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Představujeme: ZŠ Datyňská

Hasiči na prahu výročí

Datyňská knihovna v novém

Novoroční rozhovor se starostou Martinem Čechem a místostarostou Davidem Böhmem

Rozvoj města se nesmí zastavit
Řečeno mírně, byl rok 2020, který máme
právě za sebou, tak trochu zvláštní. Pandemie koronaviru, která opanovala celý svět,
nás donutila změnit naše životní zvyky.
Děti poslala ze škol domů, uzavřela restaurace a jídelny, zaškrtila kulturu, omezila
nabídku služeb. Lidi uvěznila doma a přiměla je přerušit sociální kontakty. Jak se
s touto situací potýkalo město Vratimov?
A nakolik se mu dařilo plnit cíle, plány
a úkoly, které si na toto období předsevzalo?
O tom, ale také o výhledu na rok 2021,
mluvíme se starostou Bc. Martinem Čechem a místostarostou Bc. Davidem
Böhmem.
Začněme od zmíněné pandemie. Jak si
s ní město radilo? Jak hodnotíte z tohoto
hlediska současný stav a jaké jsou podle
vás vyhlídky do budoucna?
Martin Čech: Musím říct, že stav, který
nastal začátkem loňského roku v souvislosti s pandemií, nás zastihl docela nepřipravené. O to intenzivněji jsme se ale pustili do nastavení opatření tak, aby důsledky
pro naše spoluobčany byly co nejmenší.
Začal pracovat krizový štáb města, aktivovaly se sociální služby, obě jednotky sboru
dobrovolných hasičů, Vratimovské služby
a hlavně, a to je to nejdůležitější, dobrovolníci z řad občanů a organizací, kteří
začali intenzivně pomáhat. Byla zahájena

Zleva starosta Martin Čech a místostarosta
David Böhm.
Foto: MěÚ

pravidelná dezinfekce veřejných prostor,
rozvoz ochranných prostředků a dezinfekcí seniorům, výdej ochranných prostředků
potřebným, šití nedostatkových roušek či
pomoc lidem, kteří se nemohli postarat
sami o sebe. Na celkové vyhodnocení je asi
ještě brzy, nicméně už teď můžu s povděkem konstatovat, že v našem městě velmi
dobře zafungovala dobrovolnická činnost
a za každou pomoc bych chtěl ještě jednou
všem z celého srdce poděkovat! Poděkovat je třeba samozřejmě také všem, kteří
dodržovali nastavená hygienická opatření
a tím pomohli k tomu, že v našem městě
k zvlášť významnému šíření viru nedošlo.
A jaké jsou vyhlídky do budoucna?
Město je na zvládání dalších případných

vln již připraveno. Pevně věřím, že se nám
situaci podaří zvládnout a život se vrátí do
normálních kolejí.
David Böhm: Chtěl bych poděkovat
všem, kteří jakkoli pomohli městu i občanům v loňském přetěžkém roce. Vyberu
tři příklady. Děkuji všem, kteří na jaře šili
a nosili na město roušky. Děkuji hasičům,
kteří nám pomohli s rozvozem či distribucí
dezinfekce a roušek, pravidelně dezinfikovali zastávky, kontejnerová stání a další
místa. A chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům našich příspěvkových organizací, kterým minulý rok naboural jejich
léty prověřenou práci.
Zvlášť bych chtěl poděkovat občanům,
kteří svým odpovědným přístupem pomohli k tomu, že nás nepostihla nějaká
velká koronavirová vlna.
Boj s pandemií nebyl jediným úkolem
obce. Jak se dařilo naplňovat schválené
záměry a rozvojové plány města?
Martin Čech: Během celého roku pokračovaly dvě nejvýznamnější investiční
akce. Za prvé dokončení výstavby II. etapy
kanalizace v Horních Datyních spolu s rekonstrukcí komunikací, kde hlavně ulice K
Hájence a Rakovecká doznaly podstatných
úprav. Všechny komunikace, které byly
dotčeny budováním kanalizace, dostaly
nové povrchy.
Pokračování na str. 5

Milí spoluobčané,
rok 2020 byl pro většinu z nás naprosto nepředstavitelný. Na jeho sklonku jsme vám přáli zdraví, štěstí
a životní optimismus. Toto vše jsme loni potřebovali měrou vrchovatou. Šlo především o naše zdraví.
Byl to doslova boj s koronavirovou nákazou, který stále ještě neskončil. Neobvyklá situace poznamenala
životy nás všech a významně se nás dotkla ve všech ohledech.
Dovolujeme si poděkovat všem občanům a organizacím, kteří pomáhali při zvládání a řešení koronavirové krize. Děkujeme členům rady i zastupitelstva, členům komisí a výborů, zaměstnancům města,
městských organizací a členům všech spolků a sdružení, kteří se jakoukoli prací zasloužili o zdárný
chod našeho města. Doufáme, že v roce 2021 epidemii překonáme a náš život se vrátí do starých
osvědčených kolejí.
Rádi bychom přáli všem lidem mnoho zdraví, klidu a spokojenosti jak v osobním, tak pracovním
životě. Ať nám štěstí přeje po celý rok 2021!
Bc. Martin Čech, starosta
Bc. David Böhm, místostarosta
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Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Základní škola Vratimov, Datyňská 690
Město Vratimov je zřizovatelem celkem
šesti příspěvkových organizací. Významné
místo mezi nimi zaujímají dvě vratimovské
základní školy. S větší z nich – Základní
školou Vratimov, Datyňská 690 – nás seznámila ředitelka zařízení Mgr. Darja Kuchařová.
Začněme od zázemí vaší školy. Kolik využíváte budov, kolik máte tříd, pracoven
a dalších prostor?
Základní škola Vratimov, Datyňská 690
byla založena v roce 1956. Od 1. 1. 1994
je škola příspěvkovou organizací města.
V současné době probíhá výuka ve dvou
objektech. Hlavní budova školy a pavilon
pro žáky 1.–9. ročníku se nachází v Datyňské ulici, odloučené pracoviště pro žáky
1. stupně v Horních Datyních. Výstavba
datyňské školy byla zahájena v roce 1873,
součástí ZŠ Datyňská se stala v roce 2002.
Všechny školní budovy jsou bezbariérové.
Aktuálně se ve Vratimově vyučuje 18
tříd ve 12 kmenových a 11 odborných
učebnách. Pracoviště v Horních Datyních
navštěvují tři třídy ve třech kmenových
učebnách. Škola nabízí žákům ranní i odpolední školní družinu. Pět oddělení je otevřeno ve Vratimově, dvě v Horních Datyních. Od roku 1959 má škola také krásný
pozemek v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Ten jsme získali od rodičů, zhodnotili
a rádi bychom ho využívali pro sportovně
vzdělávací pobyty žáků.
Tím nejdůležitějším na každé škole jsou
žáci. Kolik jich navštěvuje ZŠ Datyňskou
a jak početný pedagogický sbor zajišťuje
jejich vzdělávání?
Aktuálně navštěvuje školu 466 žáků,
263 v třídách prvního stupně, z toho 52
v Horních Datyních, a 203 v třídách druhého stupně. O chod instituce se stará 43
pedagogických a osm provozních zaměstnanců. Díky své atmosféře, příjemnému
prostředí a způsobu práce by se naše škola
dala nazvat školou rodinného typu. Výchovu a vzdělání žáků zajišťuje stabilizovaný
pedagogický sbor zkušených učitelů. Ve
škole pracují speciální pedagogové, asistenti pedagoga a školní asistenti, kteří pomáhají žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Škola poskytuje poradenské
služby ve školním poradenském pracovišti,
v němž působí výchovní poradci a metodik
prevence.
Vzdělávání probíhá podle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělání Tvořivá škola, platného od 31. 8. 2007.
Při výuce uplatňujeme moderní formy
a metody práce. Snažíme se žáky vybavit

Ředitelka ZŠ Datyňská Mgr. Darja Kuchařová.
Foto: ZŠ Datyňská

vědomostmi a dovednostmi, které budou
dobře uplatnitelné v životě, a prohlubujeme jejich sportovní a jazykové dovednosti.
Orientujeme se na všestranný rozvoj dětí,
vyhledávání a uplatnění talentů. Naši žáci
se pravidelně účastní různých sportovních
akcí, výtvarných či vědomostních soutěží
a olympiád. Nad rámec výuky je motivujeme nabídkou řady zájmových kroužků.
Věnovat se mohou keramice, angličtině,
španělštině, volejbalu, navštěvovat mohou
ekokroužek, hudební kroužek, výtvarný
kroužek nebo se aktivně připravovat na
přijímací zkoušky.
Jsme zapojeni do programu Ekoškola. Velký důraz klademe na výuku cizích
jazyků. Od 1. třídy se žáci učí angličtinu,
od 8. třídy jako druhý cizí jazyk němčinu. Prakticky využívají žáci své jazykové
a komunikační dovednosti při zahraničních
vzdělávacích a poznávacích výjezdech, exkurzích a pobytech v německy a anglicky
mluvících zemích. Probíhají také pravidelná mezinárodní setkání s partnerskou školou v Drogomyšli.
Svou výchovně vzdělávací činnost obohacujeme osobnostně sociálním rozvojem
žáků. Ve škole již několik let funguje žákovský parlament. V rámci výuky třídní
učitelé, výchovní poradci a školní metodik prevence věnují zvýšenou pozornost
prevenci rizikových projevů chování. Při
výchově klademe také důraz na dodržování pravidel slušného chování, úcty k lidem
a společenského vystupování.
Ke škole neodmyslitelně patří rodiče.
V čem vám pomáhá Klub rodičů a přátel
školy?
Datyňská škola má štěstí na prima rodiče, kteří se rádi zapojují do nejrůznějších
aktivit a akcí školy. Spolupráce s Klubem
rodičů a přátel školy (KRPŠ) je úzká a pří-

