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Představujeme městský úřad Svozový kalendář 2021 „Domeček“ mění název

pokračování na str. 6–7

Asi nejčastěji diskutovaným 
vratimovským tématem po-
sledních dnů je architektonická 
studie řešení okolí Společen-
ského domu. Ta se zabývá cen-
trální částí města, jejíž řešení 
je pro Vratimov dlouhodobou 
prioritou. Jedná se o specific-
kou plochu, na níž se v těsném 
sousedství dominantního kul-
turního stánku nachází bytová 
zástavba panelových domů 
a současně frekventovaná kraj-
ská silnice druhé třídy. Tím, že 
se tato lokalita nachází v sa-
mém středu města, významně 
ovlivňuje jeho ráz a kvalitu ži-
vota jeho občanů.

Původně šlo o parkování
Původním podnětem k zadá-

ní architektonické studie byla 
nutnost řešit otázku parkování. 
Současný stav v centru není vy-
hovující a evidentně zde chybí 
parkovací místa, ať už pro ob-

čany či návštěvníky Společen-
ského domu. Jelikož se však 
město snaží řešit věci kon-
cepčně, nesoustředilo se pouze 
na tuto jedinou věc, kterou se 
ostatně zabývaly už i dřívější 
studie. Tentokrát si dalo za cíl 
vyřešit celé území mezi ulicemi 

Výletní a Frýdeckou v podstatě 
až po hranice pozemku býva-
lých „papíren“ za panelovými 
domy. A to nejen z pohledu 
parkování, ale také s ohledem 
na zvelebení celého okolí a ve-
řejného prostoru jako takového. 
Záměrem je docílit, aby tato lo-

kalita byla příjemným místem 
pro život, pro vzájemná setká-
vání a kulturní vyžití občanů.

Pro zpracování studie byla 
oslovena renomovaná ostrav-
ská architektonická kancelář 
Projektstudio EUCZ, kterou 
vede Ing. arch. David Kotek. 
Loni tato společnosti vyhrála 
mj. v konkurenci 42 kanceláří 
architektonickou soutěž na par-
kovací dům v Ostravě, navrhla 
veřejný prostor v Ostravě před 
kinem Luna či před ostravským 
Hlavním nádražím. Smlouva 
uzavřena s tímto subjektem 
zněla na zpracování architekto-
nické a dispoziční studie „Lo-
kality kolem Společenského 
domu ve Vratimově“.
Svůj názor řekli i občané

K realizaci tohoto projektu 
město poprvé využilo také par-
ticipace občanů  prostřednictvím 

Seznámení s architektonickou studií Lokality kolem Společenského domu ve Vratimově

Komplexní řešení pro centrum města

Centrum Vratimova podle architektonického návrhu, viděno z ptačí per-
spektivy. Vizualizace: Projektstudio EUCZ
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Činnost sociálně-správního odboru za-
jišťuje vedoucí odboru, šest samostatných 
referentů, tři pečovatelky a dvě zaměst-
nankyně obslužného personálu. Vzhledem 
k počtu zaměstnanců odboru nás najdete 
ve všech patrech budovy úřadu i mimo něj 
na adrese Frýdecká 205, kde sídlí Pečova-
telská služba města Vratimova.

Pracovní náplň odboru je velmi rozma-
nitá a zahrnuje jak práci v terénu, tak ad-
ministrativní činnosti. 

Veškeré činnosti jsou vykonávané pro 
občany Vratimova a Horních Datyň.

Pracovní náplň odboru zahrnuje jak vý-
kon státní správy, tak samosprávy a lze ji 
velmi zjednodušeně shrnout do následují-
cích bodů:

Úseku sociální práce 
• Výkon státní správy na úseku dávek 

hmotné nouze v souladu se zákonem č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nou-
zi, ve znění pozdějších předpisů (péče 
o rodinu s dětmi, tělesně postižení, ne-
zaměstnaní, staří občané) a zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů.

• Konzultační činnost při umisťování ob-
čanů do domova pro seniory a nestát-
ních organizací a dále spolupráce při 
zajišťování následné péče.

• Řízení ve věci poskytování peněžitých 
darů z rozpočtu města poskytovatelům 
sociálních služeb.

• Plnění povinnosti převedené na obec 
Magistrátem města Ostravy v návaznos-
ti na zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-

-právní ochraně dětí, ve znění pozděj-
ších předpisů.

• Zajištění pečovatelské služby v soula-
du se zákonem č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, což je terénní sociální služba 
poskytovaná v domácnostech uživatelů 
na území města. Pečovatelská služba 
pomáhá uživatelům v nepříznivé sociál-
ní situaci žít plnohodnotný život s urči-
tou mírou pomoci a podpory v soběstač-
nosti, při každodenním zvládání péče 
o vlastní osobu nebo pomoci při zajiš-
ťování chodu domácnosti tak, aby mohli 
co nejdéle žít běžným způsobem života 
ve svých domácnostech a zachovat při-
rozené vazby na své blízké a přátele.

Úseku matriky a evidence obyvatel
• Výkon státní správy na úseku matriky 

v souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

• Vedení evidence obyvatel v souladu se 
zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných číslech a o změně 
některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 
a správního řízení ve věci rušení trva-
lých pobytů.

• Sestavování volebních seznamů, roz-
hodování o zápisu voliče do volebního 
seznamu a vydávání volebních průkazů 
dle příslušných volebních zákonů.

• Výkon funkce veřejného opatrovníka 

v souladu se zákonem zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Další činnosti vykonávané 
v rámci odboru
• Výkon státní správy na úseku přestupků 

v souladu se zákonem č. 250/2016 o od-
povědnosti za přestupky a řízení o nich, 
ve znění pozdějších předpisů.

• Plnění úkolů na úseku školství v soula-
du se zákonem č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.

• Výkon agendy upravené zákonem č. 
430/2010 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

• Zajištění správy počítačové sítě měst-
ského úřadu a administrace softwaru 
spisové služby GINIS. Tvorba, zpra-
cování a aktualizace webových stránek 
města.

• Materiálně-technické zajištění chodu 
úřadu.

• Zajištění agendy ztrát a nálezů.

Dovolte mi tímto poděkovat všem svým 
kolegům za profesionalitu, obětavost 
a pečlivost, s jakou svou práci vykonávají.

Mgr. Erika Herzová
vedoucí sociálně-správního odboru

Představujeme Městský úřad Vratimov

Sociálně-správní odbor
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Úhrada za odpad
V roce 2021 budou svozové známky – samolepky na po-

pelnice – distribuovány počátkem února 2021 přímo do do-
mácností společností provádějící svoz odpadu FCC Česká 
republika.

Žádáme všechny občany o bezhotovostní úhradu svozu a likvi-
dace odpadu na účet města Vratimova č. 4180000005/6800. 
Pokud neznáte variabilní symbol a částku k úhradě, napište 
prosím do 25. 1. 2021 paní RNDr. Ivaně Hranické na e-mail: 
hranicka@vratimov.cz. Písemně Vám sdělíme příslušné 
platební údaje.

Mgr. Ing. Pavel Janků
finanční odbor

Informace občanům
Vítání občánků se ruší

Upozorňuje občany našeho města, že plánované vítání občánků:  
Horní Datyně:  sobota 5. prosince 2020 

v Kulturním domě v Horních Datyních
Vratimov:  sobota 5. prosince 2020 

v obřadní síni MěÚ Vratimov 
se z důvodu ohrožení zdraví onemocněním covid-19 způso-
bovaného koronavirem ruší.
O náhradním termínu budeme včas informovat.

Marie Obstová, matrikářka
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UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme si upozornit občany na provoz pokladny Městského úřadu Vratimov 

koncem roku 2020 a počátkem roku 2021. 
Provoz pokladny:
PONDĚLÍ   14. 12. 2020  8:00–11:30 12:30–17:00
STŘEDA  16. 12. 2020  8:00–11:30 12:30–15:00

Středa 16. prosince bude poslední den, kdy bude pokladna pro občany v roce 2020 otevřena. 
Od čtvrtku 17. 12. 2020 do středy 1. 1. 2021 bude pokladna UZAVŘENA.

Začátek provozu pokladny v lednu 2021:
PONDĚLÍ    4. 1. 2021 10:00–11:30 12:30–17:00
a dále
PONDĚLÍ a STŘEDA   8:00–11:30 12:30–17:00
ÚTERÝ a ČTVRTEK   8:00–11:30 12:30–14:00
PÁTEK ZAVŘENO 
Vzhledem k výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku za psa bude pokladna 
od 4. do 22. 1. 2021 otevřena DENNĚ KROMĚ PÁTKU.
Od pondělí 25. 1. 2021 bude běžná provozní doba PONDĚLÍ a STŘEDA     8:00–11:30 12:30–17:00.

