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Zajímáte se o věci kolem vás? Pomoz-
te nám zmapovat historii vratimovských 
pamětních křížů a božích muk. Covidová 
pandemie nás teď drží doma, takže se na-
skýtá jedinečná příležitost zapátrat v pa-
měti nebo ve starých písemnostech. Možná 
si vzpomenou příslušníci starších generací. 
Vše může být důležité.

O co konkrétně jde? Jak známo, město 
Vratimov včetně Horních Datyň je na his-
torické památky skoupé. Objekty, které by 
byly zapsány v Ústředním seznamu nemo-
vitých kulturních památek ČR, tu nemáme 
žádné, nacházejí se zde pouze pamětihod-
nosti místního významu. Vedle kostela 
sv. Jana Křtitele ve Vratimově a kaple 
sv. Antonína v Horních Datyních to jsou 
zejména tzv. drobné sakrální stavby, to 
znamená právě ony pamětní kříže a boží 
muka. Potkáváme je u křížení cest, na po-
lích či v zahradách. Podle zprávy ředitelky 
Vratimovských služeb Sylvie Karolové 
jich tu máme celkem jedenáct, pracovnice 
Kulturního střediska ale objevily, pokud 
nepočítáme kříže na hřbitově, ještě další 
dva. Rozmístěné jsou víceméně nahodile 
po celém katastru obce, což ostatně vy-
plývá i z jejich historické úlohy a funkce. 
Pamětní kříže a boží muka totiž v minu-
losti nejčastěji vyznačovaly rozcestí nebo 

křižovatky, hranice pozemků či hranice 
správních území obcí, často zdobily náves. 
Označovaly ale také místa nějaké význam-
né události, bitvy nebo neštěstí. Mohly 
být rovněž vzpomínkou na někoho, kdo se 
ztratil ve válečné vřavě nebo při emigraci 
třeba do Nového světa.

A právě to bychom rádi zaznamenali. 
Slouží totiž občanům Vratimova a Hor-
ních Datyň ke cti, že všechny tyto památky 
jsou vesměs pečlivě udržované a opravo-
vané. Najdeme u nich také kytice květin, 
svíčky. Je vidět, že si jich lidé váží a mají 
k nim vztah. 

Důležité je, aby se neztratila paměť 
o tom, kdy a za jakým účelem byly vztyče-
ny a čemu slouží, či spíše sloužily. Pokud 
to víte, podělte se o tyto informace s námi, 
aby nezapadly. 
Čekat budeme na emailové adrese re-

dakce@ksvratimov.cz. Písemné záznamy 
nebo dokumenty, až to bude bezpečné, 
můžete přinést do pokladny Kulturního 
střediska. Oskenujeme je a zase vrátíme. 
Uvítáme vše, co napomůže lepšímu pozná-
ní historie obce, ve které žijeme. 

Pro osvěžení paměti přinášíme na straně 
11 snímky křížů a božích muk na katastru 
Vratimova a Horních Datyň. Další budou 
následovat. (red)
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Pomozte nám odhalit tajemství
pamětních křížů a božích muk

Modrý pamětní kříž ve Frýdecké ulici naproti 
Střediska volného času. Na kříži jsme nenašli 
žádný nápis, který by pomohl zjistit o této pa-
mátce nějaké podrobnosti.  Foto: KS

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás 
informovat, že i přes trvající vyhlášení 
nouzového stavu z důvodu ohrožení zdra-
ví onemocněním Covid-19 Pečovatelská 
služba města Vratimova stále funguje 
a zůstává v běžném režimu, a to v pra-
covních dnech v době od 7:00 do 15:30 
hodin.

Pro všechny naše klienty zajišťujeme 
nezbytné úkony péče o jejich osobu, pře-
devším dovážku a zajištění jídla, poskyt-
nutí pomoci při osobní hygieně, běžném 
úklidu domácnosti, pomoc při přípravě 

stravy, praní a žehlení prádla a zajištění 
nákupu a pomůcek. 

Městský úřad Vratimov prostřednic-
tvím pečovatelské služby poskytuje po 
nezbytně nutnou dobu pomoc lidem v ka-
ranténě, kteří nejsou klienty pečovatelské 
služby a mají problém zajistit si nákupy či 
vyzvednutí léků. 

Tito občané mohou kontaktovat koordi-
nátorku pečovatelské služby Bc. Euniku 
Rek (tel.: 607 225 927), která s nimi bude 
tuto situaci řešit. 

Co se týče dovážky obědů, je v součas-

né době pečovatelská služba maximálně 
využita, a proto není možné poskytnout 
novým zájemcům dovoz obědů. 

Zájemci o tuto službu budou zapsáni do 
pořadníku a služba jim bude poskytnuta 
v případě uvolnění kapacity. 

Bližší informace můžete získat na tel. 
číslech 607 225 927 nebo 596 732 441.

Žádáme občany, aby z důvodu ochra-
ny zdraví svého i ostatních spoluobčanů 
dbali všech nařízení, opatření, omezení 
a doporučení.

Pečovatelská služba města Vratimova

Pečovatelská služba města Vratimova 
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Město Vratimov je zřizovatelem celkem 
šesti příspěvkových organizací. Významné 
místo mezi nimi zaujímají obě vratimov-
ské základní školy. Se Základní školou 
Vratimov, Masarykovo náměstí 192 nás 
seznámila ředitelka zařízení, Mgr. Martina 
Pelikánová.

Začněme od zázemí vaší školy. Kolik vy-
užíváte budov, kolik máte tříd, pracoven 
a dalších prostor?

Historie Základní školy Masarykovo ná-
městí sahá do roku 1909, přesněji k datu 
20. 9. 1909, kdy byla škola slavnostně ote-
vřena. Od té doby prošla mnohými změna-
mi, až nabyla podoby, v jaké ji znají děti 
a rodiče dnes. ZŠ Masarykovo náměstí je 
plně organizovanou základní školou, která 
se roku 1995 stala právním subjektem. 