nosná. Několikrát do roka společně pořádáme akce pro žáky i veřejnost. KRPŠ také
přispívá žákům na lyžařské a sportovní
kurzy, jazykové exkurze, školy v přírodě, zimní olympiády, akce školní družiny
a další aktivity. Kromě KRPŠ škola spolupracuje také se Základní školou Masarykovo náměstí, s Mateřskou školou Vratimov,
s Domem dětí a mládeže – od nového roku
tedy Střediskem volného času, s hasiči, turisty a dalšími sdruženími a kluby ve Vratimově a Horních Datyních.
Všichni se snažíme, aby naše škola byla
místem, kde se děti budou cítit dobře.
Chceme, aby si kromě vědomostí odnesly
také krásné zážitky a dovednosti, které budou moci využít v praktickém životě.
Obraťme list. Škola funguje v režimu příspěvkové organizace obce. Jak se projevuje vaše spolupráce s městem?
Je pravdou, že naše škola v posledních
letech výrazně změnila tvář. Opakovaně
se přihlašujeme na různé výzvy a projekty,
abychom mohli čerpat peníze z EU na modernizaci informačních a komunikačních
technologií, vzdělávání pedagogů a další
aktivity. Škola je zateplená, má novou fasádu, střechu, proběhla spousta stavebních
úprav. Materiální a technické podmínky
jsou na velmi dobré úrovni. Máme k dispozici 12 kmenových učeben, pět moderně
vybavených odborných pracoven, jazykové učebny, další učebna se právě dokončuje. Máme renovovanou tělocvičnu, cvičnou
kuchyňku, dílny a multifunkční sál, pro tělesnou výchovu využíváme hřiště, stadion,
fotbalové hřiště, cyklostezku, v zimních
měsících kluziště, v létě koupaliště.
Díky dotacím můžeme postupně vybavovat učebny moderní technikou – počítači,
notebooky, interaktivními tabulemi s ozvučením, vizualizéry, které se osvědčily během distančního vzdělávání. Rozšířili jsme
také počet pracovních stanic v dílnách,
dílny byly modernizovány a vybaveny potřebným nářadím.
A vaše plány do budoucna? Jaké projekty
byste chtěli uskutečnit za přispění města?
Dalším plánovaným bodem zvýšení
komfortu vzdělávání na naší škole je připravovaná výstavba nové sportovní haly
s parkovištěm a oprava atletického areálu
včetně fotbalového hřiště. V Horních Datyních plánujeme výstavbu multifunkčního
hřiště naproti školy. Nová sportoviště budou sloužit nejen škole, ale také sportovním klubům a občanům.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

leden 2021

3

Vratimovské noviny

Náhradní výsadba za skácené dřeviny
Množí se dotazy občanů, proč město
Vratimov kácí dřeviny a žádné nové nevysazuje?
Odbor výstavby a životního prostředí
vede elektronicky pasport dřevin, který je
během roku průběžně aktualizován a na
základě fyzické kontroly je vyhodnocován stav stromů. V případě, že má dřevina
závažné funkční nebo zdravotní problémy
a není možnost jiné údržby či nápravy, například vhodného ořezu, je dřevina z bezpečnostních důvodů skácena, ale vždy následuje adekvátní náhradní výsadba.
Náhradní výsadba by ideálně měla být
provedena v blízkosti původního stanoviště skácené dřeviny, avšak z prostorových
důvodů a výskytu velkého množství sítí
technické infrastruktury a jejich ochran-

ných pásem jsou možnosti nové výsadby
omezené, proto se náhradní výsadba realizuje na místech vhodnějších. V posledních
letech město vysazovalo stromy podél ulic
Vratimovské a Datyňské, kde bylo vytvořeno stromořadí jabloně drobnoplodé
(Malus baccata Street parade). Celkem zde
bylo vysazeno přes 270 dřevin.
V loňském roce bylo vysazeno 10 bříz
bělokorých (Betula pendula) za skácené
stromy v roce 2019. Břízy byly vysazeny
podél účelové komunikace ulice Břízkové
(pozemek parc. č. 1539/1 v k.ú. Vratimov).
V následujících letech má město Vratimov
v plánu vytvořit podél této komunikace
stromořadí.
Mgr. Roman Baran, Ph.D.
odbor výstavby a životního prostředí

Nově vysazené břízy bělokoré u Břízkové ulice.

Foto: MěÚ

Nové ceny vodného
a stočného
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
(SmVaK) zavedla od Nového roku nové ceny vodného a stočného. Jak informovala ekonomická ředitelka společnosti Halina Studničková, za metr krychlový pitné vody (vodné) bude
SmVaK nově účtovat 43,52 Kč bez daně z přidané hodnoty
(DPH), včetně 10% DPH pak 47,87 Kč. Za metr krychlový odvedené vody (stočné) zaplatíme bez DPH 38,66 Kč, s 10% DPH
42,53 Kč.
„Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2021, popřípadě
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem,“ upřesnila Halina Studničková.
(red)

Kompostéry
pro občany
zdarma II
Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí informuje občany Vratimova a Horních Datyň o projektu
Kompostéry pro občany zdarma II.
Na začátku roku 2020 proběhla ve Vratimovských novinách anketa zájmu občanů o další kompostéry zdarma. Vzhledem
k tomu, že zájem o kompostéry byl veliký,
zapojilo se město Vratimov do dotačního
titulu Státního fondu životního prostředí
ČR na zakoupení 400 nových kompostérů,
které by byly zdarma rozdány občanům.
Na základě informací, že městu byly peněžní prostředky přiděleny, byla zahájena
příprava zadávacího řízení na zakoupení
kompostérů typu JRK 900 premium.
Předpokládaný termín předání kompostérů občanům je červenec nebo srpen
2021. Přesný termín a místo předání bude
upřesněno prostřednictvím Vratimovských novin.
Kompostér obdrží všichni zájemci, kteří
vyplnili dotazník v rámci ankety a předali
ho na Městský úřad ve Vratimově. Upozorňujeme, že 80 kompostérů není dosud
rezervováno, v případě zájmu o kompostér
zdarma proto kontaktujte Mgr. Romana
Barana, Ph.D., tel.: 595 705 926, e-mail:
baran@vratimov.cz.
Mgr. Roman Baran, Ph.D.
odbor výstavby a životního prostředí

Vítání občánků v roce 2021
Vážení rodiče, každoročně v lednovém čísle a v duchu dlouholeté tradice vám město Vratimov spolu s komisí pro občanské záležitosti nabízelo možnost slavnostního uvítání vašeho
děťátka mezi občany Vratimova a Horních Datyň.
Byť je nám to líto, za současné situace nejsme schopni předem naplánovat data konání této naší společné akce. Obracíme
se tedy na vás se žádostí o spolupráci.
V případě, že budete mít zájem účastnit se akce Vítání občánků, sdělte nám prosím tuto informaci nahlášením vašeho
děťátka na e-mail obstova.meu@vratimov.cz nebo na telefon
770 124 158.
V případě, že nám to epidemiologická situace dovolí, budeme
vás včas informovat o možnosti účasti na akci Vítání občánků.
Marie Obstová, matrikářka

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 13. ledna 2021.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, IČ 00297372. Místo vydání: Vratimov. Vychází měsíčně (mimo srpen).
Adresa redakce: Kulturní středisko Vratimov, Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov, telefon: 595 700 754, e-mail: redakce@ksvratimov.cz, příjem inzerce: info@ksvratimov.cz.
Vratimovské noviny najdete také na internetových stránkách www.vratimov.cz a www.ksvratimov.cz. Náklad: 3200 ks. Tisk: KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Čajkovského 1511,
738 01 Frýdek-Místek. Předseda redakční rady Bc. Táňa Slavíková, odpovědný redaktor Mgr. Bohuslav Krzyžanek, jazyková korektura Magdalena Kolková.
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Změny na autobusové lince 21
S rozvojem našeho města je spojen nárůst počtu obyvatel, a tudíž
i školáků. V druhé polovině roku 2020 jsme zaznamenali podněty
od žáků i rodičů o přeplněnosti spojů linky číslo 21 před začátkem
a po konci vyučování. Jsme rádi, že žáci využívají hromadnou dopravu, protože dopravní situace kolem našich školských zařízení
je hlavně ráno před zahájením vyučování místy kritická.
Po jednání s KODIS (Koordinátor Ostravského dopravního integrovaného systému) a DPO (Dopravní podnik Ostrava) došlo
k měření obsazenosti jednotlivých spojů a výsledek byl zapracován do jízdního řádu platného od 2. ledna 2021.
Nejdříve se věnujme změnám souvisejícím s dopravou školáků.
Od výše zmíněného data jsou přidány nové spoje linky č. 21, a to:
• Ze zastávky Vratimov, Horní Datyně v 07:29, směr Vratimov,
náměstí (07:38), kde bude ukončen.
• Ze zastávky Vratimov, náměstí v 13:45, směr Vratimov, Horní
Datyně (13:54).
Věříme, že dojde k rozprostření cestujících do více spojů a ty
pak nebudou přeplněny.
Zároveň dochází k časovému posunu či zrušení u těchto spojů:
• Zrušen je spoj vyjíždějící ve 03:14 ze zastávky ÚAN, směr Vratimov, Horní Datyně.

