAS
Vratimov

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

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

NÁZEV AKCE

ČAS

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

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

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

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

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

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

SPORT

KINO

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

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

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

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

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

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

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

Františka Chuděje.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

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

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

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

Marie Pavlasové.
S láskou vzpomíná rodina.

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

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

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

Vánoční koncert
Gloria
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Představujeme městský úřad

Svozový kalendář 2021

„Domeček“ mění název

Seznámení s architektonickou studií Lokality kolem Společenského domu ve Vratimově

Komplexní řešení pro centrum města
Asi nejčastěji diskutovaným
vratimovským tématem posledních dnů je architektonická
studie řešení okolí Společenského domu. Ta se zabývá centrální částí města, jejíž řešení
je pro Vratimov dlouhodobou
prioritou. Jedná se o specifickou plochu, na níž se v těsném
sousedství dominantního kulturního stánku nachází bytová
zástavba panelových domů
a současně frekventovaná krajská silnice druhé třídy. Tím, že
se tato lokalita nachází v samém středu města, významně
ovlivňuje jeho ráz a kvalitu života jeho občanů.
Původně šlo o parkování
Původním podnětem k zadání architektonické studie byla
nutnost řešit otázku parkování.
Současný stav v centru není vyhovující a evidentně zde chybí
parkovací místa, ať už pro ob-

Centrum Vratimova podle architektonického návrhu, viděno z ptačí perspektivy.
Vizualizace: Projektstudio EUCZ

čany či návštěvníky Společenského domu. Jelikož se však
město snaží řešit věci koncepčně, nesoustředilo se pouze
na tuto jedinou věc, kterou se
ostatně zabývaly už i dřívější
studie. Tentokrát si dalo za cíl
vyřešit celé území mezi ulicemi

Výletní a Frýdeckou v podstatě
až po hranice pozemku bývalých „papíren“ za panelovými
domy. A to nejen z pohledu
parkování, ale také s ohledem
na zvelebení celého okolí a veřejného prostoru jako takového.
Záměrem je docílit, aby tato lo-

kalita byla příjemným místem
pro život, pro vzájemná setkávání a kulturní vyžití občanů.
Pro zpracování studie byla
oslovena renomovaná ostravská architektonická kancelář
Projektstudio EUCZ, kterou
vede Ing. arch. David Kotek.
Loni tato společnosti vyhrála
mj. v konkurenci 42 kanceláří
architektonickou soutěž na parkovací dům v Ostravě, navrhla
veřejný prostor v Ostravě před
kinem Luna či před ostravským
Hlavním nádražím. Smlouva
uzavřena s tímto subjektem
zněla na zpracování architektonické a dispoziční studie „Lokality kolem Společenského
domu ve Vratimově“.
Svůj názor řekli i občané
K realizaci tohoto projektu
město poprvé využilo také participace občanů prostřednictvím
pokračování na str. 6–7
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Sociálně-správní odbor
Činnost sociálně-správního odboru zajišťuje vedoucí odboru, šest samostatných
referentů, tři pečovatelky a dvě zaměstnankyně obslužného personálu. Vzhledem
k počtu zaměstnanců odboru nás najdete
ve všech patrech budovy úřadu i mimo něj
na adrese Frýdecká 205, kde sídlí Pečovatelská služba města Vratimova.
Pracovní náplň odboru je velmi rozmanitá a zahrnuje jak práci v terénu, tak administrativní činnosti.
Veškeré činnosti jsou vykonávané pro
občany Vratimova a Horních Datyň.
Pracovní náplň odboru zahrnuje jak výkon státní správy, tak samosprávy a lze ji
velmi zjednodušeně shrnout do následujících bodů:

-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
• Zajištění pečovatelské služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, což je terénní sociální služba
poskytovaná v domácnostech uživatelů
na území města. Pečovatelská služba
pomáhá uživatelům v nepříznivé sociální situaci žít plnohodnotný život s určitou mírou pomoci a podpory v soběstačnosti, při každodenním zvládání péče
o vlastní osobu nebo pomoci při zajišťování chodu domácnosti tak, aby mohli
co nejdéle žít běžným způsobem života
ve svých domácnostech a zachovat přirozené vazby na své blízké a přátele.

Úseku sociální práce
• Výkon státní správy na úseku dávek
hmotné nouze v souladu se zákonem č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (péče
o rodinu s dětmi, tělesně postižení, nezaměstnaní, staří občané) a zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
• Konzultační činnost při umisťování občanů do domova pro seniory a nestátních organizací a dále spolupráce při
zajišťování následné péče.
• Řízení ve věci poskytování peněžitých
darů z rozpočtu města poskytovatelům
sociálních služeb.
• Plnění povinnosti převedené na obec
Magistrátem města Ostravy v návaznosti na zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-

Úseku matriky a evidence obyvatel
• Výkon státní správy na úseku matriky
v souladu se zákonem č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
• Vedení evidence obyvatel v souladu se
zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
a správního řízení ve věci rušení trvalých pobytů.
• Sestavování volebních seznamů, rozhodování o zápisu voliče do volebního
seznamu a vydávání volebních průkazů
dle příslušných volebních zákonů.
• Výkon funkce veřejného opatrovníka

v souladu se zákonem zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Další činnosti vykonávané
v rámci odboru
• Výkon státní správy na úseku přestupků
v souladu se zákonem č. 250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů.
• Plnění úkolů na úseku školství v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
• Výkon agendy upravené zákonem č.
430/2010 Sb., o krizovém řízení a o
změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
• Zajištění správy počítačové sítě městského úřadu a administrace softwaru
spisové služby GINIS. Tvorba, zpracování a aktualizace webových stránek
města.
• Materiálně-technické zajištění chodu
úřadu.
• Zajištění agendy ztrát a nálezů.
Dovolte mi tímto poděkovat všem svým
kolegům za profesionalitu, obětavost
a pečlivost, s jakou svou práci vykonávají.
Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Úhrada za odpad

Informace občanům

V roce 2021 budou svozové známky – samolepky na popelnice – distribuovány počátkem února 2021 přímo do domácností společností provádějící svoz odpadu FCC Česká
republika.
Žádáme všechny občany o bezhotovostní úhradu svozu a likvidace odpadu na účet města Vratimova č. 4180000005/6800.
Pokud neznáte variabilní symbol a částku k úhradě, napište
prosím do 25. 1. 2021 paní RNDr. Ivaně Hranické na e-mail:
hranicka@vratimov.cz. Písemně Vám sdělíme příslušné
platební údaje.
Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor

Vítání občánků se ruší
Upozorňuje občany našeho města, že plánované vítání občánků:
Horní Datyně: sobota 5. prosince 2020
v Kulturním domě v Horních Datyních
Vratimov:
sobota 5. prosince 2020
v obřadní síni MěÚ Vratimov
se z důvodu ohrožení zdraví onemocněním covid-19 způsobovaného koronavirem ruší.
O náhradním termínu budeme včas informovat.
Marie Obstová, matrikářka

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 9. prosince 2020.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367

prosinec 2020

3

Vratimovské noviny

Co dělat, když zazní siréna?
Jestliže zazní siréna a její varovný signál Všeobecná výstraha,
znamená to vždy nějaké nebezpečí. Znamená to, že může dojít
nebo již došlo k nějaké mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Po zaznění
varovného signálu Všeobecná výstraha (kolísavý tón sirény po
dobu 140 sekund, zpravidla 3× opakovaný v asi tříminutových
intervalech), nebo poté, co se jiným způsobem dozvíte o hrozbě
nebo vzniku mimořádné události, a pokud nejde zjevně o povodeň
nebo zemětřesení, jednejte podle následujících pokynů! Tento postup vás ochrání před naprostou většinou případných rizik.
1) Okamžitě se ukryjte v nejbližší budově. Jste-li v budově,
zůstaňte uvnitř
• Pokud je to možné, jděte raději do vyšších pater. Většina škodlivin je těžší než vzduch, a proto je nebezpečné hledat úkryt
ve sklepě nebo v přízemí. Látky lehčí než vzduch jsou naproti
tomu prchavé, rychle stoupají vzhůru do atmosféry, a proto vás
v budově se zavřenými dveřmi a okny zpravidla neohrozí.
• V budově zůstaňte, dokud neobdržíte informaci o tom, že
ohrožení pominulo, nebo dokud nebudete k opuštění budovy
vyzváni např. z důvodu evakuace.
Poznámka: Prověřte, zda lidé ve vašem okolí slyšeli signál a reagují na varování, případně pomozte dětem, starým a zdravotně
postiženým lidem.

