ČERVEN
2019

Představujeme zastupitele

Zápisy do ZUŠ

Kam ve městě

Školní budova na Masarykově náměstí slaví 110 let. Přesto dokáže být stále mladá

Famózní akademií připomněli na
konci dubna žáci a učitelé 110 let
vzniku Základní školy Vratimov,
Masarykovo náměstí. O její historii
a současnosti jsme si u této příležitosti povídali s její ředitelkou
Martinou Pelikánovou.
Vzdělání je hodnota, bez níž si současný
člověk nedokáže představit život. Vždy
tomu ale tak nebylo. Jaké byly počátky
školství ve Vratimově?
Počátky školní výuky ve Vratimově spadají zhruba do doby před 300 lety. Tehdy
byla u kostela vystavěna evangelická škola, která byla později zrušena. Za panování
císaře Josefa II. byla postavena nová fara,
u níž v místě, kde stojí dnešní stará škola,
vznikla v roce 1785 veřejná škola s číslem
popisným 60. V této škole byla učebna
pro 50 žáků, ale učilo se jich tam až 180.
Jelikož dětí ve Vratimově přibývalo, byla
v roce 1854 na místě stávající malé školy
postavena patrová budova se dvěma třídami v podlaží a zaměstnaneckými byty
v přízemí. V roce 1890 k ní byly přista-

Budova školy na Masarykově náměstí slaví letos 110 let své existence.
Foto: KS

věny dvě třídy, později přibyly ještě další
dvě.
Jak se Vratimov rozrůstal, zvětšoval se
i počet jeho obyvatel a dětí, což vyvolalo potřebu dalšího rozšíření počtu tříd. Na
památku 60. výročí panování Františka
Josefa I. byla proto 27. července 1908 na
nynějším Masarykově náměstí zahájena
výstavba nové školy, která byla slavnostně otevřena 20. září 1909. Měla celkem
šest tříd, 492 zapsaných žáků a stala se po
právu chloubou tehdejších vratimovských
občanů.

Od té doby uplynulo oněch 110 let. Jaké
byly další osudy tohoto školského zařízení?
Škola přirozeně mnohokrát měnila svou
podobu a tvář. Rozrostla se o další přístavby, v 60. letech v ní proběhly vnitřní
úpravy, aby vyhovovala novým hygienickým a estetickým požadavkům. Poslední
velká přestavba byla zahájena v 80. letech
minulého století a ukončena v roce 1992.
V průběhu 90. let v ní došlo v rámci modernizace ke zřízení odborných učeben
a výstavbě nových prostor školní družiny.
Zároveň byly odstraněny zchátralé busty dvou osobností českého národa, Jana
Ámose Komenského a Františka Palackého, které od počátku zdobily průčelí školy. Jejich renovace byla možná jen díky
nezměrnému úsilí tehdejší ředitelky školy
Mgr. Alice Čavojské, která rovněž stála za
mnohými změnami ve škole. Ačkoliv bylo
místo po bustách prázdné po celých osm
let, nakonec se u příležitosti oslav 90. výročí založení školy v roce 1998 před školu
vrátily.
pokračování na str. 4

Vratimov uctil 74. výročí osvobození
74. výročí osvobození města uctili 24. dubna u pomníku padlých před Společenským
domem občané Vratimova a Horních Datyň. S projevem, v němž připomněl dramatické
okamžiky posledních dnů 2. světové války, vystoupil starosta Martin Čech. O slavnostní hudební doprovod se postaral dechový orchestr ZUŠ, který přidal na závěr i několik
poslechových melodií. Kytice květů u pomníku, na němž je vytesáno 44 jmen obětí
válečné vřavy, položili představitelé města, zástupci spolků, společenských organizací,
škol, městských zařízení a další. Vratimov nezapomíná.
(red)

Foto: KS
Účastníci pietního aktu k výročí osvobození.

S projevem vystoupil starosta Martin Čech.

Podstavec pomníku pokryly kytice květů.

informace občanům

Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitel

Libor Svoboda
(Nezávislí + STAN).

Ve Vratimově, přesněji v Horních Datyních bydlím celý život a vidím, jak se
město mění k lepšímu. Nevyzvedával
bych jednu konkrétní věc, líbí se mi tady
celkově. To, co nás trápí, je oblast dopravy, konkrétně průjezd Vratimovem. Sám
jsem motorista a přiznám se, že když jedu
do Ostravy, raději Vratimov objedu, protože se tady vždycky zdržím. V úvahách je
výstavba kruhového objezdu u benzínové
stanice Shell nebo mimoúrovňového křížení u železniční stanice, bohužel město
nemá na realizaci těchto záměrů rozhodující vliv.

Zastupitel Libor Svoboda (43 let) je vratimovským, respektive datyňským rodákem.
Vystudoval střední školu automobilní, pracuje jako hasič u Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje. Je ženatý,
má dceru, mezi své koníčky počítá činnost
ve Sboru dobrovolných hasičů a péči o starý automobil. Členem Zastupitelstva města
Vratimova je třetí funkční období.
Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Řeknu to jednoduše. Stěžovat si, že to či
tamto se ve městě neudělalo, je to nejsnazší. Já jsem se nechal zapsat na kandidátku, protože jsem chtěl být u rozhodování
a účastnit se toho, co se bude ve městě tvořit a jak se bude rozvíjet. Druhá věc je, že
jsem k tomu měl i osobní motivací. Chtěl
jsem se zasadit o to, aby byl opraven chodník podél Vratimovské ulice v Horních
Datyních, který vystavěl v osmdesátých letech můj děda s několika kamarády v rámci tehdejší Akce Z. Dnes je část postavena
úplně nová a je krásná, ale úsek od hasičárny k zastávce Na Roli na opravu stále čeká.
Průtahy, které brání dokončení této stavby,
nejsou na straně města, přesto mne to mrzí.

stránkách Vratimovských novin řečeno.
Pravdou je, že město rozjelo spoustu akcí,
které dále zlepší kvalitu života jeho občanů. V Horních Datyních bych vypíchl
zejména kanalizaci, ze které mám velkou
radost. Mělo by se dobudovat také hřiště u školy. Jako člen Sboru dobrovolných
hasičů v Horních Datyních bych upozornil,
že naše technika už trochu zaostává, takže by bylo dobré pomalu obměnit vozový
park.

Jaká témata vnášíte nebo chcete vnášet na
jednání zastupitelstva?
Nerad bych opakoval to, co už bylo na

Jak se vám líbí současná tvář Vratimova?
Co hodnotíte kladně a co byste chtěl změnit?

Jaké je vaše politické motto a čeho byste
chtěl v politice dosáhnout?
Já se jako politik necítím. Když se řekne
„politik“, představím si vedoucí politické
činitele, vládu, ministry, prostě „lidi nahoře“. Já jsem pouze občan, který se zajímá o dění ve svém městě a chce se ho
aktivně účastnit. Takže o nějakých politických ambicích nemůže být řeč. A moje
motto? Komunální politika je normální,
věcná, jednání zastupitelstva jsou bezproblémová a vedou vždy k nějakému rozumnému a dobrému řešení. Moje zkušenost
a chcete-li, i moje motto proto je, že když
jde o dobrou věc, jsou lidé schopni se domluvit.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Pevné překážky u pozemních komunikací
V poslední době se v blízkosti místních
komunikací na území města Vratimova
(vč. Horních Datyň) vyskytují nástrahy
v podobě větších kamenů, sloupků nebo
jiných pevných překážek. Občané, kteří
tyto předměty umisťují v blízkosti místních komunikací, si neuvědomují, že tyto
předměty mohou představovat vážné
nebezpečí nejen pro motoristy, ale i pro
cyklisty nebo děti. Rovněž mohou komplikovat zimní údržbu, kdy můžou být
příčinou poškození techniky či bránit odklízení sněhu.
Dle platných technických norem v oblasti pozemních komunikací nelze umisťovat pevné překážky ve vzdálenosti
menší než 0,5 m od hrany komunikace.
Krajnice komunikací jsou podle silničního zákona součástí komunikace. Rovněž dle ust. § 29 zákona č. 13/1997 Sb.
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o pozemních komunikacích, se zmiňuje
zákaz umisťování jakýchkoliv pevných
překážek na komunikacích mimo dopravních značek. Jiné pevné překážky lze na
komunikaci umístit pouze na základě povolení silničního správního úřadu a souhlasu Policie ČR.
Město Vratimov jako vlastník místních
komunikací tímto vyzývá vlastníky nemovitostí, bydlící v blízkosti komunikací,
aby odstranili veškeré předměty umístěné
na nezpevněných krajnicích vozovky.
Budou-li zjištěny skutečnosti v podobě výskytu pevných překážek v blízkosti místních komunikací, můžou být tyto
vlastníkem komunikace odstraněny a to
na náklady jejich majitele.
Patrik Weiss
odbor investic a údržby
obecního majetku

informace občanům

Koupaliště bude otevřeno od 1. června
V případě příznivého počasí budou letos
brány vratimovského koupaliště otevřeny
pro veřejnost od soboty 1. června. V následujícím období bude koupaliště otevřeno
každý den do konce letních prázdnin, tj.
do neděle 1. září, pokud teplota vzduchu
dosáhne 20°C a nebude pršet – aktuální
informace budou denně zveřejňovány na
internetových stránkách města www.vratimov.cz v záložce Město → kultura a sport
→ koupaliště.
Pro letošní sezónu byla upravena provozní doba koupaliště. Areál bude otevřen
denně od 10 do 19 hodin, vstup od 16 hodin je za nižší cenu. Došlo také k úpravě
cen vstupného a zredukování stávajících
permanentek pouze na dva druhy, které
jsou návštěvníky nejvíc využívány. Prodej
vstupenek do areálu začíná 5 minut před

