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Představujeme městský úřad Kam na dovolenou doma Škola v době koronakrize

Vybavení Důlňáku bude opět svítit no-
votou. Město Vratimov zaslalo k výzvě 
Místní akční skupiny (MAS) Slezská brá-
na Neproduktivní investice v lesích žádost 
o podporu projektu Rekonstrukce stezek 
a mobiliáře v příměstském lese Důlňák 
a uspělo. Realizace projektu přispěje ke 
zlepšení možností odpočinku a sportovní-
ho vyžití v této největší vratimovské pří-
rodní oáze.

V lese Důlňák jsou v současné době dvě 
kondiční stezky o délce 884 a 536 metrů 
s přírodním povrchem. Start a cíl stezek 
jsou vyznačeny bránami a upraveny jem-
ným štěrkem nebo pilinami. Na stezkách 
jsou dvě pikniková místa s dřevěnými al-
tány, dřevěnými lavičkami, stoly a ohništi. 
Třetí piknikové místo je v další části lesa. 
Sportovní a rekreační vybavení ale přiro-
zeně stárne a jeho velká část už vyžaduje 
rekonstrukci.

Novými budou nahrazeny především do-
sluhující brány u startu a cíle stezek. Z bez-
pečnostních i estetických důvodů proběh-
ne výměna nejvíce poškozeného altánu, 
u dalšího bude provedena oprava střechy. 
Výměna 17 dřevěných laviček a čtyř stolů 
přispěje ke zlepšení pohodlí při využívání 
piknikových míst, modernizace jednoho 
z ohnišť sníží riziko vzniku požáru. Po-
třebné úpravy se dočká povrch kondičních 
stezek, které budou současně přebudovány 
a rozšířeny. Ve výsledku vzniknou v Důl-

ňáku čtyři stezky, které budou kruhového 
tvaru a budou dlouhé zhruba 700, 1100, 
1400 a 1700 metrů. Pro lepší orientaci bude 
u nich osazeno pět informačních tabulí 
a značky na rozlišení jednotlivých tratí. 

Celková částka na realizaci celého pro-
jektu činí podle předpokladů bezmála 

472 tisíc korun. Projekt bude realizován 
v průběhu roku 2021. Tímto bych rád po-
děkoval Mgr. Romanu Baranovi z odboru 
výstavby a životního prostředí městského 
úřadu za přípravu žádosti o podporu z pro-
středků MAS Slezská brána.

Bc. David Böhm, místostarosta

Přístřešky u odpočinkových míst už naléhavě potřebují opravu. Foto: MěÚ

Lesu Důlňák pomůže Slezská brána 

Jako každý rok rozdělovalo zastupi-
telstvo města účelové dotace spolkům 
a organizacím. Celé zastupitelstvo 
vnímá spolkovou činnost a činnost na 
akcích pro občany města jako velmi 
záslužnou. Proto byla pro letošní rok 
schválena zatím nejvyšší částka pro 
spolky 1,85 milionu korun.

Zaslané žádosti (bylo jich celkem 
66 od 25 spolků a osob) zpracovala na 
svých jednáních Zájmová a sportovní 
komise rady města a její návrh schvá-
lilo 20. května na svém 8. zasedání Za-
stupitelstvo města Vratimova.

Protože jsme se v minulých měsí-

cích potýkali s nepříjemnou situací 
– nouzovým stavem a dalšími omeze-
ními, byla spolková činnost prakticky 
na celé dva měsíce zastavena. Z toho-
to důvodu neproběhly některé akce, na 
které spolky žádaly od města finanční 
podporu. Dotace na tyto akce nebyly 
schváleny. Pokud ale spolky akci pře-
sunou na jiný letošní termín, mohou si 
o dotaci požádat znovu.

Celkem zastupitelstvo schválilo 50 
předložených žádostí, 16 z výše uve-
dených důvodů odmítlo. Celková výše 
schválené podpory pro spolky činí 
1.686.522 korun. 

Zastupitelstvo rozdělovalo dotace spolkům
Výše alokované částky pro dotace 
spolkům v letech 2016–2020

Bc. David Böhm, místostarosta
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Na úvod trochu historie. Historicky v le-
tech 1945–1960 fungoval Místní národní 
výbor ve Vratimově, v letech 1960–1990 
Městský národní výbor ve Vratimově 
a od roku 1990 Městský úřad Vratimov. 
Se vznikem okresních úřadů v roce 1990 
byl pro Vratimov nadřízeným orgánem 
Okresní úřad ve Frýdku-Místku. Činnost 
okresních úřadů byla ukončena 31. pro-
since 2002. Se vznikem krajů v roce 2000 
ve věcech stanovených zákonem o krajích 
spadá Vratimov pod Krajský úřad Morav-
skoslezského kraje. A ještě jedno historic-
ké datum. Od 1. ledna 2007 je město Vrati-
mov součástí okresu Ostrava-město.

Postavení a povinnosti obecního či měst-
ského úřadu upravuje zákon č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Činnosti zajišťova-
né městským úřadem je nutno rozdělit na 
dvě kategorie a to v oblasti samostatné pů-
sobnosti a v oblasti přenesené působnosti. 
V rámci samostatné působnosti městský 
úřad plní úkoly, které mu uložilo zastu-
pitelstvo města nebo rada města. V rámci 
přenesené působnosti plní městský úřad 

úkoly v rozsahu mu svěřeném zvláštní-
mi zákony ve správním obvodu určeném 
prováděcím předpisem, jedná se prakticky 
o výkon státní správy. 

Městský úřad Vratimov je zařazen do 
kategorie obcí s pověřeným obecním úřa-
dem, jinak řečeno se jedná o dvojkovou 
obec. Vratimov má svůj správní obvod na 
území Vratimova a Horních Datyň. V pří-
padě stavebního úřadu je spravované úze-
mí rozšířeno i o obec Řepiště.

Na úseku samostatné působnosti 
odbory Městského úřadu Vratimov 
řeší všeobecně činnosti:
•  plní úkoly vyplývající z usnesení zastu-

pitelstva města a rady města, připravují 
materiály pro zasedání zastupitelstva 
města a schůze rady města v souladu 
s jednacími řády,

•  napomáhají příslušným výborům zříze-
ným zastupitelstvem města a komisím 
zřízeným radou města v jejich činnosti,

•  poskytují informace týkající se samo-
statné působnosti města podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístu-
pu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů,

•  zpracovávají návrhy smluv uzavíraných 
městem včetně jejich dodatků,

•  zabezpečují ochranu osobních údajů 
v souladu s platnou legislativou,

•  prošetřují a vyřizují stížnosti, písem-
né návrhy a podněty občanů, posuzují 
a vyřizují petice,

•  podílí se na zpracování obecně závaz-
ných vyhlášek města a nařízení města,

•  připravují návrh rozpočtu města za pří-
slušné odvětví,

•  z titulu zřizovatelských pravomocí 
a povinností řídí a usměrňují rozpočto-
vé a příspěvkové organizace a organi-
zační složky města.

Konkrétní náplně a pravomoci jednot-
livých odborů, jak na úseku samosprávy, 
tak i přenesené působnosti, budou prezen-
továny v dalších vydáních Vratimovských 
novin.

Ing. Renáta Mičulková
tajemnice MěÚ

Představujeme Městský úřad Vratimov

Struktura a hlavní náplň činnosti

Struktura Městského úřadu Vratimov
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Ve Vratimově a v Horních Datyních 
je čtyřicet pět stanovišť pro sběr separo-
vaného odpadu. Celkem je na těchto sta-
novištích umístěno 154 kontejnerů (plast 
63, papír 47, sklo 44). Svoz jednotlivých 
kontejnerů probíhá v určených dnech a ve 
smluvně dohodnuté frekvenci. Konečná 
cena za svoz separovaného odpadu je slo-
žena z měsíční paušální částky za proná-
jem každého kontejneru a za celkový počet 
svozů.

V posledních měsících docházelo v ur-
čitých oblastech k opakovanému přeplnění 
některých kontejnerů. Rozhodli jsme se 
tuto situaci řešit. Společně s RNDr. Ivanou 
Hranickou z Odboru výstavby a životního 
prostředí MěÚ Vratimov a místostaros-
tou Bc. Davidem Böhmem jsme provedli 
analýzu současného stavu a udělali fo-
todokumentaci všech stanovišť. Navrhli 
jsme polep kontejnerů, kde jsou uvedeny 
kontakty a možnosti oznámení. Občané 
mohou jednoduše a rychle sdělit informa-
ci o problému telefonicky, SMS zprávou 
nebo e-mailem.

Polep všech kontejnerů proběhne v čer-
venci a srpnu tohoto roku. V následujících 
měsících budeme na základě zpětné vazby 
od občanů situaci sledovat a v rámci fi-
nanční efektivnosti zvážíme navýšení po-
čtu kontejnerů na opakovaně přeplněných 
stanovištích nebo zvýšení četnosti svozů.

Je nutné zmínit, že systém svozu není 
možné nastavit stoprocentně. Přeplněnost 
kontejnerů a množství odpadů ovlivňují 

sezónní vlivy, státní svátky, Velikonoce, 
Vánoce. Svůj podíl mají také někteří ne-
zodpovědní občané, kteří do kontejnerů 
vhazují nadměrný odpad nebo věci, které 
do kontejnerů na separovaný odpad nepat-
ří (např. stavební suť, komunální odpad 
a jiné).
Často se stává, že je odpad položen na 

zemi vedle kontejneru. Prosíme občany, 
aby v případě plného kontejneru vyhodili 

odpad do jiného kontejneru poblíž, který 
není přeplněný. Odpad, který je položen 
vedle kontejneru, nepůsobí esteticky a ob-
těžuje občany, kteří žijí v blízkosti. Pro 
svozovou firmu je úklid takového odpadu 
časově náročnější.

Věříme, že máme všichni společný zá-
jem a chceme žít v čistém městě.

Mgr. Radek Nitka, 
radní města

Přeplněné kontejnery? Dejte nám vědět

Narazili jste na problém s kontejnerem na separovaný odpad? Dejte o tom vědět!