2) Zavřete dveře a okna v budově a podle možností je utěsněte
• Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů,
radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost zamoření úkrytového prostoru a tím i osob v něm.
3) Zapněte rádio nebo televizi
• Vždy vyslechněte pokyny, je-li výhodnější okamžitá evakuace
nebo ukrytí!
4) Další důležité rady
• Prověřte, zda lidé ve vašem okolí (soused, lidé v budově, kam
jste se ukryli) slyšeli varování a reagují na něj. Pokud ne, varujte je, informujte je o náležitém chování a poskytněte jim případnou pomoc. Přitom zejména nezapomeňte na staré, nemocné
a neslyšící osoby.
• Chaoticky reagující osoby uklidňujte a sami nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
• Netelefonujte zbytečně. Telefonní síť je v situacích ohrožení
přetížena.
Podrobné informace o krizových situacích najdete na webových
stránkách města: https://www.vratimov.cz/pro-obcany/krizove-situace/
Zdroj: www.zachranny-kruh.cz

UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského úřadu Vratimov
koncem roku 2020 a počátkem roku 2021.
Provoz pokladny:
PONDĚLÍ
STŘEDA

14. 12. 2020
16. 12. 2020

8:00–11:30
8:00–11:30

12:30–17:00
12:30–15:00

Středa 16. prosince bude poslední den, kdy bude pokladna pro občany v roce 2020 otevřena.
Od čtvrtku 17. 12. 2020 do středy 1. 1. 2021 bude pokladna UZAVŘENA.

Začátek provozu pokladny v lednu 2021:
PONDĚLÍ
4. 1. 2021
10:00–11:30
12:30–17:00
a dále
PONDĚLÍ a STŘEDA
8:00–11:30
12:30–17:00
ÚTERÝ a ČTVRTEK
8:00–11:30
12:30–14:00
PÁTEK
ZAVŘENO
Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku za psa bude pokladna
od 4. do 22. 1. 2021 otevřena DENNĚ KROMĚ PÁTKU.
Od pondělí 25. 1. 2021 bude běžná provozní doba PONDĚLÍ a STŘEDA

8:00–11:30

12:30–17:00.

Dne 13. 1. 2021 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2021
v Horních Datyních v Kulturním domě v patře nad kavárnou:
STŘEDA

13. 1. 2021

8:00–11:30

12:30–16:30
Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor
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Oslava svátku republiky v době koronavirové
Svátek v divné době. Těmito slovy zhodnotili průběh letošních
oslav Dne vzniku samostatného československého státu starosta
Vratimova Martin Čech a místostarosta David Böhm. Vzhledem
k přísným protiepidemickým opatřením musel být slavnostní pietní akt připravovaný na 27. října zrušen a oba čelní představitelé
města se vydali k památníkům připomínajícím milníky ve vývoji
československého státu pouze ve dvojici.
Kytice věnců položili postupně u vratimovského památníku
obětí I. světové války v parčíku u Husova sboru, k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na

Masarykově náměstí a u památníku obětí obou světových válek
před Základní školou v Horních Datyních.
„Je nám nesmírně líto, že jsme nemohli vzpomenout tuto významnou událost společně s představiteli spolků, politických
stran, s našimi občany, školáky a dětmi. Vždy to byl moc hezký
akt a třeba loni se díky hezkému počasí oslava svátku 28. října
opravdu povedla,“ posteskl si starosta Martin Čech.
„Letos nás může těšit snad jen to, že tento svátek zůstal nezapomenut,“ dodal.
(red)

Starosta Martin Čech a místostarosta David Böhm u památníku obětí
I. světové války.

Představitelé radnice u pomníku T. G. Masaryka na Masarykově náměstí.

Dobrovolník na telefonu
Město Vratimov od jara letošního roku spolupracuje s Ostravskou univerzitou v rámci projektu Dobrovolník na telefonu.
Studenti Ostravské univerzity, oboru Psychologie, si telefonují se seniory, kteří v souvislosti se současným nelehkým
obdobím tráví většinu času doma o samotě a chtějí si s někým
popovídat.

V Horních Datyních položili zástupci města kytici u pomníku obětí světových válek před místní základní školou.
Foto: KS

Jaké kroky musí senior udělat?
Pouze jeden – kontaktovat Bc. Jitku Langrovou, sociální
pracovnici města Vratimova (langrova@vratimov.cz, tel.
776 548 165), která se seniorem vyplní informační leták. Leták poté zašle odpovědnému pracovníku Ostravské univerzity, který informaci zpracuje a následně seniora kontaktuje po
telefonu.
Bc. David Böhm
místostarosta

Vánoční a novoroční přání Spolku seniorů
Vánoce, to jsou chvíle, kdy lidé ještě více než kdy jindy prožívají vzájemnou blízkost a porozumění. Je to
doba prosycená láskou, radostí a spoustou malých i velkých překvapení. Ať i ty letošní svátky přinesou hodně
klidu a pohody, ať srdce zaplní štěstí a nevšední chvíle nás všechny sblíží. Krásné vánoční svátky a hodně
zdraví a štěstí v novém roce.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají překonat letošní těžké období.
Za výbor Spolku seniorů
Anna Huppertová, předsedkyně
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Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení desáté, prosincové
Vážení a milí příznivci naší
Galerie přírody. Od prvního
lednového vykročení na virtuální procházku vratimovskou přírodou, od památných
stromů přes tůňky a mokřady
k netradičním okrasným dřevinám jsme se prošlapali až
k měsíci prosinci, evokujícímu
zimu, sněhové závěje a samozřejmě také blížící se Vánoce.
Jaké budou, zda opravdu bílé
či nikoliv, nevíme, ale jisté je,
že nezávisle na počasí symboly Vánoc zůstávají stále stejné
a za jedním z nich na dnešní
procházce zamíříme. Seznamte
se, prosím… se jmelím bílým
(latinsky Viscum album).
Tato rostlina je opravdu jedním z atributů Vánoc, bez kterého si tradiční vánoční výzdobu
neumíme přestavit. Stálezelený
keřík s kožovitými listy rostoucí v korunách stromů, v prosinci s dozrávajícími bílými plody
připomínajícími perly, zná určitě každý. Zvlášť viditelným
se stává na dřevinách, jejichž
vlastní listy podzimem opadly.
Velké trsy ve tvaru koulí upoutají pozornost již z dálky. Na
světě se vyskytuje asi 100 druhů této zvláštní rostliny, bohatě
je zastoupena zejména v tropických pralesích. U nás jsou
známy tři poddruhy. Nejběžnější a nejhojnější je jmelí bílé
rostoucí v korunách listnatých
dřevin, jako jsou topoly, vrby,
jabloně, ořešáky, lípy či trnovníky. Dalším je jmelí bílé jedlové, které se usazuje na jedli
bělokoré. Třetím poddruhem je
jmelí bílé borovicovité.
Všeobecně je známo, že jmelí bílé je parazitický keřík. Málokdo ale ví, že jeho život je závislý na ptácích a světle. Ptáci,
hlavně drozdovití, konzumují
měkkou část plodu a semena pak zanechávají na větvích
stromů, kde na světle vyklíčí.
Zajímavostí je, že na zemi nebo
bez přístupu světla by nevyklíčila. Speciálními tzv. pohružovacími kořeny zvanými haustoria malá rostlinka vyklíčeného
jmelí proroste kůrou a napojí se
na cévní svazky hostitelského