Foto: KS

otevřením zařízení a končí 1 hodinu před
jeho uzavřením. Školy mohou pro své
žáky zajistit netradiční hodiny tělesné výchovy za výhodné množstevní vstupné.
Ceník vstupného a jednotlivých služeb
je zveřejněn v areálu koupaliště a na webových stránkách města (www.vratimov.cz).

Pozvání na akce pro seniory
Dům dětí a mládeže Vratimov zve
všechny zájemce z řad seniorů na seriál
akcí, které připravil v tomto roce pod hlavičkou projektu SPOLU 2019. Na tento
projekt DDM získal podporu z Programu
zdravého stárnutí Moravskoslezského
kraje pro rok 2019.
• Divadelní festival v Domečku –
5. června od 14 hodin v sále DDM
Vratimov.
Děti z divadelních kroužků při DDM
Vratimov si pro vás připravily několik
divadelních představení. Přijďte je odměnit potleskem. Akce je zdarma. Kapacita
sálu je omezená. Prosíme tedy zájemce,
aby se předběžně přihlásili do 3. června
na níže uvedených kontaktech nebo na
recepci DDM Vratimov.
• Mezigenerační piknik – 5. června
od 16 hodin v DDM Vratimov.
Akce navazuje na Divadelní festival
a finančně je podpořena v rámci ZAMEgrantů poskytnutých ArcelorMittal.
Na programu jsou stolní a společenské
hry s dětmi, společný piknik a dle počasí i opékání párků. Akce je zdarma.
Kapacita sálu je omezená. Prosíme tedy
zájemce, aby se předběžně přihlásili do
3. června na níže uvedených kontaktech
nebo na recepci DDM Vratimov.
• Hůl je cool – 7. června.
Výlet spojený s kurzem takzvané severské chůze (nordic walking), při které se
využívá speciálních trekkingových holí.
Kurz povede odborník na tuto pohybovou aktivitu. Zvládne ji každý, kdo ujde
minimálně 4 km. Hole vám zapůjčíme.

Doprava, půjčovné holí, služby lektora
– zdarma. Účastníci budou hradit pouze
náklady na občerstvení. Na akci je nutno
se přihlásit na níže uvedené kontakty do
31. května 2019. Přihlášení účastníci obdrží podrobné informace.
• Vystoupení v rámci akce Festivalu nejmenších houslistů –
22. června v 17 hodin v Řepištích.
Nabízíme vám účast na závěrečném
vystoupení Festivalu nejmenších houslistů. Vystoupení proběhne v tělocvičně
v Řepištích (za příznivého počasí proběhne koncert venku). Účast je zdarma.
Není třeba se předem přihlašovat. Přijďte
podpořit malé umělce.
Další akce tohoto projektu připravujeme na podzim letošního roku. Můžete se
těšit na výlet do Prahy, kurz sebeobrany
a závěrečné společné setkání U Máně
v Řepištích.
Těšíme se na setkání s vámi.
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka
Dům dětí a mládeže Vratimov
Kontakty:
Hana Nevrlá, tel. 604 670 737
e-mail: h.nevrla@ddmvratimov.cz
Lenka Havrdová, tel. 725 318 191
e-mail: l.havrdova@ddmvratimov.cz
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Voda v bazénu je ohřívaná. U vstupu do
areálu městského koupaliště bude uvedena
skutečná teplota vody a vzduchu.
Návštěvníci koupaliště si zde mohou
zapůjčit slunečníky, pro děti budou připraveny k zapůjčení pěnové žížaly. Nebude
chybět občerstvení, které přispěje ke spokojenosti všech návštěvníků koupaliště.
Návštěvníky přijíždějící na koupaliště
na jízdních kolech upozorňujeme, že není
zajištěno hlídání kol.
Parkování osobních automobilů je zajištěno na neplacených plochách v okolí koupaliště a je vyznačeno na příjezdových komunikacích dopravní značkou Parkoviště.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Pavlína Fiedorová
MěÚ Vratimov

UPOZORNĚNÍ
Odbor výstavby a životního
prostředí a odbor finanční
Městského úřadu Vratimov
bude z technických důvodů
1. a 3. července 2019 uzavřen.

Vratimovský kalendář 2020

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 2020 nejpozději do 31. července 2019. Děkujeme.
Kulturní středisko Vratimov

CHCETE SI PŘIVYDĚLAT?
Kulturní středisko
Vratimov

hledá ZÁJEMCE

na občasnou výpomoc při zvučení
a osvětlování kulturních pořadů
ve vratimovském Společenském
domě a Kulturním domě v Horních
Datyních.
Také na občasnou výpomoc
s technikou a provozem v obou
kulturních zařízeních.
Práce na DPP nebo DPČ.
Kontakt: vedouci@ksvratimov.cz.

informace občanům

Jak napustit bazén rychle a bezpečně
Téměř 170 domácností si loni nechalo
dovézt vodu do zahradního bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava (SmVaK). Místo zdlouhavého napouštění z veřejné vodovodní
sítě s řadou rizik a omezením sousedů
lidé zvolili rychlejší a efektivnější cestu.
Cena za dovoz vody cisternou se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu
SmVaK, který službu poskytuje, a objemu bazénu. V případě, že je možné bazén
navézt jednou cisternou do vzdálenosti
10 kilometrů, činí 1165 korun. Zájemci
o dovoz vody k naplnění bazénu se mo-

hou obrátit na zákaznickou linku SmVaK
Ostrava 800 292 400, která je bezplatná
a je v provozu v pracovní dny od půl osmé
ráno do osmi hodin večer. Lze také využít poptávkový formulář na internetových
stránkách www.smvak.cz.
Bazénů je u našich domovů stále víc.
SmVaK proto nabádá při jejich napouštění z veřejné vodovodní sítě k opatrnosti. „Problémy mohou přijít v momentě,
kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím
přípojky bazén ve stejný čas. Při náhlém
zvýšení odběru může dojít ke změnám

hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí, které mají za následek uvolňování
usazenin a zákal vody. Nárazové odběry
mohou také způsobit pokles tlaku vody,“
vysvětluje ředitel vodovodů společnosti
SmVaK Milan Koníř.
Obezřetnost je na místě také v případě
napouštění bazénu ze studny. Je žádoucí
si nejprve prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se lze například na laboratoře společnosti Aqualia infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz),
doporučuje SmVaK.
(red)

ze života škol

pokračování ze str. 1
Podle potřeb vyučování se měnil také
vzhled okolí a dispozice školní budovy.
Ve školním roce 2001/2002 byla přestavěna nefunkční kotelna na šatny pro žáky,
v roce 2003/2004 byl vykácen přerostlý
ovocný sad a na jeho místě vzniklo školní
hřiště. V školním roce 2011/2012 se budova školy stala zároveň sídlem Základní
umělecké školy Vratimov.
Jak byste zhodnotila současný stav „dolní“ školy?
Základní škola Vratimov, Masarykovo
náměstí je v současnosti úplnou základní školou poskytující vzdělání žákům od
1. do 9. ročníku. Jejím zřizovatelem je
město Vratimov. Školu navštěvuje přes
300 žáků, kteří se učí ve čtrnácti třídách.
V tomto školním roce mají k dispozici
nově vybavenou učebnu fyziky, přírodo-

Ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí, Mgr. Martina Pelikánová.
Foto: KS

pisu a chemie a rovněž zmodernizovanou
učebnu pro výuku cizích jazyků a informatiky. To bylo možné uskutečnit díky účasti
školy v projektu Vzdělávání pro všechny
v moderním duchu. V rámci výuky mohou
žáci také čerpat z bohatě zásobené škol-

ní knihovny. Pro výuku tělesné výchovy
využívá škola jednak vlastní tělocvičnu,
jednak velké sportovní hřiště. Tělocvična slouží zároveň pro sportovní kroužky
Domu dětí a mládeže, s nímž škola úzce
spolupracuje. Součástí areálu je školní
družina, která poskytuje prostory a vybavení žákům 1. stupně.
V aktuálním školním roce byla zahájena první etapa výstavby relaxačních zón
pro žáky, v průběhu letních prázdnin započnou práce na vybudování nové učebny
pro žáky 1. stupně a přístavbě šaten.
Výchovu, vzdělávání a provoz školy zajišťuje 21 pedagogů, tři vychovatelky školní družiny a pět správních zaměstnanců.
Všichni dohromady tvoří jeden tým, bez
kterého by se chod a kvalitní fungování
školy neobešly.
Bohuslav Krzyžanek
kulturní středisko

Žáci budou odpočívat v relaxačních zónách
Neexistuje snad škola, která by si nepřála,
aby se žáci cítili v jejím prostředí bezpečně, příjemně a spokojeně. To je také cílem
naší Základní školy na Masarykově náměstí.
Je potřeba stále hledat cestu, jak je možné
toho dosáhnout a jak se v této oblasti zlepšit. Vždyť děti prožijí na základní škole celých devět let svého života. A to není zrovna
málo. Je spousta faktorů, které ovlivňují prožívání dětí během školní docházky. A školní
prostředí, vybavenost tříd, ale také možnost
trávit přestávky v příjemném prostředí patří
mezi ně.
Proto se naše škola rozhodla řešit otázku
tzv. relaxačních zón pro své žáky. Jedná se
o vybraná místa ve škole, kde většinou žáci
o přestávkách tráví svůj volný čas – kde si

spolu povídají, dávají si svačinu nebo prostě
„jen tak jsou“. Škola si přeje tato místa svým
způsobem „přebudovat“ a vybavit je tak, aby
se v nich žáci cítili dobře a skýtala jim co
největší pohodlí.
Proto škola oslovila firmu, která vypracovala návrh na vybudování těchto relaxačních
zón. Jedná se o dlouhodobý projekt, nicméně
první výsledky jsou již tady a od května se
žáci mohou těšit z prvních relaxačních zón.
Jako ředitelka školy pevně doufám, že se žákům tato místa pro jejich odpočinek budou
líbit, že jim budou dobře sloužit a že budeme
i nadále všichni společně pokračovat na cestě k růstu školy.
Mgr. Martina Pelikánová
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí
4
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Akademie k jubileu „dolní“ školy se mimořádně vyvedla

Gala představení, které se muselo líbit

Ve výčtu slavných českých sportovců nemohl chybět brankář Petr Čech.

Nádhernou přehlídku vtipu,
barev, nápadů a dobré pohody
předvedli nejen svým rodičům
a prarodičům, ale také příznivcům školy, občanům Vratimova a hornodatyňským dětem
žáci Základní školy Masarykovo náměstí 192 ve dnech 29.
a 30. dubna ve Společenském
domě při slavnostní akademii
věnované 110. výročí založení
jejich školy. A vzali to opravdu z gruntu. Dozvěděli jsme se
například, jak to vlastně vypadalo, když praotec Čech dorazil na horu Říp, a rovněž, jak
prosadil název Čechy pro naši
zemi, jak kněžna Libuše našla
svého Přemysla Oráče, jak se
dobrý voják Švejk dostal do
víru první světové války, jaká
móda vládla na našem území
za posledních sto let, jak se
utvářely v tomto období dějiny
a spoustu, spoustu dalšího. Seznámit jsme se mohli například
s našimi nejslavnějšími sportovci nebo s nejlepšími učiteli
ztvárněnými ve filmových scénách. Ukázky školních hodin
mnohé z diváků dokázaly vrátit do dob dětství a vykouzlit na

Nelly Kavalová se svými kuřátky z první třídy.

Foto: KS

Dětem tleskal zcela zaplněný kinosál Společenského domu.

Děti z III. B třídy předvedly retro charleston.

jejich tváři nostalgický úsměv.
Naskytla se také možnost
zhlédnout tance dob minulých
i doby nynější, stejně tak jako
vyslechnout si koncert dětí na
zobcové flétny či snad zavzpomínat na doby minulé při nejslavnější spartakiádní skladbě
historie s názvem Poupata.
Všechny pak okouzlila originální choreografie učitelky Nelly Kavalové, která vystoupila
v roli slepičky s prvňáčky coby
svými kuřátky.
Slavnostní akademie? Ne.
Mimořádné gala představení
a zábava stokrát lepší než v televizi! Kreativní, fantastické,

famózní! Jediná bránice nezůstala v klidu, jediné oko suché.
I proto s ní děti vystoupily hned
čtyřikrát – dvakrát pro dospělé,
dvakrát pro žáky ZŠ Datyňská
a ZŠ Řepiště. Pokud má někdo
obavy o naši mladou generaci,
učitelky ZŠ Masarykovo náměstí v čele s ředitelkou Martinou Pelikánovou ukázaly, že
pod jejich vedením o své děti
strach opravdu mít nemusí.
Bravo! A vše nejlepší do dalších 110 let úspěšné činnosti!
(red)

Z módní přehlídky napříč staletím.

Praotec Čech dorazil se svou suitou do „země mlékem a strdím oplývající“.

Žáci II. třídy překvapili spartakiádní skladbou Poupata.
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Ohlédnutí za končícím školním rokem na ZŠ Datyňská z pohledu KRPŠ

Akce pro děti i jejich rodiče
Možná to většina z vás nevnímá, ale součástí školy je i dobře fungující Klub rodičů
a přátel školy, který se aktivně podílí na
přípravě a realizaci kulturně-společenských akcí ve Vratimově a Horních Datyních. Tyto akce mají přinést kromě společenského vyžití taky finance na podporu
iniciativ pořádaných školou.
Akce organizují lidé, kteří si zkráceně
říkají „klubáci“. Pojďme si ve zkratce připomenout ty hlavní, které bez nároku na
odměnu a ve svém volném čase zorganizovali v právě končícím školním roce.
Nejmasovější akcí, která je vždy vyprodaná do posledního místečka, je tradiční
reprezentační školní ples spojený s velkým
předtančením deváťáků. Ten letošní se konal 15. února v KD Horní Datyně a byl velmi zdařilý. Již poněkolikáté na něm hrála
kapela Stenly Band, bylo připraveno hodně věcných cen k losování, spousta občerstvení a dobře zásobené „Peklo“. Specialitou plesu, která vždy přiláká i další rodinné
příslušníky, je slavnostní předtančení žáků
devátých tříd, zakončené soutěží O krále
a královnu valčíku. Je nádhera vidět děti,
které se po několikaměsíční přípravě změní v mladé dámy a pány, aby předvedly, co
se naučily pod vedením tanečních mistrů.
Aby se mohly pobavit i děti z prvního stupně a z mateřské školy, se každý
rok připravuje dětský maškarní karneval,
který se koná v KS Vratimov. Letošní se
uskutečnil v sobotu 26. ledna. Součástí
akce je vždy diskotéka, soutěže, losování
cen a bohaté pohoštění. Na karnevalu se

Z reprezentačního plesu ZŠ Datyňská. Předtančení deváťáků.

potkají malé děti s deváťáky, kteří přijdou
předvést, co se naučili ve školních tanečních. Mnozí z nich zůstanou na tanečním
parketu i po předtančení.
Nejmladší akcí pořádanou „klubáky“
byla Halloween party 2. listopadu s živou
hudbou v KD Horní Datyně, která měla
letos 3. ročník. Akce, která je pouze pro
plnoleté, si našla početný okruh příznivců,
kteří přišli s dokonalými halloweenskými
maskami.
Všechny tyto akce jsou vždy prospěšné
pro obě strany. Spousta lidí se dobře pobaví, naváže nová přátelství, zisk je pak plně
využit ve prospěch dětí na projekty realizované základní školou jako jsou lyžařské

Foto: KRPŠ

zájezdy, školy v přírodě, sportovní akce,
výlety, odměny.
Rád bych poděkoval všem nadšencům
z klubu a členům učitelského sboru, kteří
se aktivně podíleli na pořádání zmíněných
akcí a již teď pracují na přípravách dalších
pro příští školní rok. Tou první bude v pátek 1. prosince 4. ročník Halloween party
v KD Horní Datyně, na kterou jsou všichni, kdo se rádi baví, zváni.
Na závěr bych rád uvedl, že KRPŠ není
uzavřený klub a rádi ve svých řadách přivítáme všechny nadšence, kteří mají chuť
se k nám připojit a pomoci nám.
Za KRPŠ ZŠ Datyňská
Aleš Mičulka

ZŠ Datyňská uspořádala fotbalový turnaj
Již druhým rokem uspořádala ZŠ Datyňská obvodní kolo McDonald’s Cupu.
Turnaj se uskutečnil 25. dubna na novém
multifunkčním hřišti, které pro tuto akci
nabízí výborné podmínky.
McDonald’s Cup je největší fotbalový
turnaj pro žáky základních škol ve věku
6–11 let. Letos se koná jeho 22. ročník.