Objekt školy tvoří jedna samostatná bu-
dova, kterou škola sdílí od roku 2011 se 
Základní uměleckou školou. Na jedné stra-
ně tím škola přišla o část svých prostor, na 
straně druhé umožnila žákům navštěvovat 
ihned po skončení vyučování obory, které 
nabízí ZUŠ. V současné době se ve škole 
vyučuje 14 tříd, z toho šest tříd na 1. stupni 
a osm tříd na 2. stupni. Všechny třídy jsou 
kmenovými třídami, s výjimkou kombino-
vané učebny jazyků a výpočetní techniky. 
Škola disponuje odbornou učebnou fyziky 
a přírodopisu, učebnou pro výuku jazyků 
a počítačovou učebnou. Má také vybave-
nou školní kuchyňku, kde se žáci učí zá-
kladům vaření a principům zdravé výživy, 
a učebnu dílen. Za zmínku stojí bohatě vy-
bavená knihovna, která získala v minulém 
školním roce 1. místo v soutěži O nejlepší 
školní knihovnu, vyhlášené Magistrátem 
města Ostravy. 

Součástí školy je školní družina, která 
poskytuje dětem jak ranní, tak odpolední 
provoz. V neposlední řadě máme vlastní 
tělocvičnu a víceúčelové hřiště, které vy-
užívá také Středisko volného času (dříve 
DDM) a zájemci z řad veřejnosti. 

Tím určitě nejdůležitějším v každé škole 
jsou žáci. Kolik jich navštěvuje ZŠ Masa-
rykovo náměstí a jak početný pedagogic-
ký sbor zajišťuje jejich vzdělávání?

Žáci byli, jsou a vždy budou prioritou 
každé školy. V současném školním roce 
naši školu navštěvuje 285 žáků, z toho 124 
na 1. stupni a 161 na druhém. Náš pedago-
gický sbor čítá 22 pedagogů, dvě vycho-
vatelky a tři asistenty pedagoga. Důležitou 
součástí školy jsou provozní zaměstnanci, 
kterých je pět. Jako v každé škole funguje 
i v té naší školní poradenské pracoviště, 
které je určeno nejen pro žáky se speciální-

mi vzdělávacími potřebami, ale rovněž pro 
žáky, kteří se potýkají s určitými problé-
my, a pro rodiče, kteří se na školu obrací 
s žádostmi o radu či pomoc.

Vzdělávání probíhá podle Školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdě-
lávání Cesta za poznáním, vydaným dne 
30. 8. 2007. Sdělit vše o vzdělávání pár 
větami není jednoduché. Každá škola se 
snaží vybavit žáky vědomostmi a doved-
nostmi potřebnými pro jejich další uplat-
nění a také „jít s dobou“ a využívat moder-
ních metod práce a výuky. Dle mého je ale 
podstatné vidět také širší rozměr vzdělává-
ní. Aby učitel nebyl jenom zdrojem infor-
mací, ale aby také přenášel určité vzorce 
chování, náhled na život, svět a dění ko-
lem nás. Důležité je si uvědomit, že nemu-
sí být každý nejlepší (což ani nelze), ale 
jde o to, udělat pro žáka maximum, využít 
jeho potenciál a rozvinout jeho specifické 
dovednosti. Úspěchem je nadchnout žáka, 
probudit v něm zájem a nadšení. Protože – 
jak napsal německý filozof Manfred Spit-
zer – „Učit znamená rozdmýchávat oheň, 
nikoliv plnit sudy“.

Ruku v ruce se vzděláním kráčí rozvoj 
zájmů žáků, proto se jim snažíme nabíd-
nout co možná nejširší paletu kroužků 
a aktivit. Škola je zapojena do projektu 
Šachy do škol, rozvoj tvůrčího potencio-
nálu nabízí kroužek keramiky a divadel-
ní kroužek. Pro žáky 9. ročníku funguje 
kroužek přípravy na přijímací zkoušky. 
A oblíbeným a již tradičním se stal nácvik 
předtančení žáků 9. ročníku na školní ples. 

Ke škole vždy patří i rodiče. V čem vám 
pomáhá Klub rodičů a přátel školy?

Když se řekne Klub rodičů a přátel školy 
(KRPŠ), je potřeba vidět za ním konkrétní 
rodiče, kteří jsou ochotní pomáhat škole, 

spolupracovat s ní, nezištně organizovat 
akce pro žáky a další akce finančně pod-
pořit. Zmíním například koupi interaktivní 
tabule, nábytku „na míru“ do jedné ze tříd 
nebo stroje na obalování knih. Od začátku 
svého působení na škole se s těmito rodiči 
setkávám a mohu říct, že KRPŠ je spole-
čenstvím úžasných lidí, bez jejichž pomo-
ci by byla spousta věcí mnohem složitější. 
Ve zkratce řečeno – KRPŠ je neoddělitel-
nou součástí života školy, bez níž by ško-
la přišla nejen o mnohé aktivity, ale také 
o podstatný pocit sounáležitosti. 

Obraťme list. Škola funguje v režimu pří-
spěvkové organizace obce. Jak se proje-
vuje vaše spolupráce s městem?

Z mé strany si velice cením efektivní 
a vstřícné komunikace, ať už se starostou 
Martinem Čechem, místostarostou Davi-
dem Böhmem nebo pracovníky jednotli-
vých odborů městského úřadu. Spoluprá-
ce města a školy má mnoho aspektů – od 
projednávání celkové koncepce školy přes 
řešení provozních záležitostí po schvalo-
vání projektů, které pomáhají škole dostat 
se zase o úroveň výše.

Z finančních prostředků zřizovatele byla 
v minulém školním roce realizována napří-
klad přístavba šaten a dokončena obnova 
fasády školní budovy. V tomto školním 
roce jsme uspěli s projektem Krok za kro-
kem k úspěšné škole a získali tak dotace 
ve výši 3,5 miliónu korun. V rámci toho-
to projektu vznikne nová odborná učebna 
zeměpisu, nové zázemí pro školní pora-
denské pracoviště, dojde k přebudování 
a modernizaci učebny dílen, elektronické-
mu zabezpečení vstupu do školní budovy, 
k realizaci konektivity školy a zkrášlení 
venkovních prostor novou výsadbou. Toto 
vše by nebylo možné bez účasti města, kte-
ré projektu vyjádřilo podporu a zároveň se 
zavázalo podílet na jeho finančním plnění, 
což bylo nutné pro schválení projektu.

A vaše plány do budoucna? Jaké projekty 
byste chtěli uskutečnit za přispění města?