I přes vydatné deště a špatné 
počasí, které komplikovalo sta-
vební práce, výstavba nové budo-
vy koupaliště úspěšně pokračuje. 
Po kompletním dokončení zá-
kladových konstrukcí a betonáži 
nosné mazaniny dojde k zahájení 
vyzdívek části 1. PP a armování 
a betonáže stropu. Během čer-
vence bude dokončena opěrná 
stěna a následně demontová-
na stěna štětová, která dočasně 
zajišťovala svah. Během srpna 
pak budou dokončeny vyzdívky 
nosných stěn celé budovy, stropy 
nad 1. PP a 1. NP. Dojde k reali-
zaci vnějšího domovního vodo-
vodu a přípojky plynu.

Bc. Beáta Petrová
odbor investic a údržby 

obecního majetku 

Práce na nové budově koupaliště pokračují

Na snímku je vidět dokončená opěrná stěna a práce na základové konstrukci nové budovy. Foto: MěÚ
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Rozkopané ulice nikoho netěší. Při mno-
ha stavebních akcích je to přesto nezbyt-
nost. V současné době se práce na silnicích 
mohou objevovat v souvislosti s pokraču-
jící rekonstrukcí plynovodu a plynových 
přípojek v rámci projektu REKO MS 
Vratimov, jejímž investorem je společ-
nost GasNet. Tedy nikoli město Vratimov. 
Vlastní stavbu realizuje stavební společ-
nost Homola.

Kterých oblastí na území města se to 
týká?
Část rekonstrukce s pořadovým číslem 

čtyři probíhá v oblasti ulic Popinecké, U 
Jeslí, Školní, K Sokolovně a Frýdecké. Za-
hájena byla v březnu s termínem ukonče-
ní 15. července. Všechny plochy dotčené 
v souvislosti s touto etapou by měly být 
uvedeny do původního stavu do konce čer-
vence. 

Etapa EKO MS Vratimov 5. část zahr-
nuje ulice Popineckou, Sokolskou, Školní 
a U Jeslí. Práce na realizaci tohoto úkolu 
započaly 18. května a dokončeny by měly 
být do 28. srpna. Do původního stavu by se 
vše mělo vrátit do konce září.

Konečně 6. část projektu REKO MS 
Vratimov se dotýká ulic Popinecké, U Sta-
dionu, U Lesíka, Řadové, Obvodové, 
Střední, Na Příčnici a Na Podlesí. Rea-
lizace této etapy projektu byla zahájena 
4. května a potrvá do 15. září. Termín 

uvedení poškozených ploch do původního 
stavu byl také v tomto případě stanoven na 
30. září.

V závěru léta by pak měla být zahájena 
ještě poslední etapa letošní rekonstrukce 
plynovodu a jeho přípojek a to část 7. Její 
ukončení je plánováno v průběhu listopadu 
letošního roku. Tato 7. část rekonstrukce 

se dotkne ulice U Stadionu, kde se občané 
po rekonstrukci dočkají celoplošné opravy 
povrchu komunikace.

Pokud se všechny tyto termíny podaří 
dodržet, od konce listopadu budeme jezdit 
po nových svršcích a nové kvalitě, což je 
jistě pro mnoho občanů našeho města po-
zitivní zpráva. (red)

V ulicích se pracuje na rekonstrukci plynovodu

Jedním z míst, kde se pracuje na rekonstrukci plynovodu, je ulice Sokolská. Foto: KS 

Bezúročné půjčky 
na výměnu 

nevyhovujícího kotle
Město Vratimov je zapojeno do do-

tační výzvy 1/2019 Programu bezúroč-
ných půjček na výměnu kotlů v rámci 
Národního programu Životní prostředí. 
Informujeme občany, že město Vrati-
mov může ještě stále poskytnout bez-
úročnou půjčku na předfinancování 
výměny nevyhovujícího kotle na pevná 
paliva (emisní třída I. a II., případně ne-
známá) do výše 200.000 Kč za tepelné 
čerpadlo, automatický kotel na biomasu 
nebo manuální kotel na biomasu a do 
výše 150.000 Kč za plynový konden-
začního kotel. Bezúročné půjčky lze 
dosáhnout jen v případně, že se občan 
zapojil do III. výzvy kotlíkových dota-
cí u Krajského úřadu MSK. V případě 
 zájmu kontaktuje Mgr. Romana Barana 
na telefonním čísle 595705926, mailu 
baran@vratimov.cz nebo osobně kan-
celář č. 10 Městského úřadu ve Vrati-
mově.

Mgr. Roman Baran
odbor výstavby a životního prostředí

Důležité upozornění – vítání občánků
Upozorňujeme občany na náhradní termín zrušeného vítání občánků, které proběhne:
Horní Datyně: sobota 12. září 2020 v Kulturním domě v Horních Datyních
Vratimov: sobota 12. září 2020 v obřadní síni MěÚ Vratimov
Těšíme se na setkání s vámi.

Marie Obstová, matrikářka

Hledáme dobrovolníky
Hledáme dobrovolníky ochotné věnovat část ze svého volného času spoluobčanům 

z Vratimova a Horních Datyň. Jedná se především o seniory a mentálně postižené 
občany, kteří postrádají společenský kontakt.  Dobrovolník do jejich života přináší 
radost a nové zážitky. Může s nimi trávit volný čas jakkoliv, na čem se spolu dohodnou 
– nejčastěji se jedná o procházky, hraní společenských her, tvoření, výlety, povídání 
a podobně. 

Máte pár hodin volného času? Chcete obohatit i svůj život? Kontaktujte nás a do-
mluvíme se na osobní schůzce, kde se můžete dozvědět více o konkrétních klientech, 
pro které hledáme dobrovolníky. Těšíme se na vás.

Kontakt: 
Iveta Kaňáková, DiS.
sociální pracovník – koordinátor pečovatelské služby
Telefon: 607 225 927
E-mail: kanakova.meu @vratimov.cz
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Uzavírka ulice 
K Hájence

Město Vratimov provádí v souvislosti 
s výstavbou kanalizace v ulici K Hájen-
ce opravu místní komunikace v této ulici. 
Stavbu provádí společnost Skanska. 
Řešená místní komunikace ul. K Há-

jence se nachází na hranici katastru Vra-
timov a Horní Datyně. Jedná se o místní 
obslužnou komunikaci. Projekt řeší kom-
plexní opravu této komunikace včetně 
jejího uvedení do normových parametrů, 
tzn. případné rozšíření, umístění výhyben 
apod. Dále bude na této místní komunikaci 
zřízená zóna Tempo 30 včetně navržených 
stavebních prvků regulujících rychlost vo-
zidel především dlouhým zpomalovacím 
prahem na vjezdu do zóny a čtyřmi zvý-
šenými křižovatkami s místními komuni-
kacemi včetně křižovatky na výjezdu ze 
zóny 30. 

V této souvislosti chceme upozornit na 
úplnou uzavírku místní komunikace ul. 
K. Hájence a  to od 15. června do 30. září 
2020. Podrobnější harmonogram provádě-
ných prací najdou obyvatelé ulice v dopise 
od zhotovitele stavby. V době trvání sta-
vebních prací bude obyvatelům zajištěn 
volný přístup k jejich nemovitostem. 

Petr Holub, MBA
odbor investic a údržby obecního majetku Situační výkres uzavírky

Poděkování 
občanům

Společnost EKO-KOM zajišťuje na úze-
mí naší republiky sdružené plnění zpětného 
odběru a využití odpadů prostřednictvím 
systémů tříděného sběru v obcích a prostřed-
nictvím činnosti osob oprávněných nakládat 
s odpadem. Podle touto společností zveřej-
něných výsledků v roce 2019 díky recyklaci 
a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojo-
vých kartonů a dalších vytříděných komodit 
bylo uspořeno 21,6 mil. GJ energie, což je 
zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za 
rok více než 332 tisíc domácností. V případě 
tolik diskutovaného globálního oteplování 
přispěl systém tříděného sběru a využití od-
padů EKO-KOM ke snížení emisí o 922 540 
tun CO2 ekvivalentu.

Konkrétně naše město za rok 2019 vytřídi-
lo 422,288 tun odpadu, čímž přispělo k úspo-
ře 11 164 297 MJ energie, což představuje 
snížení emisí o 102,206 tun CO2 ekvivalen-
tu. Jak je zřejmé, třídění má smysl, protože 
výrazně šetří životní prostředí. Všem třídi-
cím občanům Vratimova a Horních Datyň 
patří velké poděkování.

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Možná vás zaujaly charakteristické 
černo-bílo-zelené sloupky (na sním-
ku), které se začaly objevovat na území 
města. Jak vysvětlil jednatel a výkon-
ný ředitel společnosti Teplo Vratimov 

Marek Hejděnec, jedná se o orientační 
sloupky pro značení trasy horkovodu. 
Práce na jejich instalaci by měly být 
dokončeny na začátku následující top-
né sezony, to znamená v září 2020.

Značení trasy horkovodu

Foto: Teplo Vratimov
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Blikající policejní motorky na rušné 
křižovatce ulic Frýdecké a Datyňské, do-
provodná vozidla a pestrobarevný peloton 
cyklistů a velocipedistů v čele s Josefem 
Zimovčákem narušily 10. června odpoled-
ne obvyklý šrumot ve městě. Ke Společen-
skému domu dorazili na krátkou přestávku 
účastníci 11. ročníku charitativní etapové 
cyklojízdy napříč Českou republikou Na 
kole dětem. Spolu s dalšími je uvítali sta-
rosta Martin Čech a místostarosta David 
Böhm, kteří předali vedoucímu peloto-
nu darovací šek města na 10 tisíc korun. 
Cyklisté pak vyrazili vratimovskou cyk-

lostezkou na další cestu. V rámci deseti 
etap měli v plánu urazit do 20. června do 
cíle v Lanškrouně 1238 kilometrů. Po část 
etapy v našem regionu je doprovázel mís-
tostarosta David Böhm. 

Výtěžek cyklotour Na kole dětem je ur-
čen na podporu onkologicky nemocných 
dětí. 

Zastávka účastníků charitativní cyklo-
jízdy ve Vratimově byla krátká, ale pří-
jemná. Navíc se při ní ukázalo, že město 
je s touto akcí spojeno nejenom čerstvým 
certifikátem o partnerství, ale také osobou 
hlavního pořadatele Josefa Zimovčáka. 

Ten se sice narodil v Příbrami, ale poté, co 
si jeho otec, původně horník v uranových 
dolech, našel po jejich uzavření novou 
práci na šachtách v Ostravě, se přestěhoval 
s celou rodinou do našeho regionu. 

