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Představujeme zastupitele

75. výročí osvobození

Spolky v době koronaviru

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

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

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

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

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

2

Vratimovské noviny

květen 2020

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

Aleš Šklář (ČSSD)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4

Vratimovské noviny

květen 2020

Začala výstavba nové budovy koupaliště

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

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

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

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

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

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

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

Řešené území:



DOTAZNÍK

1. Bydlím v ulici U Společenského domu?

 ANO

 NE

2. Parkuji denně v řešené lokalitě?

 ANO



NE

3. Jsem pro rozšíření parkovacích míst na úkor zeleně?

 ANO



NE

4. Jsem s úrovní zeleně spokojen?

 ANO

 NE

5. Chybí zde nějaké hřiště?

 ANO





zvolenou variantu odpovědi zakroužkujte

 NEVÍM

NE

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

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

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

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

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

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

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

Stavební firmy zabývající se
výstavbou kanalizačních přípojek:
Upozorňujeme, že níže uvedené firmy
nejsou zhotoviteli doporučovanými městem Vratimovem, nýbrž pouze možní zhotovitelé, kteří umí kanalizační přípojku postavit. Vlastní výběr zhotovitele je v plné
vůli a pravomoci budoucího vlastníka
kanalizační přípojky.
Možní dodavatelé:
• Elektro Navrátil, Vratimovská 297,
Horní Datyně, tel. 606 384 069 – Petr
Navrátil.
• Aleš Šnapka, Horní Datyně,
tel. 732 412 904, e-mail ales.snapka@
rametal.cz.
• KARO inženýrské sítě, Železárenská
1267/21, Ostrava-Mariánské Hory,
tel. 596 620 024.
• SASYN & ELBL, Mírová 158, Řepiště,
tel. 777 666 774.
• LS Bagry, Luděk Schwiedler,
tel. 777 585 689.
• Jan Slabý, Bártkova 996, Brušperk,
tel. 558 666 442.
• Jiří Duda – kanalizace, Rajnochova
673/213, Ostrava-Kunčičky, mobil
731 653 541, tel. 596 237 967 –
obchodní ředitel Radim Havránek.
Další informace:
Městský úřad Vratimov, odbor investic
a údržby obecního majetku, Ing. Hana Martyčáková, tel. 595 705 932, e-mail: martycakova@vratimov.cz.
Přílohy ke stažení z webových
stránek města
Sekce Město -> Městský úřad -> Kanalizace … článek z 1. 4. 2020:
Příloha č. 1: Žádost o zřízení kanalizační
přípojky (docx), (pdf)
Příloha č. 2: Plná moc, spoluvlastníci
domu (docx), (pdf)
Příloha č. 3: Všeobecné podmínky (pdf)
MěÚ

květen 2020
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Část kanalizace je zkolaudována
Informace k napojení do splaškové kanalizace budované v rámci
projektu Odkanalizování Vratimova
– Horních Datyň, II. etapa:
V prosinci roku 2019 byla zkolaudována
část splaškové kanalizace včetně čerpací
stanice v oblasti kolem ulic Václavovické,
V Údolí, U Jámy a částečně v ulici Souběžné a na základě koncesního řízení byl
vybrán provozovatel této splaškové kanalizace, kterým se stala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
Technici této společnosti prováděli v březnu a dubnu konečnou kontrolu kanalizačního řadu, která spočívala v odkrytí poklopů

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

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

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

Městská

knihovna
VRATIMOV

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

Městská knihovna Vratimov
Místní knihovna Horní Datyně

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

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

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

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

Běh naděje se neuskuteční
Koronavirová pandemie se podepsala na odvolání další významné vratimovské akce. Tradiční Běh naděje, který už řadu
let pořádá Tělocvičná jednota Sokol Vratimov, se letos neuskuteční. Celostátní realizační tým charitativního projektu Skutky
naděje se rozhodl přesunout jeho letošní 13. ročník, stejně jako
olympijské hry, na rok 2021. Informovala o tom cvičitelka Sokola Irena Heinichová.
Běh naděje je humanitární akce, jejíž výtěžek je věnován na
výzkum a léčbu onkologických onemocnění. Jeho loňského
12. ročníku se zúčastnilo ve Vratimově 893 dětí a dospělých
z Vratimova a sousedních Řepišť. Vybralo se celkem 21 740
korun.
(red)

květen 2020

Prominutí nájemného
a rady pro podnikatele
Rada města Vratimova na své schůzi dne 30. března souhlasila s prominutím nájemného nájemcům prostor sloužících
k podnikání, které jsou v majetku města. Unesení bylo přijato
v návaznosti na nouzový stav a platí po dobu účinnosti krizových opatření přijatých v souvislosti s prokázáním koronaviru
SARS CoV-2 na území ČR. Jednotliví nájemci budou kontaktováni zaměstnanci městského úřadu.
Cílené informace na téma regionálních, státních i evropských programů podpory pro živnostníky a podnikatele v Moravskoslezském kraji, kteří museli omezit své ekonomické aktivity v důsledku koronavirové pandemie, lze najít na webových
stránkách https://rychla-rada.cz.
MěÚ