„Budoucnost je plná výzev a nadějí“. To 
nejsou má slova, nýbrž citát Nathaniela 
Hawthorna. Nicméně vnímám to stejně. 
Rádi bychom zrealizovali venkovní učeb-
nu pro výuku přírodovědy a přírodopisu, 
zrekonstruovali školní hřiště a pokračovali 
v kultivaci vnitřního a vnějšího prostředí 
školy. To jsou naše výzvy. A naše naděje? 
Že i přes všechny problémy a obtíže, které 
mohou nastat, budeme vždy kráčet společ-
nou cestou.

Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí

Ředitelka Mgr. Martina Pelikánová. Foto: KS



3Vratimovské novinyúnor 2021

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 10. února 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.
Grafická úprava a sazba Lucie Petrová. MK ČR E 12367

Vážení občané, máte ve své rodině či okolí seniora nad 80 let? 
Od 15. ledna se tito senioři mohou objednávat na očkování proti 
COVID-19 následujícími způsoby: 

•  vyplněním formuláře na internetu https://registrace.mzcr.cz/ 
•  telefonicky na krajské bezplatné lince 800 720 210,
•  osobně u svého praktického lékaře,
•  telefonicky na celostátní lince 1221.
Nejjednodušší se jeví rezervace přes online formulář na https://

registrace.mzcr.cz/. Zde se zaregistruje žadatel sám nebo ho může 
zaregistrovat příbuzný či kdokoliv jiný. Z jednoho mobilního tele-
fonu lze registrovat i více osob. Systém je vázaný na rodné číslo, 
ne na mobil.

Jak probíhá registrace?
• Pro registraci je třeba zadat do portálu své telefonní číslo. Na 

něj přijde obratem číselný kód, který se vloží do systému. 
• Do registračního formuláře se zadá jméno, příjmení, číslo po-

jištěnce, zdravotní pojišťovna a bydliště. Spolu s těmito údaji 
je třeba vyplnit očkovací místo, které je nejblíž bydlišti žada-
tele. Pokud budou na očkovacím místě volné vakcíny, systém 
vás automaticky přesune k rezervaci termínu. Vybírá se vždy 
termín pro první i druhou dávku vakcíny.

• Pokud termíny k dispozici nejsou, musíte počkat na SMS. Ta 
může přijít až za několik dní. SMS bude obsahovat další čísel-
ný kód, po jehož zadání do systému se ukáže nabídka volných 
termínů, které si lze rezervovat.

• Na očkování musí žadatel přijít s kartičkou pojištěnce a vy-
hradit si na něj zhruba 45 minut. Lékař bude chtít popsat jeho 
anamnézu včetně alergií a podepsat souhlas s očkováním.

Poskytnou radu nebo pomoc
Město Vratimov nabízí pomoc s registrací. Městské sociální 

pracovnice Bc. Alice Míková (770 136 122), Bc. Jitka Langrová 
(776 548 165) a Bc. Eunika Rek (607 225 927) jsou za tímto úče-
lem k dispozici buď po telefonu, nebo si s nimi domluvíte schůzku 
u vás doma.

Další informace k očkování: 
• Dodržujte objednanou hodinu.
• Očkování se opakuje druhou dávkou za stanovenou dobu.
• Očkování je bezplatné, hrazené zdravotními pojišťovnami.
• Očkováním rizikové skupiny seniorů se očekává uvolnění 

přeplněných nemocnic a snížení rizika úmrtnosti. Je to cesta 
k opětovnému setkávání a k návratu do normálního života. 

Podle informací platných v době přípravy této stránky by senio-
ři nad 65 let a ostatní občané měli mít možnost registrace k očko-
vání od 1. února 2021. Město Vratimov

Očkování občanů proti nemoci covid-19
Město Vratimov nabízí pomoc s registrací

Ilustrační snímek. Foto: Pixabay.com

Pokud víte o sousedce či sousedovi starším 80 let, 
kterých se toto sdělení týká a ještě se neregis-
trovali, budeme vám vděčni, když jim informaci 
bezpečně předáte nebo jim pomůžete.

V prosinci 2020 byla úspěšně zkolaudována další část stavby 
Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa. Dne 4. 
ledna 2021 proběhlo předání dokumentů provozovateli kanali-
začního řadu, společnosti SmVak Ostrava, od 5. ledna 2021 je 
proto možné podávat žádosti o zřízení kanalizační přípojky na 
klientské centrum SmVaK v Ostravě nebo ve Frýdku-Místku. 
Při stavbě přípojky je nutno se řídit podmínkami uvedenými 
v územním souhlase a podmínkami stanovenými společností 
SmVaK.

Připomínáme, že se jedná o kanalizaci splaškovou, takže svod 
a likvidace dešťové vody je povinností majitele nemovitosti řešit 
na svém pozemku. Připojeny na kanalizační řad mohou být ne-
movitosti v ulicích Přespolní, Pomezní, Emana Slívy, Na Roli 
(tyto uvedené pouze z ulice Vratimovské, ne z ulice K Hájence), 
U Mostku, V Loukách, Ve Strži a Na Kopci.

Další informace: MěÚ Vratimov, Odbor investic a údržby 
obecního majetku, Ing. Hana Martyčáková, tel.: 595 705 932; 
721 350 367, e-mail: martycakova@vratimov.cz. MěÚ

Informace k termínu napojení na kanalizační řad
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Příspěvek na bydlení
V průběhu roku 2020 došlo ke změně podmínky nároku 

na příspěvek na bydlení. Od 1. července 2020 má nárok na 
příspěvek na bydlení vlastník nemovitosti nebo nájemce bytu 
bez ohledu na to, zda je v bytě hlášen k trvalému pobytu. Od 
ledna 2021 se navýšily částky normativních nákladů na bydlení 
v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a rovněž pro 
bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků.

Životní minimum
Od dubna 2020 se zvýšily částky životního minima jednot-

livce. Rovněž došlo k navýšení částek životního minima u osob, 
které jsou společně posuzovány s jinými osobami v tzv. okruhu 
společně posuzovaných osob. 

Částky životního minima v Kč za měsíc
Jednotlivec 3 860 
První osoba v domácnosti 3 550 
Každá další osoba, která není 
nezaopatřené dítě 3 200 

Nezaopatřené dítě ve věku 
Do 6 let 1 970 
6 až 15 let 2 420 
15 až 26 let 2 770 

Současně se navýšila částka existenčního minima, která činí za 
měsíc  2490 Kč. Existenční minimum nelze použít u nezaopatře-
ného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní 
ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. 

