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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.
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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
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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

duben 2020
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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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6SROHĀHQVNìGĪP9UDWLPRY
9VWXSHQN\YSURGHMLYSRNODGQČNXOWXUQtKRVWĜHGLVND
3ODWEDPRåQiLSĜHYRGHP_,QIRUPDFHQDWHO

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

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

.,12+9ċ='$ VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel. 595 700 750-4 |
www.ksvratimov.cz | www.facebook.com/ksvratimov |

Zloba: Královna všeho zlého
VWĢHGDGXEQDYKRGLQ 5RGLQQê¿OP
86$IDQWDV\URGLQQê
¿OP5RGLQQpYVWXSQp GRVSČOê
GtWČ .þMHGQRWOLYpYVWXSQp
.þ3ĜtVWXSQpEH]RPH]HQt
YþHVNpP]QČQt
5HåLH-RDFKLP5¡QQLQJ
'REURGUXåQê¿OPRVtOHDPDJLL
RSUDYGRYpOiVN\

$QWURSRFpQ(SRFKDĀORYďND
VWĢHGDGXEQDYKRGLQ )LOPRYêNOXE
3URPtWiQtXSĢtOHçLWRVWL'QH=HPď
.DQDGDGRNXPHQW
9VWXSQp.þþOHQRYp
)LOPRYpKRNOXEX.þ3ĜtVWXSQp
EH]RPH]HQtYSĤYRGQtP]QČQt
VþHVNêPLWLWXON\5HåLH-HQQLIHU
%DLFKZDO1LFKRODVGH3HQFLHU
(GZDUG%XUW\QVN\
'RNXPHQWiUQtPHGLWDFHROLGVNp
þLQQRVWLRYOLYĖXMtFtDRKURåXMtFt
=HPL

DUBEN

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
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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.