Vratimovského klání se zúčastnily tři
školy – domácí ZŠ Datyňská a ostravské
ZŠ Chrustova a ZŠ Bohumínská. Počasí
bylo ideální, hlediště bylo zaplněno žáky
ZŠ Datyňská, kteří zaslouží pochvalu za
povzbuzování. K vidění byly nádherné
souboje malých fotbalistů.
Vítězství a postup do okresního kola

si vybojovala ZŠ Chrustova, na 2. místě
skončila ZŠ Datyňská, 3. místo obsadila
bez jediného vítězství ZŠ Bohumínská.
Odměnu za účast na turnaji v podobě medaile a dobrého pocitu z příjemně stráveného odpoledne si ale odnesli všichni.
Mgr. Jana Biolková
ZŠ Datyňská

Domácí družstvo ZŠ Datyňská. Zleva kapitán Patrik Czene, Jan Piekař,
Malí vratimovští fandové si přichystali i vtipné transparenty.
Jan Mikšovič, Matěj Brydling, Jonáš Kupka, Ondřej Zelinka, Jakub Fedor,
Foto: ZŠ Datyňská Tomáš Kolpak, Jakub Walder, Bruno Kostrzewa, Marián Mácha.
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Oslava Dne Země v mateřské škole
Jedním z nejvýznamnějších
dnů, které probíhají v Mateřské škole Vratimov, je oslava
Dne Země, jež je vyvrcholením všech ekologických aktivit, jichž se v průběhu roku
účastníme. Tentokrát se oslava
Dne Země konala ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve
Vratimově, který ji připravil
takzvaně od A po Z. Nejdříve
jsme jako každý rok připravili
výstavu Na plotě, na které si
mohla široká veřejnost prohlédnout výtvarné práce každé
třídy MŠ věnované naší planetě
Zemi: „Naše Zem je zeměkoulí, vesmírem se ráda koulí. Aby
voněl celý svět, opatruj Zem
jako květ!“ Velkým překvapením pak bylo, když jsme přišli
na školní zahradu, kde nás čekala celá parta velkých kamarádů z 9. tříd! Školkové děti byly

rozděleny do skupinek a k nim
se přidali jako vedoucí dva
školáci. Bylo pro nás nachystáno 21 stanovišť, u kterých další
velcí kamarádi dětem vysvětlili, co budou dělat nebo s čím
budou experimentovat. Všichni
si mohli vyzkoušet třeba přenášení vody do sklenic stříkačkami, zjišťovali, jaké barvy
smíchat, aby vznikla oranžová,
fialová a další odstíny. Děti si
mohly také vytvořit „plovoucí
květinu“ z papíru, která se po
položení na vodu rozvine, nebo
zhotovit náramek z barevných
brček. Zjišťovali jsme rovněž,
proč se nedá smíchat voda
s olejem a spoustu dalších zajímavostí.
Velkým plusem bylo, že
nám přálo počasí a mohli jsme
proto využít prostory naší velké ekologické zahrady. Celá

Předškoláci na jednom z naučných stanovišť.

akce byla věnována tématu
Voda. Příští rok nás totiž čeká
audit pro druhou obhajobu mezinárodního titulu Ekoškola,
který v Česku zavedlo sdružení
Tereza.
Chtěla bych touto cestou

Foto: MŠ Vratimov

poděkovat vedoucím DDM,
žákům 9. tříd a ostatním „dospělákům“, kteří pro nás celou
akci připravili. Těšíme se na
další spolupráci.
Kateřina Božoňová
učitelka MŠ

Nezapomeňte se včas přihlásit

Zápis do základní umělecké školy
Základní umělecká škola vyhlašuje zápis najdou však uplatnění nejen v cimbálové nástroje můžeme v omezené míře zapůjčit
žákům domů!
pro zájemce o studium – především pro muzice.
DECHOVÝ ORCHESTR – pro zájemděti od 6 let, tedy budoucí prvňáky, ale
Vážení rodiče, s politováním vám sděluce o studium hry na dechové a bicí nástroje. jeme, že pro školní rok 2019/2020 zřejmě
i ostatní školáky.
V hudebním oboru mohou studovat již
BIG BAND – zde najdou uplatnění star- nebudeme moci přijmout všechny nově
tradičně hru na klavír, housle a další smyč- ší a hudebně vyspělejší žáci dechového or- přihlášené žáky do výtvarného a možná
cové nástroje (violoncello, kontrabas), chestru.
i do hudebního oboru z důvodu naplnění
zobcovou flétnu a všechny dřekapacity školy, která je limitována
věné i žesťové dechové nástroje,
390 žáky. Omlouváme se za tuto
bicí nástroje, perkuse a v poslední
situaci a velice vám děkujeme za
době velmi žádaný lidový nástroj
pochopení.
– cimbál. Populární je i výuka
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek
zpěvu.
20. června 2019. Vzhledem k omeVýuka je zaměřena především
zené kapacitě školy je podmínkou
na hru v souborech a orchestrech
pro přijetí včasné podání přihlášky
a častou prezentaci školy na vekdykoliv v odpoledních hodinách
řejnosti formou koncertů a výna ředitelství školy – nejlépe osobstav. Cílem naší práce je zapojit
ně. Včasným podáním přihlášky
co nejdříve většinu dětí do spozvyšujete šanci na její přijetí. Přilečného hraní a účinkování na
hlášky budou zařazeny do pořadníveřejnosti. Ve škole působí řada
ku dle termínu podání a preferovaného studijního zaměření. Pro velký
hudebních souborů s bohatým
zájem dětí o studium na naší škole
repertoárem. Pravidelně se zúčastňují soutěží, koncertů, prázd- Děti se učí v ZUŠ nejenom hrát, ale také vystupovat na veřejnosti. jsme nuceni použít toto opatření.
Vyučování v novém školním
ninových soustředění a zájezdů Na snímku Dechový orchestr ZUŠ Vratimov.
Foto: ZUŠ
roce zahájíme v pondělí 2. září
v tuzemsku i zahraničí.
Rytmická skupina bicích nástrojů v 13 hodin, v 16 hodin se uskuteční schůzSMYČCOVÝ ORCHESTR – uplatnění zde najdou žáci, kteří budou studovat BLEMCADLA – vyučujeme všechny dru- ka s rodiči nově přijatých žáků.
hy bicích nástrojů včetně melodických.
Více informací osobně v ZUŠ, tel. č.
hru na housle, violoncello, kontrabas.
Vokální soubor OZVĚNY – pro všech- 596 730 883, www.zusvratimov.cz.
Cimbálová muzika VRZUŠKA – jako
jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry na ny zpěváky klasické a populární hudby.
David Schreiber
Housle i ostatní smyčcové a dechové
cimbál a kontrabas. Hráči na tyto nástroje
ředitel ZUŠ Vratimov
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Akce Domu dětí a mládeže
Školení vedoucích
letních táborů
I přesto, že naše tábory pořádají zkušení
vedoucí, připravujeme pro ně každý rok
školení, na kterém si připomenou základy první pomoci, bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, právní předpisy týkající se hygienických norem na táborech. Letos se toto
školení uskuteční 15. června. O
kompetentnost vedoucích, kteří
připravují tábory pro vaše děti,
se proto není třeba obávat.

Dětská novinářská cena

Hurá prázdniny

V pátek 21. června v 10 hodin proběhne
v sále Domu dětí a mládeže Vratimov
slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Dětská novinářská cena. Téma 21. ročníku
soutěže bylo Dovolená. Pozvaní soutěžící si mohou po slavnostním vyhlášení
povídat s odborníky-porotci
o svých dílech. Všichni ocenění autoři obdrží pozvánku.
Bližší informace: Bc. Hana
Nevrlá, h.nevrla@ddmvratimov.cz.

Ve středu 26. června v dopoledních hodinách DDM navštíví žáci základních škol,
kteří se zúčastní akce Hurá prázdniny.
Již pravidelně připravujeme na tuto akci
preventivní program zaměřený na posilování povědomí dětí o bezpečném chování během prázdnin na komunikacích, ale
také například na cyklostezkách, horách,
doma či na hřišti. Nebudeme na to ovšem
sami – s programem nám pomáhají členové Červeného kříže, příslušníci Policie
ČR, vratimovští hasiči a BESIP.

