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Představujeme zastupitele

Hasiči v době koronaviru

Školní výuka pod rouškou

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

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

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

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

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

Závěrečný účet města za rok 2019
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření města souhrnně
zpracovávají do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění podle rozpočtové skladby, údaje
o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a pou-

žití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční
hospodaření obce a jí zřízených nebo založených právnických osob.
Celkové příjmy města za rok 2019 byly
ve výši 241.769.200,87 Kč, z toho daňové příjmy (tzv. sdílené daně, tedy podíl
na celostátně vybraných daních – DPH,

daně z příjmů apod., dále daň z nemovitých věcí, místní poplatky apod.) ve výši
117.568.381,72 Kč, nedaňové příjmy (pronájmy, poskytování služeb apod.) ve výši
26.368.156,36 Kč, kapitálové příjmy (prodej majetku, přijaté investiční dary apod.)
ve výši 1.346.759,- Kč a přijaté transfery
Pokračování na str. 3
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Představujeme
Pokračujeme v představování členů zastupitelského sboru města Vratimova. Dnes na otázky Vratimovských
novin odpovídá zastupitel

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

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

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

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

Příjmy města za rok 2019

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

Symbolickou kytici květů položili 30. dubna k pomníku padlých starosta města Martin Čech a místostarosta David Böhm.
Foto: KS

4

Vratimovské noviny

květen 2020

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

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

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

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

Foto: MěÚ

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

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

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

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

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

Desinfekce zastávek ve Vratimově.

Foto: Hasiči Vratimov

Pro desinfekci stáli lidé před vratimovskou zbrojnicí fronty.

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

Výdej desinfekce na hasičské zbrojnici ve Vratimově.

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

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

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

Bezpečnost především!

Foto: DDM

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

Městská

knihovna
VRATIMOV

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

Městská knihovna Vratimov

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

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

Rak říční – stavba těla.

Rak říční ve svém přirozeném prostředí.

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

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

Zdroj: www.ochranaprirody.cz

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

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

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

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

Na kole dětem s podporou Vratimova
TRASA CYKLOTOUR

Už pojedenácté vyrazí cyklisté v čele s Josefem Zimovčákem
na etapovou cyklojízdu napříč Českou republikou v rámci charitativní akce Na kole dětem. Výtěžek projektu je určen na podporu
onkologicky nemocných dětí. V průběhu prvních 10 ročníků akce
se pořadatelům podařilo vybrat více než 12 milionů korun.
Jelikož první etapa cyklojízdy, která startuje v Hlučíně, povede 10. června Vratimovem, záštitu nad
akcí převzal místostarosta města Bc.
David Böhm. V prostoru před Společenským domem by se
měli cyklisté objevit
v době mezi 14:50
a 15:15 hodin. V plánu je symbolické setkání s představiteli
města.
Snímek z loňského ročníku. Foto: © Ivo Dvořák
Peloton cyklotour
Na kole dětem urazí letos po slezských, moravských a českých
silnicích celkem 1238 kilometrů. Svoji pouť ukončí 20. června
v Lanškrouně. Vzhledem k hrozbě koronaviru se tentokrát k němu
nebudou moci připojovat místní cyklisté, jichž se v minulosti nabalovaly na peloton desítky, ne-li stovky. Každý může ale nasednout na kolo sám nebo v menší skupině, ujet nějakou trasu a poslat
finanční částku ve výši ujetých kilometrů na transparentní účet NF
Na kole dětem. Název účtu je Sbírka, číslo: 107-0484410267/0100.
„Zajímavých a krásných míst na našem území je spousta, nemusíme být všichni v jeden moment na jednom místě, a přesto
můžeme podpořit dobrou věc,“ apelují pořadatelé.
(red)
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Pokladna Kulturního střediska
splňuje hygienické požadavky
Pokladna Kulturního střediska je opět
otevřena i pro osobní styk s veřejností.
Vstup pouze jednotlivě, s ochrannou rouškou na tváři. Před vstupem použijte prosím
dezinfekci na ruce umístěnou u vchodu.
Pokladna je nově přebudovaná a splňuje
bezpečnostní a hygienické požadavky na

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Helenka Lencová.

Vlasta Linková

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

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

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

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

Jan Fránek.

Dominika Mokoše

S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

z Vratimova.
Vzpomínají manželka
s celou rodinou.

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

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

Emil Poloch.

Jaroslava Urbančíka.

S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

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

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

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

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

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

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

obilí, maso a jiné. Pracující lid
nikdy nezapomene takovéto
pomoci. Dodávky byly uskutečňované již koncem r. 1947
a trvaly až do jara 1948.
(pokračování příště)
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květen 2020

Prázdninové pohybové kurzy
ÚTERÝ

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

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

lektorka: Lenka Valigurová

lektorka: Barbora Hudáková
Janšová

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

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

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

lektorka: Veronika Szczurová
Letní jóga s Luckou

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

17:30 - 19:00, velký sál

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

lektorka: Lucie Wiejowská

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

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

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

Příspěvky do prázdninového
dvojčísla zasílejte do 12. června

