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Představujeme: MŠ Vratimov

Pololetí ve školách

Spolky nespí, čekají

Odpadové hospodářství města Vratimova v letech 2017 až 2020

Každá komodita do jiné nádoby. Třídíme stále lépe
Produkce odpadƽ: smĢsný a bioodpad (2017–2020)
Roēní produkce (t)

Od ledna letošního roku je účinný nový
zákon o odpadech uvedený pod číslem
541/2020 Sb. Vzhledem k tomu, že se
v mediích stále rozebírají nové podmínky
a limity pro obce v oblasti odpadového
hospodářství, rádi bychom informovali
občany, jak si město Vratimov, co se týče
produkce a separace odpadů od roku 2017
do konce loňského roku, vedlo. Uvádíme
proto následující informace:
Produkce směsného komunálního odpadu za období 2017–2020 byla nejvyšší
v roce 2018, a to 1224,7 tuny, v dalších
letech celkové množství klesalo a v roce
2020 bylo ve Vratimově vyprodukováno
1147,8 tuny směsného komunálního odpadu (obr. 1), což představuje 157,4 kg
na obyvatele. Oproti roku 2019 je to snížení o 4,6 %. V roce 2019 bylo průměrné
množství směsného komunálního odpadu na občana České republiky 196,8 kg,
avšak občan Vratimova vyprodukoval
za rok 2019 v průměru 164,9 kg. Tento
pokles může být závislý na výraznějším
separování bioodpadu, který pak není
součástí směsného komunálního odpadu.
V roce 2020 se v porovnání s rokem 2019
vytřídilo o 21,6 % bioodpadu více (obr. 1).
Co se týče velkoobjemového odpadu,
v roce 2017 jej bylo občany našeho města
odevzdáno největší množství, a to 188,6
tuny, v roce 2018 bylo toto množství
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o 34,2 % nižší. V dalších letech byl zaznamenán postupný nárůst, v roce 2020 bylo
velkoobjemového odpadu o 19,5 % více
než v roce 2019.
U separovaných odpadů – skla, plastů
a papíru je patrný nárůst ve všech letech
sledovaného období, kromě nižšího množství v roce 2020 u skla (obr. 2). V roce
2020 ve srovnání s rokem 2019 byl zaznamenán nárůst vyseparovaného množství u
papíru o 3,2 % a u plastu 8,8 %. U skla
došlo ke snížení o 3,6 %. V Moravskoslezském kraji v roce 2019 občané vytřídili v průměru 22,6 kg papíru, 15,5 kg
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plastu a 12,9 kg skla na osobu. Ve Vratimově každý občan v průměru vyseparoval
12,6 kg papíru, 16,8 kg plastu a 16,1 kg
skla.
U ostatních separovaných odpadů –
oděvů, kovů a jedlých tuků je také vidět
trend v nárůstu množství. V roce 2020
občané Vratimova vyseparovali o 16,1 %
více odpadů z oděvů, o 19,9 % kovových
odpadů a o 88,2 % u odpadů z jedlých tuků
(sběr jedlých tuků byl zaveden v průběhu
roku 2019) ve srovnání s rokem 2019.
Pokračování na str. 3

Na svém prvním vysvědčení měli samé jedničky
Svá první vysvědčení obdrželi 28. ledna tohoto roku žáci 1. B Základní školy
Datyňská. Je za nimi půl roku intenzivní
práce, seznamování s novým prostředím
školy, ale také navazování nových přátelství. V tomto zvláštním školním roce děti
zakusily jako úplní nováčci úskalí, slasti
i strasti jak prezenční, tak i distanční výuky. Prokázaly mimořádnou dávku pracovitosti a vytrvalosti a na konci pololetí se
všechny mohly pochlubit samými jedničkami. Do dalšího pololetí si děti neodnesly jen nové vědomosti, ale také motivač-