• Upraven je čas odjezdu u spoje ze zastávky Vratimov, náměstí
na 23:05 (z 23:08), směr Vratimov, Horní Datyně (23:13).
• Zrušen je spoj vyjíždějící v 23:14 ze zastávky ÚAN, směr Vratimov, Horní Datyně.
• Upraven je čas odjezdu u spoje ze zastávky Vratimov, Horní
Datyně na 00:58 (z 00:39), směr ÚAN (01:24).
• Upraven je čas odjezdu u spoje ze zastávky Vratimov, Horní
Datyně na 02:58 (z 02:39), směr ÚAN (03:24).
• Zrušen je spoj vyjíždějící ve 03:39 ze zastávky Vratimov, Horní
Datyně, směr ÚAN.
• Upraven je čas odjezdu u spoje ze zastávky Vratimov, Horní
Datyně na 04:17 (z 04:19), směr ÚAN (04:44).
• Upraven je čas odjezdu u spoje ze zastávky Vratimov, Horní
Datyně na 23:14 (z 23:39), navíc je spoj ukončen již na zastávce
Vratimov, náměstí, kde do Ostravy navazuje spoj linky č. 81.
Věříme, že úpravy jsou ku prospěchu cestujících.
Kompletní jízdní řád linky č. 21 naleznete na www.dpo.cz.
David Böhm
místostarosta

Z Regionu Slezská brána
Dobrovolný́ svazek obcí (DSO) Region Slezská
brána získal z Operačního programu Zaměstnanost
dotaci na projekt Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřeby měst a obcí
Regionu Slezská brána. Základními pořizovanými
výstupy této aktivity bude Strategický plán DSO
Region Slezská brána na období 2021–2025, Komunikační strategie Regionu Slezská brána a jeho
obcí pro období 2021–2025 a Komunitní plán rozvoje.
Obce a města Regionu Slezská brána měly možnost do projektu zařadit vypracování různých
pasportů, např. pasportů majetku města či obce,
veřejného osvětlení, hřbitovů, veřejné zeleně či
mobiliáře. Dále si v rámci projektu pořídí mobilní
rozhlas a modernizují obecní webové stránky.
Město Vratimov si v rámci projektu nechá vypracovat Pasport veřejného osvětlení a obecního mobiliáře, připojí se rovněž k mobilnímu rozhlasu.
Program rozvoje města Vratimova na období let
2020–2026 byl vedením města vypracován během
roku 2020 a schválen zastupitelstvem na 9. zasedání
dne 19. srpna 2020. K nahlédnutí je na webových
stránkách města na adrese https://www.vratimov.
cz/mesto/plan-rozvoje-mesta/. Město také loni aktualizovalo své webové stránky ve spolupráci s firmou Galileo Corporation.
Projekt DSO Region Slezská brána přinese nemalou úsporu finančních prostředků z městských
a obecních rozpočtů, neboť pořízení zmíněných
dokumentů bude hrazeno z dotačních fondů EU.
Doba realizace projektu je od 1. července 2020
do 30. června 2022.
David Böhm
místostarosta

Forma Tříkrálové sbírky 2021 bude možná jiná, její podstata však zůstane stejná. Tou je mezilidská vzájemnost, solidarita a pomoc potřebným. Již 21. ročník tradiční charitativní akce se uskuteční ve dnech od
1. do 24. ledna, a pokud nebude možné kvůli protiepidemickým opatřením osobní setkání s Třemi králi, můžou dárci podpořit záměry Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra příspěvkem na sbírkové konto číslo
66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 77708013.
Dar lze poslat také pomocí přiloženého QR kódu prostřednictvím mobilního bankovnictví.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 bude věnován na podporu následujících projektů Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra:
• mobilní hospic a ošetřovatelská služba sv. Kryštofa,
• šatník Charity Ostrava,
• vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie,
• obnova kuchyně v domově pro seniory sv. Václava,
• zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše,
• vybavení chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením,
• plynofikace a rekonstrukce kotelny.
Podrobnosti o sbírce lze najít na webu www.ostrava.charita.cz.
(red)
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Rozvoj města se nesmí zastavit
pokračování ze str. 1
Druhá významná stavba, která byla zahájena v loňském roce, je nová budova
koupaliště. Jakmile bude hotova, stane se
důstojným zázemím pro návštěvníky koupaliště a sportovce. Dále se nám pak povedlo vybudovat nové zázemí knihovny
v Horních Datyních, a to v objektu Datyňka. V ulici Strmé byla u dvou bloků domů
provedena rekonstrukce sídelní zeleně
včetně úpravy zpevněných ploch. Vybudovala se vodovodní přípojka pro datyňský urnový háj. Na ZŠ Datyňská je ve 4.
podlaží nová klimatizace, vyměněna byla
podlaha v tělocvičně a v Horních Datyních
byla provedena rekonstrukce nevyhovujících WC. Na ZŠ Masarykovo náměstí byla
dokončena přístavba šaten a instalována
zvedací plošina pro potřeby školní jídelny.
Základní umělecká škola má tři nové učebny. V mateřské škole proběhla rekonstrukce výtahu a oprava venkovního schodiště.
V Kulturním domě v Horních Datyních
byla provedela rekonstrukce plynové kotelny. To je jen v krátkosti výčet těch nejdůležitějších investic.
Spousta akcí se připravovala i projekčně. Například dostavba a rekonstrukce
chodníku podél Vratimovské ulice, oprava
chodníku ve Frýdecké ulici na úseku mezi
restaurací Nimrod a ulicí Adámkovou.
Projekčně se připravuje chodník v Datyňské ulici mezi ulicemi Karla Velčovského a K Hájence. Další projekční práce se
týkají opravy ulice Za Kolibou, chodníku
a místní komunikace Na Vyhlídce, části
ulic Okružní či U Mateřské školy.
Prostě i přes epidemiologickou situaci
se chod města nezastavil a já musím poděkovat všem pracovníkům našeho úřadu za
zvládnutí své činnosti i v těchto podmínkách.
David Böhm: V loňském roce jsme spolu s architekty z Projektstudia EUCZ vypracovali jednu z největších studií v našem
městě. Jedná se o studii řešení okolí Společenského domu, která zasahuje až do prostoru radnice a Radničního náměstí. Velmi
se také podařil rozjezd služby Senior taxi,
která je velmi využívána. V tomto projektu
budeme pokračovat i v dalších letech.
Další dva body se týkají sportu. Jsou
hotovy dvě studie pro výstavbu sportovní
haly vedle ZŠ Datyňská. Na nejbližším zasedání bude zastupitelstvo vybírat, kterou
studii budeme dále rozpracovávat. Také
pracujeme na přípravách opravy fotbalového hřiště a běžecké dráhy, kde bychom
chtěli být připraveni na vhodný dotační
titul, který nám umožní kompletní rekonstrukci.
Teď z té horší stranky. Zastavili jsme

prakticky všechny akce pro veřejnost. Koronavirová situace nás zasáhla těsně po
druhém ročníku znovuobnoveného Městského plesu. Potom se jakákoli setkání či
hromadné akce rušily. Připravovali jsme
rozšíření Městské poutě, která se nemohla
uskutečnit, byli jsme nuceni zrušit pravidelné Hovory s občany, setkání se seniory
či oblíbené Rozsvícení vánočního stromu.
Věřím, že tento rok se vše vrátí do starých
kolejí.
Připomeňme však i některé klady. Už
podruhé jsme získali dotaci na kompostéry, z níž bude možné letos nakoupit
a rozdat okolo 400 kompostérů pro naše
občany. Od loňského září jsme se potýkali s přeplněností spojů linky číslo 21 při
přepravě dětí do našich škol. Po jednáních
s Dopravním podnikem Ostrava jsme dosáhli přidání spojů před začátkem a po
ukončení vyučování. Spoje budou jezdit
mezi zastávkou Vratimov, náměstí a točnou v Horních Datyních.
Na svém prosincovém zasedání schválilo
zastupitelstvo rozpočet města na rok 2021.
Jde o zásadní dokument, který predikuje
hospodaření města v následném období
a specifikuje investiční a rozvojové cíle.
Můžete ve zkratce přiblížit jeho hlavní
body?
Martin Čech: Rozpočet pro rok 2021 se
sestavoval velmi těžce. Vzhledem k předpokládaným ztrátám v příjmech města
a zároveň při dokončování dvou finančně
náročných akcí teď stojíme před složitým
obdobím. Přesto pevně věřím, že se rozvoj
města nezastaví. V letošním roce by měla
být dokončena budova koupaliště. Během
roku máme v plánu opravit komunikace
U Březinek, Nad Točnou, Leopolda Fajkuse, U Jámy a Horní. Chěli bychom vybudovat veřejné osvětlení v ulici Karla Velčovského. Na městském úřadě plánujeme
přemístit podatelnu vedle pošty tak, aby se
zjednodušil přístup pro občany. Chceme
rekonstruovat elektroinstalaci v prostorách mateřské školy. Pokud získáme dotaci, vybudujeme hřiště u školy v Horních
Datyních. Akcí, projektů a příprav je mnoho, vše závisí na nastavených finančních
možnostech města. Zde budeme chytřejší
začátkem roku.
David Böhm: Tady je těžké cokoli
predikovat. Budeme se snažit nezastavit
rozvoj našeho města. Nápadů i připravovaných akcí je hodně, ale vše záleží na financích. U některých projektů čekáme na
vhodné dotační tituly.
Dovolte mi osobní otázku. Co vy osobně
považujete za svůj největší loňský úspěch
a co by vám udělalo radost, kdyby se povedlo v tomto roce?