a Římané a využívá se i dnes
v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu k výrobě mastí,
emulzí, tinktur a léků. Výtažky
ze jmelí mají protinádorový
účinek, zvyšují imunitu, působí
blahodárně na metabolismus,
na krevní oběh i na pokožku
celého těla. Je zajímavé, že jednotlivé rostliny mají různý obsah účinných látek nejen podle
doby sběru, ale i podle toho,
na jaké dřevině rostou. Pro léčebné účely je tak nejvhodnější
jmelí rostoucí na jabloni a hlohu. Naopak jmelí parazitující
na topolu ve farmacii využít
nelze.
Moderní věda sice potvrdila léčebné účinky jmelí známé
od pradávna, neumí ale dokázat ani vyvrátit spoustu mýtů
a legend, kterými je právě tato
rostlinka doslova opředena.
Možná proto, že roste nezvykle
vysoko v korunách a její plody,
bílé bobule, nápadně vypadají
jako z perlového náhrdelníku,

připadalo jmelí našim předkům
tajemné a čarovné. Staří Keltové věřili, že má kouzelnou moc,
zajišťuje plodnost a také jej rituálně využívali k vyhánění démonů. Vyobrazení lístků či větévek jmelí proto najdeme často
na různých keltských předmětech. Ve středověku mělo jmelí
chránit před ohněm. Také se
zavěšovalo do domů, aby bránilo vstupu zlým duchům a čarodějnicím. Věřilo se, že přináší
štěstí stejně jako čtyřlístek neb
podkova.
Vraťme se ale k vánočním
svátkům, ke kterým jmelí neodmyslitelně patří. Podle jedné
legendy bylo jmelí kdysi stromem, z jehož větve Josef vyřezal kolébku pro Ježíška. Po
třiatřiceti letech pak byl strom
poražen. Z jeho kmene byl vyroben kříž, na kterém Ježíš zemřel. Legenda praví, že strom
se hanbou zmenšil v malý keříček, který ani nemůže žít samostatně. Jeho pokáním však
od té doby je, že přináší dobro
každému, kdo pod ním projde.
A také štěstí tomu, kdo je jím
obdarován.
Ať už věříme legendám či
ne, jmelí je na celém světě považováno za krásnou vánoční
ozdobu a vánoční tradice s ním
spojené se dodržují dodnes. Darujeme-li někomu o Vánocích
jmelí, přinese mu to nejen štěstí, ale i lásku, radost a ochranu
před nemocemi. Polibek pod
jmelím pak zaručuje lásku na
celý příští rok. A co víc si můžeme přát než lásku a zdraví.
RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Jmelí je jedním ze symbolů Vánoc.

Foto: Pixabay

Jmelí ozeleňuje v zimě řadu stromů v našich zahradách a parcích.

stromu. Z nich pak odčerpává
pro svou potřebu vodu a další
důležité minerální látky.
Na zahradách a v blízkosti
obydlí není jmelí vítáno. Oslabuje dřeviny, napadené větve
se stávají křehkými a mohou se
lámat. Pomoc dřevinám je problematická. Odlamování trsů
z korun nemá téměř žádný význam, neboť z haustorií vyraší
keříky nové. Účinnější je odřezání celých napadených větví,
ne každá dřevina ovšem stres
spojený s tak razantním zásahem ustojí. Úspěšnější v boji se
jmelím je snaha o zakrytí větví
po odlomení keříků černými foliemi, neboť bez světla rostlinka znovu nevyroste. U větších
korun je ale tato metoda technicky neproveditelná.
Jmelí má své latinské jméno
odvozeno od slov „viscosus“
(lepkavý) a „albus“ (bílý), která popisují vlastnosti plodu. Je
rozšířeno jako původní druh
po celé Evropě (mimo severní
skandinávská teritoria) až po
střední, východní a západní
Asii a severozápadní Afriku, ve
výškách od nížin po hory. Kolem roku 1900 bylo jmelí kvůli
dekorativním účelům zavlečeno i do Severní Ameriky.
Podívejme se ale na jmelí
bílé i z jiné stránky než jako
na nepřítele dřevin našich zahrad či parků. Jmelí je totiž
všestrannou léčivkou a to překvapivě významnou. Jeho léčivou sílu znali již staří Řekové
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Komplexní řešení pro centrum města
pokračování ze str. 1
veřejného dotazníku, který byl
k dispozici i on-line. Každý
obyvatel se tak mohl vyjádřit,
co by v dané lokalitě chtěl, jestli
zde je či není potřeba parkování, jestli kontejnery na odpad
umístit pod zem nebo nechat
na povrchu. Druhou vlnou zapojení občanů bylo veřejné
projednání předběžného architektonického návrhu, které se
uskutečnilo v září v prostorách
Společenského domu za účasti
jeho autorů.
Z dotazníkového šetření,
které bylo vedeno bez ohledu
na to, jestli tam dotazovaný
bydlí nebo ne, nevyplynula až
tak jednoznačná data, jak by
se dalo předpokládat. Třeba
v otázce parkování bylo pro
rozšíření počtu parkovacích
míst pouze 33 % respondentů. Zbylých 67 % dotázaných
uvedlo, že parkoviště nevyužívá, tudíž lze dovodit, že nemají potřebu parkování řešit.
Nicméně víme, jak v dané lokalitě auta parkují, a také, že pokud se ve Společenském domě
koná nějaká akce, je zde parkování ještě problematičtější.
Výsledky dotazníkového šetření byly součástí podkladů pro
architektonickou kancelář.
Centrum jako jeden celek
Po obdržení všech podkladů ze strany města a podrobném místním šetření začala
architektonická kancelář se
zadanými parametry pracovat
opravdu tvůrčím způsobem.
Už na první společné schůzce
Ing. arch. David Kotek například přišel s názorem, že je
třeba řešit určenou lokalitu
komplexně, to znamená včetně
ulice Frýdecké, parkoviště na
Radničním náměstí a prostoru
před budovu městského úřadu.
S tímto návrhem město souhlasilo, protože víme, jak jsou
tyto dvě části propojeny třeba
během vánočních trhů nebo
městské pouti.
Zde citujme koncept celé
myšlenky: „Celý prostor postrádá komplexní uchopení
místa tak, aby zajištoval obyvatelům města jeho přirozené
a příjemné využití. Za limitu

v území je považována frekventovaná ulice Frýdecká, která tvoří z hlediska prostupnosti
území bariéru. Problémem je
dále stávající řešení parkovacích ploch, které v současnosti neodpovídají požadované
kapacitě parkovacích míst jak
pro rezidenty bytových domů
(BD), tak i samotný Společenský dům. Z hlediska šetrnosti
k životnímu prostředí je problémem velká zpevněná plocha
parkoviště, která neumožnuje
vsakování dešťových vod. Ke
správnému uchopení centrálního ohniska města je také po-

Zeleň
Studie reprezentuje principy
zdravého udržitelného města
s velkým množstvím zeleně,
které využívá pro závlahu dešťovou vodu. Cílem studie je
maximálně rehabilitovat současné vegetační plochy v řešené lokalitě. Zeleň doplňuje
rekreační funkci ploch jak ve
veřejném prostoru u SD, tak
i u ploch poloveřejných kolem
bytových domů. Aleje stromů
jsou nejen odrazem historické
stopy v lokalitě, ale také plní
funkci hlukové bariéry komunikace a vymezují prostor.

Pohled na navrhované náměstí, které by propojilo plochu před Společenským domem s prostorem před radnicí.

třeba náležitě vyřešit absenci
propojení mezi Společenským
domem a městským úřadem.
Nejen z urbanistického hlediska tento prostor vybízí k umístění nového náměstí – prostoru,
kterému se navrátí jeho plnohodnotná funkce. Příležitostí je také vytvoření esteticky
a funkčně kvalitního rekreačního prostoru v místě nijak
a nikým neuchopené plochy za
obytnými soubory. V současnosti tato plocha zarůstá a neodpovídá dnešní požadované
kvalitě. V časovém horizontu
5 let bude třeba řešit i problém
stárnoucí vegetace. Tuto skutečnost prověřil dendrologický
průzkum, který navrhuje postupnou rekultivaci.“
Výstupy architektonické
studie
Jak se tedy architekti se zadáním vypořádali a co navrhli
v tomto území? Níže přinášíme
zásadní výstupy ze zpracované
studie. Zkratky SD = Společenský dům, BD = bytové domy.