Informační schůzky k letním táborům
11. 6. od 16:30 hod. – LDT příměstské tábory

Dům dětí 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 apod.
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme
tvořivé lidi, kteří mají co nabídnout.
Máme k dispozici vybavení pro různé druhy činnosti 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 hodin
kurzu pro pedagogy volného času vykonávající přímou dílčí pedagogickou činnost – toto vzdělání je možno si doplnit.
Bližší informace:
Hana Nevrlá, tel. 604 670 737,
e-mail: h.nevrla@ddmvratimov.cz.
Renáta Böhmová
Dům dětí a mládeže Vratimov

12. 6. od 16:30 hod. – LDT Badatel, Výtvarník

Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace hledá

ŠKOLNÍHO ASISTENTA/ASISTENTKU
volného času.

Pracovní náplň:
✓ Spolupráce s pedagogy volného času (PVČ) na výchovné a vzdělávací činnosti
u dětí ohrožených školním neúspěchem.
✓ Spolupráce s PVČ při komunikaci mezi rodiči, pedagogy a dětmi.
✓ Poskytování základní nepedagogické podpory přímo v rodinách dětí ohrožených
školním neúspěchem.
✓ Koordinace činností dětí ohrožených školním neúspěchem v oblasti trávení volného
času, přípravy na zájmové vzdělávání apod.
✓ Podpora dětí při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci k zájmovému vzdělávání.
✓ Podpora PVČ při administrativní a organizační činnosti, zajišťování podpůrné
administrativní a organizační činnosti.
✓ Podíl na propagaci činnosti DDM (tvorba plakátů, shánění finančních prostředků…).
✓ Práce především v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách.
Požadujeme:
✓ Vzdělání:
- nepedagogické vzdělání minimálně středoškolské a ukončené studium pedagogiky,
- nebo nepedagogické vzdělání minimálně středoškolské a ukončené studium
pro asistenty pedagoga,
- nebo základní vzdělání a ukončené studium pro asistenty pedagoga.
✓ Znalost práce na PC.
✓ Ochota nadále se vzdělávat.
✓ Flexibilita, komunikativnost.
✓ Praxe v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase vítána, není podmínkou.
Nabízíme:
✓ Úvazek ve výši 60 % od 1. září 2019, pružná pracovní doba. Pracovní smlouva
na dobu určitou 1 rok (Šablony II.).
✓ Zařazení do 8. platové třídy tabulky pro nepedagogické pracovníky.
Možnost platového postupu.
✓ Příjemné pracovní prostředí.
✓ Možnost dalšího vzdělávání.
✓ Příspěvky na stravování.
Očekáváme:
✓ Kolektivního ducha.
✓ Kladný vztah k dětem.
V případě zájmu zašlete svůj životopis na h.nevrla@ddmvratimov.cz do 7. června.
Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor.
8
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Městská knihovna informuje
Obecně prospěšná společnost Celé
Česko čte dětem pořádá od 1. do 7. června 9. ročník tradičního celostátního svátku dětí a literatury. Naše knihovna se do
této akce také zapojuje.
V rámci projektu Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka budeme žákům
1. tříd předávat již pojedenácté knihu spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky
Aleny Schulz Kde se nosí krky.
Pro děti z Mateřské školy ve Vratimově připravujeme na středu 5. června Čtení
v amfíku. V případě nepříznivého počasí

Městská

knihovna
VRATIMOV

máme připraveného Poledníčka, aneb
čtení dětem před poledním spánkem.
Návštěvníci knihovny mohou až do 28.
června zhlédnout výstavu fotografií Ivy
Skulinové s názvem Řepiště a okolí.
Upozorňujeme uživatele knihovny, že
ve dnech 13. (čtvrtek) a 14. června (pátek) bude knihovna z provozních důvodů zavřena. Děkujeme za pochopení.
Lovci perel pozor! Za své nastřádané
moriony (soutěžní peníze) si můžete nakoupit od 17. do 28. června v našem připraveném obchůdku.

Místní knihovna
Horní Datyně informuje
Zveme vás na výstavu s názvem 100
let tělovýchovy v Horních Datyních,
kterou připravil Vladimír Kuchař. Můžete ji zhlédnout v půjčovní době vždy
v pondělí od 14 do 17 hodin do 24. června.
Upozorňujeme uživatele knihovny, že
během letních prázdnin bude knihovna
zavřena. V provozu bude opět od 2. září
od 14 do 17 hodin.
Mgr. Hana Pščolková
a Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

sport

Běžecký Důlňák opět skvělý
Populární běžecký závod Jakubův
botu 5. října. Nejstarším běžcům bylo
lesní běh Důlňákem se opět vydařil.
74 a 76 let. Závod měl mezinárodní
Krásné jarní počasí v úterý 16. dubúčast, přijeli opět i kvalitní závodníci
na přivítalo na startu 45 krásných
ze Slovenska a Polska.
žen a dívek a 103 ztepilých mužů.
Zajímavostí jistě je, že Jakubák, jak
Závod odstartoval v 17:30 místostazávod mnozí běžci důvěrně nazývají,
rosta Vratimova Bc. David Böhm
patří mezi pět nejstarších běžeckých
a 148 vytrvalců, což je nový účastzávodů Moravy a Slezska a běhá se
nický rekord, se úspěšně popralo
bez přerušení od roku 1984. To má
s nelehkou, téměř osmikilometrovou
opravdu hodnotu. Ve své historii
tratí. Potěšitelná je každým rokem
závod již zaznamenal účast mnohých
se zvyšující účast borců z Vratimonašich, slovenských a polských reva a Horních Datyň. V letošním již
prezentantů a mistrů republiky. V
36. ročníku běhu jich bylo 19, také Domácí účastníci běhu. Jarmila a Roman Pavelkovi, Vrati- malé tombole po závodě si hlavní
rekord. Nejúspěšnější byli Lucie mov.
cenu věnovanou restaurací Koliba
Foto: David Böhm a Otto Seitl
Polková a Martin Janalík. Běžela
(majiteli Martinu Winklerovi děkui celá rodina Pavelkova a 11letý Tomáš, kovi, Pavel Mojžíšek, Karel Mul, Luděk jeme) odvezl slovenský závodník do Kykterý byl nejmladším účastníkem závodu. Vavrečka, Matyáš Skupien, Milan Briš, suckého Lieskovce.
A vedl si skvěle, rodičům utekl. Další- Radek Nitka, Vladimír Štalmach a AntoVýsledková listina je na všech běžecmi domácími byli Michala Klasová, Si- nín Řezníček. Všichni zasluhují nejvyšší kých webech a např. na www.mkseitl.cz
mona Krátká, Vlasta Biskupová, Lucie uznání, neboť zaběhli výborně a věřím, že je ze závodu i obsáhlá fotogalerie
Kročková, Magda Motlochová, Marcela se všichni znovu sejdou na startu 27. ročZdeněk Fejgl
Kratochvílová, Jarmila a Roman Pavel- níku silničního běhu Zlatý podzim v soBěžecký klub Vratimov

Domácí účastníci běhu. Tomáš před cílem, vzadu Lucie Polková.

Domácí účastníci běhu. Vlasta Biskupová a Simona Krátká.
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Začaly soutěže tenistů

Povedená turistická akce

Soutěže tenisových družstev byly zahájeny v sobotu
27. dubna. Zapojily se do nich i týmy tenisového
klubu TC Biocel Vratimov s následujícími výsledky:
Babyny A: TC Biocel Vratimov – TK Přerov 2:8; – TK Valašské Meziříčí 0:10; – TK Milo Olomouc 10:0.
Babyny B: TC Biocel Vratimov – TK Přerov 6:4; – TJ Start
Poruba 3:7; – Pašta tenis 7:3.
Mladší žáci: TC Biocel Vratimov – TK Studénka 9:0; – TC
Ostrava Nová Ves 7:2.