Martin Čech: Ten největší úspěch asi
je, že je v podstatě dokončena celá kanalizace v Horních Datyních a že začaly
práce na výstavbě nové budovy koupaliště. Práce na obou stavbách jsou náročné
samy o sobě a nyní během epidemie o to
více. Přesto díky oběma zhotovitelským
firmám a kolegům z odboru investic nebyly přerušeny a obě akce mohly pokračovat.
Velkou radost mám z přemístění knihovny
v Horních Datyních, ale upřímně, spokojenější budu, až bude přemístěna i knihovna
vratimovská. Připraveni na to již jsme, jen
pro finanční náročnost celé akce čekáme
na vyhlášení dotačních titulů. Dobrý pocit
mám také z jednání ohledně plánovaného
podjezdu pod železniční tratí v Buničité
ulici. Veškeré připomínky z města jsou
brány vážně a do projektu se budou zapracovávat. Jedná se ale o velmi složitou stavbu, přípravy nejdou tak rychle, jak bychom
si přáli. Přesto věřím, že stavba by mohla
být zahájena někdy okolo roku 2024.
David Böhm: Na začátku roku to byl
vydařený druhý ročník Městského plesu,
kde výbornou práci odvedli zaměstnanci Kulturního střediska v čele s vedoucí Bc. Táňou Slavíkovou. Potom, jak již
bylo řečeno, kulturní a společenský život
prakticky ustal. Jsem rád, že se nám podařilo dokončit alespoň výtvarnou soutěž
pro naše děti a mládež na téma Vratimov
mýma očima. Akci zdárně zorganizovala Klára Pastorková ze Střediska volného
času. Navazující výstava dětských prací
ve Společenském domě byla velmi pěkná
a všechny dětské výtvory můžete vidět ve
Vratimovském kalendáři pro tento rok.
Ve spolupráci s Mgr. Radkem Nitkou,
RNDr. Ivanou Hranickou a Mgr. Romanem Baranem, Ph.D. jsme se ponořili do
problematiky odpadů. Polepy kontejnerů
s kontaktními údaji na městský úřad občané využívají k informování o problémech.
Na základě jejich podnětů již proběhlo pár
úprav. Vzhledem k připravovaným změnám u svozu komunálního odpadu bude
v této oblasti změn ještě podstatně víc.
Tradiční otázka na závěr. Co byste chtěli
přát občanům města do nového roku?
Martin Čech: Samozřejmě hodně zdraví, štěstí a velké pohody. Zvláště pak návrat do normálu, protože společná setkání,
akce i společenský život v našem městě
prostě moc chybí.
David Böhm: Bude to znít jako klišé,
ale hlavně zdraví. To je to hlavní a loni
jsme naplno poznali, že pokud je ohroženo
zdraví, tak je ohroženo vše. Ať se nám splní vše, co si pro rok 2021 přejeme.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko
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Hovoříme s velitelem jednotky SDH Vratimov Daliborem Vlčkem
a starostou sboru Vítězslavem Bujokem

Oslaví hasiči svoje výročí?
Nakousli jsme to už v minulých číslech.
Oporou při zvládání koronavirové krize
jsou pro orgány města dobrovolní hasiči. Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
(SDH) se podílejí zejména na dezinfekci
veřejných prostor, ale jsou připraveny zasáhnout i v dalších situacích. O podrobnostech jsme si povídali s velitelem jednotky
SDH Vratimov Ing. Daliborem Vlčkem,
informace o spolkové činnosti doplnil
starosta vratimovského sboru Vítězslav
Bujok.
Začněme od činnosti zásahové jednotky.
Můžete upřesnit, co všechno dobrovolní
hasiči pro město dělali a dělají?
Dalibor Vlček: Hasičská jednotka je
podle zákona zřizována městem zejména
k ochraně životů, zdraví a majetku občanů.
Od začátku loňského roku naše jednotka
zasahovala u 173 událostí, a to nejen na
území města, ale také mimo jeho katastr.
V souladu s všeobecným trendem převládaly zásahy technického charakteru, jako
řešení následků dopravních nehod, čerpání
vody, odstraňování padlých stromů, otevírání uzavřených prostor nebo likvidace
obtížného hmyzu. Výjezdy k požárům se
na celkovém počtu zásahů podílely méně
než 10 procenty.
Ani nám se samozřejmě nevyhnula činnost spojená s pandemií nemoci covid-19.
V rámci Vratimova jednotka zajišťovala
po dohodě s vedením města dvakrát týdně
desinfekci zastávek, dětských hřišť a veřejných prostor. Zároveň se podílela na
zajišťování dodávek ochranných pomůcek
a desinfekčních prostředků a jejich distribuci. Těm nejohroženějším, tedy seniorům, jsme je rozváželi do místa bydliště,
ostatním občanům jsme je vydávali v budově hasičské zbrojnice.
Máte k těmto činnostem a k plnění dalších
úkolů dostatek technického vybavení?
Dalibor Vlček: Vybavení jednotky technikou a technickými prostředky je v současné době kvalitní a na vysoké úrovni.
Samozřejmě jako vždy jsou oblasti, kde by
situace mohla být lepší, avšak díky vstřícnému postoji vedení města, které si uvědomuje, že zajištění bezpečnosti občanů je
jednou ze stěžejních úloh obce, se daří naše
vybavení neustále zkvalitňovat. Nemohu
nezmínit také rekonstrukci hasičské zbrojnice, která byla dokončena na začátku roku
2019. Jednotka tím získala odpovídající
zázemí jak pro své členy, tak pro techniku

Zleva Dalibor Vlček a Vítězslav Bujok při slavnostním otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice
1. 6. 2019.
Foto: SDH Vratimov

a vybavení. To vše stojí nemalé finanční
prostředky. Ovšem s ohledem na prioritu
zajištění bezpečnosti ve městě, obzvlášť
v dnešní složité situaci, to jistě nejsou prostředky investované zbytečně.
Asi se shodneme, že základem úspěšné
činnosti jednotky SDH není technika, ale
lidé. Jak je to u vás s počty jejich členů?
Hledáte nové hasiče?
Dalibor Vlček: Bez nadsázky lze říci, že
lidé jsou to základní a nejdůležitější. Bez
nich by sebelepší technika nebyla nic platná. V podstatě je v současné době snazší
zajistit techniku než sehnat dostatek lidí
pro práci v jednotce. Aktuálně jednotku
tvoří 28 členů. Může se to zdát jako poměrně vysoké číslo, když si však uvědomíme, že každý z těchto hasičů má ještě své
občanské zaměstnání a další povinnosti, je
zřejmé, že to nejde dělat bez obrovské dávky obětování a pochopení ze strany rodin
a přátel.
Uvědomme si, že jednotka musí zajistit
nepřetržitě výjezd čtyřčlenného družstva
do pěti minut od vyhlášení poplachu. Činnost jednotky navíc netvoří jen zásahy.
Jedná se také o zajištění servisu a údržby
techniky, budovy hasičské zbrojnice, výcvik a školení jednotky a účast členů na
dalších aktivitách, které vedou ke zvyšování odborné úrovně a v neposlední řadě
i fyzické kondice hasičů. Ve výsledku zjišťujeme, že mnozí členové věnují činnosti
v jednotce významnou část svého volného
času.
Z tohoto pohledu se pak jeví počet členů

jednotky jako relativně nízký, takže ano,
neustále hledáme nové hasiče a rádi zájemce o práci v jednotce přivítáme.
Co musí člověk udělat pro to, aby se stal
dobrovolným hasičem, a jaké k tomu musí
mít předpoklady?
Vítězslav Bujok: Z pohledu sboru jakožto spolku se dobrovolným hasičem může
stát takřka každý, kdo má zájem o kolektivní činnost a je v této oblasti aktivní. Bez
aktivního přístupu členů bych si nedokázal
představit pořádání plesu, ROCKFestu,
brigád nebo závodů pro mladé hasiče.
Dalibor Vlček: Členem jednotky SDH
může být kdokoliv od 18 let, pokud splní
zdravotní a fyzická kritéria daná předpisy.
Dalším požadavkem je nutnost úspěšného
absolvování základní odborné přípravy.
To jsou však jen základní požadavky. Tím
nejdůležitějším je chuť a odhodlání pro
práci v jednotce, a to nejen pro jednotku
samotnou, ale zejména pro občany, neboť
to je základním posláním a úkolem hasičů.
A znovu opakuji, pokud někoho práce
v jednotce láká a chtěl by si ji vyzkoušet,
budeme rádi, pokud rozšíří naše řady.
Významnou součástí dobrovolných hasičských sborů je spolková činnost a práce
s mládeží. Jak se dařilo vašemu sboru
v této oblasti?
Vítězslav Bujok: Rok 2020 obecně
znamenal útlum ve společenské a kulturní
oblasti. Dalo by se říci, že jsme kulturní
život začali a skončili plesovou sezónou.
Pokračování na vedlejší straně
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Oslaví hasiči svoje výročí?
pokračování ze str. 6
S příchodem koronavirové pandemie a zavedením vládních opatření se v tradičním
hasičském měsíci květnu, kdy slavíme
svátek našeho patrona sv. Floriána, neuskutečnily žádné běžné akce. Neproběhl
ani zářijový ROCKFest. Jediné, co se
nám podařilo uspořádat, byl závod mladých hasičů první sobotu v říjnu. Bylo to
pro nás velmi náročné, desinfekce, kde to
jen šlo, respirátory, přesně dané startovní
časy družstev, aby se jednotlivé kolektivy

nepotkávaly. Vše se ale nakonec zvládlo
a všechno dopadlo dobře.
Otevíráme nový rok 2021. Co byste si přáli
jako velitel jednotky a starosta SDH Vratimov do nového roku a co by vám udělalo
největší radost?
Dalibor Vlček: Z mého pohledu je důležité, aby se současná situace co nejrychleji uklidnila a aby se naše činnost vrátila
pokud možno do normálních kolejí. Stejně
jako ostatním lidem v běžném životě i nám
v jednotce současná situace značně kom-

plikuje práci. Měl bych opravdu velkou
radost, kdyby nám vývoj situace umožnil
setkat se s našimi příznivci na tradičních
akcích spojených s hasičkou jednotkou.
Vítězslav Bujok: Rok 2021 je pro náš
sbor významný, protože si budeme připomínat 110 let od jeho založení. Lze si jen
přát, aby se vývoj situace zlepšil natolik,
abychom byli opět schopni setkat se v plném počtu a důstojně oslavit toto výročí
soukromými i veřejnými akcemi.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