Dne 13. 1. 2021 bude prováděn výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů na rok 2021 
v Horních Datyních v Kulturním domě v patře nad kavárnou:

STŘEDA  13. 1. 2021  8:00–11:30 12:30–16:30
Mgr. Ing. Pavel Janků

finanční odbor

Jestliže zazní siréna a její varovný signál Všeobecná výstraha, 
znamená to vždy nějaké nebezpečí. Znamená to, že může dojít 
nebo již došlo k nějaké mimořádné události, která ohrožuje ži-
voty a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Po zaznění 
varovného signálu Všeobecná výstraha (kolísavý tón sirény po 
dobu 140 sekund, zpravidla 3× opakovaný v asi tříminutových 
intervalech), nebo poté, co se jiným způsobem dozvíte o hrozbě 
nebo vzniku mimořádné události, a pokud nejde zjevně o povodeň 
nebo zemětřesení, jednejte podle následujících pokynů! Tento po-
stup vás ochrání před naprostou většinou případných rizik.

1)  Okamžitě se ukryjte v nejbližší budově. Jste-li v budově, 
zůstaňte uvnitř

• Pokud je to možné, jděte raději do vyšších pater. Většina škod-
livin je těžší než vzduch, a proto je nebezpečné hledat úkryt 
ve sklepě nebo v přízemí. Látky lehčí než vzduch jsou naproti 
tomu prchavé, rychle stoupají vzhůru do atmosféry, a proto vás 
v budově se zavřenými dveřmi a okny zpravidla neohrozí.

• V budově zůstaňte, dokud neobdržíte informaci o tom, že 
ohrožení pominulo, nebo dokud nebudete k opuštění budovy 
vyzváni např. z důvodu evakuace.

Poznámka: Prověřte, zda lidé ve vašem okolí slyšeli signál a re-
agují na varování, případně pomozte dětem, starým a zdravotně 
postiženým lidem. 

2) Zavřete dveře a okna v budově a podle možností je utěsněte
• Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s vel-

kou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, 
radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravdě-
podobnost zamoření úkrytového prostoru a tím i osob v něm.

3) Zapněte rádio nebo televizi
• Vždy vyslechněte pokyny, je-li výhodnější okamžitá evakuace 

nebo ukrytí!

4) Další důležité rady
• Prověřte, zda lidé ve vašem okolí (soused, lidé v budově, kam 

jste se ukryli) slyšeli varování a reagují na něj. Pokud ne, varuj-
te je, informujte je o náležitém chování a poskytněte jim případ-
nou pomoc. Přitom zejména nezapomeňte na staré, nemocné 
a neslyšící osoby.

• Chaoticky reagující osoby uklidňujte a sami nerozšiřujte po-
plašné a neověřené zprávy.

• Netelefonujte zbytečně. Telefonní síť je v situacích ohrožení 
přetížena.
Podrobné informace o krizových situacích najdete na webových 

stránkách města: https://www.vratimov.cz/pro-obcany/krizove-
-situace/

Zdroj: www.zachranny-kruh.cz

Co dělat, když zazní siréna?
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Svátek v divné době. Těmito slovy zhodnotili průběh letošních 
oslav Dne vzniku samostatného československého státu starosta 
Vratimova Martin Čech a místostarosta David Böhm. Vzhledem 
k přísným protiepidemickým opatřením musel být slavnostní pi-
etní akt připravovaný na 27. října zrušen a oba čelní představitelé 
města se vydali k památníkům připomínajícím milníky ve vývoji 
československého státu pouze ve dvojici. 

Kytice věnců položili postupně u vratimovského památníku 
obětí I. světové války v parčíku u Husova sboru, k pomníku prv-
ního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na 

Masarykově náměstí a u památníku obětí obou světových válek 
před Základní školou v Horních Datyních.

„Je nám nesmírně líto, že jsme nemohli vzpomenout tuto vý-
znamnou událost společně s představiteli spolků, politických 
stran, s našimi občany, školáky a dětmi. Vždy to byl moc hezký 
akt a třeba loni se díky hezkému počasí oslava svátku 28. října 
opravdu povedla,“ posteskl si starosta Martin Čech.

„Letos nás může těšit snad jen to, že tento svátek zůstal neza-
pomenut,“ dodal.

(red)

Oslava svátku republiky v době koronavirové

Starosta Martin Čech a místostarosta David Böhm u památníku obětí 
I. světové války.

Představitelé radnice u pomníku T. G. Masaryka na Masarykově náměstí.

V Horních Datyních položili zástupci města kytici u pomníku obětí světo-
vých válek před místní základní školou. Foto: KS

Vánoční a novoroční přání Spolku seniorů
Vánoce, to jsou chvíle, kdy lidé ještě více než kdy jindy prožívají vzájemnou blízkost a porozumění. Je to 

doba prosycená láskou, radostí a spoustou malých i velkých překvapení. Ať i ty letošní svátky přinesou hodně 
klidu a pohody, ať srdce zaplní štěstí a nevšední chvíle nás všechny sblíží. Krásné vánoční svátky a hodně 
zdraví a štěstí v novém roce. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají překonat letošní těžké období. Za výbor Spolku seniorů
Anna Huppertová, předsedkyně 

Dobrovolník na telefonu
Město Vratimov od jara letošního roku spolupracuje s Os-

travskou univerzitou v rámci projektu Dobrovolník na tele-
fonu.

Studenti Ostravské univerzity, oboru Psychologie, si tele-
fonují se seniory, kteří v souvislosti se současným nelehkým 
obdobím tráví většinu času doma o samotě a chtějí si s někým 
popovídat.

Jaké kroky musí senior udělat?
Pouze jeden – kontaktovat Bc. Jitku Langrovou, sociální 

pracovnici města Vratimova (langrova@vratimov.cz, tel. 
776 548 165), která se seniorem vyplní informační leták. Le-
ták poté zašle odpovědnému pracovníku Ostravské univerzi-
ty, který informaci zpracuje a následně seniora kontaktuje po 
telefonu.

Bc. David Böhm 
místostarosta
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 Galerie naší přírody
Seznamte se, prosím… Zastavení desáté, prosincové

Vážení a milí příznivci naší 
Galerie přírody. Od prvního 
lednového vykročení na vir-
tuální procházku vratimov-
skou přírodou, od památných 
stromů přes tůňky a mokřady 
k netradičním okrasným dře-
vinám jsme se prošlapali až 
k měsíci prosinci, evokujícímu 
zimu, sněhové závěje a samo-
zřejmě také blížící se Vánoce. 
Jaké budou, zda opravdu bílé 
či nikoliv, nevíme, ale jisté je, 
že nezávisle na počasí symbo-
ly Vánoc zůstávají stále stejné 
a za jedním z nich na dnešní 
procházce zamíříme. Seznamte 
se, prosím… se jmelím bílým 
(latinsky Viscum album).

Tato rostlina je opravdu jed-
ním z atributů Vánoc, bez které-
ho si tradiční vánoční výzdobu 
neumíme přestavit. Stálezelený 
keřík s kožovitými listy rostou-
cí v korunách stromů, v prosin-
ci s dozrávajícími bílými plody 
připomínajícími perly, zná ur-
čitě každý. Zvlášť viditelným 
se stává na dřevinách, jejichž 
vlastní listy podzimem opadly. 
Velké trsy ve tvaru koulí upou-
tají pozornost již z dálky. Na 
světě se vyskytuje asi 100 dru-
hů této zvláštní rostliny, bohatě 
je zastoupena zejména v tro-
pických pralesích. U nás jsou 
známy tři poddruhy. Nejběž-
nější a nejhojnější je jmelí bílé 
rostoucí v korunách listnatých 
dřevin, jako jsou topoly, vrby, 
jabloně, ořešáky, lípy či trnov-
níky. Dalším je jmelí bílé jed-
lové, které se usazuje na jedli 
bělokoré. Třetím poddruhem je 
jmelí bílé borovicovité. 

Všeobecně je známo, že jme-
lí bílé je parazitický keřík. Má-
lokdo ale ví, že jeho život je zá-
vislý na ptácích a světle. Ptáci, 
hlavně drozdovití, konzumují 
měkkou část plodu a seme-
na pak zanechávají na větvích 
stromů, kde na světle vyklíčí. 
Zajímavostí je, že na zemi nebo 
bez přístupu světla by nevyklí-
čila. Speciálními tzv. pohružo-
vacími kořeny zvanými hausto-
ria malá rostlinka vyklíčeného 
jmelí proroste kůrou a napojí se 
na cévní svazky hostitelského 

stromu. Z nich pak odčerpává 
pro svou potřebu vodu a další 
důležité minerální látky. 

Na zahradách a v blízkosti 
obydlí není jmelí vítáno. Osla-
buje dřeviny, napadené větve 
se stávají křehkými a mohou se 
lámat. Pomoc dřevinám je pro-
blematická. Odlamování trsů 
z korun nemá téměř žádný vý-
znam, neboť z haustorií vyraší 
keříky nové. Účinnější je odře-
zání celých napadených větví, 
ne každá dřevina ovšem stres 
spojený s tak razantním zása-
hem ustojí. Úspěšnější v boji se 
jmelím je snaha o zakrytí větví 
po odlomení keříků černými fo-
liemi, neboť bez světla rostlin-
ka znovu nevyroste. U větších 
korun je ale tato metoda tech-
nicky neproveditelná. 