Letošního 33. ročníku pochodu kolem Václavovic a cykklojízdy Slezská brána se 1. května zúčastnilo 1092 turistů –
dospělých, dětí, mládeže a seniorů. Kontrola byla u nového
datyňského mlýnku, který přitahoval zájem účastníků. Areál
poskytl odpočinek, posezení i občerstvení.
Text a foto: Jan Sládek

Starší žáci: TC Biocel Vratimov – TJ Start Poruba 5:4 ; – TK
Hlučín 1:8; – SK Vitality Slezsko 0:9.
Dorost: TC Biocel Vratimov – TK Vsetín 4:5; – TK Havířov
1:8.
Dospělí: TC Biocel Vratimov – TJ Start Poruba 2:7; – TK Havířov 8:1; TK Slavia Orlová 2:7.
Za první kolo si zaslouží pochvalu družstvo mladších žáků za
drtivé vítězství nad TK Studénka. Babyny B vybojovaly vítězný zápas v dešti s TK Přerov. Druhé a třetí kolo soutěže nebylo
pro naše týmy úspěšné, neboť bylo více proher než vítězství.
Přesto je třeba vyzdvihnout bojovnost jednotlivých hráčů a u
týmu Babyn B pochválit Báru Janošovou, která zatím ani jeden
zápas neprohrála.
Markéta Rájecká
TC Biocel Vratimov

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská
brána Horní Datyně v červnu 2019
• Sobota 8. června: Sraz u chaty na Prašivé. Oficiální
trasa od restaurace Lapačka v Šenově, lze ale vyrazit
odkudkoli pěšky nebo na kolech. V 11 hodin společná
vycházka od chaty Prašivá k prameni Lučiny s výkladem o místních zajímavostech. Pořádá KČT, oddíl Sokol Šenov,
informace Vlastimil Kusák, tel. 724 122 356, e-mail: klikosek@
seznam.cz.
• Sobota 15. června: Pořadatelé a organizátoři zimních táborů se účastní Letního srazu zimních táborníků s cílem připravit zimní sezonu 2019/2020. Koná se v lokalitě Maria ve skále
(Mariastein) u řeky Odry poblíž obce Klokočůvek v Oderských
vrších.

Chata na Ropičce slaví 95 let
• Sobota 22. června: Autobusový zájezd na oslavy 95 let
Bezručovy chaty na Ropičce
s odhalením pamětní desky.
Odjezd v 8 hodin od Kulturního
domu v Horních Datyních, 8:10
z Vratimova ze zastávky Nová
škola, 8:20 z Řepišť ze zastávky U Kříže na Morávku, odkud
vede pěší trasa k chatě Ropička (5 km). Výroční oslavy začínají
v 11 hodin. Slovo o historii chaty přednese předseda sekce historie moravskoslezské oblasti KČT Jan Sládek. Součástí oslav je
společná vycházka na vrchol Ropice (1082 m n. m.) pod vedením turistů z KČT Slezská brána Horní Datyně. Trasa zpět vede
z Ropičky kolem hotelu Ondráš na Goduli do Komorní Lhotky,
centrum (7 km), odkud odjíždí autobus v 16:30. Plánovaný příjezd do Horních Datyň okolo 18 hodin. Cena zájezdu: členové
KČT 100 Kč, nečlenové 150 Kč. Přihlášky do naplnění kapacity
autobusu v restauraci Kulturní dům Horní Datyně denně od 9
hodin nebo u vedoucích zájezdu Jana Sládka, tel. 736 754 659,
e-mail: kct.sladek@quick.cz, a Vlastimila Kusáka, tel. č.
724 122 356, e-mail: klikosek@seznam.cz.
Za KČT Slezská brána Horní Datyně
Mgr. Jan Sládek, Ing. Jan Tlolka

Družstvo Babyny B po vítězném utkání.

Foto: TC Biocel Vratimov

Kdy na fotbal
Přehled domácích utkání
FC Vratimov v červnu:
SO 1. 6. 10:00 ml. žáci: Rychvald, Mě přebor ml. žáci
SO 1. 6. 17:00 muži A: Jistebník, 1.A tř. sk. B
NE 2. 6. 10:30 muži B: Rychvald, Mě přebor
SO 15. 6. 10:00 ml. žáci: Stará Bělá B, Mě přebor ml. žáci
SO 15. 6. 17:00 muži A: Bystřice, 1.A tř. sk. B
NE 16. 6. 10:30 muži B: Lhotka, Mě přebor
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Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov uspořádal
o Velikonocích ve své herně na stadionu ve Vratimově tradiční
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu, který proběhl pod vedením
místního zkušeného rozhodčího Radomíra Filipce. Turnaje se zúčastnilo celkem na 30 hráčů všech výkonnostních skupin, kteří
bojovali ve třech věkových kategoriích.
Vítězem nejsilnější a zároveň nejpočetnější, tedy hlavní kategorie mužů, která zároveň byla Turnajem o přeborníka oddílu pro
rok 2019, se stal David Štůsek před druhým Danielem Unzeitigem.
Vratimovská mládež bojovala tentokrát ve dvou kategoriích a to
v soutěži registrovaných a neregistrovaných žáků. Vítězi ve svých
kategoriích se stali Filip Zajíc a Adam Topor (viz foto), přičemž

Účastníci Velikonočního turnaje registrované mládeže.

zajímavé je, že oba dva vyhráli v prosinci ve svých kategoriích
i Vánoční turnaj.
Velikonoční turnaj registrované mládeže: 1. Filip Zajíc, 2. Marek Konrád, 3. Adam Pravda, 4. Jiří Pončík, 5. Dominik Andris,
6. Ondřej Grobař, 7. Robin Parwa.
Velikonoční turnaj neregistrované mládeže: 1. Adam Topor,
2. Filip Stráňava, 3. Matyáš Blahuta, 4. Lukáš Daňhelka, 5. Kristián Drobiš, 6. Jakub Veselský.
Medailisté vyhráli pěkné ceny a zároveň všichni účastníci velikonočního turnaje mládeže i pomlázkovou nadílku plnou velikonočních dobrot.
Oldřich Vrtal
předseda Oddílu stolního tenisu
TTC MG Odra GAS Vratimov

Účastníci Velikonočního turnaje neregistrované mládeže.
Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Mažoretky ZIK-ZAK sbírají medaile
V březnu se uskutečnila mažoretková
soutěž Tornádo v aule VŠB v Ostravě-Porubě. Mažoretky ZIK-ZAK srdíčka, které
působí u Domu dětí a mládeže Vratimov,
soutěžily v disciplíně sóla, dua a hůlková
skladba. Z této soutěže si odvezly ocenění
za 2. místo v hůlkové skladbě a 3. místo
v sólu pro Viktorii Novákovou. Dále se
děvčata zúčastnila soutěže Opavská růže,
kde získala 2. místo za pompony a Cenu
VIP poroty za pódiovou sestavu v hůlkách.
V dubnu se děvčata zúčastnila soutěže
Všetulská hůlka v Holešově, kde získala 2.
místo za pompony a 3. místo za pódiovou
sestavu v hůlkách. V dubnu se uskutečnilo
také zemské kolo sól a duí v Hluku, kde
Kamila Paláčková a Lucie Janů získaly nominaci na Mistrovství ČR v sólech a duích
do Ronova nad Doubravou.
Renáta Hloušová,
trenérka

Mažoretky ZIK-ZAK dělají Vratimovu čest. Doma je uvidíme na zahájení programu Vratimovské
poutě.
Foto: DDM
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Václav Tvardek: Život kolotočáře není všední, není snadný, je zato krásný

Do Vratimova jezdí už 70 let
Kdyby to měl dělat jen kvůli penězům,
zítra od toho uteče. Tvrdí to devětašedesátiletý Václav Tvardek, majitel a provozovatel Lunaparku U černého korzára a pokračovatel rodu kolotočářů, který zajíždí
do Vratimova už dlouhých 70 let. „Peníze
jsou potřeba. Ale člověk v sobě musí mít
také lásku. K lidem i těm věcem. Že to postavíte a těšíte se z toho, že se lidé smějí, že
přijdou děti, že vidíte jejich radost. To člověku dává sílu,“ vysvětluje Tvardek. Svoji
základnu si spolu s manželkou Angelikou
vybudoval ve Sviadnově a na Vratimovské
pouti nebude chybět ani letos.