„Tak se stalo, že jsem začal chodit do 
základní školy právě tady, ve Vratimově, 
a moje maminka, která pochází z jižní 
Moravy, dokonce vedla ve zdejší základ-
ní škole umělecký sbor,“ zavzpomínal 
Zimovčák. „Je to padesát, možná pětapa-
desát let, ale Vratimov je mi stále blízký 
a mám na něj pěkné vzpomínky,“ vyznal 
se lídr cyklotour. (red)

Lídr cyklotour Na kole dětem
chodil do školy ve Vratimově

Do centra města přijel peloton ze směru od Horních Datyň.

Starosta Martin Čech a místostarosta David Böhm předávají Josefu Zi-
movčákovi darovací šek města.

Památeční snímek účastníků a fanoušků cyklojízdy před kinem.

Mezi účastníky tour nechyběly ani malé děti.

Účastníci cyklojízdy před vratimovským Společenským domem. A jedeme dál!... Foto: KS
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Z důvodu každoročních oprav a čerpání dovolených jsou upra-
veny pokladní hodiny Kulturního střediska Vratimov:

od 1. července do 14. srpna:  ZAVŘENO
od 17. do 31. srpna:   pondělí a středa 8 až 17 hodin, 

úterý a čtvrtek 8 až 14 hodin, 
pátek ZAVŘENO

od 1. září:  běžný provoz.

Mimo tyto prázdninové pokladní hodiny lze pokladnu otevřít po 
předchozí domluvě na telefonním čísle 595 700 751.
Kino Hvězda zahájí 1. září

Pokladna kina Hvězda bude během prázdnin uzavřena, v provo-
zu bude opět od 1. září.

Kino Hvězda zahájí promítání v úterý 1. září v 17 hodin novou 
pohádkou Zdeňka Trošky Zakleté pírko, kterou uvede u příleži-
tosti zahájení nového školního roku ZDARMA. 

O den později, ve středu 2. září, nabídne Hvězda v rámci akce 
Září po česku nejnovější českou komedii z prostředí moravských 
vinic 3Bobule. Začátek v 19 hodin.

KS Vratimov

Pokladna Kulturního střediska 
o prázdninách

Datyňský krmáš podruhé
Setkání u historického mlýnku, který se stal nepřehlédnutel-

nou atrakcí Horních Datyň, sportovní program na hřišti v režii 
místní Tělovýchovné jednoty, Den otevřených dveří u hasičů 
s prohlídkou techniky a spoustou zajímavostí, dvoudenní vý-
stava zahrádkářů a velkorysé večerní loučení s létem – takové 
budou hlavní programové taháky Datyňského krmáše 2020 , 
který se uskuteční v sobotu 29. srpna s přesahem do neděle 30. 
srpna v datyňském Kulturním domě a jeho okolí. Program jako 
vždy připraví ruku v ruce datyňské spolky a zájmové organiza-
ce, které se vytasí s tím nejlepším, čím se mohou pochlubit. A 
protože s pocitem dobře odvedené práce roste i dobrá nálada, 
čeká nás zábava, která bude zajisté stát za to.

Loňský první ročník znovuobnovené tradiční datyňské akce 
se setkal s velkým zájmem a skvělým přijetím ze strany pořada-
telů i hostů. Letos má být Datyňský krmáš ještě lepší. Program 
na poslední srpnovou sobotu nejenom pro občany Vratimova 
je tak jasný. Stylové rozloučení s dobou prázdnin a pročištění 
hlavy před očekávaným zářijovým kolotočem.

(red)

Vratimov včera a včera
Pro někoho jsou to vzpomínky, pro někoho netradiční pohled do 

historie, pro jiného zábava. Každopádně kniha Petra Juřáka Vra-
timov včera a dnes ve fotografiích, která přináší na sto stránkách 
pohledy na život města ve 20. století v konfrontaci se záběry na 
stejná místa pořízenými po roce 2010, patří do knihovny každého 
Vratimováka. A protože publikace vydaná městem Vratimovem 
vyšla v roce 2014, můžete obrazy zachycené objektivem fotoa-
parátu snadno porovnat s tím, jak se zvěčněné lokality prezentují 
dnes, po dalších zhruba deseti letech. Možná vás to překvapí. 

Kniha je k mání v doprodeji v pokladně Kulturního střediska za 
zvýhodněnou cenu 99 korun. (red)

Titulní stránka publikace se snímkem z 20. let 20. století ze slavnostního 
položení základního kamene pod stavbu sokolovny.

Byl významnou postavou českých dějin, 
která zanechala trvalou stopu v nazírání 
Čechů na otázky víry, náboženství a řím-
skokatolické církve. Letos to bude 605 let 
od chvíle, kdy zemřel v německé Kostnici 
krutou smrtí upálením český kněz, mys-
litel, pedagog, rektor pražské univerzity 
a kazatel Jan Hus. Učení jednoho z prvních 
reformátorů římskokatolické církve bylo 
prohlášeno za herezi a on sám byl uznán 
za kacíře. Na hranici ho vyvedli 6. červen-
ce 1415. Rozhodnutím Parlamentu ČR se 
v roce 1990 stal tento den státním svátkem. 

Letos připadá na pondělí, takže se můžeme 
těšit na prodloužený víkend.

Ve stejném roce prohlásil Parlament 
ČR za státní svátek také den 5. července 
jako připomínku příchodu slovanských 
věrozvěstů Cyrila (původně Konstanti-
na) a Metoděje na Velkou Moravu. Brat-
ři z řecké Soluně přišli na území prvního 
stabilního knížectví západních Slovanů ve 
střední Evropě v roce 863 na žádost mo-
ravského knížete Rastislava, aby zde šířili 
křesťanství a začlenili Velkomoravskou 
říši do rodiny evropských křesťanských 

zemí. Svoji misi splnili a udělali i něco víc. 
Vytvořili slovanské písmo hlaholici a polo-
žili tak základy slovanské vzdělanosti a pí-
semnictví. Přeložili také do slovanského 
jazyka liturgické knihy, zavedli slovanský 
jazyk do liturgie, vychovali a vysvětili řadu 
kněží a umožnili vznik moravské církve.

Nazírat na historické události a osobnos-
ti můžeme různě. Oba tyto příběhy nás ale 
učí, že i jedinec dokáže ovlivnit běh dějin 
a smýšlení lidí na stovky, ba tisíce let do-
předu. Možná stojí za to se nad tím zamys-
let. (red)

V červenci si připomeneme Jana Husa a věrozvěsty
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 Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení šesté, červencové

Ani jsme se nenadáli a už 
je tady červenec, a proto zde 
máme již šesté zastavení v naší 
přírodě. Nyní se budeme po-
hybovat na rozmezí obou pro-
středí, které jsme si již zmínili, 
a to vodního prostředí a pro-
středí souše. Ano, přiblížíme si 
zástupce obojživelníků, který 
je svým vzhledem, chováním 
a obývaným habitatem velmi 
specifický. 

V červenci můžeme i v na-
šem katastru nacházet malé 
žabky o velikosti 12-16 mm. 
Zbarvení jejich hřbetní strany 
je hnědošedé nebo hnědé, oční 
zornice jsou většinou srdco-
vitého či trojúhelníkovitého 
tvaru. Jejich kůže je charakte-
risticky bradavičnatá. Jedná se 
o kuňku žlutobřichou (Bombi-
na variegata).

Kuňka patří do řádu žáby 
(Anura). Všechny žáby mají 
velice podobnou stavbu těla 
(obr. 1), která nemá v živočiš-
né říši obdoby. Tělo je krátké 
a bezocasé, zadní nohy jsou 
obvykle výrazně delší a svalna-
tější než přední a jsou přizpůso-
beny ke skákání a plaváni. Se 
skákavým pohybem žab sou-
visí řada dalších přizpůsobení, 
jako je snížení počtu obratlů, 
zpevnění stavby lopatkového 
a pánevního pásma a prodlou-
žení a srůst některých kostí 
končetin. Vývoj larev (pulců) 
probíhá ve vodním prostředí 
a dýchají žábry. Pulci po určité 
době projdou proměnou (me-
tamorfózou), kdy se z vodních 
larev stávají dospělci, kteří žijí 
na souši v okolí vodních ploch 
a dýchají plícemi. Tělo žab je 
často kryto holou kůží obsahu-
jící velké množství slizových 
žláz, případně u některých dru-
hů i jedových.  

Kuňky se rozmnožují od po-
loviny dubna do začátku srpna. 
Každý rok se mohou kuňky 
pářit až třikrát. Spouštěčem 
procesu páření jsou vydatné 
srážky. Vajíčka jsou obvykle 
v malých skupinkách (shlu-
cích) hroznovitého až řetízko-
vitého tvaru, obvykle v počtu 

10–30 kusů, občas menším. 
V závislosti na teplotě vody je 
embryonální vývoj dokončen 
do 2–3 týdnů. Larvy jsou od vy-
kulení velké 7–9 mm a živí se 
především řasami. Poté pulec 
po 41–67 dnech metamorfu-
je v žabku o velikosti 12–16 
mm. Dospělé kuňky dorůstají 
do velikosti 55 mm a jsou jed-
ním z nejmenších druhů žab 
u nás. Dospělé žáby konzumu-

jí nejčastěji brouky, mravence 
a suchozemský hmyz. Odlišení 
kuňky žlutobřiché od jiných 
druhů žab je především tvarem 
zornice oka, která je většinou 
srdcovitého či trojúhelníkovi-
tého tvaru. Její kůže je charak-
teristicky bradavičnatá a kožní 
bradavičky na hřbetě těla jsou 
zakončeny výrazným černým 
trnem na vrcholu. Břicho této 

žáby je strakatě žluté s černou, 
šedou nebo tmavošedou bar-
vou. Základní a převažující je 
žlutá barva (často výrazně více 
než 50 % pokrytí břicha). Kuň-
ka žlutobřichá má tmavé skvr-
ny na břiše jen řídce posety 
drobnými bílými tečkami a tím 
se odlišuje od kuňky obecné 
(Bombina bombina). Kresba 
na břiše může být u každého 
jedince odlišná, jedná se o po-

dobný identifikační znak jako 
otisk prstu člověka. Prsty na 
předních i zadních končetinách 
jsou zespodu skvrnitě žluto-
-černé. 