Současné travnaté plochy doplňují plochy s vodopropustným
povrchem ve formě zatravňovacích dlažeb, které umožnují
následnou adaptaci dešťové
vody. Na základě dendrologického průzkumu je uvažováno
s postupným ozdravným kácením u 30 přestárlých dřevin.
Navrženo je 130 nových stromů a další doplňková zeleň.
Doprava a parkování
Návrh pracuje s umístěním
kruhového objezdu na křižovatku ulic Frýdecká – Výletní – Datyňská, se kterým
již v současné době uvažuje
územní plán města Vratimov.
Předpokládá se zklidnění dopravy, kterou podpoří zúžení
komunikace v místě náměstí.
Prostor pro pěší bude oddělen
bezpečnostními zahrazovacími
zásuvnými sloupky.
V rámci dopravního řešení je
navržena obslužná komunikace
za SD jako průjezdná. Vzniká
tak pocitové rozdělení lokality
na část veřejnou u SD a polove-

řejnou u BD. Průjezdná obslužná komunikace je zčásti jednosměrná. Obousměrný provoz
je navržen v místech nájezdů
na parkovací plochy, u etážového parkoviště a v místech
manipulačních ploch. Součástí
průjezdné komunikace za SD
jsou navrženy také krátkodobé
odstavné plochy sloužící k obsluze rezidentů BD. Manipulační plochy za SD slouží k zásobování a obsluze kulturního
objektu.
Hlavní
dopravní
těleso
a obousměrná část obslužné
komunikace bude mít asfaltovou povrchovou úpravu, ostatní plochy obslužné komunikace a manipulační plochy budou
z vodopropustného materiálu
v zatravňovací pojízdné betonové dlažbě.
Řešení parkovacích ploch
bylo jedním z klíčových bodů
návrhu. Současný počet 138
míst (včetně Radničního náměstí) nevyhovuje požadované kapacitě. V rámci dopravní
reorganizace v řešené lokalitě
vzniká celkem 231 parkovacích
míst a další krátkodobé odstavné plochy v prostoru mezi SD
a BD. Parkovací plochy jsou
v souladu s ekologickou koncepcí, která zajišťuje vsakování
dešťových vod.
Nakládání s odpady
Čistota veřejného prostranství je podpořena podzemními
kontejnery. Jedná se o tři sběrná místa, umístěná strategicky,
u obslužné komunikace a parkovacích ploch. Jejich dimenze
odpovídá soudobým požadavkům, v návrhu také uvažujeme
o prostorové rezervě z důvodu
rozšiřování množství tříděného
odpadu.
Náměstí
Nové centrální Radniční náměstí mezi Společenským domem a městským úřadem plní
funkce společenského, politického a kulturního charakteru.
Plocha je koncipována jako
jeden celek, skrze který vede
komunikace. Díky své rozloze umožní pořádání velkých
městských akcí. Náměstí je
prostorově definováno MěÚ,

prosinec 2020
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SD a nově vzniklým objektem
u kruhového objezdu. Stavba
zčásti plní funkci občanského
vybavení (infocentrum s kavárnou, veřejné WC a úklid se
zázemím pro „stánkaře“ během
veřejných akcí města). Prostor
je doplněn mobiliářem v souladu s celkovou estetikou návrhu.
Součástí návrhu bylo také zajištění bezbariérového vstupu
do SD. Pravá strana náměstí
se otevírá do městského parku,
počínaje vzrostlým stromem
– javorem na hranici náměstí.
Zde jsou navrženy dřevěné pobytové schody s amfiteátrem.
U zachovaného vzrostlého tzv.
Pohádkového stromu u vstupu
do současné knihovny je také
vytvořen prostor pobytově-rekreačního charakteru.
Park
Cílem návrhu je vytvořit
pobytový park s vysoko posazenými korunami stromů tak,
aby park budil pocit bezpečí a prostor byl jasně čitelný.
Prostor kolem SD se rehabilitoval a vzniklo místo pro pobytové terasy, které navazují
na stravovací zařízení ve SD.
Architektonická studie respektuje vzrostlé dřeviny, které jsou
doplněny o novou zeleň.

Pohled na parčík, který by mohl vzniknout pod Společenským domem.
Vizualizace: Projektstudio EUCZ

Plocha za obytnými
soubory
Hlavní myšlenkou návrhu
bylo vytvoření tzv. pobytových
dvorů za jednotlivými bytovými domy. Vymezení prostoru
zelenými prvky určuje jasnou
čitelnost poloveřejného prostoru a také zde hraje velkou roli
sociální hledisko. Celý prostor
je propojen pěšími trasami,
které se napojují na další přístupové trasy nebo ústí u jednotlivých objektů. Atraktivita
této rozsáhlé zelené plochy je
navýšena díky nově umístěným pobytovým a herním prvkům. Každý bytový dům má na
„svém dvorku“ jiný prvek. Jed-

ná se o dětské hřiště, grilovací
místo s posezením, výběh pro
psy, vegetační a pobytové herní
prvky. Celá plocha je doplněná
mobiliářem v souladu s celkovou estetikou návrhu.
Realizace je otázkou
financí
Taková je tedy vize architektů. Zda k její realizaci dojde, je
závislé na finančních možnostech. Další detaily budou předmětem dalších stupňů projektových dokumentací. Celkové
odhadované náklady na realizaci celé koncepce se vyšplhaly
na 300 mil. Kč, což je pro město naší velikosti v tuto chvíli
finančně neúnosné. Proto bude

projekt nutno realizovat po etapách a třeba i dílčích malých
celcích tak, aby se daly využít
dotační možnosti. Samozřejmě
vše je také odvislé od priorit
města a jeho obyvatel.
Osobně si myslím, že by
si veřejný prostor v centrální
části města zasloužil zvelebit,
jsem příznivcem úprav veřejných prostranství, protože jsou
to místa k setkávání, trávení
volného času a slouží všem
občanům. To se také ukázalo
u odpočinkové plochy s vodotryskem na náměstí, kde k tomu
byly výhrady některých občanů, že tato upravená část města
slouží lidem k odpočinku. Veřejný prostor také reprezentuje
město navenek a utváří v něm
větší atraktivitu. Město Vratimov by také mělo konečně
„pořádné“ náměstí (místo pro
setkávání), myšlenka umístění
mezi úřadem a Společenským
domem se mi velmi líbí a má
logiku.
Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic
a údržby obecního majetku
Podrobnosti o studii najdete
na webu města: https://www.
vratimov.cz/mesto/projekty/.

Výsledky dotazníkového šetření
PARKOVÁNÍ
Využití stávajícího parkoviště
Všichni dotazovaní
parkuji denně na stávajícím parkovišti
parkoviště nevyužívám
Občané z dané lokality
parkuji denně na stávajícím parkovišti
parkoviště nevyužívám
Rozšiřování parkovacích míst
Všichni dotazovaní
jsem pro rozšíření parkovacích míst
jsem proti rozšíření parkovacích míst
nevím
Občané z dané lokality
jsem pro rozšíření parkovacích míst
jsem proti rozšíření parkovacích míst
nevím
ZELEŇ
Spokojenost s údržbou zeleně
Všichni dotazovaní
spokojenost

33 %
67 %
71 %
29 %

33 %
52 %
15 %
29 %
53 %
18 %

51 %

nespokojenost
Občané z dané lokality
spokojenost
nespokojenost

49 %
68 %
32 %

ODPAD
Nakládání s odpady
Všichni dotazovaní
podzemní popelnice
nadzemní popelnice
nevím
Občané z dané lokality
podzemní popelnice
nadzemní popelnice

55 %
45 %
1%

HŘIŠTĚ
Absence
Všichni dotazovaní
chybí mi hřiště
nechybí mi hřiště
Občané z dané lokality
chybí mi hřiště
nechybí mi hřiště

59 %
41 %

54 %
46 %

57 %
43 %
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I letos si můžete zazvonit na zvoničce
Covid-19 přikove s největší pravděpodobností letošní Vánoce k šedi běžných
dnů. Velká rodinná setkání, návštěvy, firemní či spolkové večírky s dárečky a zábavou budou nejspíš příliš riskantní, než
aby se uskutečnily. Zrušeno muselo být
i tradiční Rozsvícení vánočního stromu
s jarmarkem, které u nás řadu let zahajovalo čas adventu a příprav k vánočnímu
posezení. Jednu radost si ale přece jen
můžete udělat. Když půjdete ve vánočním
čase s dětmi či vnoučaty na procházku,
zastavte se u Společenského domu. I letos
tam najdete stylovou dřevěnou zvoničku
s jedinečným vratimovským zvonem, jehož cinkot přivolává ducha nejkrásnějších
svátků roku. Důležitou částí zvoničky je
i schránka na Ježíškovu poštu. Děti určitě
budou vědět, k čemu ji využít.
Jen jedna malá prosbička. Až půjdete
zvonit, nezapomeňte si roušku a také rukavice. Mějme v této složité době ohled na
sebe i na druhé. Ať jsou i letošní Vánoce
pokud možno zdravé a bezpečné.
(red)