Důchodové pojištění
Během roku 2020 byl schválen jednorázový příspěvek, tzv. 

rouškovné, ve výši 5000 Kč, který byl vyplácen v průběhu 
prosince 2020. Poživatelé důchodu, kterým nebyla do 30. lis-
topadu 2020 zařízena běžná lhůtová výplata (týkalo se zejména 
rozpracovaných nových žádostí o přiznání důchodu, opětovných 
přiznání, obnovy výplaty apod.), obdrží jednorázový příspěvek 
do jednoho měsíce po zařízení či obnově lhůtové výplaty. Jed-
norázový příspěvek nepodléhá exekuci a nezapočítává se jako 
příjem pro stanovení nároku na sociální dávky. 

Od ledna 2021 došlo ke změně základní a procentní výměry 
důchodu. Základní výměra se zvýšila o 60 Kč na 3550 Kč. Pro-
centní výměra důchodu se navýšila o 7,1 %. 

Minimální mzda
Od ledna 2021 se zvýšila minimální měsíční mzda z částky 

14 600 Kč na 15 200 Kč pro zaměstnance, kteří mají stanovenou 
týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová 
mzda vzroste z 87,30 Kč na 90,50 Kč.

Další informace k sociálním dávkám Vám může poskytnout 
sociální pracovnice Bc. Eva Kubíčková, DiS., s níž si můžete 
sjednat schůzku telefonicky na čísle 604 226 143, e-mailem 
ekubickova@ostrava.cz, nebo prostřednictvím pracovníků 
městského úřadu. Městský úřad Vratimov, 2. patro, dveře č. 
11 a dveře č. 12, sociální pracovnice Bc. Alice Miková tel. č. 
595 705 924, 770 136 122, mikova.meu@vratimov.cz, sociální 
pracovnice Bc. Jitka Langrová tel. 595 705 923, 776 548 165, 
langrova.meu@vratimov.cz. 

Bc. Jitka Langrová
sociálně-správní odbor

Aktuální informace ze sociální oblasti

Přelom roku spojený 
s bohatým hodováním opět 
upozornil na jeden závaž-
ný problém. Použité oleje 
a tuky vypouštěné do od-
padní vody způsobují velké 
komplikace v kanalizační 
síti. „Tukové částice se při 
ochlazení shlukují, sráže-
jí a nabalují na sebe další 
odpad. V potrubí tak vzni-
ká odolný materiál, který 
je může zneprůchodnit. 
Hroudy tuku v kanalizač-
ních stokách také poškozují 
a ucpávají čerpadla. Tuk se 
nalepuje na stěny potrubí 
stok, nastává chemická re-
akce a vzniklé sloučeniny 
urychlují korozi,“ vysvětlu-
je Jan Tlolka, ředitel kana-
lizací SmVaK Ostrava, které odvádí odpadní vody také z území 
města Vratimova. 

Použité oleje a tuky by se proto neměly nikdy vypouštět přímo 

do odpadu, ale měly by se 
vždy odevzdávat k dalšímu 
zpracování. Ve Vratimo-
vě jsou k tomu vytvořeny 
patřičné předpoklady. Pou-
žité tuky a oleje lze slít do 
plastových láhví a uložit do 
žlutě označených zelených 
kontejnerů, které najdete 
za Společenským domem 
ve Vratimově nebo vedle 
Kulturního domu v Horních 
Datyních. Další možností 
je odevzdat je ve sběrném 
dvoře firmy FCC nebo ve 
vratimovské mateřské škole. 
Není to zas až tak náročné 
a přispěje to k omezení po-
ruch kanalizačního systému. 
Ostatně, díky tukům se rádo 

zanese i naše domácí odpadní vedení, takže tím chráníme i sami 
sebe. A ještě jedno malé upozornění. Donesené oleje nikdy nevy-
léváme přímo do kontejnerů, ale ukládáme je tam v pevně uzavře-
ných plastových lahvích. MěÚ

Oleje do kanalizace nepatří

Zaplněný kontejner svědčí o tom, že 
mnoho lidí si důležitost správného na-
kládání s použitými oleji uvědomuje. 

Kontejner na použité oleje a tuky.
 Foto KS
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Obecně závazná vyhláška obce je v České republice právní předpis vydávaný na základě zmocnění v čl. 104 ods. 3 
Ústavy zastupitelstvem obce v její samostatné působnosti. 

Obce mají zákonem o obcích (128/2000 Sb., § 10) dáno obecné zmocnění, na jehož základě mohou ukládat povinnosti: 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných sportovních a kultur-
ních podniků, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, k zajištění udržování 
čistoty na veřejných prostranstvích, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně a k užívání obecního majetku sloužící-
ho veřejnosti stanoví-li tak zvláštní zákon. Např. stanovit sazbu místních poplatků.

Přehled platných a účinných obecně závazných vyhlášek města Vratimova 
19/1998 - regulativy územního rozvoje města Vratimova
1/1998 - změna č. 1 regulativů územního rozvoje města Vratimova
11/2005 -  o vyhlášení závazné části Změny č. 1 Územního plánu města Vratimova, kterou se mění a doplňuje 

OZV č. 19/1998 o regulativech územního rozvoje města Vratimova
1/2006 -  o vyhlášení závazné části Změny č. 2 Územního plánu města Vratimova, kterou se mění a doplňuje 

OZV č. 19/1998 o regulativech územního rozvoje města Vratimova a OZV č. 11/2005 o vyhlášení závazné části 
Změny č. 1 Územního plánu města Vratimova

2/2006 -  o vyhlášení závazné části Změny č. 3 Územního plánu města Vratimova, kterou se mění a doplňuje 
OZV č. 19/1998 o regulativech územního rozvoje města Vratimova, OZV č. 11/2005 o vyhlášení závazné 
části Změny č. 1 Územního plánu města Vratimova a OZV č. 1/2006 o vyhlášení závazné části Změny č. 2 
Územního plánu města Vratimova

1/2009 - o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve městě
1/2011 -  o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb a místního koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitostí
1/2012 -  kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně 

z nemovitostí u staveb a místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí 
2/2012 - k ochraně veřejné zeleně
1/2014 - o užívání zařízení města Vratimova
2/2015 - kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Vratimov
1/2016 -   o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem na území města Vratimova
2/2016 -  kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství ve městě Vratimov
3/2016 - o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů na území města Vratimova
4/2016 - o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
3/2019 - o nočním klidu
1/2020 - o místních poplatcích