Kuňka žlutobřichá se vy-
značuje jemným rychlým me-
lodickým voláním „u.. u.. u“, 
které je slyšet výrazně více než 
40krát za minutu. Charakteris-
tický je obranný mechanismus, 

který nazýváme „kuňčí reflex“. 
Kuňka se celá miskovitě pro-
hne a dlaně zadních i předních 
končetin výhružně vystaví proti 
predátorovi. Někdy si předními 
nohami zakrývá i oči (obr. 2).

 V období páření kuňka vy-
hledává malé tůně, odvod-
ňovací příkopy, kaluže na 
cestách, napajedla, zatopené 
koleje vyjeté těžkou technikou 
a vodní plochy v narušených 
oblastech (těžební prostory, 
stavby apod.). Tento druh žáby 
na souši nalezneme v méně 
zarostlém prostředí s obnaže-
ným půdním povrchem, často 
se ukrývá v různých úkrytech 
– pod kameny, pod trouchni-
vým dřevem, ve skalních sku-
linách, v kamenných zídkách 
apod. Kvalita vody není pro 
tuto žábu pravděpodobně zas 
tak zásadní. Často ji můžeme 
nalézt i v kalných a nepříliš 
čistých vodách.

Kuňka žlutobřichá je silně 
ohrožený druh a jejich po-
čty se stále snižují. Jak tedy 
ochránit tento druh žáby, aby-
chom mohli i u menších vod-
ních ploch poslouchat typické 
„u.. u.. u“? 

Kuňky jsou výrazně ohrože-
ny krajinotvornými změnami: 
odvodňováním luk a lesů, regu-
lacemi potoků a zatrubňováním 
drobných vodotečí, proměnou 
luk v pole, melioracemi, zpev-
ňováním blátivých lesních 
cest v asfaltové komunikace, 
odvodňováním příkopů podél 
účelových komunikací, použí-
váním chemických prostředků 
při ošetřování lesa atp. Pokud 
tedy chceme potkávat tyto za-
jímavé žáby, je nutné změnit 
náhled na krajinu a není nutné, 
aby krajina měla vždy estetic-
ky dokonalé tvary, ale naopak 
ponechávat vyjeté koleje na 
cestách, polích i v porostech, 
ponechávat občas nějaký ten 
vývrat a nesnažit se za každou 
cenu všechny nezpevněné cesty 
nahrazovat zpevněnými.

Mgr. Roman Baran
odbor výstavby 

a životního prostředí

Kuňka obecná – stavba těla. 

Kuňka obecná v obranném postoji.
Zdroj: www.databazeknih.cz/svet-zvirat-vii, www.obojzivelnici.wbs.cz
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Je zřejmé, že koronavirová pandemie 
ovlivní letošní – a možná nejenom – turis-
tickou sezonu. Lidé budou méně jezdit do 
zahraničí, a pokud se už odhodlají trávit 
dovolenou mimo domov, budou preferovat 
domácí destinace. O pár tipů a rad, kam se 
případně vydat, jsme požádali předsedu 
odboru Klubu českých turistů Slezská brá-
na v Horních Datyních Jana Tlolku.

Ležet týden nebo dva u vody není pro kaž-
dého dovolená ideál. Která místa či regi-
ony byste doporučil těm, pro které jsou 
atraktivnější turistické výlety a poznávání 
krás naší vlasti?

V naší vlasti je mnoho krásných míst 
v každém kraji. Záleží na vkusu, stáří a fy-
zické zdatnosti výletníků. Někdo má rád 
památky, pak doporučuji Prahu, bude tam 
relativně málo turistů, nebo hrady a zámky 
v jižních Čechách. Někdo preferuje nízké 
kopečky, pak doporučuji Vysočinu, někdo 
středně vysoké hory – pro ty jsou ideální 
Beskydy, Jeseníky, Šumava. Za vysokými 
horami musíme dnes už bohužel do ciziny, 
nejblíže na Slovensko. Tatry jsou parádní 
hory a pro mnohé srdeční záležitost z mlá-
dí, kdy jsme do Alp nemohli.

A v našem nejbližším okolí? Máte tip 
třeba na jednodenní výlet nebo třídenní 
výjezd o prodlouženém víkendu 4. až 6. 
července?

Na jednodenní výlety všem určitě posta-
čí Beskydy a Jeseníky. Sám mám nejraději 
a doporučuji k výletům kopce okolo Mo-
rávky – Prašivou, Kotař, Slavíč. Na všech 
kopcích jsou turistické chaty a v okolí je 
krásná příroda. Ale parádní výlety jsou 
také v okolí trojmezí – Hrčava, Čantoryje 
a další.

Jste předsedou vratimovského klubu tu-
ristů. Nabídne váš odbor o prázdninách 
zájemcům z řad vratimovských občanů 
nějaké organizované akce?

O prázdninách je vrcholová sezóna tu-

Hovoříme s předsedou odboru KČT Slezská brána Horní Datyně Janem Tlolkou

Dovolená doma. Co poradí turisté?

Česká chata (slovinsky Češka koča) leží v Kamnicko-Savinjských Alpách nad horskou obcí Zgornje 
Jezersko ve výšce 1542 metrů nad mořem. V roce 1900 ji tu postavili Češi jako vůbec první horskou 
chatu ve Slovinsku. Zdroj: www.turistika.cz

ristů, proto organizujeme akce hlavně pro 
členy našeho odboru, například pobyt na 
naší chatě na Morávce, vodácké výlety, 
a pokud to okolnosti dovolí, snad i auto-
busový zájezd do Slovinska k oslavě 120 
let od zprovoznění turistické chaty Češka 
koča nad Jezerskem ve slovinských Al-
pách, vybudované tehdy českými turisty. 
Češka koča znamená ve slovinštině Česká 
chata. Další akcí je tradiční Anenský po-
chod Slezskými Beskydami, jehož 32. roč-
ník by se měl konat 26. července.

Jak je to s členstvím v klubu turistů? Při-
jímáte nové zájemce? A co člověk musí 
udělat pro to, aby se stal vaším členem?
Členem našeho odboru Klubu českých 

turistů se může stát každý, kdo má zájem 
o turistiku, je ochoten se řídit stanovami 

KČT a zaplatí členské příspěvky. Při-
hlásit se může u mne, u Vlastíka Kusáka 
nebo každé druhé úterý v měsíci od 18 
hodin v naší klubovně v Kulturním domě 
v Horních Datyních na výborové schůzi.

Dovolte osobní otázku. Kam se letos 
chystáte na dovolenou vy? Zůstanete 
doma, nebo vás láká zahraničí?

Jedno i druhé. S kamarády se chystá-
me na týdenní cyklodovolenou do okolí 
Osoblahy a na týdenní výlet na Šumavu 
na Lipno, kde chceme zkombinovat pěší 
a cykloturistiku. Jak už jsem ale naznačil, 
rád bych jel také na čtyři dny do Slovin-
ska na oslavu výročí české chaty Češka 
koča.

Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko Vratimov

Turistické pozvánky
Akce Klubu českých turistů Slezská brána Horní Datyně 
v červenci a srpnu 2020:
•  červenec – rodinný pobyt na chatě Morávka s turistickými výlety 

(obsazeno).
• 26. července – 32. ročník Anenského pochodu. Přejezd vlakem do Jablunkova, 

asi 15kilometrová túra hřebeny Slezských Beskyd zpět na nádraží. Podrobnosti 
 Vlastimil Kusák, 724 122 356.

• 29. července až 2. srpna – Autobusový zájezd do Slovinska v rámci oslav 120 let 
české chaty Češka Koča (obsazeno).

• 29. srpna – Datyňský krmáš, loni obnovená akce pořádaná datyňskými spolky. 
Vlastimil Kusák

Klub českých turistů Horní Datyně
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Rozkvetlý Vratimov
Možná k tomu přispěly i vydatné deště, které navštívily naše 

město koncem května. Každopádně nám letos Vratimov nádherně 
rozkvetl! Úžasné byly a možná ještě jsou pěnišníky (známé také 
jako rododendrony) na Masarykově náměstí před základní školou. 
Rozkvetly květinové záhonky oddělující v centru města chodníky 
od rušné Frýdecké. Hezká  výzdoba, navíc funkční. Barevné keře 
vykvetly mezi paneláky, před základní školou Datyňská a třeba 
pomník legionářům zahalil hustým květinovým baldachýnem 
mohutný kaštan. Své kouzlo mají také trávníky prorostlé jetelem 
a polním kvítím. A když lidem chybí venkovní zahrádka, udělají 
si květinový koutek třeba na balkóně. Jeden takový jsme zvěčnili 
v ulici Sokolské. I město má na přelomu jara a léta své kouzlo. 
Barvy květů a bohatá zeleň ho patřičně umocňují. (red)

Květinové záhony oddělující chodníky od cest jsou dobrý nápad.

Orlíčky rostoucí před Společenským domem naproti Městského úřadu.

Květinová zahrádka na balkoně. I ta potěší srdce i oko.

V zeleni a kvetoucích keřích tone i Základní škola Datyňská.  Foto: KSPřírodní kámen a rozkvetlé rododendrony na Masarykově náměstí.

Pomník legionářů přikryl květinovým baldachýnem rozkvetlý kaštan.

Pěnišníky před školou na Masarykově náměstí nádherně vykvetly.
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Akce Domu dětí a mládeže
Příměstský tábor pro předškoláky
Pro letošní prázdniny jsme připravili hned dva turnusy příměst-
ského tábora pro předškolní děti (od 5 let).
Předškolák I.:  10. 8. – 14. 8. 2020
Předškolák II.:  17. 8. – 21. 8. 2020
Tábory jsou za dotovanou cenu a děti se mohou těšit na spoustu 
her, výtvarné činnosti i sportovní vyžití. 

Den otevřených dveří
Jako každý rok se na vás budeme těšit 1. září v prostorách DDM, 
a to od 10 do 17 hodin. Představíme vám nabídku kroužků, mů-
žete si prohlédnout naše učebny a klubovny, vyzkoušet si někte-
ré aktivity a možná si i odnést malý dárek. 