Projekt Bejvávalo aneb „Domeček“ pro seniory
V rámci projektu Bejvávalo realizovaného loni Domem dětí a mládeže (od Nového roku Středisko volného času) se senioři
dostali na řadu zajímavých míst. O výjezd
autobusem na Lysou horu byl tak velký
zájem, že musely být uspořádány výjezdy
dva. A tak se za krásného počasí mohli
všichni kochat výhledem do okolí a díky
výkladu paní Lenky Havrdové se dozvěděli spoustu zajímavého. Protože to byl zájezd pro dříve narozené a většina účastníků
byla na Lysé hoře v minulém století, byli
jsme plni očekávání. Vzpomínali jsme na
Šantán, základy vyhořelé Bezručovy chaty, Plesnivku, oplocenou meteorologickou
stanici a majestátný TV vysílač, který je
viditelnou dominantou už z dálky. Něco
zůstalo jako zastara, vyrostla znovu Bezručova chata a megalomanská chata Emila
Zátopka – Maraton. Co nám však určitě
chybělo, byl obzvláště v zimě romantický
Šantán. Už méně nám chyběla Plesnivka,
ta měla sice do romantiky daleko, ale pro
žíznivé a hladové turisty měla také své nezaměnitelné kouzlo.
Lenka sice měla snahu zajistit exkurzi
do chat, stanice a vysílače, ale marně.
Takže sice novodobý komfort, ale ochota
minimální. Vzali jsme s povděkem krásnou vyhlídkou z terasy Bezručovy chaty,
malým občerstvením a hurá zpátky domů.
Nejvyšší vrchol Beskyd je důstojně připra-

… a při výletu na Svatý Hostýn.

Vratimovští senioři u obelisku na Lysé hoře…

ven na tisíce návštěvníků a stát se rájem
turistů, ale pod jejich náporem ztratí své
původní kouzlo. Jo, jo, bývávalo…
Cílem dalšího zájezdu byl Radhošť –
procházka naučnou stezkou Valaška, výhled do okolí. Pustevny jako celek se od
dob našich školních výletů příliš nezměnily. Požárem zničený Libušín je obnovený
ve své původní kráse. A jaké bylo pro nás
překvapení, kdy díky vedení „Domečku“
jsme měli možnost jako jedni z mála si
celý objekt prohlédnout ještě před oficiálním otevřením.
Ani zájezd na Svatý Hostýn nezklamal.
Muzeum, křížová cesta, bazilika – to byla
místa, která určitě všechny zaujala. Velkým překvapením pro nás bylo, jak zapadá do celého komplexu větrná elektrárna!
Ta tady určitě dříve nebyla. Vzhledem
k tomu, že je to poutní místo, všichni si ho
pamatujeme ve stejné podobě.

Foto: SVČ Vratimov

A potom… kvůli vyhlášení nouzového
stavu byly všechny hromadné akce zrušeny, činnost „Domečku“ byla pozastavena,
takže další plánované zájezdy se neuskutečnily. Tak snad letos.
Pro nás seniory byly tyto zájezdy obrovským přínosem, vytrhly nás z každodenní
jednotvárné rutiny, navázali jsme nová
přátelství, stará obnovili.
Za finanční podporu děkujeme Moravskoslezskému kraji a městu Vratimov.
Díky nim si společné výlety mohli užít
všichni zájemci. Vřelý dík a uznání patří
všem, kdo se na přípravě a realizaci všech
akcí podíleli, zejména ředitelce DDM
Hance Nevrlé a Lence Havrdové, která
měla vždy připraveno průvodní slovo a zajímavou formou nám přiblížila všechna
místa, která jsme mohli navštívit.
Vlasta Filipová, Danka Kožušníková,
Jiřina Šuláková, Magdaléna Kolková
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Senior taxi – roční ohlédnutí
Vážení spoluobčané, jak jste se již v minulých číslech Vratimovských novin mohli dočíst, od 1. ledna 2020 město Vratimov pro své
seniory nad 70 let věku a pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, bez ohledu na věk, zajišťuje službu Senior taxi. Pro zajímavost uvádíme
pár statistických údajů:
• do prosince 2020 si o průkaz pro službu Senior taxi zažádalo 206 občanů,
• mezi nejčastěji navštěvovaná místa patří: Městská nemocnice Ostrava, Poliklinika Liberty Ostrava, Vítkovická nemocnice
a Fakultní nemocnice Ostrava,
• věkový průměr žadatelů je 76 let.
Jsme velice rádi, že služba Senior taxi Vratimov plní svůj účel a je našimi občany plně využívána.
Bližší informace k poskytování této služby obdržíte na telefonních číslech:
595 705 923, 776 548 165 – Bc. Jitka Langrová, 595 705 924, 770 136 122 – Bc. Alice Miková.
Bc. Alice Miková, sociální pracovnice
odbor sociálně-správní

TJ Horní Datyně děkuje za spolupráci a podporu
činnosti naší tělovýchovné jednoty v uplynulém roce.
Přejeme všem členům a příznivcům hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do nového roku.

Svaz tělesně postižených
pokračuje dál
Covid-19
přerušil
také
naplánovanou
činnost Svazu tělesně
postižených ve Vratimově. Z důvodu ochrany zdraví členů jsme,
i když neradi, zrušili
připravovanou i náhodnou činnost. Věřím, že
příští rok k nám bude
příznivější, vše se vrátí
do normálu a my zase
budeme společně prožívat volný čas. K tomu
přeji všem pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti a těším
se na společné setkání v roce 2021.
Za výbor STP Vratimov
předsedkyně Dája Slívová

Za výbor TJ Zdeňka Zemanová
předsedkyně TJ Horní Datyně

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní Datyně přeje všem hlavně
zdraví, pohodu a štěstí v roce 2021.
Děkujeme za projevenou přízeň a podporu.
Za ZO ČZS předsedkyně
Vladimíra Červová

Vratimovský kalendář
na rok 2021
v prodeji v pokladně Kulturního střediska
Cena

60 Kč

leden 2021
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Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Zaktualizovaný informační leták Senior taxi Vratimov
o rozšířená nástupní a výstupní místa přepravy

Tel. 720 735 331
POUZE PRO OBJEDNÁVKY

Město Vratimov zajišťuje od 1. ledna 2020 pro vratimovské seniory nad 70 let věku a pro držitele průkazu ZTP,
ZTP/P, bez ohledu na věk, novou službu pro snadnější přepravu.
Služba je provozována na území města Vratimova a Horních Datyň pro osoby s trvalým bydlištěm na území
města a pro jejich doprovod za účelem vyřizování záležitostí na těchto místech:
 Kdekoli na katastru města Vratimova a Horních Datyň Nemocnice Frýdek-Místek, Elišky Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Poliklinika Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek Okresní
soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, Frýdek-Místek Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 898/20a, Ostrava-Moravská Ostrava  Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba  Vítkovická nemocnice, Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice  Poliklinika Modrý
pavilon, Chittussiho 9, Ostrava-Slezská Ostrava Diagnostické centrum Ostrava, Sokolská tř. 49,
Ostrava-Moravská Ostrava Hornická poliklinika, Sokolská tř. 2587/81, Ostrava-Moravská Ostrava
 Poliklinika Liberty Ostrava, Vratimovská 744/115, Ostrava-Kunčice  Poliklinika Hrabůvka, Dr.
Martínka 7, Ostrava-Hrabůvka Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava-Moravská
Ostrava Magistrát města Ostravy, 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava Magistrát města
Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava-Moravská Ostrava Úřad práce, 30. dubna 3130/2d, Ostrava-Moravská Ostrava Okresní správa sociálního zabezpečení, Zelená 3158/34a, Ostrava-Moravská Ostrava Finanční úřad Ostrava, Jurečkova 940/2, Ostrava-Moravská Ostrava Ústřední hřbitov Slezská
Ostrava, Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava Hřbitov Kunčičky, Vratimovská, Ostrava-Kunčičky
Hřbitov Vítkovice, Závodní, Ostrava-Vítkovice Ozdravné centrum Ještěrka, Za Ještěrkou 629/1, Ostrava-Bartovice Lexum Ostrava, Masná 3a Tyfloservis Ostrava, Prokešovo náměstí 634/5 Poliklinika Kostelní, Kostelní 96/23, Ostrava Pedicor, Horní 266/73, Ostrava-Dubina Ostrava hlavní
nádraží, Nádražní 164/215  Ostrava nádraží Svinov, Peterkova 79/5, Ostrava-Svinov  Poliklinika
Kostelní, Kostelní 23, Moravská Ostrava

Přepravovat lze pouze osobu vlastnící platný průkaz Senior taxi Vratimov. Toto neplatí pro doprovod, který
je zdarma. O službu lze požádat na sociálně-správním odboru města Vratimova, Frýdecká 853/57, Vratimov
v tyto úřední hodiny:

Pondělí

8.00–11.30 12.30–17.00

Středa

8.00–11.30 12.30–17.00

nebo v jiný den po předchozí
telefonické domluvě
na tel. 595 705 923, 595 705 924.