Celé znění vyhlášek naleznete na webových stránkách města www.vratimov.cz/mesto/vyhlasky-a-narizeni/. MěÚ

Obecně závazné vyhlášky města Vratimova 

 Vratimov pod sněhem

Foto: KS
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Ráda bych jako občan města Vratimova 
poděkovala pracovníkům svozových vozi-
del společnosti FCC za jejich práci. Loň-
ský rok byl pro všechny náročný a jistě se 
shodneme, že kdo měl možnost o vánoč-
ních dnech odpočívat doma – nevstávat 
do práce, nevycházet do zimy a neriskovat 
setkání s tolik v posledních měsících zmi-
ňovaným virem, tak se na toto klidné a le-

nošivé období těšil. Naše rodina má vývoz 
popelnice každý týden, ale nepočítala jsem 
s tím, že se tak bude dít i o svátcích, navíc 
v době, kdy jsou firmy oslabeny nemo-
censkými, karanténami a protikovidovými 
bezpečnostními opatřeními, včetně povin-
ných střídání směn, aby se zaměstnanci co 
nejméně potkávali. Byla jsem proto velice 
překvapená a potěšena, že navzdory všem 

překážkám a nepříjemnostem loňského 
a bohužel zatím i nového roku hned ráno 
den po Štědrém večeru a stejně tak hned 
ráno den po silvestru přijelo auto z FCC 
a popelnici nám řádně vyvezlo. Moc tedy 
děkuji jeho osádce za fyzicky náročnou 
a obětavou práci. 

Šárka Svěnčíková
občan Vratimova

Poděkování společnosti FCC

Vážení rodiče, spoluobčané, jelikož se 
stává takřka denně, že dopravní situace 
před Mateřskou školou ve Vratimově je 
neúnosná, chtěla bych vás tímto požádat, 
abyste přednostně využili při parkování 
svých vozidel ulici U Mateřské školy 
a nezajížděli před budovy MŠ v ulici Na 
Vyhlídce. 

Zde jsou vyhrazena místa pro zaměst-
nance MŠ, pro školní jídelny a zásobo-
vání. Mnozí řidiči totiž nerespektují zá-
kladní pravidla pro parkování, odstaví 
své vozidlo na cestě takovým způsobem, 
že zabrání ostatním řidičům opustit pro-
stranství před MŠ. A nejen to. Nevhod-

ným parkováním rovněž blokují vozidlo 
školní jídelny, které nemůže odjet od MŠ. 
Naše školní jídelna totiž zajišťuje stravo-
vání nejen pro děti v MŠ, ale rovněž pro 
žáky základních škol ve Vratimově.

Problém s nevhodným parkováním se 
bohužel netýká pouze MŠ ve Vratimově, 
ale i odloučeného pracovitě v Horních 

Datyních, kde se stává, že řidiči stojí ve 
vjezdu do dvora a zaměstnanec školní jí-
delny tak nemůže přijet k hlavnímu vcho-
du do jídelny. Podobná situace je i u ZŠ 
na Masarykově náměstí.

Požádala jsem vedení města o součin-
nost a umístění dopravní značky Zákaz 
vjezdu na začátek ulice k MŠ. Následně 
tuto situaci budeme řešit s Policií ČR.

Každým rokem žádám na schůzi s rodi-
či všechny o spolupráci, aby se podobné 
situace, které se objevují na fotografiích, 
neděly, avšak mnozí rodiče potřeby MŠ 
a školní jídelny nerespektují.

Chtěla bych vás vybídnout, zkusme 
být k sobě v roce 2021 více ohleduplní 
a vstřícní.

Lenka Siváková
ředitelka MŠ Vratimov

Školka: Řidiči, buďte k nám ohleduplní!

Dopravní situace před odloučeným pracoviš-
těm MŠ v Horních Datyních.

Dopravní situace před MŠ ve Vratimově.

Dopravní situace před ZŠ Masarykovo náměs-
tí. Foto: MŠ Vratimov

Těšínské divadlo nehraje
Těšínské divadlo informuje všechny své vratimovské příznivce a předplatitele, že vzhledem k nařízeným protiepidemickým opat-

řením bylo nuceno zrušit do odvolání všechna představení na všech svých třech scénách. Stejně tak je uzavřená i divadelní výstavní 
galerie. Aktuální informace lze nalézt na webu Těšínského divadla www.tdivadlo.cz nebo na facebooku.

Těšínské divadlo
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Krásné, půvabné, kouzelné. Těmito slo-
vy lidé nejčastěji hodnotí dětské kresby, 
které tvoří ilustrace Vratimovského kalen-
dáře na rok 2021. Autorem nápadu na takto 
pojatou tradiční vratimovskou tiskovinu 
byl místostarosta města David Böhm. Ten 
prozradil také to, co se chystá pro kalendář 
na příští rok.

Začněme ale od letošního kalendáře. Od-
kud se vzala myšlenka využít dětský poten-
ciál?

Nápad to rozhodně není originální. Ka-
lendáře s dětskými ilustracemi se objevily 
už i v minulosti, takže vlastně jde o navá-
zání na určitou tradici. Tentokrát jsme ale 
nevsadili jenom na kouzlo dětské kresby, 
ale dali jsme malým umělcům ke zpracová-
ní konkrétní téma a vyhlásili ve spolupráci 
město, Kulturní středisko a Středisko vol-
ného času (v té době ještě Dům dětí a mlá-
deže) městskou výtvarnou soutěž s názvem 
Vratimov mýma očima. Věřím, že pro ro-
diče, prarodiče, ale i ostatní občany našeho 

města je zajímavé, jak vidí místo, ve kte-
rém žijeme, naše nejmladší generace.

Jak hodnotíte účast ve zmíněné soutěži 
a jak jste spokojení s jejím výsledkem?