Pohádkovým lesem za švestkovou vůní
Abychom si vynahradili jarní zrušenou akci Pohádkový les a při-
tom nepřišli o Putování za švestkovou vůní, vydáme se v neděli 
13. září od DDM Vratimov směrem na Hubertku po cestě plné 
pohádkových postav. Ty si pro nás připraví záludná stanoviš-
tě. Nakonec si v areálu Hubertky vyrobíme švestkový knedlík, 
dáme si švestkový čaj, užijeme si ovocná doprovodná stanoviště 
a na připraveném ohni opečeme vlastní špekáček. 

Start akce v rozmezí od 14:30 do 15:30 hodin před DDM 
 Vratimov. Za deště se akce nekoná. Předpokládaný konec 
v 18:00 hodin.

 Renáta Böhmová
DDM Vratimov

Domeček podporuje zdravé stárnutí
Pozvánky pro seniory

Milí senioři, začínáme nový 
projekt, který jsme nazvali 
Bejvávalo aneb putování za 
místy našeho mládí. Od srpna 
do listopadu budeme společ-
ně navštěvovat místa, která 
znáte z dřívějška a která se za 
poslední roky změnila k nepo-
znání. Plánujeme celkem šest 
exkurzí a od vás rádi uslyšíme, 
kam byste se chtěli vypravit. 
Své podněty pište nebo volej-
te do DDM Vratimov (kontakt 
uveden pod článkem). Uvítáme 
také vaše vzpomínkové či do-
bové fotografie z těchto míst, 
abychom je mohli porovnat 
s tím, jak vypadají dnes. 

Lysá hora pro seniory
První exkurzi plá-
nujeme na 20. srp-
na. Vypravíme se 
na Lysou horu, 
nejvyšší vrchol 

Beskyd. Na vrcholek nás vy-
veze autobus, přibližně dvě 
hodiny strávíme na Lysé hoře 

procházkou s průvodcem.  Ex-
kurze nevyžaduje fyzickou 
zdatnost, doporučujeme však 
pevné boty a vhodné oblečení 
do hor, pití a svačinu. Odjezd 
od DDM Vratimov v 8:30 ho-
din, návrat do Vratimova při-
bližně ve 13 hodin. 

Hůl je cool
Ve zdravém těle 
zdravý duch, tak 
jdeme na to! Zve-
me vás na semi-
nář severské chů-

ze, který se uskuteční v sobotu 
29. srpna. Odjezd je v 8 hodin 
ráno od budovy MěÚ Vrati-
mov, návrat bude přibližně 
ve 13 hodin tamtéž. Čeká vás 
svižná procházka mírně zvlně-
nými loukami Dolního Skle-
nova (Hukvaldy). Instruktorka 
severské chůze vás naučí zása-
dám zdravé chůze s trekkingo-
vými holemi, správnému drže-
ní těla a protažení po námaze. 
Procházku zakončíme návště-
vou hospůdky. Pokud nemáte 

vlastní trekkingové hole, neva-
dí, zapůjčíme vám je. 

Na seminář naváží pravidel-
né vycházky s instruktorkou 
severské chůze. Kurz severské 
chůze pro seniory č. I. bude 
probíhat vždy v úterý od 15:30 
hodin (od 1. září), kurz sever-
ské chůze pro seniory č. II. se 
bude scházet ve čtvrtky od 9:00 
hodin (od 3. září). Každý kurz 
má 10 lekcí. 

Severská chůze (finsky 
sauvakävely, doslovně přelo-
ženo chůze o holích; anglicky 
nordic walking) je dynamická 
chůze se speciálními sportov-
ními holemi. Její kolébkou je 
Finsko. Jde o příjemný druh 
pohybu vhodný pro všechny 
věkové i výkonnostní katego-
rie. Zlepšuje vytrvalost, posi-
luje zádové svalstvo a bezpeč-
ně procvičuje klouby (zdroj: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/
Severská_chůze). 

Důležité: Na výše uvedené 
akce i kurzy je potřeba se pře-
dem přihlásit v recepci DDM 

Vratimov, a to v pracovní dny 
od 8 do 11 hodin, tel. 596 733 
990. Podrobnější informace 
získáte také na telefonním čísle 
739 201 078 a na plakátech.

Projekty pro seniory finančně 
podpořil Moravskoslezský kraj 
z programu na podporu zdravé-
ho stárnutí na rok 2020, město 
Vratimov, Spolek seniorů měs-
ta Vratimov a jsou určeny vě-
kové skupině 65+.

Mgr. Lenka Havrdová
DDM Vratimov

l.havrdova@ddmvratimov.cz
tel. 739 201 078

Pracujete rádi s dětmi? Máte zajímavé nápady? Podělte 
se o ně a přijďte pracovat do kolektivu vedoucích zájmových 
kroužků DDM Vratimov.

Hledáme vedoucí pro kroužky ve Vratimově a na poboč-
kách v Paskově, Řepištích, Žabni, Sviadnově, Václavovicích: 
kamera, video a střih videa, divadelní, robotika a kybernetika 
za využití stavebnice LEGO Mindstorms, badatelské, jazykové, 
přírodovědné, technické, rukodělné, vaření, cukrářský, taneční 
(různé styly), počítačový, fotografický, výtvarný, bojová umění, 
stavíme z Lega apod.

Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme tvořivé lidi, kteří mají co 
nabídnout. Máme k dispozici vybavení pro různé druhy činností 
od běžných kluboven přes výtvarné učebny až po vybavení pro 

práci internetové televize. Využíváme tělocvičny. Další možnos-
ti na www.ddmvratimov.cz

Vedoucím kroužků nabízíme uzavření dohody o provedení 
práce (nejedná se o práci na celý pracovní úvazek a pracovní 
smlouvu) a příjemné prostředí pro tvořivé aktivity.

Požadavky: dovršení 18 let věku, bezúhonnost, dokončení 
středního vzdělání (výuční list, maturita), pedagogické vzdělání 
minimálně v rozsahu 40 hod kurzu pro pedagogy volného času 
vykonávající přímou dílčí pedagogickou činnost – toto vzdělání 
je možno si doplnit.

Bližší informace: Hana Nevrlá – 604 670 737, 
h.nevrla@ddmvratimov.cz

Dům dětí a mládeže  hledá vedoucí kroužků
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Městská knihovna Vratimov 

Místní knihovna Horní Datyně

 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Návštěvníci knihovny mohou od 
1. července do 31. srpna 2020 zhlédnout 
výstavu s názvem Rukopisy královedvor-
ský a zelenohorský. Jedná se o výstavu 
v rámci řady Literatura ke stažení, kterou 
připravili autoři výstavy ve spolupráci 
s oddělením literatury 19. století Ústavu 
pro českou literaturu Akademie věd Čes-
ké republiky. Pokračujeme v dětské čte-
nářské soutěži Lovci perel. 

Nabízíme vám kromě knih a časopisů 
také audioknihy pro děti i dospělé, te-
matické kufříky a tašky pro děti a široký 
záběr společenských her. 

V chodbičce knihovny jsou k dispozici 
starší vyřazené knihy určené k prodeji, 
1 kniha za 2 Kč.

V době letních prázdnin nebude provoz 
knihovny nijak omezen. 

V květnu začala v Horních Datyních 
stavba s názvem Knihovna Horní Daty-
ně. Nová knihovna bude v objektu bývalé 
pošty a prodejny potravin vedle hasičské 
zbrojnice. Předpokládaný termín dokon-
čení stavebních prací je stanoven na ko-
nec srpna letošního roku. Kdy bude nová 
knihovna otevřena pro veřejnost, vás bu-
deme informovat.

Upozorňujeme, že knihovna je o let-
ních prázdninách zavřená. Čtenáři mo-

hou využívat služeb Městské knihovny 
Vratimov. Datyňská knihovna bude opět 
v provozu v pondělí 7. září od 14 do 17 
hodin. 

Připravujeme ve spolupráci s Vladi-
mírem Kuchařem výstavu Konec války, 
kterou budete moci zhlédnout od 7. září.

Přejeme všem příjemné léto a dovole-
nou s pěknou knihou.

Marika Zajíčková
Městská knihovn a Vratimov

Je potěšující, že nás naše děti, naši žáci 
stále dokáží příjemně překvapit. Ve stře-
du 11. března 2020 byl vyhlášen nouzový 
stav a život v naší zemi se zastavil. Školy 

byly uzavřeny a děti zůstaly doma. Na-
jednou se před nimi objevilo velké množ-
ství volného času. Co s ním? 

Zhruba 600 dětí z celé České republiky 

se rozhodlo využít dobu v domácí izola-
ci k účasti v literární soutěži Střet světa 
aneb Důležitý okamžik v mém životě. 

Ta byla uspořádaná v rámci kampaně 
Rosteme s knihou, zaměřené na podporu 
četby. 

Do soutěže se zapoji li také žáci 
8. a 9. tříd ZŠ Masarykovo náměstí. Ve 
většině jejich prací se objevovala závaž-
ná témata, jež většinou negativně ovliv-
nila jejich dětský svět. Patřila mezi ně 
například smrt blízkého člověka, rozpad 
rodiny, první zklamání, ale také první 
lásky a osudová setkání. 

Když se pak na webových stránkách 
kampaně Rosteme s knihou objevily vý-
sledky s 10 nejlepšími autory, radovali 
jsme se hned třikrát. Absolutní vítězkou 
ve své kategorii se stala Kateřina Golco-
vá z 9. A třídy, na 4. až 10. místě se umís-
tily její spolužačky Dominika Bajnarová 
a Monika Richterová.

Děkujeme děvčatům nejen za vzornou 
reprezentaci školy, ale také za odvahu vy-
jádřit své nejniternější pocity. To zvládne 
málokdo. A upřímně jim přejeme, aby ve 
svém životě zažívaly už jen samé příjem-
né chvilky.

Mgr. Pavlína Kožušníková
ZŠ Masarykovo náměstí

I v nouzovém stavu lze vyhrát literární soutěž

Diplom za 1. místo v literární soutěži pro Kateřinu Golcovou, žačku ZŠ Masarykovo náměstí.

Mezigenerační 
piknik

Dům dětí a mládeže získal od Nadace 
Tesco díky podpoře vratimovských ob-
čanů celkem 26 tisíc korun na realizaci 
aktivit, které povedou ke sblížení gene-
rací a přispějí k překlenutí propasti mezi 
mládeží a seniory. 