Rodinná tradice
Jak se člověk vůbec stane kolotočářem?
V případě Václava Tvardka jde o rodinnou
tradici. Narodil se jako nejmladší z osmi
sourozenců do rodiny cirkusových artistů
a komediantů, kteří se potulovali od vesnice k vesnici, od města k městu, aby přinášeli lidem radost a zábavu. Jeden z jeho

Václav Tvardek s manželkou Angelikou.

světa s otcovým lunaparkem, abychom
byli spolu a sami,“ vypráví Václav Tvardek. Peripetie s tím byly velké, ale zasáhl osud. Otec Václava, Josef Tvardek, se
dostal k námořnictvu a bojoval na moři za
svoji vlast. Když se vrátil, přijal ho tehdejší prezident Antonín Novotný, aby ocenil
jeho statečnost. „Jako zvláštní pozornost
mu pak umožnil získat živnost na lunapark,
který táta musel v době zestátňování prodat
státu a pak ho zase odkoupit,“ vzpomíná
majitel Černého korzára. „Jenže živnost
v té době nikdo neměl, všichni si proto

Jeden z nejstarších kolotočů Tvardkových
s malovanými obrazy.

dědečků byl provazochodcem, babička jezdila s komedií, jak se tehdy říkávalo potulnému divadlu. Na Ostravsku zakotvili, protože tu koupili statek v Panských Nových
Dvorech. Potulný život jim ale byl vším
a nechtěli se ho vzdát ani po nástupu komunismu, kdy se situace rapidně změnila.
„Potulné cirkusy, kde bychom se mohli
uplatnit, byly zrušeny a z cirkusových artistů se stali zaměstnanci státního podniku
Humberto. To ale naše maminka nechtěla.
Říkala, že bude lepší, když půjdeme do

Kdysi oblíbené pouťové houpačky.
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Snímky z alba Václava Tvardka a KS

mysleli, že jezdíme načerno a honili nás ze
všech stran,“ vypráví.
Rodina to vyřešila tím, že odjela na Slovensko, a když polevil režim na celnicích,
začala jezdit do zahraničí.

Navštívili i Sibiř
„První zemí, do které jsme vyjeli, bylo
Polsko. To mi bylo sedmadvacet let,“ hledá
v paměti sviadnovský kolotočář. V Polsku
strávili rok. Pak přišlo Maďarsko, Rumunsko, Jugoslávie, Rusko. „Úplně nejdál jsme
byli na Sibiři, v Tomsku. To je asi sedm,
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osm tisíc kilometrů. Ptal jsem se tehdy faráře, jestli vůbec máme jet. A on mi povídá: „Pánbůh je všude, nebojte se,“ říká majitel lunaparku.
Dnes už Tvardkovi tak dlouhé cesty nepodnikají. Objíždějí Frýdek, Hnojník, Kostelec, Kravaře, Kozlovice, Stonavu a samozřejmě Vratimov. Právě k němu má Václav
Tvardek speciální vztah. Nejenže tady chodil jako dítě do školy. Po roce 1989 se zde
zasloužil o obnovení tradičních Vratimovských poutí. „Přemluvila mne tehdejší paní
starostka. První rok to byl propadák, ale
potom se to udělalo druhý rok, třetí, začali
jsme stavět více atrakcí a lidé začali jezdit
ze všech stran,“ usmívá se Václav Tvardek.
Pomohlo také to, že přes velké zdražování atrakcí, ceny držel při zemi. „Jak říkám,
mi nejde ani tak o peníze,“ vysvětluje.
„Lidé se na nás těší, jsou rádi, když přijedeme, a já je vnímám jako svoji rodinu,“
svěřuje se Václav Tvardek.

Svoboda v maringotce
A jak to bude s Lunaparkem U černého
korzára do budoucna? „Mám sedm dětí,

ka, vždycky ji krásně vyzdobila a říkala:
„Pánbůh zaplať, máme střechu nad hlavou,
máme klid. Hlavně aby se nám nic nestalo,“ usmívá se kolotočář, kterému přezdívají Černý Korzár.
Tak nashle na pouti!
(red)

Václav Tvardek jako dítě se svými sourozenci.

dvě holky a pět kluků, a také už čtrnáct
vnuků. Někdo z nich to určitě převezme.
Život kolotočáře není všední, není snadný,
je zato krásný. Je to nadpřirozený pocit.
A ta svoboda! Nejste vázáni osm hodin
denně ve fabrice, jste volní jako ptáci. My
netoužíme po přepychu, po barácích. Nám
stačí maringotka. Když ještě žila mamin-

Z dob, kdy kolotočáři místo reprodukované produkovali živou hudbu.

Tatínek Josef Tvardek na snímku z roku 1923.

Život v maringotkách je náročný, ale dává pocit svobody.

Slovo pouť znamená cestu
Stánky, kolotoče, zábava a veselí. Asi
tak si dnes představujeme pouť. Možná
si už ani nevzpomeneme, že jde vlastně
o církevní slavnost k výročí vysvěcení
místního kostela či kaple nebo k uctění
světce, jemuž byl svatostánek zasvěcen.
Přitom právě tento typ pouti se týká i Vratimova. Protože místní chrám z roku 1806
byl zasvěcen památce sv. Jana Křtitele,
koná se vždy okolo svátku svatého Jana
(24. června), letos konkrétně v neděli
23. června.
Slovo pouť má ale více významů. Když
si ho vyhledáme ve Slovníku spisovného
jazyka českého, zjistíme, že tím prvním je
putování, cesta nebo cestování. To proto,
že slovo pouť pojmenovává především

cestu za účelem návštěvy poutního místa,
které má pro věřící náboženský význam.
Tyto cesty nejsou spojeny jen s křesťanstvím. Vydávají se na ně lidé různých vyznání a náboženství. Namátkou buddhisté, hinduisté, judaisté nebo muslimové,
kteří mají přímo povinnost vykonat alespoň jednou v životě pouť do Mekky.
V křesťanství pouť zakořenila ve druhém století našeho letopočtu. Pronásledování křesťanů zesláblo a věřící se tak
mohli scházet na modlitbách na hrobech
svých mučedníků. Zhruba od čtvrtého
století začali křesťané putovat také do
Svaté země, kde navštěvovali místa spojená s životem a smrtí Ježíše Krista. Ve
středověku patřila mezi nejoblíbenější
13

poutní města Jeruzalém, Řím nebo španělské Santiago de Compostela, které je
ostatně frekventovaným poutním cílem
i dnes. V Čechách to byla Praha s chrámem sv. Víta a místy spojenými se zemskými patrony, zejména sv. Václavem.
Ačkoliv v současné České republice
nemají náboženské poutě rozměr jako
v minulosti, o osud slova „pouť“ se bát
není třeba. Pomineme-li pouťové veselice, stále putujeme za krásami přírody,
za sluncem, za památkami, za zážitky, za
poznáním. Kouzlo pouti totiž tkví v tom,
že nemusí znamenat jen dosažení nějakého konkrétního cíle. Znamená také cestu
k tomuto cíli, která může být cílem sama
o sobě.
(red)
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Ostravský monumentalista
Zdálo by se, že na Ostravsku
dvacátého století nemohlo být
pro sochaře nic přirozenějšího
než vytvořit dílo monumentálního vyznění. Vždyť kam se
podíváš, všude velká témata
hrdinské práce. Ale ve skutečnosti se jen málokomu povedlo heroicky silné dílo vytvořit.
K velkým sochařům monumentálních realizací, jejichž
impozantní díla by neměla
nikdy upadnout v zapomenutí, patří nesporně Jiří Myszak
(1925–1990). A to přesto, že
jeho pozoruhodně se rozvíjející
dílo bylo normalizačními ideology na dlouhých dvacet let násilně přerušeno. Ačkoli se dožil
politických změn po listopadu
1989, na rehabilitaci jeho mo- Studie k soše Ležící žena, cín, konec 60. let, soukromá sbírka.
numentální tvorby už mu čas
nezbyl. Zemřel předčasně v pětašedesá- figura a téma mateřství. Byla to pro soti letech a nedožil se tak ani své jediné chaře Myszaka léta neobyčejně plodná.
skutečně rozsáhlé umělecké prezentace Monumentalizující koncept, který nabýval s přibývajícími sochařskými úkoly ve
v Domě umění v Ostravě v květnu 1991.
Zpočátku našla jeho sochařská práce spojení s architekturou stále pevnějších
uplatnění při výzdobě velkých urbanistic- obrysů, se prosazoval s neztenčenou rakých celků v Porubě a Havířově. Mnohé zancí i v civilních námětech a jeho nepřeatiky a portály budov, prostranství u škol hlédnutelné rysy najdeme dokonce i ve
a kulturních zařízení jsou v těchto sídliš- zdánlivě drobných portrétních pracích.
tích vyzdobena Myszakovými alegori- Zjevnou sochařskou monumentalitou se
emi. Již na přelomu padesátých a šede- vyznačují třeba rané busty Květa Masátých let se namísto pracovních témat líková, 1959, Stavitel F. Straka, 1958,
stále častěji začala prosazovat ženská a rovněž i díla pro interiér Torzo, 1964,