Soutěž koordinovala Klára Pastorko-
vá z SVČ a přes veškerá protiepidemic-
ká opatření, která nám vzala trochu vítr 
z plachet, se nakonec vydařila. Původně 
jsme plánovali větší zapojení škol a škol-
ky v rámci výtvarné výchovy. V jarní části 
epidemie se školy srovnávaly s přechodem 
na distanční výuku, a tak se výtvarná sou-
těž v rámci výuky upozadila. Osobně jsem 
čekal více odevzdaných prací, ale doba 
nám prostě nepřála. Na druhou stranu jsme 
obdrželi kresby ve všech kategoriích a byly 
velmi kvalitní. Posoudit to může každý, 
kdo si kalendář koupil, nebo kdo si pro-
hlédl stejnojmennou výstavu, uspořádanou 
v prostorách Společenského domu. Velké 
poděkování patří všem, kteří se angažovali 
v organizaci soutěže a následné výstavy, 
ale hlavně a především – autorům, díky 

nimž je Vratimovský kalendář pro tento 
rok opravdu výjimečný.

Příprava kalendáře je během na dlouhou 
trať. Můžete už dnes prozradit, co bude 
tématem Vratimovského kalendáře na rok 
2022?

Jsem si jist, že všichni vratimovští patrio-
ti se mají na co těšit! Vratimovský kalendář 
2022 bude totiž ilustrovat sada leteckých 
snímků, které ukáží, jak vypadá naše město 
z výšky. Snad každý si na fotografiích na-
jde nejenom veřejná místa, školy a obecní 
budovy, ale také vlastní obytný blok, dům 
či zahradu. A některé možná překvapí, ko-
lik tady máme zeleně! Leteckých snímků 
máme kolem 150, a protože jich na kalen-
dář potřebujeme jen asi 28, tak kalendář 
s tímto tématem nebude jen jeden, ale po 
pár letech se k němu vrátíme. Takže po 
„dětských očích“ opět jiný pohled na naše 
město – a věřím, že opět nadmíru atraktivní.

Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

Vratimovský kalendář 2022: Máme se na co těšit!

Vratimovský kalendář 
na rok 2021 

V pokladně Kulturního střediska, 
pondělí a středy 9–12, 13–16 hodin

Doprodej za zvýhodněnou 

cenu 30 Kč

Ochutnávka Vratimovského kalendáře 2022: Centrum Vratimova z nebe. Foto: CBS Nakladatelství
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Akce Střediska volného času
Karneval

V sobotu 27. února od 15:30 hodin 
v sále SVČ Vratimov začíná Karneval 
pro nejmenší děti ve věku 2–6 let. Akce 
plná soutěží, tance a „řádění“ v maskách. 
Rezervace míst u stolu je pouze pro do-
spělé. 
Bližší informace: 
Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Taškománie
Protože se v poslední době plátěné taš-

ky těší velké oblibě, rozhodli jsme se pro 
vás v neděli 28. února připravit výtvarný 
workshop, na kterém si společně ozdo-
bíme tašky, a to hned třemi výtvarnými 
technikami. 
Bližší informace: 
Klára Pastorková, tel.: 607 516 187,
k.pastorkova@ddmvratimov.cz.

Staň se DJ!
V neděli 28. února 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 následně 
využít hudebního podkladu ve formě ta-
nečního 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.

Jarní sportovní a kreativní 
příměstské tábory

Středisko volného času již tradičně po-
řádá v rámci jarních prázdnin příměstské 
tábory pro všechny děti, které se nechtějí 
doma nudit. Čeká vás program plný tvo-
ření, pohybu, her a dalších aktivit. V ceně 

jsou obědy, pitný režim, denně jedna sva-
činka, dozor, program, materiál, proná-
jem tělocvičny…

Tento příměstský tábor je částečně hra-
zen z operačního programu Zaměstnanost 
Evropského sociálního fondu EU. 

Více informací naleznete v nabídce 
u jednotlivých příměstských táborů: http://
www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy.
Kontakty: Klára Pastorková, 607 516 187, 
k.pastorkova@svcvratimov.cz, 
Věra Pacíková, 734 443 694, 
v.pacikova@svcvratimov.cz.

Středisko volného času

Všechny akce se uskuteční 
v závislosti na aktuálních 

protiepidemických opatřeních.

Městská knihovna informuje 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Ohlédnutí za rokem 2020
I přesto, že knihovna byla vzhledem 

k vládním opatřením v loňském roce tři-
krát uzavřena, navštívilo ji 7797 návštěv-
níků. Knihovna připravila 49 akcí a uži-
vatelé si vypůjčili 22 727 dokumentů.

Provoz Městské knihovny se řídí sys-
témem hodnocení PES (protiepidemic-
ký systém). Ve stupni 5 je možný pouze 
bezkontaktní výdej a vracení výpůjček, 
ve stupni 4 – pouze výdej předem objed-
naných výpůjček a jejich vracení přes vý-
dejní okénko, ve stupni 3 platí omezení 
počtu osob (1 osoba na 15 m2 provozní 
plochy), rozestupy mezi čtenáři a organi-
zační a režimová opatření. 

Sledujte naše webové stránky www.
knihovna-vratimov.cz, kde vás budeme 

informovat, v jakém stupni se knihovna 
nachází. Informace o dění v knihovně 
můžete sledovat na našem novém face-
booku https://1url.cz/MzceL.

Místní knihovna Horní Datyně
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, 

provoz knihovny se řídí protiepidemic-
kým systémem hodnocení. Ve stupni 5 je 
možný pouze bezkontaktní výdej a vrace-
ní výpůjček, ve stupni 4 – pouze výdej 
předem objednaných výpůjček a jejich 
vracení přes výdejní okénko, ve stupni 
3 platí omezení počtu osob (1 osoba na 
15 m2 provozní plochy), rozestupy mezi 
čtenáři a organizační a režimová opatření. 

Na webové stránce www.knihovna-
-datyne.cz sledujte aktualizovaný stav 

provozu knihovny. Ve 4 a 5 stupni jsme 
schopni zajistit výpůjčky podle písem-
ných nebo telefonických objednávek, 
kdy si v on-line katalogu vyberete knihy, 
které pro vás připravíme. Vyzvednout si 
je pak můžete v chodbičce k půjčovně. 
Požadované knihy můžete také sepsat 
a soupis vhodit do schránky. Knihy opět 
připravíme k vyzvednutí. Služba bude 
zajištěna v pondělí od 14 do 17 hodin 
a v pátek od 9 do 12 hodin. Vrátit můžete 
knihy do biblioschránky, kterou najdete 
vzadu za knihovnou.

Sledujte také náš knihovnický face-
book https://1url.cz/yzcQP.