Dne 26. srpna od 15 hodin 
pořádáme na zahradě DDM 

Vratimov mezigenerační piknik, 
na který jste srdečně zváni. 

Čeká vás zábavné odpoledne s tábo-
rákem a zpěvem trampských písní. Špe-
káčky a drobné občerstvení zajistíme. 
Za nepříznivého počasí se akce přesune 
do sálu DDM. Vstup zdarma.

Mgr. Lenka Havrdová
DDM Vratimov
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Konečně je to tady. Léto, vysněný čas 
prázdnin. Pro děti to znamená dobu, kdy 
mohou konečně odložit své školní povin-
nosti, užívat si chvíle volna, prožívat bá-
ječná dobrodružství na letních táborech 
a zažít mnohdy nezapomenutelné oka-
mžiky nejen se svými kamarády, ale také 
se svými nejbližšími. Učitelé zase mohou 
v tento čas na okamžik vydechnout, zane-
chat příprav a hodnocení a snažit se načer-
pat novou energii pro další školní rok.

Tato doba nás ale také vybízí k tomu, 
abychom se ohlédli zpátky. Máme totiž za 
sebou všichni náročné období, během kte-
rého jsme se museli vyrovnávat se situace-
mi a problémy, které jsme zažívali poprvé. 
Není již potřeba zmiňovat problematiku 
a náročnost distanční výuky, na kterou 
nikdo nebyl připraven, jelikož k uzavření 
škol došlo ze dne na den. Stejně tak jako 
problémy spojené s komunikací, čerpáním 
ošetřovného, nejistou situací v mnoha ro-
dinách, jakousi „nejistotu“, neboť infor-
mace se měnily velmi často. A často zcela 
nenadále. 

Jsem sice ředitelkou školy, ale zároveň 
jsem také učitelkou občanské, rodinné 
a etické výchovy. Domnívám se, že jsem 
se vždy snažila své žáky naučit, aby po-
chopili, že každá situace, kterou v životě 
zažíváme, může mít sice své zápory, ale na 
druhé straně nám může přinést také pozná-
ní, které nás může posunout zase o kousek 
dál. Jen je potřeba se na chvíli zastavit, za-
myslet se a naučit se vytěžit ze situace co 
nejvíc…

Pojďme se tedy společně podívat na 
dobu, která nastala po uzavření škol. Co 
nám vzala? A co nám vlastně dala? 

Jedna z věcí, kterou nám vzala, byla 

ztráta osobního kontaktu. Ten nám asi 
chyběl úplně nejvíc. Kontakt učitele s žá-
kem, kontakt mezi žáky navzájem, ale 
také kontakt mezi učiteli. Pamatuji si na 
naší první videokonferenci, kdy jsem měla 
možnost vidět se po delší době přes obra-
zovku PC se svými učiteli. Kdy jsme se 
konečně mohli navzájem slyšet, sdílet… 
Prožívala jsem velkou radost, slovy se tato 
chvíle dá těžko popsat. Ale dospělí nebyli 
jediní, kterým tento kontakt chyběl. Podle 
mého názoru také žákům chyběl jak přímý 
kontakt s učitelem – nebyla možnost klást 
otázky, vyjasnit si určité věci, které neby-
ly zcela pochopeny – tak setkávání se se 
svými spolužáky, možnost podělit se o své 
zážitky, prožívat, prostě jen tak být. 

Ale tato doba také přinesla mnoho po-
zitivního. Během výuky na dálku jsem 
objevila neskutečný potenciál svých uči-
telů. Jejich ochotu učit se „teď a tady“ 
novým věcem. Věcem, které byly pro ně 
zcela nové a neznámé. Ať už se jednalo 
o naše videokonference, práci s konkrét-

ními webovými aplikacemi nebo o vedení 
výuky online. Potvrdila jsem si také to, co 
jsem již svým způsobem věděla. Že v mém 
pedagogickém sboru mám učitele, kterým 
záleží na jejich žácích. Učitele, kteří se 
během distanční výuky snažili o to, aby 
nikdo z žáků nezůstal pozadu. Poskytovali 
žákům pomoc a podporu, často nad rámec 
svých povinností.

Ukázalo se také, že kvalitní a efektivní 
komunikace je opravdu podstatným zákla-
dem pro dobré a účinné fungování jakého-
koliv kolektivu, učitelský sbor nevyjíma-
je. A že mou komunikaci se svými učiteli 
mohu za takovou komunikaci považovat. 
Dokázali jsme se podržet navzájem – 
nejen, že já jsem se snažila být oporou pro 
své učitele, ale také oni se snažili být těmi, 
o které se lze v těch nejtěžších chvílích 
opřít. Mohu říct, že nás tato doba stmelila 
víc, než tomu bylo v časech minulých. Zá-
roveň jsme měli možnost pocítit podporu 
ze strany rodičů. Mnozí z nich ocenili prá-
ci učitelů, viděli jejich snahu a dokázali ji 
vyjádřit slovy uznání a poděkování. 

V neposlední řadě distanční výuka uká-
zala mnohé možnosti pro školu v rámci 
dalšího vzdělávání žáků. Ukázalo se, že 
výuku žáků je možné díky této zkušenosti 
obohatit o nové formy, než jaké skýtá kla-
sická výuka, jak ji známe. Ať už se jedná 
o využívání různých platforem pro oboha-
cení výuky, komunikaci s žáky a rodiči až 
po jinou formu zadávání domácích úkolů.

Lidé rostou se složitostí úkolů, před kte-
ré jsou postaveni. Nyní bude záležet jen na 
nás, jak budeme umět využít nových zku-
šeností, které nám výuka na dálku přinesla.

Mgr. Martina Pelikánová,
ředitelka ZŠ Masarykovo náměstí

Martina Pelikánová, ředitelka Základní školy Masarykovo náměstí:

Koronakrize ukázala potenciál našich učitelů

Mgr. Martina Pelikánová. Foto: KS

Nasazení a obětavost členů pedagogic-
kých sborů vratimovských škol při zvlá-
dání distanční výuky v době přísných 
opatření proti koronavirové pandemii 
a uzavření školských zařízení byly na vy-
soké úrovni. Oceňují to i rodiče žáků, pro 
které bylo toto období velkou zkouškou 
nervů a psychické odolnosti.

„V této nelehké době jsme se museli 
vypořádat s nastalou situací, jako je za-
vřená škola a nouzový stav. Hledali jsme 
nové recepty, vzpomínali na ty dávno 
zapomenuté, ale hlavně oprášili své vě-
domosti ze školních lavic. Nastala nám 

domácí výuka, potýkali jsme se s výpad-
kem internetu, se soubory, které nešly 
otevřít, psali za pochodu sloh a počítali 
příklady,“ popsali své zkušenosti rodiče 
žáků ZŠ Masarykovo náměstí Zuzana 
Gröbnerová a Ladislav Štercl v dopise, 
jímž vyjadřují poděkování pedagogům 
za – jak napsali – „ úžasnou spolupráci“.

„Konkrétně paní učitelce Mellové za 
trpělivé vysvětlování učiva přes telefon, 
paní Parmové za její ochotu vše vždy 
vyřešit, kterýkoliv den v týdnu. I ostatní 
učitelé mají naše obrovské poděkování. 
Paní ředitelce Pelikánové děkujeme za 

podrobné informace k začínající výuce, 
ošetřovném a podobně. Stačilo jen pře-
číst a věděli jsme vše, informovanost 
byla úžasná,“ upřesnili vděční rodiče.

Nezbývá než se připojit a přát všem žá-
kům i učitelům hezké, pohodové a hlav-
ně zdravé prázdniny. 

(red)

Rodiče žáků děkují učitelům
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Koronavirová pandemie a opatření proti 
jejímu šíření ovlivnila snad každého. Ně-
koho se dotkla „jen zákazem vycházení“, 
některé zasáhla tvrdě. Během posledních tří 
měsíců se nekonaly žádné kulturní, spole-
čenské či sportovní akce, lidé si nemohli jen 
tak „prostě zajít na pivo“, někteří nemohli 
za prací či jinými povinnostmi do soused-
ních zemí a školáci budou možná výpadek 
dohánět hodně dlouho.

Jedním z diskutovaných témat bylo i to, 
zda se letos uskuteční či neuskuteční letní 
dětské tábory. Na toto téma si povídáme 
s Radkem Volným, předsedou Spolku Na-
dějov, jehož hlavní náplní je pořádání let-
ních táborů a provozování táborové základ-
ny Nadějov poblíž Lukavce u Fulneka.

Koronakrize a související opatření zasáhla 
prakticky každého. Dotkla se nějak i vás?

Ano, a ne zrovna málo. Každý, kdo se za-
bývá pořádáním táborů, ví, že nový ročník 
se začíná připravovat už na podzim o rok 
dříve, prakticky hned po tom, co je uza-
vřen ročník právě proběhlý. Domlouvají se 
termíny turnusů, vymýšlí se náměty, staví 
se rozpočty. Přihlášky pro děti se začínají 
podávat už na začátku února a kvalitní tá-
bory bývají naplněny velmi rychle. To platí 
například i o obou turnusech pořádaných 
vratimovským Domem dětí a mládeže na 
Nadějově. V polovině března do dobře roz-
jetého plánu ale přišla tvrdá opatření a na-
jednou nikdo nevěděl, jak dlouho to potrvá, 
co všechno se změní a jestli vůbec něco 
bude. Objevily se vážné obavy, že tábory 
nebudou vůbec, a mnoho již přihlášených 
začalo najednou „kličkovat a couvat“. 

Mělo to na vaši činnost i ekonomický do-
pad?

Provozování táborové základny není 
zrovna levné, zařízení je nutné průběžně 

Jedeme dál! – říká předseda Spolku Nadějov Radek Volný 

Táborová základna bude i letos žít dětmi

Základna Spolku Nadějov bude i letos „žít dětmi“ po celé prázdniny. Foto: Spolek Nadějov

obnovovat a to vše je financováno právě 
z těch pořádaných táborů. V loňském roce 
jsme získali od města Vratimova dotaci na 
výrobu nových stanových podsad (ty jsou 
již vyrobené a připravené), letos jsme žá-
dali znovu, abychom nechali vyrobit další, 
ale právě v době, kdy se mělo o tom rozho-
dovat, se všechno zastavilo a všichni měli 
úplně jiné starosti. Navíc výrobu pro nás 
zajišťovalo jedno odborné učiliště a také 
u nich se vše zastavilo, takže najednou ani 
neměl kdo je vyrábět. Dotaci jsme nakonec 
od města dostali, za což jsme velice vděční, 
ale pro letošní sezónu už není šance to stih-
nout a vyrábět se bude opět až na podzim 
– pro další rok. Museli jsme také investo-
vat nemálo prostředků do nových věcí po-
žadovaných hygieniky, ačkoliv jejich nut-
nost ve stanovém táboře uprostřed lesa je 
někdy mírně řečeno diskutabilní (například 
schránky na papírové ručníky apod.).