Postup objednávání přepravy:
1. připravit si číslo průkazu Senior taxi
2. připravit si cílovou adresu
3. zavolat na tel. číslo 720 735 331
minimálně 2 pracovní dny před dnem
požadované přepravy v době od 6 do 16 hodin
a oznámit, že se jedná o Senior taxi.

Počet jízd za měsíc: 8. Cestou se rozumí jízda v jednom směru. Cesta zpět se počítá za druhou jízdu.
Cena: 20 Kč (Vratimov a Horní Datyně); 40 Kč (ostatní místa uvedená v tabulce), doprovod 1 osoba – zdarma.
Více informací na www.vratimov.cz a na tel. číslech: 595 705 923, 595 705 924.
Bc. Alice Miková, sociální pracovnice
odbor sociálně-správní
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Akce Střediska volného času Vratimov
Karneval
V neděli 10. ledna od 15:30 hodin v sále SVČ Vratimov začíná Karneval pro nejmenší děti ve věku 2–6 let. Předprodej vstupenek od 4. do 8. ledna nebo do zaplnění sálu v recepci SVČ
Vratimov. Rezervace míst u stolu je pouze pro dospělé.
V den konání akce se již vstupenky prodávat nebudou.
Bližší informace: Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
Dobrovolnictví v Evropě
Ve čtvrtek 14. ledna vás SVČ Vratimov zve na komunitně
osvětové setkání na téma Dobrovolnictví, a to konkrétně v rámci
projektu Evropské unie. Lenka Havrdová nás seznámí s možnostmi, které evropské programy nabízejí a účastnice projektu Dobrovolnictví Barbora Vrátná nám přednese, jak to na takovém zahraničním projektu chodí. Akce je určena široké veřejnosti, koná
se od 16 do 18 hodin a vstup je zdarma. Akce je součástí projektu
Šablony II. pro DDM Vratimov a je spolufinancována EU.
Bližší informace: Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
Taškománie
Protože se v poslední době plátěné tašky těší velké oblibě,
rozhodli jsme se pro vás v sobotu 16. ledna připravit výtvarný
workshop, na kterém si společně ozdobíme tašky, a to hned třemi výtvarnými technikami.
Bližší informace: Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
Pečení kváskového chleba
V sobotu 16. ledna připravuje SVČ pro dospěláky akci Pečení
kváskového chleba. Cílem aktivity je naučit se upéct si doma jen
z vody a mouky a bez jakýchkoli přídavných látek pravý kváskový chleba. Součástí bude ukázka všech fází přípravy chleba,
od aktivace kvásku přes jeho přikrmení, přípravu těsta, kynutí
i pečení v klasické troubě. Dozvíte se, proč je kváskový chleba

Příměstské tábory
Středisko volného času (SVČ) Vratimov
získalo dotaci pro projekt s názvem Příměstské tábory v DDM Vratimov. Dotace
je poskytována z Operačního programu
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU.
Smyslem projektu je nabídnout osobám pečujícím o děti ve věku od 5 do 15
let možnost umístit je v době školních
prázdnin na příměstské tábory a tímto
způsobem zajistit péči o děti v době běžné denní pracovní doby. Projekt se dotkne
příměstských táborů konaných do 30. 5.
2022. Peníze z dotace využije SVČ Vratimov zejména k pokrytí personálních nákladů spojených s péčí o děti a na pořízení
nového vybavení pro příměstské tábory či
prodloužení provozní doby příměstských
táborů od 7 do 17 hodin. Z dotace je hrazena výrazná část nákladů, které by jinak
byly zahrnuty v ceně tábora a platili by je
rodiče. Podmínkou pro čerpání dotace je
však plnění administrativních povinností,

vhodnější než ten z droždí, a domů si odnesete kvásek, ze kterého okamžitě můžete začít sami péct.
Co se naučíte?
• Že kváskové pečení je velmi snadné – žádné úmorné hnětení
a ladění těsta.
• Upéct domácí celožitný a pšenično-žitný kváskový chleba (3×
prokvašený).
• Upéct kváskové sladké snídaňové pečivo.
• Jednoduché pečení v troubě.
• Připravit si zdravou pomazánku k chlebu.
Akce je součástí projektu Šablony II. pro Dům dětí a mládeže
Vratimov a je spolufinancována Evropskou unií.
Bližší informace: Marcela Macurová, tel.: 739 201 077,
m.macurova@ddmvratimov.cz.

Hra světel, planetárium, Bludičky
V neděli 24. ledna se nám opět spojí dvě tradiční akce, a to
Hra světel a Bludičky. Připravena je spousta úkolů a světelných
stanovišť a jako bonus planetárium přímo v sále SVČ.
Bližší informace: Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
Staň se DJ!
V neděli 24. ledna čeká na všechny zájemce jedinečný
workshop ve spojení DJingu a Bboyingu, o který se postará dvojice DJ Kika a bboy Tas. Naučte se hrát na gramce jako profi
DJ a využít hudebního podkladu ve formě tanečního stylu break
dance, který v roce 2024 bude na olympijských hrách ve Francii.
Bližší informace: Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
SVČ Vratimov

jako je například shromažďování statistiky
o rodičích, kteří příměstské tábory využívají. Další podmínkou je uzavření smlouvy
s rodiči na účast dítěte na táboře a doložení
vazby rodičů na trh práce. Tato smlouva se
uzavírá při přihlášení na první příměstský
tábor a platí celý školní rok.
Více informací naleznete v nabídce
u jednotlivých příměstských táborů: http://
www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy.

Pololetky
„Domeček“ již tradičně pořádá v rámci
pololetních prázdnin akci Pololetky, pro
všechny děti, které se nechtějí doma nudit.
Tentokrát se jedná o kreativně nebo sportovně zaměřený jednodenní příměstský tábor. Děti mohou přicházet v době od 7 do
8 hodin. V 8 hodin začíná řízený program

v podobě návštěvy HopJump centra, odpoledne pak bude patřit buďto sportovním
aktivitám nebo kreativnímu tvoření. Řízený program končí v 15:30. Dle zaměření
přihlaste své dítě na Sportovní pololetky
nebo Kreativní pololetky.
Bližší in003+formace: Sportovní pololetky v.pacikova@svcvratimov.cz, Kreativní
pololetky k.pastorkova@svcvratimov.cz.
Jarňáky – příměstský tábor
V termínu jarních prázdnin 15.–19.
února připravujeme pro děti ve věku od
7 do 10 let příměstský tábor plný aktivit,
soutěží a her.
Více informací naleznete v nabídce
u jednotlivých příměstských táborů: http://
www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy.
Letní dětské tábory 2021
Nabídka letních dětských táborů na rok
2021 bude zveřejněna 11. ledna na webových stránkách SVČ Vratimov.
SVČ Vratimov

leden 2021
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Městská knihovna Vratimov

Rok 2020 byl neobyčejný a zcela odlišný od let předchozích. Zažívali jsme
nové situace v rámci covidových opatření
a také jsme byli nuceni dvakrát knihovnu
na delší dobu uzavřít. Věříme, že nový rok
bude v mnohém veselejší a optimističtější.
Sedmý ročník čtenářské soutěže Lovci
perel se uskutečnil za účasti 24 dětských
čtenářů. Všem gratulujeme! Za naspořené
moriony si mohli v bazárku nakoupit ve
dnech od 1. do 22. prosince 2020.
Osmý ročník této soutěže začne 4. ledna
2021.
Na leden připravujeme:
V rámci projektu Bookstart – S knížkou
do života zveme v pátek 22. ledna v 10
hodin do knihovny rodiče (prarodiče)
s dětmi do 3 let na společné hraní, čtení
a povídání nazvané U nás na dvorečku.
Vstup zdarma.

Místní knihovna
Horní Datyně
Cesta z Datyňky do Datyňky
Knihovna v Horních Datyních je přestěhovaná. Půjčovat se začalo v pondělí
7. prosince 2020.
Dovolte mi krátké ohlédnutí do historie.
V roce 1992 byla knihovna z Datyňky přestěhovaná do bývalé klubovny pionýrů,
kde se začalo půjčovat 1. 6. 1992. Jelikož
se v této místnosti v roce 1996 objevila
plíseň, byla knihovna po různých jednáních přestěhovaná 24. 8. 1998 do mateř-

ské školy. Pro knihovnu upravené prostory nám tu sloužily do roku 2007, kdy
se opět musely vrátit mateřské škole. Pro
knihovnu se začaly hledat náhradní prostory. Jediné, které byly k dispozici, byly
v suterénu mateřské školy po uvolněných
skladištních místnostech školní jídelny.
Knihovní fond jsme museli redukovat
a zcela zrušit besedy připravované pro
školku a školu. Nejhorší bylo to, že se zde
netopilo. Děkujeme Janě Vijačkové, že
zde přesto půjčovala. Naštěstí v roce 2012
proběhla výměna oken a v knihovně bylo
nainstalováno topení. Snažili jsme se také
vše zkulturnit, knihovna byla vybavena
novými regály, dětská oddělení dovybavena sedacími vaky, hracím kobercem,
hrabadly. V chodbičce připravoval Vladimír Kuchař výstavy z historie Horních
Datyň, které byly vždy velmi zajímavé.
V roce 2017 jsme uvítali informaci, že
se po poště v Datyňce uvolní prostory
a knihovna by se mohla umístit do nich.
Návrh na vzhled interiéru zpracovaný firmou Chválek ateliér a architektkou Ing.
Barborou Hanzlíkovou nám velmi vyhovoval. Vše se začalo realizovat v loňském
roce a je za tím kus náročné práce. Děkujeme starostovi Bc. Martinu Čechovi, místostarostovi Bc. Davidu Böhmovi a Bc.
Danielu Filipovi. Největší poděkování patří Bc. Beátě Petrové, která se na závěrečné podobě nové knihovny velmi podílela.
A neměla to s námi jednoduché.
Co uživatelům knihovnických služeb
v nových prostorách nabízíme:
• všechny dostupné dokumenty si můžete

