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Představujeme zastupitele

28. března – Den učitelů

Galerie naší přírody

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

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

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

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

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

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

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

JUDr. Dagmar Hrudová
(ČSSD)

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

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

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

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

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

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

Zastupitelstvo města dne 5. února mimo jiné:

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

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

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

Informace z matriky a ohlašovny
Vážení občané, rádi bychom se s vámi podělili o údaje, které by vás jakožto občany města Vratimova mohly zajímat. Jedním
z údajů je vývoj počtu obyvatel za období posledních tří let.
Vratimov

Celkem obyvatel

Přistěhovaní

Narození

Odstěhovaní

Úmrtí

2017

7315

218

72

156

85

2018

7364

181

60

157

70

2019

7363

199

66

163

74

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

Celkem obyvatel

Mladší 15 let

Starší 15 let

Cizinci

2017

7315

1088

6181

46

2018

7364

1104

6204

56

2019

7363

1106

6196

61

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

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

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

mácností v ČR, které nelze zjistit žádným
jiným způsobem,“ požádala o vstřícný přístup k tazatelům ředitelka Krajské správy
ČSÚ v Ostravě Hana Gurecká.
Jak ujistila, ve všech fázích zpracování
je zaručena anonymita zjištěných údajů
a získaná data jsou důsledně chráněna.
„ČSÚ plně respektuje evropský právní
rámec ochrany osobních údajů (GDPR)
a jedná v souladu s ním,“ zdůraznila ředitelka Gurecká. Všichni pracovníci ČSÚ
jsou navíc ze zákona vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.
(red)
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Jde o lidské životy
Možná šlo o krádež, možná o hloupost.
Každopádně dne 11. října 2019 vybavila
společnost Povodí Odry informační panel
na jezu Hrabová na řece Ostravici takzvaným házecím záchranným prostředkem
pro prvotní laickou záchranu tonoucího.
Jez je hojně využíván k rekreačním účelům také občany Vratimova. Při namátkové kontrole letos 16. ledna společnost
zjistila, že záchranná podkova ze stojanu
zmizela. K čemu někomu byla? Nebo ji
někdo jen tak pustil po proudu? Vzhledem
k vážnosti situace a statistikám Hasičského záchranného sboru MS kraje v oblasti
záchrany tonoucích se vodohospodářský
podnik zavázal, že před letní koupací sezonou záchranný prostředek na jez vrátí.
Současně ale prosí, aby jakýkoliv pokus
o jeho znehodnocení nebo odcizení lidé
co nejrychleji hlásili na městskou policii
a dispečink Povodí Odry – tel. 596 612
222, e-mail dispecer@pod.cz. Jde o lidské
životy, shovívavost není na místě. (red)
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ANKETA VN
Jak se žije seniorům
Jak se žije ve Vratimově těm dříve narozeným? S touto anketní otázkou jsme
se obrátili na účastníky únorové výroční členské schůze vratimovského Spolku seniorů.
Ladislav Kvassay (65 let):
Podle mne dobře. Máme
tady zdravotní středisko,
kulturní středisko, které pro
nás zajišťuje kulturní vyžití,
a vůbec všechno, co člověk
potřebuje k životu. Já osobně jsem spokojený.
Božena Staňková (82):
Já si myslím, že dobře.
Máme nového starostu, který se o nás stará, tady na
důchodcích bývá vždycky
dobře, protože se pobavíme,
dostaneme se do společnosti. A co mi ve městě chybí? Možná by
tu mohl být ještě nějaký obchod a hlavně
opravna obuvi.
Miloslava Nováčková (77):
Já si myslím, že seniorům
se ve Vratimově žije velice
dobře. O zábavu tady máme
postaráno, jako senioři
máme výbornou spolupráci
s Domem dětí a mládeže,
spolupracujeme i s okolními seniory.
Uvítala bych snad, aby lidé byli k sobě
ještě příjemnější, vstřícnější, aby drželi