Co informovanost? Věděli jste včas, co vás 
čeká?

Všichni organizátoři letních táborů na-
pjatě čekali, kdy už konečně někdo roz-
hodne, co a jak bude. Rozhodnutí přišlo až 
v polovině května a s ním i seznam nových 
požadavků hygieniků. Po jejich důkladném 
pročtení jsme poslali vyjádření ke stavu 
táborové základny a plnění nových podmí-
nek všem pořadatelům a hlavním vedoucím 
letošních táborů na Nadějově. Jeden tur-
nus bohužel byl zcela zrušen, ale další tři 
se uskuteční, navíc se nám povedlo získat 
zájemce na ještě jeden turnus v srpnu, takže 
letošní léto bude po dlouhé době zase tá-
bor „žít dětmi“ po celé prázdniny. Některé 
požadavky hygieniků jsou celkem logické 
a pro nás snadno splnitelné, některé jsme 
plnili už dříve, některé ale byly docela ná-
ročné. Důvodem je například to, že na Na-
dějově není elektřina. Výsledek je ovšem 
takový, že splňujeme vše, co je požadová-
no, a tedy jedeme dál!

Jak je to v současné chvíli s naplněností 
letošních turnusů?

První a druhý turnus pořádá v červenci 
vratimovský „Domeček“ a já nemám in-
formace, zda ještě nějaká místa u nich jsou. 
Tady je třeba se obrátit s dotazem na ně. 
Třetí turnus, pořádaný námi, je opět „SOC-
ka“, tedy tábor bez omezení věku, využíva-
ný především rodiči nebo prarodiči s malý-
mi dětmi. Ten bude v termínu 1.–9. srpna 
a nějaká volná místa ještě jsou. Případným 
zájemcům rádi podáme informace, stačí si 
nás najít na internetu. Letošní čtvrtý turnus 
patří frýdecko-místeckému Junáku a je uza-
vřen pouze pro jejich děti. (red)Kouzlo noci a táborových ohňů promlouvá i k dnešním dětem.
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Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov jakožto zá-
stupce jediného ligového sportu v našem městě bojuje ve 3. lize 
v rámci České asociace stolního tenisu (ČAST).

Pravidelné dlouhodobé soutěže stolních tenistů byly v březnu 
z důvodu koronavirové pandemie ve své druhé polovině přeruše-
ny a poté úplně zrušeny. Do konce soutěže zbývala přitom pouze 
dvě závěrečná kola, a tak se naše družstvo v lize zachránilo (viz 
tabulka). Do 2. ligy postupuje KST Nový Jičín, do divize sestupují 
dvě poslední mužstva, tedy Olomouc a Jeseník. 

Konečná ligová tabulka:

Stolní tenis TTC MG Odra GAS Vratimov

Družstvo TTC MG Odra GAS Vratimov A. Zleva Filip Válek, Jiří Guřan, 
Oldřich Vrtal, Daniel Unzeitig, Jiří Skalický, David Štůsek, Jakub Štůsek.

Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

které proběhly v polovině června v naší herně. Jednalo se o turnaj 
TOP 8 ostravského Městského přeboru stolního tenisu 1. a 3. tří-
dy, v němž se každoročně utkává osm nejúspěšnějších hráčů této 
dlouhodobé soutěže. Hraje se ve dvou skupinách systémem každý 
s každým. Mezi osm nejlepších se letos v MěP 3. třídy probojovali 
i vratimovští Lukáš Hrubý a Petr Adamec.

Dne 13. června se konala v restauraci Lucerna ve Vratimově 
valná hromada oddílu. Jako každoročně proběhlo také tradiční 
smažení vaječiny.

Ligová soutěž sezony 2020/21 zahajuje dlouhodobou část v po-
sledním týdnu v září, nižší soutěže v následujícím týdnu. Hráči 
našeho A a B družstva se na novou sezonu budou přes léto při-
pravovat ve své herně a zúčastní se i několika tradičních turnajů, 
především v Přerově, Havířově, Kopřivnici a Holicích.

Bohuslav Kaloč
Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov

1. KST Nový Jičín 20 17 1 2 189:99 55
2. TTC Frýdlant 20 14 3 3 186:106 51
3. TTC Siko Orlová 20 11 4 5 181:125 46
4. TTC Ostrava-Poruba 20 10 4 6 155:140 44
5. TJ Ostrava KST 20 11 1 8 156:136 43
6. DDM Valašské Meziříčí 20 10 2 8 166:142 42
7. SK Přerov 20 10 1 9 149:148 41
8. TTC Bolatice 20 7 4 9 145:152 38
9. SK Svinov 20 8 0 12 127:165 36

10. TTC MG Odra GAS 
Vratimov 20 5 3 12 123:173 33

11. TJ Sokol Olomouc 20 3 1 16 117:188 27
12. KST Jeseník 20 2 0 18   74:194 24

Podobné to mělo družstvo TTC MG Odra GAS Vratimov B, 
které se v divizi díky ukončení soutěží před posledním dvoukolem 
rovněž udrželo a do krajské soutěže sestoupilo jen poslední SK 
Pstruží.

Jinak ve dnech nucené přestávky byly provedeny v herně stol-
ního tenisu úklidové a především desinfekční práce a herna je tak 
opět přístupná pro obvyklý tréninkový a zápasový provoz. 

Vratimovský oddíl stolního tenisu byl Městským svazem stol-
ního tenisu Ostrava vybrán pro uspořádání dvou turnajů TOP 8, 

Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov hledá děti narozené v roce 2008 a mladší 
z Vratimova a blízkého okolí. Naučíme je našemu krásnému sportu! Tréninky se konají 

každé úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin. Podrobnosti na čísle 603 283 558.

I v letošním roce se podařilo vra-
timovskému tenisovému klubu zís-
kat z evropského sociálního fondu 
EU v rámci projektu Příměstské 
tenisové tábory dotaci na pořádá-
ní příměstských tenisových kem-
pů o letních prázdninách, které se 
loni setkaly s příznivým ohlasem 
rodičů vratimovských dětí. Stejně 
jako loni i letos proběhnou teniso-
vé kempy ve čtyřech pětidenních 
turnusech, a to ve dnech 13. až 
17. července, 20. až 24. července, 
10. až 14. srpna a 17. až 21. srp-

na, denně v době od 7:30 do 16:30 
hodin. 

Tenisové kempy jsou určeny 
i pro děti, které nemají s tenisem 
zkušenost, a rodičům vyřeší pro-
blém s jejich umístěním během 
letních prázdnin. Díky dotaci je 
cena týdenního kempu velmi pří-
větivá. Více informací k teniso-
vým kempům získáte na www.
tenisovekurtyvratimov.cz nebo na 
tel. 603 550 580.

Markéta Rájecká, 
člen výboru TC Biocel Vratimov

I letos budou prázdninové tenisové kempy 

Záběr z loňských prázdninových tenisových kempů.
Foto: TC Biocel Vratimov
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Byť se vší opatrností, obnovuje činnost 
po koronavirové odstávce také fotbalo-
vý klub FC Vratimov. Za dodržení všech 
bezpečnostních doporučení se fotbalová 
družstva vrátila k tréninkům 11. května 
a pokračovala v nich do 26. června. 

V tomto období také sehrála svá přátel-
ská utkání, většinou však z důvodu rekon-
strukce travnaté plochy ve vratimovském 
sportovním areálu mimo Vratimov. Trené-
ři si dali za cíl zapojit do těchto utkání co 
nejvíce hráčů bez ohledu na výsledky. Pro 
mladší žáky klub uspořádal 20. června tur-
naj sedmi týmů na umělé trávě.

Plnou přípravu na novou sezonu 
2020/2021 zahájí A tým FC Vratimov 
6. července a postupně na něj naváží ostat-
ní družstva. Šestá nejvyšší soutěž v ČR, 
1. A třída Moravskoslezského kraje, v níž 
hraje vratimovské „áčko“, začne hrát 
15. srpna 2020. 

David Huser
sekretář FC Vratimov

Po měsících nucené nečinnosti se do vratimovské sokolovny 
vrací život, byť zatím jen částečně. 

„Neobnovili jsme činnost pro děti, jelikož jsme nebyli schop-
ni dodržet podmínky vyhlášené pro sportoviště. Při použití ná-
činí a nářadí, abychom dodrželi bezpečnost COVID, se musí 
každá použitá věc po lekci samostatně vydez infikovat, což je 
hlavně z časového hlediska u dětských složek nesplnitelné,“ in-
formovala starostka Tělocvičné jednoty Sokol Vratimov Ilona 
Spratková. 

Plnou činnost pro děti proto Sokol rozjede až od září. 

Restartována byla naproti tomu činnost dorosteneckých a do-
spělých složek, i když i v tomto případě o plných obrátkách 
nemůže být řeč. „Hezké počasí totiž vždy odláká sportovce více 
do přírody a na zahrádky, takže i tímto je v letních měsících 
sportoviště využíváno méně. Což je v naprostém pořádku a so-
koli si spolu s ostatními užívají každého hezkého dne venku,“ 
vysvětlila starostka Spratková.

Každopádně areál tělocvičny je otevřen a v provozu je i ven-
kovní posezení na zahrádce a hospoda uvnitř sokolovny. Takže 
procházka na Sokolskou dává smysl. (red)

Sokol obnovuje činnostSokol obnovuje činnost

Fotbalisté zahájí přípravu na novou sezonu

Přípravu na novou sezonu absolvovalo i trav-
naté hřiště ve sportovním areálu. Vedle rekon-
strukce trávníku, odstranění starých obrubníků 
a dalších prací se dočkalo i osazení nových bez-
pečných branek.  Foto: KS

V době rekonstrukce travnaté plochy využívají fotbalisté k tréninkům hřiště s umělou trávou.
Foto: FC Vratimov
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„Dobrý den, jsem student-studentka Os-
travské univerzity z projektu Dobrovolník 
na telefonu. Máte čas a chuť si teď poví-
dat?“ Takto vždy zněla první věta studentů 
psychologie na Ostravské univerzitě, kteří 
od poloviny dubna do konce května nahra-
zovali práci volnočasových dobrovolníků. 