přijít vypůjčit také v pátek od 9 do 12
hodin
• vracet je můžete i mimo půjčovní dny
do biblioschránky, kterou naleznete za
budovou
• kromě knih, společenských her a audioknih si můžete vypůjčit pro děti také
knihy s albi tužkou a tematické kufříky
• mládeži nabízíme možnost seznámit se
s herní konzolí PS4 a zahrát si hry
• přístup na internet je zdarma
• knihy si můžete rezervovat prostřednictvím on-line katalogu, který naleznete na webové stránce knihovny www.
knihovna.datyne.cz, a to kdykoliv
• výpůjčky si můžete sami prodloužit
přes své čtenářské konto, které opět naleznete na webové stránce
• novinky a aktuální informace se dovíte
díky facebooku.
Nová adresa knihovny: Místní knihovna
Horní Datyně, Vratimovská 40, 739 33
Horní Datyně.
Půjčovní doba: pondělí 14–17 hodin, pátek 9–12 hodin.
Na leden připravujeme:
V rámci projektu Bookstart – S knížkou
do života zveme v úterý 19. ledna v 10 hodin do knihovny rodiče (prarodiče) s dětmi do 3 let na společné hraní, čtení a povídání nazvané U nás na dvorečku. Vstup
zdarma.
Vážení čtenáři, přejeme vám krásný
a úspěšný nový rok 2021.
Ředitelka Městské knihovny Vratimov
Mgr. Hana Pščolková a kolektiv pracovnic

Slavnostní otevření nových prostor knihovny
v Horních Datyních se uskutečnilo 4. prosince
2020.
Foto: Městská knihovna Vratimov
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Mateřská škola v době koronaviru
Od začátku školního roku se režim
v Mateřské škole Vratimov nijak výrazně
neměnil. Podle nařízení vlády bylo nutné
dodržovat zvýšená hygienická opatření,
avšak způsob vzdělávání dětí se nijak nelišil. Výhodou pro pedagogy a děti bylo,
že jsme osvobozeni od nošení roušek. Snažili jsme se dodržovat takový režim, aby
se děti z jednotlivých budov nesetkávaly
v kroužcích, a to ani v době prázdninového provozu. Děti, které nedocházely do
MŠ delší dobu a rodiče projevili zájem, se
vzdělávaly distančním způsobem. Také
jsme upustili od pořádání akcí, od října
byla zrušena všechna divadelní představení. Po celou dobu jsme nedostali zprávu, že
by některé dítě bylo pozitivní na covid-19.
Provozní zaměstnanci se zodpovědně
starali o hladký chod MŠ a za dodržování
zvýšených hygienických opatření jim patří
velké poděkování.
Mnohem náročnější a složitější však
byla situace ve školní jídelně, jejíž provoz
rovněž zajišťujeme. Byla nutná součinnost
s vedením obou základních škol, musel být
určen přesný harmonogram výdeje obědů
pro žáky jednotlivých tříd, musela být dodržována stále se měnící opatření. Velké
poděkování patří pracovníkům školní jídelny pod vedením Bc. Lucie Pokludové
za jejich zodpovědnost a nasazení při výdeji stravy v náročných pracovních podmínkách, a to jak žákům v prezenčním studiu, tak na distančním vzdělávání.

Vratimovští předškoláci při relaxačním cvičení.

Foto: MŠ Vratimov

Chtěla bych popřát nám všem, jak pracovníkům mateřské školy, školní jídelny,
tak dětem i občanům města Vratimova,
abychom se v roce 2021 nemuseli zabývat
zvýšenými nároky na hygienická opatření,
které nás zatěžují a jsou nám nepříjemné,
abychom mohli odložit roušky, abychom
se mohli běžně setkávat se svými přáteli

a známými, navštěvovat divadla, koncerty
a jiné události, které nám působí radost.
Závěrem přeji všem zdraví a ještě jednou
zdraví, které je v této zvláštní době pro
všechny lidi na světě nejdůležitější.
Lenka Siváková
ředitelka MŠ Vratimov

Nejpilnější třída z okresu v učení slovíček
Základní škola Datyňská 690
je vítězem okresního kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žáci třídy 5. A angličtina
získali prvenství v procvičování slovíček v okrese Ostrava-město a postupují do krajského
kola.
V pondělí 9. listopadu se žáci
školy zapojili do celorepublikového klání v učení cizích jazyků
s názvem Podzimní WocaBee
šampionát. Ve druhém ročníku
soutěže v procvičování slovíček mezi sebou soupeří žáci od
základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale i na
Slovensku. Šampionát probíhá
v aplikaci na učení cizích slovíček WocaBee, která funguje
online, takže žákům nebrání
v soutěžení ani distanční forma
výuky. Celkem je do soutěže za- Zleva Kristýna Sedláčková, Melinda Chmělarská a Marián Mácha s dipojeno zhruba 45 tisíc žáků.
plomy za skvělé výsledky v soutěží WocaBee.
Foto: ZŠ Datyňská

V našem okrese se stali v prvním kole soutěže nejusilovnejšími
žáky v procvičování slovíček žáci
třídy 5. A angličtina učitelky Naděždy Mackové. Během prvního
týdne šampionátu zaznamenali
v aplikaci skvělý výsledek. Jejich
průměrný denní počet bodů (tzv.
WocaPoints) na žáka dosáhl až
1473! Stali se tak okresními WocaBee šampiony a postoupili do
krajského kola, které proběhlo od
17. do 20. listopadu 2020. O velký
úspěch se přičinili zejména Kristýna Sedláčková, Melinda Chmělarská a Marián Mácha.
V krajském kole se naše třída
umístila na krásném druhém místě.
Podrobné informace o soutěži
lze najít na stránkách www.wocabee.app/soutez.
Naděžda Macková
ZŠ Datyňská
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Klub malých čtenářů ze třetí třídy
Chtěla bych se s vámi podělit o úspěchy a pokroky žáků třetí třídy ze ZŠ Masarykovo náměstí. V loňském školním
roce jsme v září zahájili činnost klubu
pro děti ze školní družiny, které se chtěly
zdokonalit ve čtení a kterým se aktivně
strávený čas nestal jen další vyučovací
povinností. Škola se zapojila do projektu
probíhajícího pod záštitou Evropské unie
a získala na tento smysluplný kroužek finanční prostředky.
Žáci se potkávali každý čtvrtek od 13
hodin a jejich snažení trvalo vždy hodinu
a půl. V prvním pololetí školního roku
2019/2020 jsme se sešli šestnáctkrát.
Druhé pololetí přineslo kromě dalších aktivit i období, kdy se školy musely kvůli
koronavirové nákaze uzavřít a naše činnost byla přerušena.
V průběhu minulého roku se děti věnovaly čtení dostupných knih ze školní
knihovny i učebnicím z kabinetu školy.
Mezi vybranou literaturu patřily tituly
jako Tygr dělá uáááá, Malý čtenář, bajky, encyklopedie, básně, kniha Kam pluješ Gastone, čítanka, Myslím – tedy jsem
nebo Naše svátky.
Schůzky byly prokládány hrami, prací
na interaktivní tabuli nebo školních tabletech, malováním, kreslením, rozhovory,
tvorbou pracovních listů jako záznamů
k četbě. Použili jsme výukové sešity jako
Školák Pepa, Vánoce a advent, pracovní
listy k čítance, Učíme se spolu a další.
Společně jsme si vytvořili záznamové
portfolio a začali si vést Čtenářský deník.

Členové čtenářského kroužku třeťáků ze ZŠ Masarykovo náměstí.

Nový školní rok začal a my jsme stihli
přečíst knihu Z deníku kocoura Modroočka. Navštívili jsme městskou knihovnu.
Pandemie znovu zaútočila v plné síle.
Škola se pro žáky opět uzavřela. Tentokrát jsme ale již byli připraveni lépe
a prostřednictvím monitoru PC jsme se
mohli v aplikaci Teams setkávat i nadále v on-line prostředí. Během schůzek se

Čtenářské deníčky svědčí o tom, že děti knihy opravdu baví.

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

nám podařilo přečíst knihu Skřítek Nils
od Astrid Lindgrenové. Děti se naučily
pracovat s klávesnicí počítače a postupně
zvládly vypracovávat zadání k jednotlivým kapitolám knihy v digitální podobě.
Teamsy se staly velkým pomocníkem.
Mohli jsme rozebírat obsahy kapitol, vyluštit třeba křížovku, přepsat část textu,
odpovědět na otázky, formulovat odpovědi.
Děti byly neuvěřitelně šikovné a při
práci s mikrofony se dokázaly soustředit,
sledovat, navazovat při hlasitém čtení.
Mohly srovnávat své výkony a posuzovat
dovednosti. Slyšely se navzájem, modelovaly hlas, učily se správně intonovat.
Za jejich zodpovědný přístup a maximální snahu i pomoc rodičů velmi děkuji
všem dvanácti členům týmu.
Činnost klubu jsme zakončili začátkem
prosince. Děti se mohly pochlubit svými
deníky, které se jim krásně zaplňují. Převzaly si certifikáty malých čtenářů a díky
Klubu rodičů a přátel školy jim mohly být
zakoupeny komiksové knihy jako odměna za jejich úsilí a pilnou práci v dalších
šestnácti lekcích.
Přeji všem svým svěřencům, aby jim
zájem o knihu vydržel celý život a aby se
jim kniha stala němým přítelem nebo učitelem pro chvíle zábavy i poučení.
Mgr. Nelly Kavalová
ZŠ Masarykovo náměstí
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Jak se bránit proti kriminalitě
V průběhu loňského roku jsme psali o
vývoji kriminality na území spadajícím
do působnosti Obvodního oddělení Policie
ČR Vratimov. Ačkoliv je město celkem
bezpečné místo pro život, i tady se najdou
různí nenechavci, šmejdi a šejdíři, kteří
mohou znepříjemnit život, a to hlavně těm
dříve narozeným. Jak se proti nim bránit?
O tom píše por. Mgr. Daniela Vlčková
z oddělení prevence Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje.