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

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

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

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

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

květen 2020
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Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení čtvrté, květnové
Jaro, krásné jaro je tady!
Vydáme-li se procházkou nadýchat se jarního vzduchu po
ulici Na Příčnici ve Vratimově směrem do polí, první, co
uvidíme po minutí posledního
rodinného domku, je silueta
rozložité koruny. Sice ve městě, ale přesto trochu na samotě
tam stojí dům a v jeho zahradě
před asi 125 léty původní majitelé vysadili lipku. Jak čas i život plynul, z lipky je lípa, která
je dnes vidět z dálky ze všech
světových stran a jako solitér
vévodí kraji. Pro svou vysokou
estetickou hodnotu byla v roce
2006 vyhlášena čtvrtým vratimovským památným stromem.
Seznamte se tedy, prosím – památný strom Lípa Na Příčnici.
Výška této významné dominanty v krajině je přibližně 22
m, obvod měřen ve výšce 1,3 m
nad zemí je 303 cm. Vyhlášené ochranné pásmo pro klidný
vývoj a růst dřeviny je v tomto
případě kruh o poloměru 8 m
od středu paty kmene.
Taxonomicky je památný
strom Lípa Na příčnici lípou
srdčitou, latinsky Tilia cordata MILL., synonymum lípa
malolistá. Areál jejího výskytu
se uvádí od Pyrenejí až k Uralu, Krymu a ke Kavkazu. Na

Listy, květy a plody lípy srdčité zachycené v encyklopedii.

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

Památný strom Lípa Na příčnici.

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

Foto: MěÚ

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

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

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

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

Pomník padlých před vratimovským Společenským domem.
Foto: KS

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

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

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

V rámci vzpomínky na osvobození Horních Datyň položili zástupci výboru TJ 30.
dubna kytici u pomníku padlých u Datyňky. O dalších aktivitách se rozhodneme, až
bude nouzový stav ukončen. Sice se budeme snažit dodržet plán činnosti TJ, ale
upustíme prozatím od hromadných akcí.
Mgr. Zdeňka Zemanová, předsedkyně
Klub českých turistů Slezská brána
Horní Datyně:
Vzhledem k vyhlášení stavu nouze jsme
byli nuceni stornovat naše nejbližší klubové aktivity. Zrušili jsme Velikonoční cyklojízdu Radegast, která se měla uskutečnit
11. dubna, odvolali i stavění májky 30.
dubna na hřišti v Horních Datyních, protože by se mohly sejít stovky občanů. Co
nás nejvíc mrzí, musíme pravděpodobně
zrušit i populární prvomájovou Cyklojízdu
Slezská brána a pochod okolo Václavovic,
jichž se v minulosti účastnilo i více než tisíc lidí. Letos se měl konat 34. ročník této
akce. Neuskuteční se s největší pravděpodobností ani návštěva slovenských jeskyní. Zda se budou konat akce plánované na
druhou polovinu května, zatím netušíme,
mám ale obavu, že je budeme muset také
odvolat. Jde o brigádu na úklid po Zimním táboření Klondyke na Lipí a brigádu
na chatě Morávka. Červnové akce snad už
poběží podle plánu.
Jan Tlolka, předseda
Fotbalový oddíl FC Vratimov:
Po vyhlášení stavu nouze jsme byli nuceni zrušit veškeré aktivity týkající se přípravy a tréninků všech družstev. V další
fázi FAČR rozhodl o ukončení všech amatérských soutěží v sezóně 2019/2020. Na
svých webových stránkách FAČR zveřejnil projekt domácích tréninků pro všechny
generace pod názvem Trénuj doma. Hráči
A mužstva si nucenou přestávku vyplnili
tenisovým turnajem dvojic. Po rozvolnění
opatření počítáme s postupným návratem
k tréninkům a případně přátelským utkáním a zahájením plnohodnotné letní přípravy na sezónu 2020/2021.
Ani složitá situace kolem koronaviru naproti tomu nezastavila práce na demolici
budovy na stadionu. Navíc dobu, kdy fotbalisté nemohou trénovat, využilo město
Vratimov k větší opravě přírodní travnaté
hrací plochy. Proběhne srovnání povrchu,
hloubková vertikutace, pískování, zasypání substrátem a zasetí nové trávy. Tímto
chceme poděkovat městu a zúčastněným
firmám za pokračující práce na zvelebení
stadionu a okolí.
David Huser, sekretář