Jmelí má své latinské jméno 
odvozeno od slov „viscosus“ 
(lepkavý) a „albus“ (bílý), kte-
rá popisují vlastnosti plodu. Je 
rozšířeno jako původní druh 
po celé Evropě (mimo severní 
skandinávská teritoria) až po 
střední, východní a západní 
Asii a severozápadní Afriku, ve 
výškách od nížin po hory. Ko-
lem roku 1900 bylo jmelí kvůli 
dekorativním účelům zavleče-
no i do Severní Ameriky. 

Podívejme se ale na jmelí 
bílé i z jiné stránky než jako 
na nepřítele dřevin našich za-
hrad či parků. Jmelí je totiž 
všestrannou léčivkou a to pře-
kvapivě významnou. Jeho léči-
vou sílu znali již staří Řekové 

a Římané a využívá se i dnes 
v kosmetickém a farmaceutic-
kém průmyslu k výrobě mastí, 
emulzí, tinktur a léků. Výtažky 
ze jmelí mají protinádorový 
účinek, zvyšují imunitu, působí 
blahodárně na metabolismus, 
na krevní oběh i na pokožku 
celého těla. Je zajímavé, že jed-
notlivé rostliny mají různý ob-
sah účinných látek nejen podle 
doby sběru, ale i podle toho, 
na jaké dřevině rostou. Pro lé-
čebné účely je tak nejvhodnější 
jmelí rostoucí na jabloni a hlo-
hu. Naopak jmelí parazitující 
na topolu ve farmacii využít 
nelze. 

Moderní věda sice potvrdi-
la léčebné účinky jmelí známé 
od pradávna, neumí ale doká-
zat ani vyvrátit spoustu mýtů 
a legend, kterými je právě tato 
rostlinka doslova opředena. 
Možná proto, že roste nezvykle 
vysoko v korunách a její plody, 
bílé bobule, nápadně vypadají 
jako z perlového náhrdelníku, 

připadalo jmelí našim předkům 
tajemné a čarovné. Staří Kelto-
vé věřili, že má kouzelnou moc, 
zajišťuje plodnost a také jej ri-
tuálně využívali k vyhánění dé-
monů. Vyobrazení lístků či vě-
tévek jmelí proto najdeme často 
na různých keltských předmě-
tech. Ve středověku mělo jmelí 
chránit před ohněm. Také se 
zavěšovalo do domů, aby brá-
nilo vstupu zlým duchům a ča-
rodějnicím. Věřilo se, že přináší 
štěstí stejně jako čtyřlístek neb 
podkova.

Vraťme se ale k vánočním 
svátkům, ke kterým jmelí ne-
odmyslitelně patří. Podle jedné 
legendy bylo jmelí kdysi stro-
mem, z jehož větve Josef vy-
řezal kolébku pro Ježíška. Po 
třiatřiceti letech pak byl strom 
poražen. Z jeho kmene byl vy-
roben kříž, na kterém Ježíš ze-
mřel. Legenda praví, že strom 
se hanbou zmenšil v malý ke-
říček, který ani nemůže žít sa-
mostatně. Jeho pokáním však 
od té doby je, že přináší dobro 
každému, kdo pod ním projde. 
A také štěstí tomu, kdo je jím 
obdarován.  

Ať už věříme legendám či 
ne, jmelí je na celém světě po-
važováno za krásnou vánoční 
ozdobu a vánoční tradice s ním 
spojené se dodržují dodnes. Da-
rujeme-li někomu o Vánocích 
jmelí, přinese mu to nejen štěs-
tí, ale i lásku, radost a ochranu 
před nemocemi. Polibek pod 
jmelím pak zaručuje lásku na 
celý příští rok. A co víc si mů-
žeme přát než lásku a zdraví.  

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Jmelí ozeleňuje v zimě řadu stromů v našich zahradách a parcích.

Jmelí je jedním ze symbolů Vánoc.  Foto: Pixabay
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pokračování ze str. 1
veřejného dotazníku, který byl 
k dispozici i on-line. Každý 
obyvatel se tak mohl vyjádřit, 
co by v dané lokalitě chtěl, jestli 
zde je či není potřeba parková-
ní, jestli kontejnery na odpad 
umístit pod zem nebo nechat 
na povrchu. Druhou vlnou za-
pojení občanů bylo veřejné 
projednání předběžného archi-
tektonického návrhu, které se 
uskutečnilo v září v prostorách 
Společenského domu za účasti 
jeho autorů. 

Z dotazníkového šetření, 
které bylo vedeno bez ohledu 
na to, jestli tam dotazovaný 
bydlí nebo ne, nevyplynula až 
tak jednoznačná data, jak by 
se dalo předpokládat. Třeba 
v otázce parkování bylo pro 
rozšíření počtu parkovacích 
míst pouze 33 % responden-
tů. Zbylých 67 % dotázaných 
uvedlo, že parkoviště nevyu-
žívá, tudíž lze dovodit, že ne-
mají potřebu parkování řešit. 
Nicméně víme, jak v dané loka-
litě auta parkují, a také, že po-
kud se ve Společenském domě 
koná nějaká akce, je zde parko-
vání ještě problematičtější. 

Výsledky dotazníkového šet-
ření byly součástí podkladů pro 
architektonickou kancelář. 

Centrum jako jeden celek
Po obdržení všech podkla-

dů ze strany města a podrob-
ném místním šetření začala 
architektonická kancelář se 
zadanými parametry pracovat 
opravdu tvůrčím způsobem. 
Už na první společné schůzce 
Ing. arch. David Kotek napří-
klad přišel s názorem, že je 
třeba řešit určenou lokalitu 
komplexně, to znamená včetně 
ulice Frýdecké, parkoviště na 
Radničním náměstí a prostoru 
před budovu městského úřadu. 
S tímto návrhem město sou-
hlasilo, protože víme, jak jsou 
tyto dvě části propojeny třeba 
během vánočních trhů nebo 
městské pouti. 

Zde citujme koncept celé 
myšlenky: „Celý prostor po-
strádá komplexní uchopení 
místa tak, aby zajištoval oby-
vatelům města jeho přirozené 
a příjemné využití. Za limitu 

v území je považována frek-
ventovaná ulice Frýdecká, kte-
rá tvoří z hlediska prostupnosti 
území bariéru. Problémem je 
dále stávající řešení parkova-
cích ploch, které v současnos-
ti neodpovídají požadované 
kapacitě parkovacích míst jak 
pro rezidenty bytových domů 
(BD), tak i samotný Společen-
ský dům. Z hlediska šetrnosti 
k životnímu prostředí je pro-
blémem velká zpevněná plocha 
parkoviště, která neumožnuje 
vsakování dešťových vod. Ke 
správnému uchopení centrál-
ního ohniska města je také po-

třeba náležitě vyřešit absenci 
propojení mezi Společenským 
domem a městským úřadem. 
Nejen z urbanistického hledis-
ka tento prostor vybízí k umís-
tění nového náměstí – prostoru, 
kterému se navrátí jeho plno-
hodnotná funkce. Příležitos-
tí je také vytvoření esteticky 
a funkčně kvalitního rekre-
ačního prostoru v místě nijak 
a nikým neuchopené plochy za 
obytnými soubory. V součas-
nosti tato plocha zarůstá a ne-
odpovídá dnešní požadované 
kvalitě. V časovém horizontu 
5 let bude třeba řešit i problém 
stárnoucí vegetace. Tuto sku-
tečnost prověřil dendrologický 
průzkum, který navrhuje po-
stupnou rekultivaci.“

Výstupy architektonické 
studie

Jak se tedy architekti se za-
dáním vypořádali a co navrhli 
v tomto území? Níže přinášíme 
zásadní výstupy ze zpracované 
studie. Zkratky SD = Společen-
ský dům, BD = bytové domy.

Zeleň
Studie reprezentuje principy 

zdravého udržitelného města 
s velkým množstvím zeleně, 
které využívá pro závlahu deš-
ťovou vodu. Cílem studie je 
maximálně rehabilitovat sou-
časné vegetační plochy v ře-
šené lokalitě. Zeleň doplňuje 
rekreační funkci ploch jak ve 
veřejném prostoru u SD, tak 
i u ploch poloveřejných kolem 
bytových domů. Aleje stromů 
jsou nejen odrazem historické 
stopy v lokalitě, ale také plní 
funkci hlukové bariéry ko-
munikace a vymezují prostor. 

Současné travnaté plochy dopl-
ňují plochy s vodopropustným 
povrchem ve formě zatravňo-
vacích dlažeb, které umožnují 
následnou adaptaci dešťové 
vody. Na základě dendrologic-
kého průzkumu je uvažováno 
s postupným ozdravným ká-
cením u 30 přestárlých dřevin. 
Navrženo je 130 nových stro-
mů a další doplňková zeleň.