Nápad se zrodil na Ostravské univerzi-
tě, a protože koordinátorkou projektu byla 
Ing. Kateřina Žvaková, členka bytové a so-
ciální komise, byli uživatelé Pečovatelské 
služby ve Vratimově prvními klienty, kteří 
si s dobrovolníky mohli popovídat. 

Za normálních okolností rodinní přísluš-
níci nebo dobrovolníci navštěvují seniory 
a klienty sociálních zařízení osobně, poví-
dají si s nimi o příjemných věcech a jedno-
duše s nimi tráví čas. V době pandemie byl 
ale vstup do těchto zařízení zakázán. Rodi-
ny přestaly navštěvovat své starší příbuz-
né, nechávali nákupy za dveřmi a veškerá 
komunikace se točila kolem vět „Nepotře-
buješ nakoupit? Máš co jíst? Hlavně nikam 
nechoď a buď doma!“ 

Každý jsme toto období prožívali jinak, 
ale jedno jsme měli společné, a to byla po-
třeba nějakého kontaktu: „Mnohí z klien-

tov sú ľudia, ktorí sú sami, nemajú nikoho, 
kto by sa s nimi porozprával, okrem perso-
nálu, ktorý sa o nich stará a ten častokrát 
nemá čas. Sú radi už len za to, že im vôbec 
niekto zavolá a opýta sa ich, ako sa majú, 
čo robili,“ popisuje student psychologie na 
Ostravské univerzitě svou dobrovolnickou 
zkušenost. 

„Klienti nám vykládali o svém životě, 
osudu, vzpomínkách na to pěkné i těžké, co 
je na jejich cestě životem potkalo. A vždyť 
víte, je to překrásný pocit, slyšet v jejich 
hlase opět radost ze života, smích a něja-
kou nostalgii,“ vysvětluje jeho kolegyně 
Tomiris, která byla jedním z pěti dobrovol-
níků, kteří v průběhu dubna a května volali 
seniorům, a pokračuje: „Samozřejmě, ne-
můžeme jim pomoci tak jako lékaři nebo 
lidé, kteří se o ně každodenně starají i po 
fyzické stránce. Přesto jim naše rozhovo-
ry darují teplo, lidské vnímání, pochopení 
a jednoduše možnost vlídného rozhovo-
ru, kterého je momentálně nejen v těchto 
časech pandemie tak žalostně málo. A na 
oplátku se my obohacujeme zajímavými 
životními zkušenostmi, životními příběhy, 
dobrou náladou a vlastně také motivací.”

V průběhu dvou měsíců dobrovolníci 
Ostravské univerzity oslovili přes 80 orga-
nizací v Moravskoslezském kraji s nabíd-
kou. S šesti organizacemi navázali inten-
zivní spolupráci a volali opakovaně více 
než 20 klientům. 

„Naším cílem nebyla kvantita telefon-
ních hovorů, ale osobní přístup a opakova-
ný kontakt. Máme krásnou zpětnou vazbu 
jak od samotných klientů, kteří si přejí, ať 
v této službě pokračujeme, tak od spolu-
pracujících organizací,“ komentuje pro-
jekt koordinátorka Ing. Kateřina Žvaková, 
která se na Ostravské univerzitě v běžném 
režimu jako referentka stará o studenty se 
specifickými potřebami. 

„Mně jako koordinátorovi dal tento pro-
jekt opravu hodně. Nejvíce mi ale otevřel 
oči příběh pána, který byť měl rodinu vel-
mi blízko svého bydliště, cítil se osamělý 
a myslel na to nejhorší. Díky našemu pro-
jektu jsme ho nasměrovali na odbornou 
pomoc a věříme, že už mu je lépe,“ pouka-
zuje na případ, který ilustruje, jak důležité 
je ptát se svých blízkých, jak se mají a jed-
noduše se o ně zajímat.

 (ou)

Se seniory si během pandemie povídali studenti

U telefonu se střídali i studenti Tomiris Zhaksybergenová a Jakub Ilavský. Foto: OU

Vánoční strom republiky
Do 15. ledna byla ukončena sbírka „Vá-

noční strom republiky“, která vynesla od 
vratimovských občanů Kčs 27.781,– Tyto 
peníze byly Radou MNV rozděleny za pří-
tomnosti okresního důvěrníka péče o mlá-
dež sirotkům, polosirotkům a osobám, kte-
ré pobíraly chudinskou podporu.
Situace ve vládě – demise

Od druhé poloviny ledna projevovala se 
ve vládě napjatá situace. Strana národ. so-
cialistů podávala neuskutečnitelné a proti-
lidové požadavky. V tisku této strany byly 
útoky a pomluvy proti Sovětskému svazu, 
touha po návratu kapitalistů do naší země 
a znovu přebrání své moci. Pomluvačná 

kampaň v tisku nár. soc. se stupňovala 
i proti straně komunistické a pracujícímu 
lidu. Tyto události vnitropolitické vyvr-
cholily tak, že ministři národně socialistic-
ké strany a lidové podali dne 20. února de-
misi, která byla presidentem Dr. Benešem 
Edv. přijata. 

Nová vláda. Začátek nové éry
Do vlády je již pracující lid nepřipustil, 

a tak nastal slavný a památný den 25. úno-
ra 1948, kdy předseda vlády Klement Got-
twald promluvil na veřejném shromáždění 
statisíců občanů Prahy na Václavském 
náměstí. Účastníci shromáždění, dělníci 
z továren, dílen, zaměstnanci úřadů pro-
volávali slávu Klementu Gottwaldovi, 

Sovětskému svazu, Komunistické straně 
československa a řekli své rozhodné stano-
visko, že návrat kapitalistů, bankéřů a stat-
kářů nikdy do země nepustí a náš pracující 
lid za vedení Komunistické strany si bude 
vládnout sám. Byly tvořeny ihned Akční 
výbory.
Akční výbor Národní fronty

V naší obci sestaven Akční výbor z členů 
KSČ (Komunistické strany čsl.) a to: Glac 
Antonín, Kalivoda Jan, Bednář Boh., Stud-
nička Jaroslav a jiní. Do Akčního výboru 
byli pozváni i příslušníci sociál. demokra-
tické strany i nestraníci. Tímto Akčním 
výborem byl posílen MNV ve své práci. 

Kronika města Vratimova, část 101, rok 1948

(pokračování příště)
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VZPOMÍNÁME

enec/srp

BLAHOPŘEJEME
Dne 15. srpna se dožívá 90 let naše 

dlouholetá členka, paní

Vlasta Bubeníčková. 
Každý den je něčím speciální. 
Ať ten dnešní se vymyká všem 

tvým představám. 
K narozeninám přejeme jen to nejlepší. 

Přeje celý Spolek seniorů.

Dne 31. července 2020 by oslavila 
72. narozeniny naše milovaná maminka

paní 

Miroslava Jarolímová.
Zároveň jsme si 15. května 2020 

připomněli 1. smutné výročí, kdy nás 
navždy opustila.

S láskou vzpomínají dcery Šárka 
a Lenka s rodinou

Hluboký zármutek zůstává po tom, 
kdo nás navždy opustil.

Dne 6. července 2020 si připomeneme 
10. smutné výročí, kdy tragicky zahynul 

náš milovaný

Bc. Aleš Broda.
S láskou vzpomínají syn Aleš

 a celá rodina.

Dne 11. srpna 2020 vzpomeneme 
nedožité 93. narozeniny naší maminky, 

babičky, prababičky, 
paní

Emilie Jarolímové.
Zároveň 16. srpna 2020 uctíme 
5. smutné výročí jejího úmrtí. 

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 21. července si  připomeneme  
6. smutné výročí úmrtí pana 

Josefa Slívy. 
S láskou vzpomínají manželka Tonička 

a děti s rodinami.

Dne 26. července 2020 si připomeneme 
8. smutné výročí, kdy nás opustil náš 

milovaný tatínek pan

Jan Vlček.
S láskou vzpomínají dcery Radka 

a Soňa s rodinami. 

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění 
a nikdo z nás se nenadál,
 jak rychle se vše změní.

Utichly kroky i Tvůj hlas, 
ale Tvůj obraz zůstává v nás.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi 
bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.

Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat a mnoho 
toho ještě říct.

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, kdo Tě 
nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomínají rodiče Monika a Libor, sestra Kateřina 

a celá rodina.

Dne 16. července 2020 to bude 6 let, 
kdy nás náhle tragicky opustil náš syn

Jan Válka.
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Bosu
14.09.2020 – 25.01.2021

 
14.09.2020 – 25.01.2021

 

14.09.2020 – 25.01.2021

14.09.2020 – 25.01.2021

-

14.09.2020 – 25.01.2021

ÚTERÝ

15.09.2020 – 12.01.2021

 

15.09.2020 – 12.01.2021

 

SM systém  

15.09.2020 – 12.01.2021

-
-

 

15.09.2020 – 12.01.2021

-

 
 

-

17.09.2020 – 14.01.2021

 

17.09.2020 – 14.01.2021

 

-

SM Systém  
 

17.09.2020 – 14.01.2021

 

17.09.2020 – 14.01.2021

-

 08.10.2020 – 03.12.2020

-

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

telefon: 605 379 799

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

Nabízím klasickou mokrou pedikúru
607 933 447

OD DUBNA 2020 PŘIJÍMÁME

PLATEBNÍ KARTY
ŽELEZÁŘSTVÍ M. POLLACH VRATIMOV

1. 8. | 21:00 22. 8. | 21:00 15. 8. | 21:0025. 7. | 21:00

KINO POD ŠIRÁKEM
VSTUP ZDARMA

VRATIMOV

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

ZAKLETÉ PÍRKO

 
 

-

Hádek.

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Komedie

Komedie

Komedie

Komedie

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

 

KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
F tel

ZÁHAD

JEDU V JEDU

 

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

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