12

Vratimovské noviny

květen 2020

ZŠ Datyňská: Činnost školy v době stavu nouze
Uzavření škol v důsledku současné situace bylo z hlediska školství jistě velmi
nezvyklým a náročným krokem – nejen
pro učitele, ale také pro děti a především
rodiče. Všechny tyto skupiny se musely
s nastalou situací vypořádat ve velmi krátké době a dnes se dá říci, že s úspěchem.
Zajistit kontinuitu vzdělávání
Pro žáky i učitele představuje současná
situace úkol zajistit kontinuitu vzdělávání
s využitím dostupných forem vzdělávání
na dálku. Nastavujeme respektující komunikaci mezi učiteli, žáky a jejich rodiči s cílem pokračovat ve vzdělávání žáků
i v této mimořádné situaci.
Vzdělávání musí být i za těchto podmínek takové, aby měl žák chuť se učit
a v učení pokračovat. Snažíme se proto
přizpůsobovat výuku možnostem žáků,
nepřeceňovat možnosti rodičů a žáků při
vzdělávání na dálku, ale zároveň ani jejich
možnosti nepodceňovat, snažíme se zjistit,
jaká je realita, řídit se fakty, usilovat o častou zpětnou vazbu od žáků i rodičů a sami
ji co nejlépe poskytovat.
Kladnou stránkou této doby je, že neplánovaná situace uzavření škol představuje pro výuku kromě značných obtíží
příležitost skokově zvýšit schopnosti učitelů a žáků využívat digitální technologie

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

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

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

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

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

Budoucí odpočinková zóna pro žáky I. stupně.

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

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

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

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

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

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

Zápis do Základní umělecké školy
Základní umělecká škola vyhlašuje
zápis pro zájemce o studium – především
pro děti od 6 let, tedy budoucí prvňáky,
ale i ostatní školáky.
V hudebním oboru mohou studovat
již tradičně hru na klavír, housle a další
smyčcové nástroje (violoncello, kontrabas), zobcovou flétnu a všechny dřevěné
i žesťové dechové nástroje, bicí nástroje
a cimbál. Populární je také výuka zpěvu.
Ve školním roce 2020/2021 otevíráme
nové studijní zaměření Hra na moderní
kytaru. Náplní tohoto předmětu bude výuka rockové a jazzové kytary.
Výuka na ZUŠ Vratimov je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a výstav. Cílem
naší práce je zapojit většinu dětí do společného hraní a účinkování na veřejnosti.
Ve škole působí řada hudebních souborů
s bohatým repertoárem. Pravidelně se zúčastňují soutěží, koncertů, prázdninových
soustředění a zájezdů v tuzemsku i zahraničí.
Smyčcový orchestr – uplatnění zde
najdou žáci, kteří budou studovat hru na
housle, violoncello, kontrabas.
Cimbálová muzika Vrzuška – jako jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry na
cimbál a kontrabas. Hráči na tyto nástroje
najdou však uplatnění nejen v cimbálové
muzice.
Dechový orchestr – pro zájemce o studium hry na dechové a bicí nástroje.
Big Band – zde najdou uplatnění starší
a hudebně vyspělejší žáci především dechového oddělení.
Vokální soubor Ozvěny – pro všechny
zpěváky klasické a populární hudby.

Big Band Vratimov.

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

Foto: ZUŠ

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

Tereza Tribulová – sýkora indická.

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

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

Všem moc gratulujeme!

Mgr. Eva Eliášová
ZŠ Datyňská

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

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

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

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

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

Viktora Fedora.
S láskou vzpomínají synové
s rodinami.

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

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

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

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

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

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

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

Pouť se letos neuskuteční

Vratimovský kalendář 2021

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

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

Kulturní středisko Vratimov

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

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

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

Evy Faldynové
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV

VRATIMOVSKÁ GALERIE

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

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

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

Nov

otev ená kosmetika
Eva Dostálová

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

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

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

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