Stylovou zvoničku s originálním vratimovským zvonem, který přivolává ducha Vánoc, postavilo
Kulturní středisko u Společenského domu už i loni.
Foto: KS

Akce Domu dětí a mládeže
Mikulášská nadílka
V pátek 4. prosince pořádáme pro členy zájmových kroužků Klub rodičů s dětmi přihlášenými do zájmového vzdělávání
v tomto školním roce dopolední Mikulášskou nadílku. Maminky a tatínkové si musí donést balíček označený jménem a příjmením svého dítěte, který odevzdají v recepci. Balíček bude po
10 hodině ranní vydán dítěti Mikulášem. Sraz maminek, tatínků
a dětí je v 9:30 hodin, předpokládaný závěr kolem 11:30 hodin.
Bližší informace: Marcela Macurová, tel.: 739 201 077,
m.macurova@ddmvratimov.cz.
Sportovní den pro děti
Sportovní den pro děti od 8 do 16 let se koná v sobotu 5.
prosince v tělocvičně v Řepištích. Od 9 hodin budeme hodnotit
mladé fotbalisty při výkonech v družstvech s rodiči – kop na
branku, hlavičky apod. Prezence je od 8:30 do 8:45. Poté ná-

Vážení a milí příznivci
„Domečku“
Děkujeme vám za projevenou přízeň v roce 2020.
Přejeme vám a vašim blízkým klidné prožití vánočních svátků.
Do nového roku hodně síly, optimismu, úspěchů a hlavně zdraví.
Těšíme se s vámi všemi na další dobrodružství v roce 2021.
Za DDM Vratimov
Hana Nevrlá, ředitelka

sleduje turnaj v badmintonu. Od 11:30 začíná prezence hráčů
badmintonu, a to vždy dvojic dítě a rodič. Registrovat se můžete
na e-mailu m.macurova@ddmvratimov.cz nebo v recepci DDM
Vratimov do 5. prosince do 18 hodin. Požadované údaje pro
přihlášení jsou jméno, příjmení a e-mail nebo telefon.
Bližší informace: Marcela Macurová, tel.: 739 201 077,
m.macurova@ddmvratimov.cz.
Dětský Silvestr
Vezměte děti a přátele a přijďte si užít konec roku. Budeme
tančit, zpívat a hrát si. A ještě před ohňostrojem vylosujeme
výherce soutěže... Budeme se těšit 31. prosince od 15:30 na prostranství před Společenským domem.
Bližší informace: Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
DDM Vratimov

prosinec 2020
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„Domeček“ mění název
Dům dětí a mládeže Vratimov aneb „Domeček“, jak ho mnozí přezdívají, ponese
od ledna 2021 nový název. Bude se jmenovat Středisko volného času Vratimov.

Legislativa nám umožňuje výběr pouze
ze dvou názvů – dům dětí a mládeže nebo
středisko volného času. Rozhodli jsme se
tedy pro název Středisko volného času
Vratimov. Změnu názvu nám odsouhlasil
náš zřizovatel, Město Vratimov.

Proč dochází k této změně?
Nápad na změnu názvu jste nám vnukli
vy, účastnící našich aktivit: „Vždyť přece
děláte akce a kroužky nejen pro děti, ale
i pro dospěláky a pro seniory. Proč se teda
nejmenujete jinak?“. To jsme v poslední
době slýchali velmi často. A protože je to
pravda, zamysleli jsme se nad tím, jaké
máme možnosti se změnou našeho názvu.
Jsme školské zařízení zájmového vzdělávání. Proto jsme změnu názvu museli konzultovat s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, který vede rejstřík škol.

Co si od této změny slibujeme?
Jsme přesvědčeni, že tento název lépe
vystihuje činnost, kterou ve skutečnosti
děláme. Naší hlavní cílovou skupinou jsou
a vždy budou děti a mládež. Nabízíme však
i kroužky a akce pro dospělé. V posledních
letech vytváříme hodně aktivit také pro seniory. Nový název nám tedy přijde méně
zavádějící. Věříme také, že naši partneři si
nás přestanou plést s dětským domovem či
domovem mládeže, což se nám stává velmi
často. Tento název se bude lépe překládat
při spolupráci se zahraničními partnery.

Pevně doufáme, že mládeži se tento název
bude více líbit a nebudou se stydět k nám
chodit trávit volný čas.
Změna názvu nám na začátku přinese
zvýšení administrativy a pár starostí navíc.
Kolektiv zaměstnanců DDM Vratimov
(SVČ Vratimov) pevně věří, že jde o změnu k lepšímu. Změnu, která naše zařízení
posune kousek blíž k těm, pro které naše
aktivity připravujeme.
Až tedy po novém roce uvidíte někde
napsáno Středisko volného času Vratimov
nebo zkratku SVČ Vratimov, budete vědět,
že jsme to stále my, kdo se v našem městě stará o zájmové vzdělávání pro všechny
věkové kategorie.
Naším mottem stále zůstává: „Váš volný
čas pod naší střechou“.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

Projekty Bejvávalo a Hůl je cool v prosinci končí
Srdečně děkujeme všem účastníkům.
Byli jste skvělí! Vaše touha něco nového
se dozvědět a naučit je hnacím motorem
takovýchto aktivit. Vaše nadšení a dobrá nálada přispěly ke skvělé atmosféře.
Velmi nás mrzí, že rozjeté projekty utnula pandemie nemoci covid-19. V důsledku platných opatření není bohužel možné
uskutečnit ani závěrečnou schůzku.
Pro všechny účastníky těchto projektů

Městská

knihovna
VRATIMOV

však máme připravené malé překvapení.
Můžete si jej vyzvednout od 10. prosince
do konce ledna 2021 během provozních
hodin recepce v DDM Vratimov. Doufáme, že vás potěší.
Už nyní pro vás připravujeme program
pro rok 2021.
Projekty pro seniory Bejvávalo… a Hůl
je cool finančně podpořil Moravskoslezský kraj z programu na podporu zdravého

stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok
2020 a město Vratimov.
Bc. Hana Nevrlá
a Mgr. Lenka Havrdová
DDM Vratimov

Městská knihovna Vratimov

Knihovny jsou pro veřejnost uzavřeny v souladu s vládními opatřeními proti šíření nemoci
covid-19. Sledujte naše webové stránky a knihovnický facebook, kde budeme včas přidávat informace ohledně otevření knihovny.
Připravujeme…
• Bazárek k soutěži Lovci perel, který by měl
probíhat od 1. do 18. prosince. Soutěžící čtenáři si mohou nakoupit za nastřádané peníze, tzv.
moriony, drobnosti v našem obchůdku. Moriony se vydávají za zodpovězené nepovinné otázky na soutěžním listu v označených knihách.
• V chodbičce knihovny můžete zhlédnout výstavu Večerníček slaví 55 let, která potrvá do
22. prosince.
Vánoční půjčovní doba
Knihovna bude zavřena od 24. prosince 2020
do 3. ledna 2021. Otevřeno by mělo být opět
v pondělí 4. ledna 2021.