Doprava a parkování
Návrh pracuje s umístěním 

kruhového objezdu na kři-
žovatku ulic Frýdecká – Vý-
letní – Datyňská, se kterým 
již v současné době uvažuje 
územní plán města Vratimov. 
Předpokládá se zklidnění do-
pravy, kterou podpoří zúžení 
komunikace v místě náměstí. 
Prostor pro pěší bude oddělen 
bezpečnostními zahrazovacími 
zásuvnými sloupky.

V rámci dopravního řešení je 
navržena obslužná komunikace 
za SD jako průjezdná. Vzniká 
tak pocitové rozdělení lokality 
na část veřejnou u SD a polove-

řejnou u BD. Průjezdná obsluž-
ná komunikace je zčásti jedno-
směrná. Obousměrný provoz 
je navržen v místech nájezdů 
na parkovací plochy, u etážo-
vého parkoviště a v místech 
manipulačních ploch. Součástí 
průjezdné komunikace za SD 
jsou navrženy také krátkodobé 
odstavné plochy sloužící k ob-
sluze rezidentů BD. Manipu-
lační plochy za SD slouží k zá-
sobování a obsluze kulturního 
objektu. 

Hlavní dopravní těleso 
a obousměrná část obslužné 
komunikace bude mít asfalto-
vou povrchovou úpravu, ostat-
ní plochy obslužné komunika-
ce a manipulační plochy budou 
z vodopropustného materiálu 
v zatravňovací pojízdné beto-
nové dlažbě.
Řešení parkovacích ploch 

bylo jedním z klíčových bodů 
návrhu. Současný počet 138 
míst (včetně Radničního ná-
městí) nevyhovuje požadova-
né kapacitě. V rámci dopravní 
reorganizace v řešené lokalitě 
vzniká celkem 231 parkovacích 
míst a další krátkodobé odstav-
né plochy v prostoru mezi SD 
a BD. Parkovací plochy jsou 
v souladu s ekologickou kon-
cepcí, která zajišťuje vsakování 
dešťových vod.

Nakládání s odpady
Čistota veřejného prostran-

ství je podpořena podzemními 
kontejnery. Jedná se o tři sběr-
ná místa, umístěná strategicky, 
u obslužné komunikace a par-
kovacích ploch. Jejich dimenze 
odpovídá soudobým požadav-
kům, v návrhu také uvažujeme 
o prostorové rezervě z důvodu 
rozšiřování množství tříděného 
odpadu.

Náměstí
Nové centrální Radniční ná-

městí mezi Společenským do-
mem a městským úřadem plní 
funkce společenského, politic-
kého a kulturního charakteru. 
Plocha je koncipována jako 
jeden celek, skrze který vede 
komunikace. Díky své rozlo-
ze umožní pořádání velkých 
městských akcí. Náměstí je 
prostorově definováno MěÚ, 

Pohled na navrhované náměstí, které by propojilo plochu před Společen-
ským domem s prostorem před radnicí.

Komplexní řešení pro centrum města
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SD a nově vzniklým objektem 
u kruhového objezdu. Stavba 
zčásti plní funkci občanského 
vybavení (infocentrum s ka-
várnou, veřejné WC a úklid se 
zázemím pro „stánkaře“ během 
veřejných akcí města). Prostor 
je doplněn mobiliářem v soula-
du s celkovou estetikou návrhu. 
Součástí návrhu bylo také za-
jištění bezbariérového vstupu 
do SD. Pravá strana náměstí 
se otevírá do městského parku, 
počínaje vzrostlým stromem 
– javorem na hranici náměstí. 
Zde jsou navrženy dřevěné po-
bytové schody s amfiteátrem. 
U zachovaného vzrostlého tzv. 
Pohádkového stromu u vstupu 
do současné knihovny je také 
vytvořen prostor pobytově-re-
kreačního charakteru.

Park
Cílem návrhu je vytvořit 

pobytový park s vysoko posa-
zenými korunami stromů tak, 
aby park budil pocit bezpe-
čí a prostor byl jasně čitelný. 
Prostor kolem SD se rehabili-
toval a vzniklo místo pro po-
bytové terasy, které navazují 
na stravovací zařízení ve SD. 
Architektonická studie respek-
tuje vzrostlé dřeviny, které jsou 
doplněny o novou zeleň. 

Plocha za obytnými 
soubory

Hlavní myšlenkou návrhu 
bylo vytvoření tzv. pobytových 
dvorů za jednotlivými bytový-
mi domy. Vymezení prostoru 
zelenými prvky určuje jasnou 
čitelnost poloveřejného prosto-
ru a také zde hraje velkou roli 
sociální hledisko. Celý prostor 
je propojen pěšími trasami, 
které se napojují na další pří-
stupové trasy nebo ústí u jed-
notlivých objektů. Atraktivita 
této rozsáhlé zelené plochy je 
navýšena díky nově umístě-
ným pobytovým a herním prv-
kům. Každý bytový dům má na 
„svém dvorku“ jiný prvek. Jed-

ná se o dětské hřiště, grilovací 
místo s posezením, výběh pro 
psy, vegetační a pobytové herní 
prvky. Celá plocha je doplněná 
mobiliářem v souladu s celko-
vou estetikou návrhu.

Realizace je otázkou 
financí

Taková je tedy vize architek-
tů. Zda k její realizaci dojde, je 
závislé na finančních možnos-
tech. Další detaily budou před-
mětem dalších stupňů projek-
tových dokumentací. Celkové 
odhadované náklady na reali-
zaci celé koncepce se vyšplhaly 
na 300 mil. Kč, což je pro měs-
to naší velikosti v tuto chvíli 
finančně neúnosné. Proto bude 

projekt nutno realizovat po eta-
pách a třeba i dílčích malých 
celcích tak, aby se daly využít 
dotační možnosti. Samozřejmě 
vše je také odvislé od priorit 
města a jeho obyvatel.

Osobně si myslím, že by 
si veřejný prostor v centrální 
části města zasloužil zvelebit, 
jsem příznivcem úprav veřej-
ných prostranství, protože jsou 
to místa k setkávání, trávení 
volného času a slouží všem 
občanům. To se také ukázalo 
u odpočinkové plochy s vodo-
tryskem na náměstí, kde k tomu 
byly výhrady některých obča-
nů, že tato upravená část města 
slouží lidem k odpočinku. Ve-
řejný prostor také reprezentuje 
město navenek a utváří v něm 
větší atraktivitu. Město Vra-
timov by také mělo konečně 
„pořádné“ náměstí (místo pro 
setkávání), myšlenka umístění 
mezi úřadem a Společenským 
domem se mi velmi líbí a má 
logiku. 

Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic 

a údržby obecního majetku

PARKOVÁNÍ
Využití stávajícího parkoviště
Všichni dotazovaní
parkuji denně na stávajícím parkovišti 33 %
parkoviště nevyužívám 67 %
Občané z dané lokality
parkuji denně na stávajícím parkovišti 71 %
parkoviště nevyužívám 29 %

Rozšiřování parkovacích míst
Všichni dotazovaní
jsem pro rozšíření parkovacích míst 33 %
jsem proti rozšíření parkovacích míst 52 %
nevím 15 %
Občané z dané lokality
jsem pro rozšíření parkovacích míst 29 %
jsem proti rozšíření parkovacích míst 53 %
nevím 18 %

ZELEŇ
Spokojenost s údržbou zeleně
Všichni dotazovaní
spokojenost 51 %

nespokojenost 49 %
Občané z dané lokality
spokojenost 68 %
nespokojenost 32 %

ODPAD
Nakládání s odpady
Všichni dotazovaní
podzemní popelnice 55 %
nadzemní popelnice 45 %
nevím 1 %
Občané z dané lokality
podzemní popelnice 54 %
nadzemní popelnice 46 %

HŘIŠTĚ
Absence
Všichni dotazovaní
chybí mi hřiště 59 %
nechybí mi hřiště 41 %
Občané z dané lokality
chybí mi hřiště 57 %
nechybí mi hřiště 43 %

Pohled na parčík, který by mohl vzniknout pod Společenským domem.
Vizualizace: Projektstudio EUCZ

Výsledky dotazníkového šetření

Podrobnosti o studii najdete 
na webu města: https://www.
vratimov.cz/mesto/projekty/.
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Akce Domu dětí a mládeže
Mikulášská nadílka 

V pátek 4. prosince pořádáme pro členy zájmových krouž-
ků Klub rodičů s dětmi přihlášenými do zájmového vzdělávání 
v tomto školním roce dopolední Mikulášskou nadílku. Mamin-
ky a tatínkové si musí donést balíček označený jménem a pří-
jmením svého dítěte, který odevzdají v recepci. Balíček bude po 
10 hodině ranní vydán dítěti Mikulášem. Sraz maminek, tatínků 
a dětí je v 9:30 hodin, předpokládaný závěr kolem 11:30 hodin.
Bližší informace: Marcela Macurová, tel.: 739 201 077,
m.macurova@ddmvratimov.cz.