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Přes různá protiepidemická opatření stihla městská knihovna loni uspořádat 49 akcí pro veřejnost. Na snímcích: Pasování druháků na čtenáře 
a záběr z akce Čteme s nečtenáři, uspořádané v rámci Týdne knihoven. Foto: Městská knihovna
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Medové snídaně. Do projektu s tímto názvem pro žáky 1. stupně 
je od minulého školního roku zapojena Základní škola Datyňská. 
Hlavním cílem projektu hrazeného z prostředků ministerstva ze-
mědělství je podporovat mezi dětmi již od útlého věku zdravý ži-
votní styl a správné stravovací návyky, k nimž snídaně jednoznač-
ně patří. Současně jde o propagaci medu jako potraviny i medu 
jako léku. 

V průběhu Medových 
snídaní se žáci prvního 
a druhého ročníku ZŠ Da-
tyňská navíc dozvěděli z úst 
členky Českého svazu vče-
lařů Marie Knodlové, jak 
se med vyrábí a jak je chov 
včel důležitý pro přírodu 
i pro člověka. Během jejího 
poutavého a zároveň odbor-
ného povídání si děti mohly 
vyzkoušet opravdový vče-
lařský oblek a na závěr si 
vychutnat sladkou a přitom 
zdravou snídani – chleba 
s máslem a medem. Na pa-
mátku si pak odnesly domů 
malou reflexní včelku, kte-
rá jim bude připomínat tuto 
povedenou akci. 

Medové snídaně se na ZŠ 
Datyňská uskutečnily už dvakrát, naposledy 20. listopadu 2020. 
Rádi bychom tímto poděkovali za hezkou „sladkou“ spolupráci 
a těšíme se na další akce Českého svazu včelařů.

Za kolektiv školní družiny ZŠ Datyňská
Dagmar Demběcová

Medové snídaně s ministerstvem zemědělství

Během Medových snídaní si školáci mohli vyzkoušet včelařský ochranný 
oblek. 

Během Medových snídaní si školáci 
mohli vyzkoušet včelařský ochranný 
oblek. 

Marie Knodlová při vyprávění o včelařství, medu a významu včel pro 
přírodu. Foto: ZŠ Datyňská 

Základní škola Datyňská dosahuje významných úspěchů 
kromě jiného v soutěžích s výtvarným zaměřením.

Ostravský prodejce vý-
tvarných potřeb pro ško-
ly vyhlásil soutěž: Dětský 
maskot Kreativu. Děti vy-
mýšlely a tvořily papírové 
návrhy koláží. Jejich fanta-
zie byla neskutečná. Vznik-
lo mnoho skvělých návrhů, 
z nichž jsme do soutěže za-
slali šest obrázků. Tři práce 
dětí 4. tříd se dostaly do fi-
nálové desítky a návrh Da-
niela Sněhoty ze 4. B s ná-
zvem Dinosaurus zvítězil.

Tento žák je výtvarně 
velmi nadaný, což dokazu-
je další úspěch. V krajském 
kole soutěže Barevný pod-

Výtvarný talent 
na ZŠ Datyňská

Daniel Sněhota, ZŠ Datyňská, 4. B: Podzimní nálada.

Daniel Sněhota, ZŠ Datyňská, 4. B: 
Dinosaurus.

zim se umístil rovněž na 1. místě. Tentokrát skvěle vyobrazil 
temperovými barvami podzimní náladu. Konkurence v soutěži 
byla obrovská. Zúčastnily se jí i školy s výtvarným zaměře-
ním.

Doufám, že o tomto vratimovském výtvarníkovi ještě usly-
šíme.

Mgr. Alena Kabátová
ZŠ Datyňská
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Nový rok přišel nedávno a s ním vratimovský Sokol svým pří-
znivcům i všem ostatním přeje rok dobrý, zdravý a plný radosti z 
pohybu.

Situace, která nás obklopuje a ukládá omezující podmínky, nám 
nedovoluje otevřít tělocvičnu a nabídnout sportovní ani společen-
ské aktivity.

Přesto bych se ráda ohlédla ještě do prosince loňského roku a 
vzpomněla na povedenou akci, kterou jsme uspořádali pro rodiče 

s dětmi. Byla to Mikulášská nadílka trochu jinak. Pozvali jsme 
děti s rodiči, kteří pravidelně docházejí do našeho cvičení do so-
kolské zahrady a přilehlého parčíku, kde si individuálně za tmy a 
s vlastní baterkou prošli pár stanovišť, splnili úkoly a od Miku-
láše, čerta a anděla dostali balíček s ovocem a sladkostmi. Akce 
měla velký úspěch a stala se nám inspirací do budoucna.

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Irena Heinichová, cvičitelka pro rodiče a děti

Inspirativní mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka byla na dlouhou dobu poslední akcí Sokola. Ale vy-
vedla se! Foto: TJ Sokol
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Vratimovské kříže a boží muka. Víte o nich víc?

Boží muka v zahradě rodinného domu u kří-
žení ulic Frýdecké a Polní, naproti restaurace 
U Šodka. Odkud se tu vzala?

Boží muka u bývalé vratimovské hasičárny, detail. Součástí obrazu svaté je nápis v polštině „Kró-
lowo Polski, udziel pokoju dniom naszym“, pod ním je popisek: „Łaskami słynący obraz Matki 
Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski“.

Patrně nejznámější vratimovský kříž v ulici Frýdecké u kostela sv. Jana Křtitele.
Na kříži lze číst nápisy: „Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám a vezmi kříž můj a následuj 
mne. Mat. XVI.24“ a „Za náklad na tento kříž budiž Bůh hojnou odplatou Mich. Kaločovi, jeho 
manželce Johanně, a synu jejich Josefovi. 1896.“ Na vrcholku kříže je pak latinská zkratka I.N.R.I., 
což znamená Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský.  Snímky: KS
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VZPOMÍNÁME

Komise MNV
Dále zvoleni do komise:
Slíva Josef  z čísla 262, vyživový referent,
Glac Antonín  – “ – 277, osvětový – “ –
Ferfecký Otakar  – “ – 351, školský – “ –
Mlýnek Emil  – “ – 194, finanční – “ –
Kalivoda Jan  – “ – 418, technický a stavební
Kuchář Bed.  – “ –  , bezpečnostní
Hajný Josef  – “ –  , sběr odpad. surovin
Všichni zvolení složili slib věrnosti.

Úmrtí Lud. Černocha
18. července zemřel náhle a neočekávaně řídící učitel národ-

ní školy, Černoch Ludvík. Byl jednatelem Osvětové komise při 
MNV a mimo toho zastával veřejně činné funkce.