Místní knihovna Horní Datyně
Výstavba nové knihovny v Horních Datyních je ukončena a začínáme stěhovat knihovní fond do nových prostor. Těšit se můžete na bezbariérový přístup,
biblioschránku, veřejný internet. Pro maminky s malými dětmi bude k dispozici
přebalovací pult, pro děti a mládež navíc playstation. Knihovnu najdete ve Vratimovské ulici č. 40. Půjčovní doba bude rozšířena o pátek dopoledne.
Nová půjčovní doba: pondělí 14–17, pátek 9–12 hodin.
Během vánočních svátků bude
knihovna zavřena, otevřeno by mělo
být v pondělí 4. ledna 2021. Aktuální
informace naleznete na webu a facebooku.
Všem vratimovským a datyňským
čtenářům přejeme příjemné prožití
vánočních svátků, vše dobré v novém
roce a hlavně pevné zdraví.
Místní knihovna Horní Datyně se stěhuje
do nových prostor ve Vratimovské ulici 40.
Přijďte se podívat!
Foto: Městská knihovna Vratimov

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov
a kolektiv pracovnic
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Svozový kalendář na rok 2021 Vratimov

Svozový kalendář na rok 2021 Horní Datyně

Svozový den: Pátek

Svozový den: Středa

Datum 1x týdně
2. 1. červená
8. 1. červená
15. 1. červená
22. 1. červená
29. 1. červená
5. 2. červená
12. 2. červená
19. 2. červená
26. 2. červená
5. 3. červená
12. 3. červená
19. 3. červená
26. 3. červená
2. 4. červená
9. 4. červená
16. 4. červená
23. 4. červená
30. 4. červená
7. 5. červená
14. 5. červená
21. 5. červená
28. 5. červená
4. 6. červená
11. 6. červená
18. 6. červená
25. 6. červená
2. 7. červená
9. 7. červená
16. 7. červená
23. 7. červená
30. 7. červená
6. 8. červená
13. 8. červená
20. 8. červená
27. 8. červená
3. 9. červená
10. 9. červená
17. 9. červená
24. 9. červená
1. 10. červená
8. 10. červená
15. 10. červená
22. 10. červená
29. 10. červená
5. 11. červená
12. 11. červená
19. 11. červená
26. 11. červená
3. 12. červená
10. 12. červená
17. 12. červená
24. 12. červená
31. 12. červená

1x 2 týdny
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá

1x 4 týdny kombi pytle plast
žlutá
žlutá
zelená
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá
žlutá
zelená
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
zelená
žlutá
žlutá
žlutá
zelená

žlutá
pytle plast

modrá
modrá

žlutá
zelená

modrá

žlutá
žlutá
pytle plast

modrá

zelená

modrá
modrá

žlutá
žlutá

zelená

žlutá
pytle plast

modrá
modrá

žlutá
zelená

modrá

žlutá
žlutá
pytle plast

modrá

zelená

modrá
modrá

žlutá
zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá
modrá

žlutá

zelená

žlutá
žlutá pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá pytle plast
žlutá

Datum
6. 1.
13. 1.
20. 1.
27. 1.
3. 2.
10. 2.
17. 2.
24. 2.
3. 3.
10. 3.
17. 3.
24. 3.
31. 3.
7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.
23. 6.
30. 6.
7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.
4. 8.
11. 8.
18. 8.
25. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
6. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.
3. 11.
10. 11.
17. 11.
24. 11.
01. 12.
8. 12.
15. 12.
22. 12.
29. 12.
5. 1.

1x týdně
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená

1x za 2 týdny

1x za 4 týdny

modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

kombi
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená
žlutá

modrá
žlutá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá
modrá

zelená

modrá

žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá

Termíny svozu pytlů s plasty platí i pro Horní Datyně
Případné změny ve svozovém kalendáři budou občanům po dohodě s městským úřadem včas oznámeny.
Martin Drbušek
vedoucí střediska Svoz

prosinec 2020
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Úhrada za svoz a likvidaci komunálního
odpadu na rok 2021
Cena na rok 2021
občané
organizace

Typ odpadové nádoby
Igelitové pytle
Svoz zároveň se zelenou známkou
Popelnice 80 l
Svoz 1× za 2 týdny
Svoz 1× za 4 týdny
Popelnice 110 l
Svoz 1× za 4 týdny
Svoz 1× za 2 týdny
Svoz 1× týdně zima, 1× za 2 týdny léto
Svoz 1× týdně
Biopopelnice svoz 1× za 2 týdny (18 svozů)
Kontejnery 1100 l
Svoz 1× za 2 týdny
Svoz 1× týdně
Svoz 2× týdně
Svoz 3× týdně

Svoz bioodpadu
na rok 2021
Svozový den: sudé pondělí
(kromě 6. 4. – úterý)

576

Svoz
1 524
960

1 596

1 248
1 920
2 484
3 048
1 044

1 296
1 992
2 592
3 192
1 278

7 212
11 520
20 412
29 232

7 560
12 084
21 420
30 768

Označení svozu barevnými známkami také zůstává stejné:

Datum

1

6. 4.

2

19. 4.

3

3. 5.

4

17. 5.

5

31. 5.

6

14. 6.

7

28. 6.

8

12. 7.

9

26. 7.

10

9. 8.

11

23.8.

12

6. 9.

Svoz 1x za 4 týdny

zelená

Svoz 1x za 2 týdny

modrá

13

20. 9.

Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto

žlutá

14

4. 10.

Svoz 1x týdně

červená

15

18. 10.

16

1. 11.

17

15. 11.

18

29. 11.

Občané, kteří žijí osamoceně, pobírají starobní nebo invalidní důchod a používají k topení
ekologická paliva, mohou místo popelnice využívat igelitové pytle.
Občané, kteří přibližují odpadovou nádobu vzdálenou víc jak 100 m k místu svozu, mají
slevu z ceny.

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro rok 2021
JARO 2021

PODZIM 2021

Vratimov
8. 3. u kostela
9. 3. Radniční náměstí
10. 3. křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
11. 3. ulice Na Příčnici u kotelny
12. 3. ulice Frýdecká na parkovišti
u Masokombinátu Krahulčí
15. 3. ulice Rakovecká u mostu
16. 3. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Vratimov
4. 10. u kostela
5. 10. Radniční náměstí
6. 10. křižovatka ulic Nádražní a U Hráze
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 ulic Na Zadkách a Adámkova

Horní
17. 3.
18. 3.
19. 3.

Horní Datyně
13. 10. U Důlňáku u obchodu
14. 10. U Důlňáku u obchodu
15. 10. Kulturní dům Horní Datyně

Datyně
U Důlňáku u obchodu
U Důlňáku u obchodu
Kulturní dům Horní Datyně

Sběr proběhne opět v době od 10 do 17 hodin.

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP
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ZUŠ Vratimov: škola v období mimořádných opatření
Dne 14. října 2020 bylo
usnesením vlády ČR rozhodnuto o zákazu osobní přítomnosti
žáků a studentů ve výuce na základních uměleckých školách.
Po krátkém období, kdy nám
bylo umožněno realizovat prezenční výuku alespoň v režimu „jeden na jednoho“ (což se
týkalo individuálních hodin),
jsme stejně jako na jaře museli
přejít na výuku distanční.
Možnosti distančního
vzdělávání
Je nutno předeslat, že by bylo
naprosto bláhové domnívat se,
že jakákoli forma distančního
vzdělávání může být schopna
nahradit vzdělávání prezenční.
Nejen základní a střední školy, ale také samozřejmě školy
umělecké v České republice
jsou ve svých metodických
postupech založeny na kontaktním, výkladovém principu,
s okamžitou interakcí ze strany
studentů. Nicméně současná
situace si žádá, abychom se
v rámci možností všichni snažili co možná nejvíce zachovat
kontinuitu ve vzdělávání a najít
dostupné metodické možnosti,
kterými jsme schopni distanční
vzdělávání zvládnout. Základem je vytvořit prostředí, ve
kterém jsme schopni v jasně
vymezeném rámci pravidelně
komunikovat, sdělovat poznatky a předávat následnou
zpětnou vazbu.
Internet pomáhá
Pro výuku jsme si stanovili
čtyři základní metodické prin-

vého a metodického materiálu.
Také probíhá postupné vybavení prostor školy novým mobiliářem, vyrobeným na míru
s respektem k potřebám jednotlivých studijních zaměření.
Na realizaci těchto projektů se
výraznou měrou podílejí také
pedagogové naší školy.