či Tlustá žena, 1965. Série monumentálních soch sedících
a ležících žen a sousoší mateřství vrcholí třímetrovou sochou Ležící z roku 1970, kterou se v Třinci podařilo osadit
dílem ještě trochu „ospalého“
startu normalizace, dílem
takřka konspirativního utajení. Uniklo pozornosti tak, že
vlastně ani v katalogu ke zmíněné výstavě 1991 není socha
vůbec uvedena. Vzniku tohoto
největšího sochařova díla jsem
byl krátce i osobně přítomen
a mohl tak nahlížet autorovi
přímo „přes rameno“. Patří to
k mým nejpozoruhodnějším
životním zážitkům.
I když byl o Jiřím MyszaFoto: ptb kovi natočen dokument (režie
L. Klega), stále dosud postrádáme monografickou publikaci o autorovi, který se tolik zasloužil o sochařskou
výzdobu budov a městských prostor v našem regionu. Jeho díla najdeme v centru
Ostravy na nábřeží, v Divadle Antonína
Dvořáka, na atice Domu kultury, u základní školy ve Výškovicích, za budovou
nového ředitelství Vítkovic, u střední
školy stavební v Zábřehu, u vstupu do
parku Jožky Jabůrkové ve Vítkovicích, na
základní škole Porubská a mnoha budovách centrálních porubských obvodů i na
řadě dalších míst v Ostravě.
-ptb-

akce kulturního střediska

Prázdninové cvičební kurzy
Společenský dům, cvičební sál
PILATES

JÓGA S LUCKOU

úterý 2. července – 6. srpna
6 lekcí, 18–19 hodin, 330 Kč
lektorka: Monika Čížová
Při tomto cvičení všechny cviky vycházejí
z posílení břišních svalů a svalů spodní části
zad.

středa 3. července – 28. srpna
9 lekcí, 17:30–19:00 hodin, 495 Kč
lektorka: Lucie Wiejowská
Cvičení jógy přináší nejen klid a harmonii těla a duše, ale také
prevenci ve smyslu upevnění imunity a předcházení nemocí.

BODYSTYLING
úterý 2. července – 6. srpna
6 lekcí, 19–20 hodin, 330 Kč
lektorka: Monika Čížová
Lekce jsou zaměřeny na intenzivní spalování
tuků formou nenáročného aerobního cvičení.

Do kurzů se můžete hlásit prostřednictvím webových stránek
www.ksvratimov.cz/kurzy/ nebo osobně v pokladně kulturního
střediska. Po naplnění kurzu budete vyzvání k jeho zaplacení.
Úhradu můžete provést v pokladně nebo převodem na účet, více
informací na tel. 595 700 751.

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48, tel: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz, facebook.com/ksvratimov
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VZPOMÍNÁME
Zůstáváš stále mezi námi a krásné
vzpomínky na Tebe žijí v nás.
Dne 17. června vzpomeneme 14. smutné
výročí úmrtí, kdy nás opustil manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Dne 9. června si připomeneme
5. výročí úmrtí
paní

Marie Cieciotkové.

Ladislav Moravec.

S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

S láskou vzpomínají manželka,
synové a vnoučata s rodinami.

S bolestí v srdci vzpomeneme 28. června
30. výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 23. května tomu byl jeden rok,
kdy nás opustil
pan

Augustina Kokeše,

Josef Křemeček
z Horních Datyň.
Vzpomíná rodina i přátelé.

který by se dožil 28. srpna 76 let.
Vzpomínají manželka,
děti a vnuci s rodinami.

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
Dne 21. června si připomeneme
4. smutné výročí úmrtí
pana

Dne 19. června 2019 vzpomeneme
15. smutné výročí úmrtí
pana

Milana Genšerovského.

Jaroslava Urbančíka.

S láskou vzpomínají děti
s rodinami.

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

Kronika města Vratimova, část 89, 1945
Odsunem Němců uvolnilo se pohraničí a bylo osidlováno českými obyvateli.
Do pohraničí, zejména do obcí Leskovec
u Bruntálu, Karlovice u Bruntálu, Kunčice
u Fulneka aj. odešlo z naší obce 36 rodin.
Nejvíce se jich usadilo v Leskovci, odkud
byli k nám dopraveni tamější Němci. Byli
ubytováni v bývalé tělocvičně DTJ a chodili na práce na velkostatek a do továrny,
vlastně byli voděni v průvodu stráží. Později byli odsunuti do Německa.

Nedostatek
Přesto, že se uvolnily byty po Němcích,
po uprchlících a vystěhovalcích do pohraničí, nepolevila bytová krise. Bylo stále
málo bytů, což svědčí o tom, jak byly byty
po dobu okupace neúměrně přelidněny.
Po odsunu německého lékaře nastoupil
službu státního obvodního lékaře a továrního lékaře MUDr. Bedřich Slíva z Hrabové, rodák ze Šenova ve Slezsku.

službu a sbíralo zbraně, Němci odhozené
střelivo a soustředilo to ve škole, odkud to
pak bylo odevzdáno vojenským úřadům
československým.

Obnova „Sokola“

Tak vypadala v roce 1945 vratimovská továrna
na celulózu. Válkou nebyla vůbec poškozena.
Foto z knihy Albína Dobeše Kniha o Vratimově

Hned po osvobození byla zdejší továrna
na celulosu a k ní za okupace přistavěný
lihovar dána pod národní správu a stala se
národním podnikem. Začlo se v ní pracovat krátce po osvobození, ježto nebyla válečnými událostmi vůbec poškozena.
Občanstvo konalo hlídky, bezpečnostní
16

Také hned po osvobození ožil Sokol,
ujal se opět svého zabaveného majetku Sokolovny a začal nový život.
Nutno se také šířeji zmíniti o starostovi
Janu Šimíkovi a o první oběti frontových
bojů ve Vratimově, děvčátku Anně Kubicové.

Jan Šimík
Starosta obce Jan Šimík, řídicí učitel
v. v. byl starostou od r. 1930, když předtím
byl od roku 1916 tajemníkem obce. Jeho
práce pro obec a blaho občanů musí býti
oceněná hlavně v době německé okupace.
(pokračování příště)
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DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS

Kácení máje s turnajem v odbíjené

1.

2.
5.
6.
8.

8:30

Areál Sokolovny, Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice ve
Vratimově

10:00

Hasičská zbrojnice, Město Vratimov a SDH Vratimov

Žofka a její dobrodružství

10:00

Kino Hvězda, sobotní promítání pro nejmenší

Fotbal: FC Vratimov – Rychvald

10:00

Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor ml. žáků

Fotbal: FC Vratimov A – Jistebník

17:00

Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B

Fotbal: FC Vratimov B – Rychvald

10:30

Stadion FC Vratimov, muži, městský přebor

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

Ten, kdo tě miloval

19:00

Kino Hvězda, komedie

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

Vítání občánků

9:00

Kulturní dům Horní Datyně, Městský úřad

Tenis: TC Biocel Vratimov A – TK Sokol Stará
Bělá A

9:00

Tenisový areál, dospělí, Severomoravský oblastní přebor

Indiánská pohádka
9.

12.

13.

10:00

Tenis: TC Biocel Vratimov – TJ Sokol Dolní
Lhota

9:00

Společenský dům Vratimov, nedělní divadelní pohádka pro
děti
Tenisový areál, mladší žáci, oblastní soutěž, sk. A

Tenis: TC Biocel Vratimov – TK Slavia Orlová

14:00

Tenisový areál, Babytenis A, oblastní přebor A

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

Klimt & Schiele – Erós a Psyché

19:00

Kino Hvězda, dokument z cyklu Umění v kině

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

9:00

Tenisový areál, dospělí, Severomoravský oblastní přebor

Tenis: TC Biocel Vratimov A – TK Hlučín
15.

MÍSTO AKCE, POŘADATEL

Fotbal: FC Vratimov – Stará Bělá B

10:00

Stadion FC Vratimov, mladší žáci, městský přebor ml. žáků

U mě dobrý

21:00

Letní kino Vratimov, u pivnice Meteor na stadionu

Tenis: TC Biocel Vratimov – Beskydský TK

9:00

Tenis: TC Biocel Vratimov – Baník Ostrava

14:00

Tenisový areál, Babytenis C, oblastní přebor 2. tř. A

Fotbal: FC Vratimov A – Bystřice

17:00

Stadion FC Vratimov, muži, 1.A třída skupina B

17.

Fotbal: FC Vratimov B – Lhotka

10:30

Stadion FC Vratimov, muži, městský přebor

19.

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

20.

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

21.

Psí domov

17:00

Kino Hvězda, rodinný film

23.

Vratimovská pouť

9:00

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

Čertí brko

17:00

Kino Hvězda, rodinný film

27.

S úctou a láskou

16:00

Vratimovská galerie, výstava obrazů a smaltů Vladimíra
Švidrnocha

29.

Padesátka

21:00

Letní kino Horní Datyně, na hřišti TJ Horní Datyně

16.

26.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

Tenisový areál, starší žáci, oblastní soutěž A

Centrum města, Kulturní středisko Vratimov

SPORT

18

KINO

OSTATNÍ
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VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

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

19



S úctou
a láskou

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

Vladimír
Švidrnoch
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