Sportovní den pro děti
Sportovní den pro děti od 8 do 16 let se koná v sobotu 5. 

prosince v tělocvičně v Řepištích. Od 9 hodin budeme hodnotit 
mladé fotbalisty při výkonech v družstvech s rodiči – kop na 
branku, hlavičky apod. Prezence je od 8:30 do 8:45. Poté ná-

sleduje turnaj v badmintonu. Od 11:30 začíná prezence hráčů 
badmintonu, a to vždy dvojic dítě a rodič. Registrovat se můžete 
na e-mailu m.macurova@ddmvratimov.cz nebo v recepci DDM 
Vratimov do 5. prosince do 18 hodin. Požadované údaje pro 
přihlášení jsou jméno, příjmení a e-mail nebo telefon. 
Bližší informace: Marcela Macurová, tel.: 739 201 077,
m.macurova@ddmvratimov.cz.

Dětský Silvestr
Vezměte děti a přátele a přijďte si užít konec roku. Budeme 

tančit, zpívat a hrát si. A ještě před ohňostrojem vylosujeme 
výherce soutěže... Budeme se těšit 31. prosince od 15:30 na pro-
stranství před Společenským domem. 
Bližší informace: Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

DDM Vratimov

Covid-19 přikove s největší pravděpo-
dobností letošní Vánoce k šedi běžných 
dnů. Velká rodinná setkání, návštěvy, fi-
remní či spolkové večírky s dárečky a zá-
bavou budou nejspíš příliš riskantní, než 
aby se uskutečnily. Zrušeno muselo být 
i tradiční Rozsvícení vánočního stromu 
s jarmarkem, které u nás řadu let zahajo-
valo čas adventu a příprav k vánočnímu 
posezení. Jednu radost si ale přece jen 
můžete udělat. Když půjdete ve vánočním 
čase s dětmi či vnoučaty na procházku, 
zastavte se u Společenského domu. I letos 
tam najdete stylovou dřevěnou zvoničku 
s jedinečným vratimovským zvonem, je-
hož cinkot přivolává ducha nejkrásnějších 
svátků roku. Důležitou částí zvoničky je 
i schránka na Ježíškovu poštu. Děti určitě 
budou vědět, k čemu ji využít.

Jen jedna malá prosbička. Až půjdete 
zvonit, nezapomeňte si roušku a také ruka-
vice. Mějme v této složité době ohled na 
sebe i na druhé. Ať jsou i letošní Vánoce 
pokud možno zdravé a bezpečné. 

(red)

I letos si můžete zazvonit na zvoničce

Stylovou zvoničku s originálním vratimovským zvonem, který přivolává ducha Vánoc, postavilo 
Kulturní středisko u Společenského domu už i loni. Foto: KS

Vážení a milí příznivci
 „Domečku“
Děkujeme vám za projevenou přízeň v roce 2020.
Přejeme vám a vašim blízkým klidné prožití vánočních svátků.
Do nového roku hodně síly, optimismu, úspěchů a hlavně zdraví.
Těšíme se s vámi všemi na další dobrodružství v roce 2021.

Za DDM Vratimov
Hana Nevrlá, ředitelka
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Městská knihovna Vratimov 
 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Místní knihovna Horní DatyněKnihovny jsou pro veřejnost uzavřeny v sou-
ladu s vládními opatřeními proti šíření nemoci 
covid-19. Sledujte naše webové stránky a knihov-
nický facebook, kde budeme včas přidávat infor-
mace ohledně otevření knihovny.

Připravujeme…
• Bazárek k soutěži Lovci perel, který by měl 

probíhat od 1. do 18. prosince. Soutěžící čtená-
ři si mohou nakoupit za nastřádané peníze, tzv. 
moriony, drobnosti v našem obchůdku. Morio-
ny se vydávají za zodpovězené nepovinné otáz-
ky na soutěžním listu v označených knihách.

• V chodbičce knihovny můžete zhlédnout vý-
stavu Večerníček slaví 55 let, která potrvá do 
22. prosince.

Vánoční půjčovní doba
Knihovna bude zavřena od 24. prosince 2020 

do 3. ledna 2021. Otevřeno by mělo být opět 
v pondělí 4. ledna 2021.

Dům dětí a mládeže Vratimov aneb „Do-
meček“, jak ho mnozí přezdívají, ponese 
od ledna 2021 nový název. Bude se jmeno-
vat Středisko volného času Vratimov.

Proč dochází k této změně? 
Nápad na změnu názvu jste nám vnukli 

vy, účastnící našich aktivit: „Vždyť přece 
děláte akce a kroužky nejen pro děti, ale 
i pro dospěláky a pro seniory. Proč se teda 
nejmenujete jinak?“. To jsme v poslední 
době slýchali velmi často. A protože je to 
pravda, zamysleli jsme se nad tím, jaké 
máme možnosti se změnou našeho názvu. 
Jsme školské zařízení zájmového vzdělá-
vání. Proto jsme změnu názvu museli kon-
zultovat s Krajským úřadem Moravsko-
slezského kraje, který vede rejstřík škol. 

„Domeček“ mění název
Legislativa nám umožňuje výběr pouze 
ze dvou názvů – dům dětí a mládeže nebo 
středisko volného času. Rozhodli jsme se 
tedy pro název Středisko volného času 
Vratimov. Změnu názvu nám odsouhlasil 
náš zřizovatel, Město Vratimov.

Co si od této změny slibujeme? 
Jsme přesvědčeni, že tento název lépe 

vystihuje činnost, kterou ve skutečnosti 
děláme. Naší hlavní cílovou skupinou jsou 
a vždy budou děti a mládež. Nabízíme však 
i kroužky a akce pro dospělé. V posledních 
letech vytváříme hodně aktivit také pro se-
niory. Nový název nám tedy přijde méně 
zavádějící. Věříme také, že naši partneři si 
nás přestanou plést s dětským domovem či 
domovem mládeže, což se nám stává velmi 
často. Tento název se bude lépe překládat 
při spolupráci se zahraničními partnery. 

Pevně doufáme, že mládeži se tento název 
bude více líbit a nebudou se stydět k nám 
chodit trávit volný čas. 

Změna názvu nám na začátku přinese 
zvýšení administrativy a pár starostí navíc. 
Kolektiv zaměstnanců DDM Vratimov 
(SVČ Vratimov) pevně věří, že jde o změ-
nu k lepšímu. Změnu, která naše zařízení 
posune kousek blíž k těm, pro které naše 
aktivity připravujeme.

Až tedy po novém roce uvidíte někde 
napsáno Středisko volného času Vratimov 
nebo zkratku SVČ Vratimov, budete vědět, 
že jsme to stále my, kdo se v našem měs-
tě stará o zájmové vzdělávání pro všechny 
věkové kategorie.

Naším mottem stále zůstává: „Váš volný 
čas pod naší střechou“.

Bc. Hana Nevrlá 
ředitelka DDM Vratimov

Srdečně děkujeme všem účastníkům. 
Byli jste skvělí! Vaše touha něco nového 
se dozvědět a naučit je hnacím motorem 
takovýchto aktivit. Vaše nadšení a dob-
rá nálada přispěly ke skvělé atmosféře. 
Velmi nás mrzí, že rozjeté projekty utnu-
la pandemie nemoci covid-19. V důsled-
ku platných opatření není bohužel možné 
uskutečnit ani závěrečnou schůzku. 

Pro všechny účastníky těchto projektů 

však máme připravené malé překvapení. 
Můžete si jej vyzvednout od 10. prosince 
do konce ledna 2021 během provozních 
hodin recepce v DDM Vratimov. Doufá-
me, že vás potěší. 

Už nyní pro vás připravujeme program 
pro rok 2021.

Projekty pro seniory Bejvávalo… a Hůl 
je cool finančně podpořil Moravskoslez-
ský kraj z programu na podporu zdravého 

stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 
2020 a město Vratimov.

Bc. Hana Nevrlá 
a Mgr. Lenka Havrdová

DDM Vratimov

Projekty Bejvávalo a Hůl je cool v prosinci končí

Výstavba nové knihovny v Horních Datyních je ukončena a začínáme stěho-
vat knihovní fond do nových prostor. Těšit se můžete na bezbariérový přístup, 
biblioschránku, veřejný internet. Pro maminky s malými dětmi bude k dispozici 
přebalovací pult, pro děti a mládež navíc playstation. Knihovnu najdete ve Vra-
timovské ulici č. 40. Půjčovní doba bude rozšířena o pátek dopoledne. 

 Nová půjčovní doba: pondělí 14–17, pátek 9–12 hodin.
Během vánočních svátků bude 

knihovna zavřena, otevřeno by mělo 
být v pondělí 4. ledna 2021. Aktuální 
informace naleznete na webu a face-
booku. 

Všem vratimovským a datyňským 
čtenářům přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků, vše dobré v novém 
roce a hlavně pevné zdraví.

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov 

a kolektiv pracovnic

Místní knihovna Horní Datyně se stěhuje 
do nových prostor ve Vratimovské ulici 40. 
Přijďte se podívat!