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

Bohatá Tříkrálová sbírka

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

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

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

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. března 2020.
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Podané ruce přivítají dobrovolníky s pejsky
Spolek Podané ruce poskytuje dobrovolnickou službu – canisterapii. Sídlí ve Frýdku-Místku, ale působí v širokém okolí i jinde
na Moravě. „Začínali jsme v roce 2000, kdy slovo ‚canisterapie‘
znalo jen pár zasvěcených. Věděli jsme, že je to aktivita, která
má smysl a je přínosná pro zdravé i postižené lidi. Stala se naším
posláním a je jím už 20 let. A co přesně canisterapie znamená?
V Podaných rukou ji představujeme jako způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka,“ vysvětluje PR
pracovnice spolku Jana Marková.
Podané ruce zastřešují dobrovolníky, kteří se svými speciálně
testovanými psy navštěvují různá sociální zařízení, školy, školky
a veřejné akce, kde se setkávají s lidmi, kterým jejich návštěvy
zpestřují každodenní rutinu, přináší dobrou náladu a pohodu. Pejsci usnadňují komunikaci – jsou bezprostřední, milí a rádi se nechávají hladit. Ve všech zařízeních se děti, dospělí i senioři na psy
těší. „O tyto návštěvy je obrovský a neutuchající zájem, který je
i naším hnacím motorem,“ zdůrazňuje Jana Marková.
Člověk i pes, kteří chtějí takovou službu poskytovat, musí projít školením a testy. Základním předpokladem psa je vyrovnaná
povaha, poslušnost a absence agresivity. „Pokud takového pejska
máte a chtěli byste se ve svém volném čase věnovat smysluplné
činnosti, kontaktujte nás. Stále hledáme nové posily,“ vybízí Jana
Marková.
V případě zájmu můžete získat platnou certifikaci na Canisterapeutickém víkendu 28.–29. března v areálu Liščí mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm. Součástí programu je školení pro psovoda

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

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

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

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

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

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

Datyňský hraniční dub.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Březen – měsíc čtenářů

Knihovna v březnu nabízí:

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

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

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

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

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

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

úspěšný účastník nejrůznějších soutěží,
ale také výborný recitátor, skvělý herec,
nadšený včelař, úspěšný žák a báječný kamarád. A tak mu upřímně přejeme mnoho štěstí nejen v celorepublikovém finále
soutěže, ale ve všem, čemu se tento talentovaný a sympatický kluk věnuje.
Fan Club Marka Kroviáře
ZŠ Masarykovo náměstí

10

Vratimovské noviny

březen 2020

Lyžařská olympiáda v novém kabátu
Poslední lednový týden žáci
1. a 2. stupně Základní školy
Datyňská každoročně vyráží za zimními radovánkami
a zdokonalováním v lyžování
a snowboardu do nedalekého
Ski areálu na Zlatníku v Beskydech. Pro letošní sezonu ale
areál hlásí: „Jsme bez sněhu
a pro tuto chvíli je s lyžováním
konec.“
Smutná zpráva o nedostatku
sněhu a nemožnosti uskutečnit
tradiční lyžařskou olympiádu
učitele nezaskočila a ihned začali hledat náhradní místo, které by nebylo příliš daleko, a zároveň by si svah žáci náležitě
užili. Příjemnou alternativou
se stal Vaňkův kopec nedaleko
Ostravy. Zájem žáků byl velký, a tak lyžaři i snowboardisté
mohli vytáhnout svoji výstroj
a s chutí se pustit na svah.
V úterý 28. ledna vyrazila
první sestava, která se skládala z žáků 3. až 5. ročníku.
Mezi sportovci se ocitli i dva
prvňáčci, kteří se na sjezdovce nenechali zahanbit. Druhý

Účastníci lyžařské olympiády ZŠ Datyňská pod Vaňkovým kopcem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: ZŠ Datyňská

Děti se seznamují s Nelinkou a učí se ji hladit.

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

Lukáš Družba se svými čtyřnohými parťáky.
Foto: Tereza Bulasová

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktuální ligová tabulka:
1. KST Nový Jičín

16 14 1

1

151:80

45

2. TTC Frýdlant

16 11 2

3

147:93

40

3. TTC Siko Orlová

16

9 3

4

144:99

37

4. TTC Ostrava-Poruba

16

8 4

4

129:111

36

5. TJ Ostrava KST

16

9 1

6

126:104

35

6. DDM Valašské Meziříčí

16

8 2

6

130:114

34

7. TTC Bolatice

16

7 3

6

127:113

33

8. SK Přerov

16

7 1

8

115:118

31

16

6 0 10

99:133

28

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

16

3 2 11

87:143

24

16

2 1 13

91:150

21

12. KST Jeseník

16

2 0 14

66:154

20

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

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

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

Účastníci slovenského zimního soustředění.

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

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

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

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

Maminky si zaslouží pochvalu – většina dětí přišla v maskách.

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

Foto: Tělocvičná jednota Sokol

Sněhuláci nemohli chybět ani na nedělních Minišibřinkách.

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

březen 2020

15

Vratimovské noviny

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

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

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

Oldřicha Plevy.

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

Miroslavy Chudějové.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

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

Dáša Krupová.

S láskou vzpomínáme. Manželka
a dcery s rodinami.

S láskou vzpomíná celá rodina.

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

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

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

Dne 19. března vzpomínáme smutné
výročí úmrtí naší maminky
paní

Věry Hanákové.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

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

Dne 3. března 2020 si připomeneme
nedožitých 80 let
pana

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

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

Jany Genšerovské.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

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

Magdalény Špokové.
S láskou vzpomínáme.

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

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

ČAS

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

PŘEDNÁŠKY

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

DIVADLO

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

SPORT

OSTATNÍ

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

Nov

otev ená kosmetika
Eva Dostálová

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

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

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

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