Prevence
Město Vratimov sice v rámci
ci
okresu Ostrava-město nepatří
mezi kriminalitou nejpostiženější oblasti, přesto je třeba
„mít se stále na pozoru“. Hlavně starší občané patří k nejvíce ohroženým skupinám osob,
a to zejména v souvislosti s ma-jetkovou trestnou činností. Oslabování zraku a sluchu, úbytek fyzických
sil, osamocenost a důvěřivost, to vše jsou
faktory nahrávající potenciálním pachatelům. Mnozí ze seniorů v potřebě navázání
chybějících sociálních kontaktů mnohdy
bez uvážení reagují na sebemenší snahu
o kontakt. Na druhé straně existují také
senioři, kteří se pod tlakem medializování
kauz bojí běžných životních situací, což je
ještě více izoluje. Nejen senioři by ale měli
ctít preventivní doporučení. Obezřetnost
a předvídavost může potenciálního pachatele odradit.

Krádež
Pachatelé často využívají situací, ve
kterých se možná oběť soustředí na jinou
činnost a nevěnuje dostatečnou pozornost
svým věcem. Tyto situace jsou časté např.
při nakupování. Kabelka odložená v nákupním vozíku je pro nenechavce velkým
lákadlem. Také nakládání nákupu může
být rizikovou činností, pokud si dotyčný
odloží zavazadlo s doklady na sedadlo neuzamčeného auta. K této trestné činnosti
dochází hojně v obchodních centrech, které svou rozlohou a počtem nakupujících
skýtají pro pachatele výhodu anonymity.
Většího shluku lidí dokáží využít také
v prostředcích městské hromadné dopravy. Na svůj čin se připravují a „mapují“ si
okolí, není proto divu, že si oběť mnohdy
v prvé chvíli ani nevšimne, že byla okradena.
Již zmiňovaná kabelka v nákupním vozíku, batoh na zádech, taška na předním
sedadle neuzamčeného auta, peněženka
na stole v restauraci – to je jen malý výčet
situací, kdy vaše doklady, peníze, platební karty mohou rychle změnit majitele. Je

třeba mít své věci neustále pod kontrolou
a nikam je neodkládat. U sebe mějte jen
nejnutnější hotovost. Pokud je to možné,
nenoste všechny důležité věci jako doklady, peněženku, platební karty, mobil nebo
klíče od bytu v jednom zavazadle. Buďte
opatrní a neulehčujte zlodějům „práci“.

Loupež
Pokud pachatel použije násilí nebo pohrůžku násilí, jedná se o loupež. Také
v těchto případech počítá útočník s momentem překvapení. Doporučujeme
vyhýbat
vy
se osamělým, nepřehledným či neosvětleným místům,
chodit raději ve skupinách,
v nočních hodinách pro přepravu využít taxi. A pokud byste
byli napadeni, raději se o věc,
které se chce pachatel zmocnit,
n
nepřetahujte.
Na jeho útok jste
neměli šanci se připravit, což pro něj
skýtá velkou výhodu. Může vás zranit a již
nejednou se stalo, že takové zranění mělo
fatální následky. Nenechte si vzít, co je
vaše, ale ne za každou cenu!

Podvod
Policie znovu důrazně připomíná, aby
senioři v žádném případě k sobě domů
nepouštěli neznámé osoby. Panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek nebo
přídavný bezpečnostní zámek by měl být
samozřejmostí. Pokud někdo zazvoní či
zaklepe, nejprve se podívejte, kdo je za
dveřmi. Jestli se rozhodnete otevřít neznámé osobě, použijte bezpečnostní řetízek,
a to po celou dobu hovoru. Vyhnete se tak
nebezpečí, že by vás neznámá osoba mohla zatlačit do bytu, okrást, případně i fyzicky napadnout.
Nereagujte na lsti podvodníků, kteří
přicházejí s údajným přeplatkem nebo
odečíst plyn, elektřinu… Informace o plánovaných odečtech nebo kontrolách musí
být vždy vyvěšeny v domě i s kontaktem
na příslušného pracovníka. Telefonní číslo
si zaznamenejte a v případě sebemenších
pochybností o účelu „návštěvy“ na toto
číslo zavolejte. A pokud v domě taková
informace není vyvěšena, obraťte se přímo
na organizaci či úřad, kterým se dotyčný
zaštiťuje. Připomínáme, že tato komunikace by měla probíhat pouze „přes řetízek“.
Dokud si neověříte, zda udávaný účel návštěvy je pravdivý, do bytu rozhodně nikoho neznámého nepusťte.
Za připomínku stojí také to, že podomní prodej je ve Vratimově obecnou vyhláškou zakázán. Doporučujeme nebýt
přehnaně důvěřivý, nepodléhat prosbám
či nabídkám neznámých osob. Vždy si

vše důkladně ověřte, a pokud máte obavy
o svou bezpečnost, volejte linku 158.

Internet
Fenoménem dnešní doby je internet
a další moderní technologie. Jejich užívání
se čím dál více týká také seniorů. Přináší totiž celou řadu výhod, jakými je např.
kontakt se vzdálenou rodinou či přáteli, nakupování v klidu domova nebo platby prostřednictvím internetového bankovnictví.
Ovšem právě zde platí zásada bezpečného
chování dvojnásob. Aktivity pachatelů reagují na současnou situaci a přesouvají se
také do kybernetického prostoru. U každé
užívané služby by měla být základem silná
a bezpečná hesla. Pro sofistikovaného pachatele přesto existuje řada možností, jak
napadnout váš počítač. Nevyžádaná zpráva zaslaná do e-mailové schránky může po
otevření „zavirovat“ počítač a zašifrovat
jeho obsah. Pro nápravu je pak požadováno „výkupné“, což ale neznamená úspěšný
návrat dat.
Jiné zprávy mohou v tklivém textu obsahovat žádosti o půjčky či s poukazem na
zvýšení bezpečnosti e-mailového účtu vyzvat k zadání hesla. Možnosti jsou nepřeberné, proto je velká opatrnost na místě.
Vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu doporučujeme informovat se v rámci různých
programů dostupných na internetu. Na
seniory pamatuje např. projekt Kraje pro
bezpečný internet – https://www.kpbi.cz/.

Ublížení na zdraví
Oběťmi úmyslného ublížení na zdraví
se senioři stávají výjimečně. Většinou tak
bývá v souvislosti s loupeženým přepadením. I „strkanice“ s následným pádem
může ale u staršího člověka vést k závažným poraněním. Seniory proto znovu
nabádáme, aby se v případě přepadení
nepřetahovali o věc, které se chce pachatel zmocnit. Většinou se jedná o člověka
mladšího, fyzicky zdatnějšího, mnohdy
pod vlivem návykových látek zvyšujících
intenzitu a nepředvídatelnost jeho jednání. Taktéž doporučujeme vyhýbat se konfliktům, nereagovat na provokace, zvlášť
pokud se jejich účastníci chovají divně.
Mohou být ovlivněni alkoholem nebo drogami a jejich reakce jsou pak naprosto nepředvídatelné. Vyhněte se místu, přejděte
na druhý chodník, na nejbližší zastávce
vystupte z tramvaje, autobusu. Pokud máte
obavu, že by se konfliktní situace, které
jste svědkem, mohla vyhrotit, volejte policii na linku 158.
por. Mgr. Daniela Vlčková
Krajské ředitelství
policie Moravskoslezského kraje
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VZPOMÍNÁME
Dne 11. ledna si připomeneme 1. smutné
výročí úmrtí milované babičky

Boženy Klabanové.
Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále.
Chybíš nám, babi Božko.
Syn Pavel a dcera Dana s rodinami.

Dne 10. ledna si připomeneme
8. výročí úmrtí
pana

Vladislava Šebesty.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Dne 19. ledna uplynulo již 11 let,
kdy nás opustil
pan

Libor Zeman
Vzpomíná rodina.

Dne 18. prosince si připomeneme
1. smutné výročí, kdy nás opustila
paní

Jiřina Tobiášová
z Horních Datyň.
Dne 1. ledna by oslavila 76. narozeniny.
S láskou vzpomínají manžel a děti
s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 5. ledna 2021 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana

Cyrila Matláka.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 9. ledna si připomeneme
4. výročí úmrtí
paní

Emy Pischové
z Vratimova.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 1. ledna uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil
pan

Hynek Kuča.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila,
dcera Naďa, syn Hynek
a bratr Vítězslav s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří s úctou vzpomněli,
nebo se přišli rozloučit s paní

Ludmilou Trebulovou,
která nás navždy opustila 3. 12. 2020.
Nezapomeneme.
Zarmoucená rodina.
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