Požár dvou stohů slámy
V noci z 22. na 23. srpna vyhořely dva veliké stohy slámy na 

velkostatku vítkovických železáren na poli, směrem k Hor. Daty-
ním. Pachatelé nebyli zjištění, ani vypatrání.

Reorganisace MNV
29. září byly celostátně reorganisovány Místní národní výbory 

a ve Vratimově složení po reorganisaci je toto: Vavrečka Josef, 
předseda. Další členové jsou tito: Přeček Jaroslav, Glac Antonín, 
Malík Karel, Adámek Ant., Kuchář Bedřich, Hajný Josef, Slíva 
Josef, Tlolka Lud., Kalivodová Anna, Kuboň Boleslav, Šváková 
Marie, Bukovská Marie, Lenert O., Pěčonka Josef, Magdoň Ri-
chard, Studnička Jaroslav, učitel, Kuča Jan, Kaloč Alois, Hanus 
Leop. Dostál Ladislav, Kupka Miroslav, Slíva Frant., Kogut St., 
celkem 25 členů včetně předsedy.

Kronika města Vratimova, část 104, rok 1949

(pokračování příště)

Dne 18. února 2021 uplyne rok od úmrtí 
mého milovaného manžela, pana 

Jana Sládka.
Vzpomínám s úctou, láskou 

a bolestí v srdci. 
Manželka Jarmila.

Vzpomeňte, kdo jste ho znali a měli rádi.

Dne 21. února si připomeneme 
4. výročí úmrtí 

pana 

Jiřího Králíka. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinami.

Těžko je bez tebe, maminko, žít, 
smrtí však láska nekončí, 

v srdcích tě navždy budeme mít.
Dne 12. února 2021 si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí naší milované 

maminky a babičky, paní

Marty Sumíkové.
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera a syn s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 28. února 2021 by oslavil 

80. narozeniny náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan

Miroslav Holešínský.
Dne 10. června uplyne 13 smutných let 

od chvíle, kdy nás navždy opustil.
S úctou a láskou vzpomíná manželka 

Ludmila, dcery Pavlína a Kamila 
s rodinami.

Ta bolest v srdci stále bolí 
a nikdy se nezahojí.

Dne 28. února 2021 si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí paní

Anny Svobodové.
S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manžel Antonín, 
syn Jiří a bratr Václav.
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KOMINICTVÍ
Radovan Polakovič IČO: 74447971

e-mail: kominictviradovan@seznam.cz

Nabízím Vám
–   Pravidelnou kontrolu spalinových cest dle vyhlášky 

č. 91/2010 Sb., se zprávou o provedení kontroly
(možno v sobotu i v neděli)

–  Čištění komínů a kouřovodů, vložkování a opravy komínů
ynec ínvulms ékzíN 

telefon: 605 379 799

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím byt ve Vra  mově. Jen cihla. RK ne. 
I původní stav. 601 380 343. 

Uzávěrka příštího čísla 
Vratimovských novin je

 10. února 2021.

Všichni v posledním roce 
řešíme, jak žít v době „covi-
dové“. Nemůžeme do restau-
race, do kina, do fitka ani na 
svůj oblíbený kurz cvičení. 
A tak mnozí z nás pro jistotu 
nedělají nic. Přesunuli jsme 
se před obrazovky a do on-
line prostoru. Přitom všichni 
tak nějak víme, i proto, že 
jsou toho plné zprávy, že 
jedna z nejdůležitějších věcí 
je podpora vlastního zdraví. 
Většinu zdravotních problé-
mů totiž můžeme alespoň 
částečně ovlivnit zejména 
tím, co jíme. Není to nic slo-
žitého ani drahého. Stačí jen 
lépe jíst, alespoň trošku se 
otužovat a nezanevřít na po-
hyb. Případně pohyb znovu 
objevit.

Co nejzásadnějšího dodr-
žovat při správném stravování? Snažte se vyhýbat průmyslově 
zpracovaným potravinám. Je dobré nevěřit všem nápisům na rá-
doby zdravých výrobcích. Jejich úkolem je výrobek prodat, ne 
nás informovat. Naopak jezte co nejzákladnější potraviny a jídla 
z nich připravená. Co jsou základní potraviny? Například nesla-
zené mléčné výrobky, tvrdé nepřibarvené sýry, luštěniny, vloč-
ky, ořechy, čerstvé maso. Do každého jídla přidejte aspoň jeden 
kus čerstvé zeleniny nebo ovoce. Ze zeleniny a ovoce vybírejte 
„duhu“ – různé barvy, ty odrážejí různé obsahy vitaminů, minerá-
lů a fytonutrientů. Dobré je také omezit spotřebu cukru a alespoň 
trošku i soli. Snažte se jíst přiměřené porce a nepřejídat se.

K pohybu lze říct jediné. 
Pohyb je lék. Nejlevnější 
lék. Hýbejte se proto pra-
videlně. Pokud sportujete 
a máte sport rádi, skvěle. 
Zacvičte si doma, využij-
te různé internetové lekce, 
pravidelně vyrážejte na pěší 
túry. Jestliže vám sport nic 
neříká, začněte tam, kde jsou 
vaše možnosti. Pro začátek 
je ideální svižnější chůze 
a protahování.

Nezapomeňte však také na 
kvalitní odpočinek, hlavně 
v podobě spánku. Toho má 
většina z nás v dnešní době 
nedostatek.

Co vám to všechno přine-
se? Určitě pevnější zdraví 
a také dobrý pocit a lepší 
náladu.

Věřte, že se budete cítit 
lépe a vaše cesta vám přinese dlouhodobý benefit ve formě vyšší 
odolnosti a kvality života pro cokoliv. I proti covidu.

Pokud jste účastníky mých kurzů ve vratimovském Kulturním 
středisku, je pro vás na mých facebookových stránkách k dispo-
zici skupina, do které již několik týdnů vkládám videa s cvičením 
pilates. Připojit se k nám můžete kdykoliv. 

Ing. Barbora Hudáková Janšová
výživová poradkyně, sportovní instruktorka, 

lektorka pohybových kurzů v Kulturním středisku Vratimov

Zdravým jídlem a pohybem proti covidu

Necháte se inspirovat? Foto: archiv B. Hudákové Janšové