Foto: Městská knihovna Vratimov
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Svozový kalendář na rok 2021 Vratimov
Svozový den: Pátek

Datum 1x týdně 1x 2 týdny 1x 4 týdny kombi pytle plast
2. 1. červená modrá žlutá
8. 1. červená  žlutá

15. 1. červená modrá zelená žlutá
22. 1. červená žlutá pytle plast
29. 1. červená modrá žlutá

5. 2. červená  žlutá
12. 2. červená modrá zelená žlutá
19. 2. červená žlutá
26. 2. červená modrá žlutá

5. 3. červená  žlutá pytle plast
12. 3. červená modrá zelená žlutá
19. 3. červená žlutá
26. 3. červená modrá žlutá

2. 4. červená  
9. 4. červená modrá zelená žlutá

16. 4. červená pytle plast
23. 4. červená modrá žlutá
30. 4. červená  

7. 5. červená modrá zelená žlutá
14. 5. červená
21. 5. červená modrá žlutá
28. 5. červená  pytle plast

4. 6. červená modrá zelená žlutá
11. 6. červená
18. 6. červená modrá žlutá
25. 6. červená  

2. 7. červená modrá zelená žlutá
9. 7. červená pytle plast

16. 7. červená modrá žlutá
23. 7. červená  
30. 7. červená modrá zelená žlutá

6. 8. červená
13. 8. červená modrá žlutá
20. 8. červená  pytle plast
27. 8. červená modrá zelená žlutá

3. 9. červená
10. 9. červená modrá žlutá
17. 9. červená  
24. 9. červená modrá zelená žlutá
1. 10. červená žlutá pytle plast
8. 10. červená modrá žlutá

15. 10. červená  žlutá
22. 10. červená modrá zelená žlutá
29. 10. červená žlutá

5. 11. červená modrá žlutá
12. 11. červená  žlutá pytle plast
19. 11. červená modrá zelená žlutá
26. 11. červená žlutá

3. 12. červená modrá žlutá
10. 12. červená  žlutá
17. 12. červená modrá zelená žlutá
24. 12. červená žlutá pytle plast
31. 12. červená modrá žlutá

Svozový kalendář na rok 2021 Horní Datyně
Svozový den: Středa 

Datum 1x týdně 1x za 2 týdny 1x za 4 týdny kombi
6. 1. červená  žlutá

13. 1. červená modrá zelená žlutá
20. 1. červená žlutá
27. 1. červená modrá žlutá

3. 2. červená  žlutá
10. 2. červená modrá zelená žlutá
17. 2. červená žlutá
24. 2. červená modrá žlutá

3. 3. červená  žlutá
10. 3. červená modrá zelená žlutá
17. 3. červená žlutá
24. 3. červená modrá žlutá
31. 3. červená  žlutá

7. 4. červená modrá zelená
14. 4. červená žlutá
21. 4. červená modrá
28. 4. červená  žlutá

5. 5. červená modrá zelená
12. 5. červená žlutá
19. 5. červená modrá
26. 5. červená  žlutá

2. 6. červená modrá zelená
9. 6. červená žlutá

16. 6. červená modrá
23. 6. červená  žlutá
30. 6. červená modrá zelená

7. 7. červená žlutá
14. 7. červená modrá
21. 7. červená  žlutá
28. 7. červená modrá zelená

4. 8. červená žlutá
11. 8. červená modrá
18. 8. červená  žlutá
25. 8. červená modrá zelená

1. 9. červená žlutá
8. 9. červená modrá

15. 9. červená  žlutá
22. 9. červená modrá zelená
29. 9. červená žlutá
6. 10. červená modrá žlutá

13. 10. červená  žlutá
20. 10. červená modrá zelená žlutá
27. 10. červená žlutá

3. 11. červená modrá žlutá
10. 11. červená  žlutá
17. 11. červená modrá zelená žlutá
24. 11. červená žlutá
01. 12. červená modrá žlutá

8. 12. červená  žlutá
15. 12. červená modrá zelená žlutá
22. 12. červená žlutá
29. 12. červená modrá žlutá

5. 1. červená  žlutá

Termíny svozu pytlů s plasty platí i pro Horní Datyně
 Případné změny ve svozovém kalendáři budou občanům po dohodě s městským úřadem včas oznámeny.

Martin Drbušek
 vedoucí střediska Svoz
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Svoz Datum

1 6. 4.

2 19. 4.

3 3. 5.

4 17. 5.

5 31. 5.

6 14. 6.

7 28. 6.

8 12. 7.

9 26. 7.

10 9. 8.

11 23.8.

12 6. 9.

13 20. 9.

14 4. 10.

15 18. 10.

16 1. 11.

17 15. 11.

18 29. 11.

Úhrada za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu na rok 2021

Typ odpadové nádoby
Cena na rok 2021

občané organizace
Igelitové pytle
Svoz zároveň se zelenou známkou 576
Popelnice 80 l
Svoz 1× za 2 týdny 1 524 1 596
Svoz 1× za 4 týdny 960
Popelnice 110 l
Svoz 1× za 4 týdny 1 248 1 296
Svoz 1× za 2 týdny 1 920 1 992
Svoz 1× týdně zima, 1× za 2 týdny léto 2 484 2 592
Svoz 1× týdně 3 048 3 192
Biopopelnice svoz 1× za 2 týdny (18 svozů) 1 044 1 278
Kontejnery 1100 l
Svoz 1× za 2 týdny 7 212 7 560
Svoz 1× týdně 11 520 12 084
Svoz 2× týdně 20 412 21 420
Svoz 3× týdně 29 232 30 768

Označení svozu barevnými známkami také zůstává stejné:
Svoz 1x za 4 týdny zelená
Svoz 1x za 2 týdny modrá
Svoz 1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto žlutá
Svoz 1x týdně červená
Občané, kteří žijí osamoceně, pobírají starobní nebo invalidní důchod a používají k topení 
ekologická paliva, mohou místo popelnice využívat igelitové pytle.
Občané, kteří přibližují odpadovou nádobu vzdálenou víc jak 100 m k místu svozu, mají 
slevu z ceny.

RNDr. Ivana Hranická
odbor VaŽP

Svoz bioodpadu 
na rok 2021

Svozový den: sudé pondělí 
(kromě 6. 4. – úterý)

Sběr proběhne opět v době od 10 do 17 hodin. 
RNDr. Ivana Hranická

odbor VaŽP

JARO 2021
Vratimov

8. 3.  u kostela
9. 3. Radniční náměstí

10. 3. křižovatka ulice Nádražní a U Hráze
11. 3. ulice Na Příčnici u kotelny
12. 3.  ulice Frýdecká na parkovišti 

u Masokombinátu Krahulčí
15. 3. ulice Rakovecká u mostu
16. 3. křižovatka ulice Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
17. 3. U Důlňáku u obchodu
18. 3. U Důlňáku u obchodu 
19. 3. Kulturní dům Horní Datyně

PODZIM 2021
Vratimov

4. 10. u kostela
5. 10.   Radniční náměstí
6. 10. křižovatka ulic Nádražní a U Hráze
7. 10. ulice Na Příčnici u kotelny
8. 10.  ulice Frýdecká na parkovišti 

u Masokombinátu Krahulčí
11. 10 ulice Rakovecká u mostu
12. 10. křižovatka ulic Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
13. 10. U Důlňáku u obchodu
14. 10. U Důlňáku u obchodu 
15. 10. Kulturní dům Horní Datyně

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu pro rok 2021
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Dne 14. října 2020 bylo 
usnesením vlády ČR rozhodnu-
to o zákazu osobní přítomnosti 
žáků a studentů ve výuce na zá-
kladních uměleckých školách. 
Po krátkém období, kdy nám 
bylo umožněno realizovat pre-
zenční výuku alespoň v reži-
mu „jeden na jednoho“ (což se 
týkalo individuálních hodin), 
jsme stejně jako na jaře museli 
přejít na výuku distanční.

Možnosti distančního 
vzdělávání

Je nutno předeslat, že by bylo 
naprosto bláhové domnívat se, 
že jakákoli forma distančního 
vzdělávání může být schopna 
nahradit vzdělávání prezenční. 
Nejen základní a střední ško-
ly, ale také samozřejmě školy 
umělecké v České republice 
jsou ve svých metodických 
postupech založeny na kon-
taktním, výkladovém principu, 
s okamžitou interakcí ze strany 
studentů. Nicméně současná 
situace si žádá, abychom se 
v rámci možností všichni sna-
žili co možná nejvíce zachovat 
kontinuitu ve vzdělávání a najít 
dostupné metodické možnosti, 
kterými jsme schopni distanční 
vzdělávání zvládnout.  Zákla-
dem je vytvořit prostředí, ve 
kterém jsme schopni v jasně 
vymezeném rámci pravidelně 
komunikovat, sdělovat po-
znatky a předávat následnou 
zpětnou vazbu.