Učitelka Margita Jaššová při přípravě materiálu k distanční výuce.
Foto: ZUŠ

cipy, které jsme po zkušenostech z jarního uzavření škol vyhodnotili jako nejefektivnější.
Každý pedagog si samozřejmě
z daných možností dále vytváří
svou vlastní komunikační metodu, která navíc musí reflektovat individuální možnosti
jednoho každého žáka. Bezpochyby největším pomocníkem
při realizaci distanční výuky
je internet. Zasílání nahrávek
přes WhatsApp, komunikace
emailovou poštou, video lekce, online hodiny přes různé
komunikační platformy, to
jsou nejčastěji používané metody, které by bez internetového připojení víceméně nebylo
možné realizovat. Jelikož základním principem uměleckého vzdělávání jsou individuální hodiny, nejsme závislí na
čase a můžeme výuku realizo-

vat vzhledem k časovým možnostem studentů.
Život v prázdné škole
Během mimořádných opatření samozřejmě škola nezůstává
bez života. Vzhledem k minimálnímu pohybu osob ve školní budově jsme se mohli pustit
i do rozsáhlejších projektů, na
které v běžném provozu máme
čas pouze v období letních
prázdnin. V těchto týdnech
tedy například probíhá realizace kompletního komunikačního zasíťování budovy vratimovské ZUŠ. Naší ambicí je,
aby z každé jednotlivé učebny
byl přístup nejen k internetovému připojení, ale také k vnitřní
síti, která zahrnuje propojení
na scannery, tiskárny, a především na systém sdíleného
elektronického archivu noto-

Držme si palce
Mimořádná opatření nemají dopad pouze na vzdělávací proces v technickém slova
smyslu. Uzavření společnosti,
omezení sociálních kontaktů,
to vše s velkou váhou dopadá na psychiku všech občanů
naší (a nejen naší) země. A to
je právě ten další, neméně důležitý aspekt. Dostáváme mnoho ohlasů, že se studenti svým
nástrojům věnují ve zvýšené
míře, neboť je to momentálně
jedna z mála možností, jak aktivně trávit čas. To je samozřejmě velice optimistické zjištění,
nicméně vzdělávání na naší
škole je založeno především na
setkávání. Velké množství orchestrů a souborů, ve kterých
se setkávají spolužáci napříč
věkovým spektrem, vytváří
obrovský sociální potenciál,
který momentálně dostává „na
frak“. Všichni se opravdu moc
těšíme, až budeme moci pracovat v obvyklém režimu, až se
budeme moci setkávat a tvořit
zase společně. Držme si palce, ať se tak stane co možná
nejdříve.
David Schreiber
ředitel ZUŠ Vratimov

Spolek POSPOLU při ZUŠ Vratimov s politováním oznamuje, že vzhledem k současné
epidemiologické situaci neproběhnou tradiční Vánoční koncerty ZUŠ Vratimov.

ZŠ Datyňská slavila úspěch v olympijském víceboji
Základní škola Datyňská se loni opět zapojila do projektu Českého olympijského
výboru a společnosti Sazka, který probíhal
pod názvem Sazka olympijský víceboj.
Zúčastnilo se ho více než dva tisíce základních škol z celé republiky a zhruba
25 tisíc dětí školního věku. Hlavním cílem
je přivést ke sportování co nejvíce dětí,
ukázat jim pohyb jako zábavu a přirozený
životní styl. Jedná se o největší sportov-

ní projekt v ČR. A jak projekt probíhal?
Ve školním roce 2019/2020 měli všichni přihlášení účastníci za úkol splnit osm
sportovních disciplín: hluboký předklon,
T-běh, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa,
sprint na 60 m, běh na 500 m/1000 m, skok
z místa/trojskok z místa, hod basketbalovým míčem. Naše škola měla stoprocentní
účast ve všech disciplínách (přestože výuka ve školách byla ukončena v březnu),

a tím si zajistila účast ve dvou losováních:
o sportovní vybavení v celkové hodnotě
1 000 000 korun a o Olympijský trénink
(pro školy prestižní událost, kdy na školu
přijede slavný sportovec a spolu s týmem
Sazka olympijský víceboj připraví dětem
zábavné sportovní odpoledne).
S napětím jsme čekali na losování a to pro
nás dopadlo skvěle. Ve své kategorii (školy
pokračování na vedlejší straně

prosinec 2020
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ZŠ Datyňská slavila úspěch v olympijském víceboji
pokračování ze str. 12
od 300 do 450 žáků) jsme získali poukázku
na nákup sportovního vybavení v hodnotě
40 tisíc korun a také návštěvu olympionika.
Návštěva se měla konat v říjnu a je přeložena na nejbližší možný termín.

Na závěr obdrželi všichni zapojení žáci
sportovní vysvědčení, ve kterém byly shrnuty jejich výsledky, popsány jejich silné
a slabé stránky a doporučeny sporty, kterým by se mohli věnovat. Snad bude motivace z úspěšného celoročního projektu

a z osobního setkání s olympioniky natolik silná, že se pro některé naše žáky stane
sport nedílnou součástí jejich života. Už se
těšíme na příští ročník soutěže.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Datyňská

V roce 2014 navštívil v rámci olympijského víceboje Základní školu Datyňská tehdy ještě mladý Jiří Prskavec, v současné době nejlepší kajakář světa.
Foto: ZŠ Datyňská

Myslivci ve školní družině
Ze života lesa a jeho obyvatel. Projektový den s tímto názvem se
uskutečnil ve školní družině Základní školy Masarykovo náměstí v pondělí 12. října. Hosty akce byli myslivci z Mysliveckého
spolku Hubert z Vratimova, s nimiž si děti povídaly o zvířátkách
z lesa a kladly jim zvídavé, všetečné i záludné otázky. Beseda byla
pro žáky velmi zajímavá a přínosná. Dozvěděli se například, jaká
je náplň práce myslivců a neskrývali údiv nad tím, co všechno
myslivci pro zvěř a les dělají, neboť si mysleli, že myslivci hlavně
loví.

Památeční foto s myslivci Karlem Holušou a Oldřichem Musálkem.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

A nejen to. Myslivci zasvětili děti i do své dobrovolnické činnosti v mysliveckém spolku, povyprávěli jim veselé příhody se
zvířátky nebo jim vysvětlili, jak pečují po celý rok o zvěř v honitbách. Děti se tak mohly dozvědět, že jedna z nejdůležitějších
činností je přikrmování zvěře. Přikrmovat se totiž musí již na
konci léta, aby se zvěř naučila včas k nachystaným zařízením
přicházet a mohla se tak dobrým a kvalitním krmením přichystat
na nadcházející čas zimního strádání. Za tímto účelem myslivci
po celé honitbě stavějí a rozmisťují nejrůznější přikrmovací zařízení: krmelec pro zvěř spárkatou, menší jesle pro zajíce, zásypy
pro zvěř pernatou či slaniska a lizy s kamennou solí. Je naprostou
samozřejmostí, že myslivci se musí o tato zařízení řádně starat
a udržovat je v čistotě. A navíc se také musí postarat o to, aby
krmivo pro zvěř mělo tu správnou kvalitu.
Zajímavé bylo pro děti zjistit, jak důležité je umět rozpoznávat,
po myslivecku „číst“, pobytové znaky zvěře, což je nezbytnou
dovedností každého správného myslivce. Ze stop, které za sebou
zvěř zanechává, například ve sněhu, v blátě či písku na břehu rybníka, lze zjistit mnoho informací. Zkušenému stopaři stopy prozradí, jakou zvěř v honitbě má, kolik jí tam je, v jakém je zdravotním stavu, kudy přechází a kde se sdružuje. Znát stopy a pobytová
znamení je tedy pro myslivce velmi důležité.
Na závěr besedy si děti s myslivci ještě povídaly o hnízdění ptáků, o doupatech zvířat v lese, ale hlavně o tom, jak se správně
chovat při návštěvě lesa a neohrozit tak jeho obyvatele.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat myslivcům, hlavně Karlu Holušovi a Oldřichu Musálkovi, za příjemně strávené odpoledne plné poutavého, poučného a zajímavého vyprávění.
Miroslava Snopková
vychovatelka ŠD Masarykovo náměstí
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Olejový bandita v mateřské škole
V rámci projektu Odpaďáček, který je
zaměřen na environmentální vzdělávání
dětí a žáků, se Mateřská škola Vratimov
účastní soutěže ve sběru použitého jedlého
oleje s názvem Olejový bandita. Jelikož se
již řadu let ubíráme ekologickou cestou,
rozhodli jsme se již v minulém školním
roce, že se zapojíme společně s dětmi i do
této akce, která vhodně doplňuje náš program Ekoškoly.
A proč vlastně odpadový jedlý olej
sbíráme? Chráníme tím odpadní potrubí
a kanalizaci před ucpáním, chráníme tak
i cennou surovinu, zabraňujeme znečištění
vody a v neposlední řadě surovina vyrobená z oleje poslouží k výrobě např. bionafty.
Škola je navíc za každý kilogram oleje
odměněna a nejlepší třídy mohou soutěžit
o věcný či finanční dar. Autorkou projektu Odpaďáček, který je určen pro děti
a žáky škol a další organizace především
v Moravskoslezském kraji, je Ing. Jitka
Halamová, která shodou okolností bydlí
v našem městě.
Společně s rodiči a dětmi jsme od října
loňského roku nasbírali zhruba 410 kg od-