Internet pomáhá
Pro výuku jsme si stanovili 

čtyři základní metodické prin-

cipy, které jsme po zkušenos-
tech z jarního uzavření škol vy-
hodnotili jako nejefektivnější. 
Každý pedagog si samozřejmě 
z daných možností dále vytváří 
svou vlastní komunikační me-
todu, která navíc musí reflek-
tovat individuální možnosti 
jednoho každého žáka. Bezpo-
chyby největším pomocníkem 
při realizaci distanční výuky 
je internet. Zasílání nahrávek 
přes WhatsApp, komunikace 
emailovou poštou, video lek-
ce, online hodiny přes různé 
komunikační platformy, to 
jsou nejčastěji používané me-
tody, které by bez internetové-
ho  připojení víceméně nebylo 
možné realizovat. Jelikož zá-
kladním principem umělecké-
ho vzdělávání jsou individu-
ální hodiny, nejsme závislí na 
čase a můžeme výuku realizo-

vat vzhledem k časovým mož-
nostem studentů.

Život v prázdné škole
Během mimořádných opatře-

ní samozřejmě škola nezůstává 
bez života. Vzhledem k mini-
málnímu pohybu osob ve škol-
ní budově jsme se mohli pustit 
i do rozsáhlejších projektů, na 
které v běžném provozu máme 
čas pouze v období letních 
prázdnin. V těchto týdnech 
tedy například probíhá reali-
zace kompletního komunikač-
ního zasíťování budovy vrati-
movské ZUŠ. Naší ambicí je, 
aby z každé jednotlivé učebny 
byl přístup nejen k internetové-
mu připojení, ale také k vnitřní 
síti, která zahrnuje propojení 
na scannery, tiskárny, a pře-
devším na systém sdíleného 
elektronického archivu noto-

vého a metodického materiálu. 
Také probíhá postupné vyba-
vení prostor školy novým mo-
biliářem, vyrobeným na míru 
s respektem k potřebám jed-
notlivých studijních zaměření. 
Na realizaci těchto projektů se 
výraznou měrou podílejí také 
pedagogové naší školy.

Držme si palce
Mimořádná opatření nema-

jí dopad pouze na vzděláva-
cí proces v technickém slova 
smyslu. Uzavření společnosti, 
omezení sociálních kontaktů, 
to vše s velkou váhou dopa-
dá na psychiku všech občanů 
naší (a nejen naší) země. A to 
je právě ten další, neméně dů-
ležitý aspekt. Dostáváme mno-
ho ohlasů, že se studenti svým 
nástrojům věnují ve zvýšené 
míře, neboť je to momentálně 
jedna z mála možností, jak ak-
tivně trávit čas. To je samozřej-
mě velice optimistické zjištění, 
nicméně vzdělávání na naší 
škole je založeno především na 
setkávání. Velké množství or-
chestrů a souborů, ve kterých 
se setkávají spolužáci napříč 
věkovým spektrem, vytváří 
obrovský sociální potenciál, 
který momentálně dostává „na 
frak“. Všichni se opravdu moc 
těšíme, až budeme moci praco-
vat v obvyklém režimu, až se 
budeme moci setkávat a tvořit 
zase společně. Držme si pal-
ce, ať se tak stane co možná 
nejdříve.

David Schreiber
ředitel ZUŠ Vratimov

ZUŠ Vratimov: škola v období mimořádných opatření

ZŠ Datyňská slavila úspěch v olympijském víceboji

Spolek POSPOLU při ZUŠ Vratimov s politováním oznamuje, že vzhledem k současné 
epidemiologické situaci neproběhnou tradiční Vánoční koncerty ZUŠ Vratimov.

Učitelka Margita Jaššová při přípravě materiálu k distanční výuce.
 Foto: ZUŠ

Základní škola Datyňská se loni opět za-
pojila do projektu Českého olympijského 
výboru a společnosti Sazka, který probíhal 
pod názvem Sazka olympijský víceboj.

Zúčastnilo se ho více než dva tisíce zá-
kladních škol z celé republiky a zhruba 
25 tisíc dětí školního věku. Hlavním cílem 
je přivést ke sportování co nejvíce dětí, 
ukázat jim pohyb jako zábavu a přirozený 
životní styl. Jedná se o největší sportov-

ní projekt v ČR. A jak projekt probíhal? 
Ve školním roce 2019/2020 měli všich-
ni přihlášení účastníci za úkol splnit osm 
sportovních disciplín: hluboký předklon, 
T-běh, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa, 
sprint na 60 m, běh na 500 m/1000 m, skok 
z místa/trojskok z místa, hod basketbalo-
vým míčem. Naše škola měla stoprocentní 
účast ve všech disciplínách (přestože vý-
uka ve školách byla ukončena v březnu), 

a tím si zajistila účast ve dvou losováních: 
o sportovní vybavení v celkové hodnotě 
1 000 000 korun a o Olympijský trénink 
(pro školy prestižní událost, kdy na školu 
přijede slavný sportovec a spolu s týmem 
Sazka olympijský víceboj připraví dětem 
zábavné sportovní odpoledne).

S napětím jsme čekali na losování a to pro 
nás dopadlo skvěle. Ve své kategorii (školy 

pokračování na vedlejší straně
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ZŠ Datyňská slavila úspěch v olympijském víceboji

V roce 2014 navštívil v rámci olympijského víceboje Základní školu Datyňská tehdy ještě mladý Jiří Prskavec, v současné době nejlepší kajakář světa.
Foto: ZŠ Datyňská

od 300 do 450 žáků) jsme získali poukázku 
na nákup sportovního vybavení v hodnotě 
40 tisíc korun a také návštěvu olympionika. 
Návštěva se měla konat v říjnu a je přelože-
na na nejbližší možný termín. 

Na závěr obdrželi všichni zapojení žáci 
sportovní vysvědčení, ve kterém byly shr-
nuty jejich výsledky, popsány jejich silné 
a slabé stránky a doporučeny sporty, kte-
rým by se mohli věnovat. Snad bude mo-
tivace z úspěšného celoročního projektu 

a z osobního setkání s olympioniky nato-
lik silná, že se pro některé naše žáky stane 
sport nedílnou součástí jejich života. Už se 
těšíme na příští ročník soutěže.

Mgr. Jana Biolková
ZŠ Datyňská

Ze života lesa a jeho obyvatel. Projektový den s tímto názvem se 
uskutečnil ve školní družině Základní školy Masarykovo náměs-
tí v pondělí 12. října. Hosty akce byli myslivci z Mysliveckého 
spolku Hubert z Vratimova, s nimiž si děti povídaly o zvířátkách 
z lesa a kladly jim zvídavé, všetečné i záludné otázky. Beseda byla 
pro žáky velmi zajímavá a přínosná. Dozvěděli se například, jaká 
je náplň práce myslivců a neskrývali údiv nad tím, co všechno 
myslivci pro zvěř a les dělají, neboť si mysleli, že myslivci hlavně 
loví.

A nejen to. Myslivci zasvětili děti i do své dobrovolnické čin-
nosti v mysliveckém spolku, povyprávěli jim veselé příhody se 
zvířátky nebo jim vysvětlili, jak pečují po celý rok o zvěř v ho-
nitbách. Děti se tak mohly dozvědět, že jedna z nejdůležitějších 
činností je přikrmování zvěře. Přikrmovat se totiž musí již na 
konci léta, aby se zvěř naučila včas k nachystaným zařízením 
přicházet a mohla se tak dobrým a kvalitním krmením přichystat 
na nadcházející čas zimního strádání. Za tímto účelem myslivci 
po celé honitbě stavějí a rozmisťují nejrůznější přikrmovací zaří-
zení:  krmelec pro zvěř spárkatou, menší jesle pro zajíce, zásypy 
pro zvěř pernatou či slaniska a lizy s kamennou solí. Je naprostou 
samozřejmostí, že myslivci se musí o tato zařízení řádně starat 
a udržovat je v čistotě. A navíc se také musí postarat o to, aby 
krmivo pro zvěř mělo tu správnou kvalitu. 

Zajímavé bylo pro děti zjistit, jak důležité je umět rozpoznávat, 
po myslivecku „číst“, pobytové znaky zvěře, což je nezbytnou 
dovedností každého správného myslivce. Ze stop, které za sebou 
zvěř zanechává, například ve sněhu, v blátě či písku na břehu ryb-
níka, lze zjistit mnoho informací. Zkušenému stopaři stopy pro-
zradí, jakou zvěř v honitbě má, kolik jí tam je, v jakém je zdravot-
ním stavu, kudy přechází a kde se sdružuje. Znát stopy a pobytová 
znamení je tedy pro myslivce velmi důležité. 

Na závěr besedy si děti s myslivci ještě povídaly o hnízdění ptá-
ků, o doupatech zvířat v lese, ale hlavně o tom, jak se správně 
chovat při návštěvě lesa a neohrozit tak jeho obyvatele. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat myslivcům, hlavně Kar-
lu Holušovi a Oldřichu Musálkovi, za příjemně strávené odpoled-
ne plné poutavého, poučného a zajímavého vyprávění. 