Místostarosta David Böhm s učitelkou MŠ a koordinátorkou ekotýmu Kateřinou Božoňovou
u „olejového bandity“.
Foto: MŠ Vratimov

padního oleje, za což bychom chtěli všem
moc poděkovat.
Ve sběru jsme nepolevili ani v tomto
školním roce. Proto jsme nesmírně rádi, že
tento projekt oslovil i čelní představitele
našeho města, konkrétně místostarostu Bc.
Davida Böhma, který se rovněž od tohoto
léta podílí na sběru odpadního oleje. Ba
co víc, místostarosta nám přislíbil i účast
v mezinárodním projektu Ekoškola a stane se tak právoplatným členem ekotýmu
v Mateřské škole Vratimov.
Sbírat olej s námi může opravdu každý
občan Vratimova. Pokud vás tato akce
oslovila a nevíte co s odpadním jedlým
olejem, přineste ho k nám do mateřské
školy (vchod U pampelišky), kde máme
k tomuto účelu zapůjčenou žlutou popelnici. Bližší informace o projektu naleznete
rovněž na www.odpadacek.cz a na stránkách www.msvratimov.cz.
Ještě jednou děkujeme za spolupráci
a dejte oleji z friťáků a pánviček šanci!
Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimov

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

6
Cena

Provoz pokladny Kulturního střediska
Ve dnech 2. a 3. prosince bude pokladna Kulturního střediska otevřena pro výdej Vratimovských
kalendářů seniorům starším 70 let, a to vždy v době od 8 do 17 hodin.
Od pondělí 7. prosince do středy 23. prosince bude pokladna v provozu vždy v pondělí a středu od 8:00
do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin a v úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hodin.
Od pondělí 28. prosince do čtvrtku 31. prosince 2020 bude pokladna uzavřena.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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Turistické pozvánky
Nejistota ohledně připravovaných akcí trápí všechny
spolky a nejinak jsou na tom i členové Klubu českých
turistů Slezská brána Horní Datyně. Pokud to protiepidemická opatření dovolí, rádi by v prosinci uspořádali:
• 11.–13. 12. – 54. ročník zimního táboření Klondyke na
Lipí nedaleko chaty Kotař. Pořadatel Adam Kuchař, tel.
724 777 428.
• 27. 12. – Zimní autobusový zájezd do Velkých Karlovic.
Odjezd autobusu v 8 hodin od Kulturního domu v Horních
Datyních, cena 170 Kč. Písemné přihlášky v kavárně Kulturního domu. Vedoucí Pavel Hrbáček, tel. 737 248 128.

• 1. 1. 2021 – Novoroční čtyřlístek. Tradiční sbírková
akce spojená s prvními kroky v novém roce. Sraz před
Kulturním domem v Horních Datyních v 14 hodin,
vlastní akce od 15 hodin v restauraci U Brbloně. Pořadatel Vlastimil Kusák, tel. 724 122 356.
Pokud se chcete některé akce zúčastnit, ujistěte se na uvedených telefonních kontaktech, zda se uskuteční.
Vlastimil Kusák
KČT Slezská brána Horní Datyně

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

Kronika města Vratimova, část 103, rok 1949
Ustanovení správce konfisk. německého majetku
Ve schůzi MNV dne 21. února byl ustanoven hromadným národním správcem konfiskovaného majetku (nemovitostí) Bukovský Antonín. Tento majetek byl konfiskován němcům, kteří se za
okupace prohřešili nebo byli veřejně proti českému obyvatelstvu.
Odměna za funkci předsedy
Předsedovi stanovena odměna za funkci MNV Kč 2.000,- měsíčně.
Kociolek Ludvík
Na 10 let odsouzený do vězení Kociolek Ludvík (pro spoluúčast
na udání Marie Zborovské, která byla německými okupanty popravena) a za činnost s Kožďonem – vlajkař, požádal MNV o doporučení k státnímu soudu, aby byla jemu udělena milost. Bylo
oprávněně zamítnuto ve schůzi dne 6. května.
Obecní rozhlas
Od 1. května byl dán obecní rozhlas do provozu, takže občané
jsou denně seznamováni s důležitými a aktuálními záležitostmi.

Starý strom kaštan
V noci z 26. na 27. května byl zlomen a vyvrácen vichřicí strom
– kaštan na návrší u cesty k Horním Datyním. Strom byl jako orientační bod.
Resignace předsedy MNV a zvolení nového předsedy
Ve schůzi MNV dne 19. července resignoval dosavadní předseda Bednář Bohumil a dne 2. srpna byl zvolen předsedou Vavrečka
Josef, I. místopřed. Adámek Antonín, rolník, II. místopřed. Přeček
Josef.
(pokračování příště)

EŽǀĢŽƚĞǀƎĞŶĄƉĞĚŝŬƵƌĂǀĞsƌĂƟŵŽǀĢǀƵů͘&ƌǉĚĞĐŬĠϴϭϵͬϰϰ͕
ǀďǉǀĂůĠďƵĚŽǀĢ,ƵƚŶşĐŚŵŽŶƚĄǎş

Nabízím klasickou mokrou pedikúru
KďũĞĚŶĄǀŬǇŶĂƚĞů͘607 933 447
PEDIKURA ZDENKA
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BLAHOPŘEJEME
23. prosince 2020 oslaví manželé

Zdeňka a Oldřich Tomisovi
krásných 70 let společného života.
Do dalších dnů hodně zdraví, štěstí, tolerance a vzájemné opory
přejí a za vše děkují dcera Táňa a syn Libor s rodinami.

Dne 17. prosince se dožívá 90 let
naše dlouholetá členka výboru Spolku
seniorů, paní

Dne 21. listopadu oslavila naše
maminka, babička a prababička

Marie Hrachovcová

Jarmilka Medová.

85. narozeniny.
Do dalších let všechno nejlepší,
štěstí a zdraví přejí dcera Radmila
s rodinou a syn Vladimír s rodinou.

Jen tak dál a hodně štěstí, zdraví, pohodu
a krásný život bez starostí, to vše ti přeje
celý Spolek seniorů.

VZPOMÍNÁME
Dne 3. listopadu jsme si připomněli
1. výročí úmrtí paní

Dne 16. prosince 2020 uplyne již 25 let,
co nás opustila naše drahá

Boženy Kaňokové

Vlasta Adámková.

z Vratimova. S láskou vzpomínají
manžel a dcera s rodinou.

Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi.
Milan Adámek s rodinou.

Ten, kdo byl milován a ctěn, není
zapomenut, zůstává navždy v našich
srdcích a vzpomínkách.
Dne 13. prosince 2020 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí pana

Jaroslava Podešvy
z Horních Datyň.
S láskou vzpomínají manželka Alena,
syn Jiří s rodinou
a dcera Anna s rodinou.

25. listopadu uplynulo 7 let,
co nám odešla naše

Boženka Kubáňová.
Vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

Dne 6. prosince 2020
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana

Jana Klimoszka
a
14. listopadu 2020 tomu byly 2 roky, kdy nás opustila paní

Ingeborg Klimoszková.
Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 9. prosince uplyne dlouhých 7 let
od úmrtí mé milované maminky, paní

Jany Santusové.
Čas vše zahojí, ale bolest
v srdíčku zůstává.
S láskou vzpomínají dcera Jana
a manžel Anton.