Miroslava Snopková
vychovatelka ŠD Masarykovo náměstí

Myslivci ve školní družině

Památeční foto s myslivci Karlem Holušou a Oldřichem Musálkem.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

pokračování ze str. 12
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V rámci projektu Odpaďáček, který je 
zaměřen na environmentální vzdělávání 
dětí a žáků, se Mateřská škola Vratimov 
účastní soutěže ve sběru použitého jedlého 
oleje s názvem Olejový bandita. Jelikož se 
již řadu let ubíráme ekologickou cestou, 
rozhodli jsme se již v minulém školním 
roce, že se zapojíme společně s dětmi i do 
této akce, která vhodně doplňuje náš pro-
gram Ekoškoly.

A proč vlastně odpadový jedlý olej 
sbíráme? Chráníme tím odpadní potrubí 
a kanalizaci před ucpáním, chráníme tak 
i cennou surovinu, zabraňujeme znečištění 
vody a v neposlední řadě surovina vyrobe-
ná z oleje poslouží k výrobě např. bionafty.

Škola je navíc za každý kilogram oleje 
odměněna a nejlepší třídy mohou soutěžit 
o věcný či finanční dar. Autorkou pro-
jektu Odpaďáček, který je určen pro děti 
a žáky škol a další organizace především 
v Moravskoslezském kraji, je Ing. Jitka 
Halamová, která shodou okolností bydlí 
v našem městě.

Společně s rodiči a dětmi jsme od října 
loňského roku nasbírali zhruba 410 kg od-

padního oleje, za což bychom chtěli všem 
moc poděkovat. 

Ve sběru jsme nepolevili ani v tomto 
školním roce. Proto jsme nesmírně rádi, že 
tento projekt oslovil i čelní představitele 
našeho města, konkrétně místostarostu Bc. 
Davida Böhma, který se rovněž od tohoto 
léta podílí na sběru odpadního oleje. Ba 
co víc, místostarosta nám přislíbil i účast 
v mezinárodním projektu Ekoškola a sta-
ne se tak právoplatným členem ekotýmu 
v Mateřské škole Vratimov.

Sbírat olej s námi může opravdu každý 
občan Vratimova. Pokud vás tato akce 
oslovila a nevíte co s odpadním jedlým 
olejem, přineste ho k nám do mateřské 
školy (vchod U pampelišky), kde máme 
k tomuto účelu zapůjčenou žlutou popel-
nici. Bližší informace o projektu naleznete 
rovněž na www.odpadacek.cz a na strán-
kách www.msvratimov.cz.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci 
a dejte oleji z friťáků a pánviček šanci!

Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimov

Olejový bandita v mateřské škole

Místostarosta David Böhm s učitelkou MŠ a ko-
ordinátorkou ekotýmu Kateřinou Božoňovou 
u „olejového bandity“. Foto: MŠ Vratimov

Vratimovský kalendář 
na rok 2021 

od 7. prosince v prodeji 
v pokladně Kulturního střediska

Cena 60 Kč

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

Provoz pokladny Kulturního střediska
Ve dnech 2. a 3. prosince bude pokladna Kulturního střediska otevřena pro výdej Vratimovských 

kalendářů seniorům starším 70 let, a to vždy v době od 8 do 17 hodin.

Od pondělí 7. prosince do středy 23. prosince bude pokladna v provozu vždy v pondělí a středu od 8:00 
do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin a v úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hodin.

 Od pondělí 28. prosince do čtvrtku 31. prosince 2020 bude pokladna uzavřena.
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Nejistota ohledně připravovaných akcí trápí všechny 
spolky a nejinak jsou na tom i členové Klubu českých 
turistů Slezská brána Horní Datyně. Pokud to protiepi-
demická opatření dovolí, rádi by v prosinci uspořádali:

• 11.–13. 12. – 54. ročník zimního táboření Klondyke na 
Lipí nedaleko chaty Kotař. Pořadatel Adam Kuchař, tel. 
724 777 428.

• 27. 12. – Zimní autobusový zájezd do Velkých Karlovic. 
 Odjezd autobusu v 8 hodin od Kulturního domu v Horních 
Datyních, cena 170 Kč. Písemné přihlášky v kavárně Kultur-
ního domu. Vedoucí Pavel Hrbáček, tel. 737 248 128.

• 1. 1. 2021 – Novoroční čtyřlístek. Tradiční sbírková 
akce spojená s prvními kroky v novém roce. Sraz před 
Kulturním domem v Horních Datyních v 14 hodin, 
vlastní akce od 15 hodin v restauraci U Brbloně. Pořada-
tel Vlastimil Kusák, tel. 724 122 356.

Pokud se chcete některé akce zúčastnit, ujistěte se na uvede-
ných telefonních kontaktech, zda se uskuteční.

Vlastimil Kusák
KČT Slezská brána Horní Datyně

Turistické pozvánky

Veselé Vánoce  

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

Ustanovení správce konfisk. německého majetku
Ve schůzi MNV dne 21. února byl ustanoven hromadným ná-

rodním správcem konfiskovaného majetku (nemovitostí) Bukov-
ský Antonín. Tento majetek byl konfiskován němcům, kteří se za 
okupace prohřešili nebo byli veřejně proti českému obyvatelstvu.

Odměna za funkci předsedy
Předsedovi stanovena odměna za funkci MNV Kč 2.000,- mě-

síčně.

Kociolek Ludvík
Na 10 let odsouzený do vězení Kociolek Ludvík (pro spoluúčast 

na udání Marie Zborovské, která byla německými okupanty po-
pravena) a za činnost s Kožďonem – vlajkař, požádal MNV o do-
poručení k státnímu soudu, aby byla jemu udělena milost. Bylo 
oprávněně zamítnuto ve schůzi dne 6. května.

Obecní rozhlas
Od 1. května byl dán obecní rozhlas do provozu, takže občané 

jsou denně seznamováni s důležitými a aktuálními záležitostmi.

Starý strom kaštan
V noci z 26. na 27. května byl zlomen a vyvrácen vichřicí strom 

– kaštan na návrší u cesty k Horním Datyním. Strom byl jako ori-
entační bod.

Resignace předsedy MNV a zvolení nového předsedy
Ve schůzi MNV dne 19. července resignoval dosavadní předse-

da Bednář Bohumil a dne 2. srpna byl zvolen předsedou Vavrečka 
Josef, I. místopřed. Adámek Antonín, rolník, II. místopřed. Přeček 
Josef.

Kronika města Vratimova, část 103, rok 1949

(pokračování příště)

Nabízím klasickou mokrou pedikúru
607 933 447

PEDIKURA ZDENKA
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VZPOMÍNÁME

Ten, kdo byl milován a ctěn, není 
zapomenut, zůstává navždy v našich 

srdcích a vzpomínkách.
Dne 13. prosince 2020 vzpomeneme 

2. smutné výročí úmrtí pana 

Jaroslava Podešvy 
z Horních Datyň. 

S láskou vzpomínají manželka Alena, 
syn Jiří s rodinou 

a dcera Anna s rodinou.

25. listopadu uplynulo 7 let, 
co nám odešla naše

Boženka Kubáňová.
Vzpomínají manžel 
a dcery s rodinami.

Dne 9. prosince uplyne dlouhých 7 let 
od úmrtí mé milované maminky, paní 

Jany Santusové. 
Čas vše zahojí, ale bolest 

v srdíčku zůstává. 
S láskou vzpomínají dcera Jana 

a manžel Anton.

Dne 16. prosince 2020 uplyne již 25 let, 
co nás opustila naše drahá 

Vlasta Adámková. 
Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi. 

Milan Adámek s rodinou.

Dne 3. listopadu jsme si připomněli 
1. výročí úmrtí paní

Boženy Kaňokové
z Vratimova. S láskou vzpomínají 

manžel a dcera s rodinou.

14. listopadu 2020 tomu byly 2 roky, kdy nás opustila paní 

Ingeborg Klimoszková.
Vzpomínají synové s rodinami.

BLAHOPŘEJEME

23. prosince 2020 oslaví manželé 

Zdeňka a Oldřich Tomisovi
krásných 70 let společného života. 

Do dalších dnů hodně zdraví, štěstí, tolerance a vzájemné opory 
přejí a za vše děkují dcera Táňa a syn Libor s rodinami.

Dne 17. prosince se dožívá 90 let 
naše dlouholetá členka výboru Spolku 

seniorů, paní

Jarmilka Medová.
Jen tak dál a hodně štěstí, zdraví, pohodu 
a krásný život bez starostí, to vše ti přeje 

celý Spolek seniorů.

Dne 21. listopadu oslavila naše 
maminka, babička a prababička

Marie Hrachovcová
85. narozeniny. 

Do dalších let všechno nejlepší,
 štěstí a zdraví přejí dcera Radmila 
s rodinou a syn Vladimír s rodinou.

Dne 6. prosince 2020 
vzpomeneme 4. výročí úmrtí 

pana 

Jana Klimoszka
a