ní kartičky, které budou moci směnit za
odměny na dětském karnevalu, který pro
ně bude vyvrcholením a poděkováním za
práci v 1. pololetí školního roku. Upřímně
si přeji, aby jim chuť poznávat nové vydržela také ve zbývající části školního roku.
Mgr. Gabriela Kalužová
třídní učitelka 1. B, ZŠ Datyňská
Třídní učitelka Mgr. Gabriela Kalužová předává vysvědčení svým žákům. Mají na něm
samé jedničky.
Foto: ZŠ Datyňská
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Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Mateřská škola Vratimov
Město Vratimov je zřizovatelem šesti
příspěvkových organizací. Jde v prvé řadě
o vzdělávací zařízení, k nimž vedle dvou
základních škol neodmyslitelně patří i Mateřská škola Vratimov. S její dnešní podobou, úspěchy a plány nás seznámila její
ředitelka Lenka Siváková.
Začněme od zázemí mateřské školy. Kolik
využíváte budov, kolik máte tříd a dalších
prostor?
Ve Vratimově se mateřská škola nachází
ve dvou budovách. Ve starší, označované jako budova II, byl zahájen provoz 27.
ledna 1960. V budově I nastoupily děti do
tří tříd 16. listopadu 1981. V lednu 1994
se MŠ stala právním subjektem spojením
těchto dvou budov pod jedno ředitelství.
V roce 2003 přešla pod MŠ Vratimov jako
odloučené pracoviště i Mateřská škola
Horní Datyně a v červenci 2016 byla MŠ
Vratimov sloučena se školní jídelnou (dříve Zařízení školního stravování). Ve dvou
budovách MŠ ve Vratimově se nachází
osm tříd, v budově v Horních Datyních dvě
třídy.
Kolem MŠ Vratimov se rozprostírá rozlehlá zahrada. V roce 2015 se zahrada díky
projektu Přírodní zahrada realizovaného
z prostředků EU rozrostla o nové vzdělávací a herní plochy. Rovněž zahrada u MŠ
Horní Datyně byla obohacena o herní prvky, které zajistilo vedení města.
Tím nejdůležitějším v každé škole jsou
děti. Kolik jich navštěvuje vaši mateřinku
a jak početný pedagogický sbor o ně pečuje?
V současné době zařazujeme v MŠ Vratimov děti podle věku do osmi tříd, do celkového počtu 180 dětí. Jedna tzv. logopedická třída je určena pro děti s narušenými
komunikačními schopnostmi. Dvě běžné
třídy s 56 dětmi jsou v Horních Datyních.
O chod celé organizace se stará 20 pedagogických pracovníků, dva asistenti pedagoga, jedna chůva, školní asistent, sedm
provozních a dva správní zaměstnanci a 17
pracovníků školní jídelny.
Již od roku 1998 se MŠ zaměřuje na environmentální oblast. Jsme držiteli osmi
ocenění Ekologická škola v Moravskoslezském kraji, od roku 2016 je nám opakovaně udělován mezinárodní titul Ekoškola.
Od roku 2016 jsme zapojeni do projektu
Skutečně zdravá škola a jsme držiteli bronzového certifikátu za podíl na zásadních
změnách v oblasti kvality a udržitelnosti
školního stravování a vzdělávání o něm.
Naše třídy jsou nadstandardně vybaveny pomůckami a výukovými materiály za

Ředitelka MŠ Lenka Siváková.

Foto: MŠ

finanční prostředky, které se nám daří získávat z různých projektů a dalších zdrojů.
Některé jsou vybaveny interaktivními tabulemi, počítači, máme dotykový počítač
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tablety, dětské fotoaparáty, četné pomůcky pro badatelské aktivity. Na zahradě
jsme pořídili ptačí budku s videokamerou.
Obě pracoviště MŠ jsou vybavena keramickou pecí. V mateřské škole ve Vratimově realizujeme Ozdravný program, který
zahrnuje saunování, aromaterapii a solnoterapii. Do tříd byly v posledních dvou letech pořízeny výkonné čističky vzduchu.
Mateřská škola funguje v režimu příspěvkové organizace obce. V čem spočívá vaše
spolupráce s městem, v čem vám město
nejvíc pomáhá?
Spolupráce s městem probíhá v několika
rovinách. Největší podíl je v oblasti materiálně technické. Ve spolupráci s městem
plánujeme opravy budov a rekonstrukce.
Všechny budovy MŠ byly revitalizovány
– mají zateplení, nové střechy, odkanalizování. Loni proběhla rekonstrukce výtahu a sociálního zařízení pro zaměstnance,
podařilo se zrekonstruovat schodiště před
budovou I. V kulturní oblasti organizujeme každoročně s představiteli města společenskou akci Rozloučení s předškoláky,
kteří přecházejí do základních škol. Loni
jsme nově začali spolupracovat i v oblasti
výchovně vzdělávací, a to konkrétně s místostarostou Bc. Davidem Böhmem, který se
stal členem našeho Ekotýmu a podílí se na
ekologických aktivitách.
Jaké jsou vaše plány na následující léta,
jaké projekty byste chtěli uskutečnit za
přispění města?
V letošním roce plánujeme celkovou rekonstrukci elektřiny v budově II, ve školní

jídelně připravujeme rekonstrukci podlahy
a rozšíření hlavního vchodu. V dalších letech by mělo u MŠ ve Vratimově vzniknout parkoviště pro rodiče dětí, také bychom rádi zajistili saunu pro děti v Horních
Datyních. Po stránce výchovně vzdělávací
budeme dále pokračovat v ekologických
aktivitách a propojení školního vzdělávacího programu Dítě a svět s plánem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Prostředí. Jsme zapojeni do projektů Živá
zahrada – mapování živočichů na školní
zahradě, Soutěž s panem Popelou – sběr
papíru a Odpaďáček – sběr použitého oleje.
Letos se chceme zapojit také do projektu
Microgreens v MŠ. Jde o výzvu v pěstování bylinek a jejich využití ve stravování
dětí.
Rozveďme jedno netypické téma. Mateřská škola Vratimov vaří nejenom pro
„vlastní“ děti, ale také pro žáky obou vratimovských základních škol. Jak k tomu
došlo a jak to zvládáte?
Rozhodnutím zřizovatele byly v roce
2016 sloučeny dvě městské organizace,
a to MŠ Vratimov a Zařízení školního
stravování, které přešlo pod ředitelství
MŠ, a školní jídelna se tak stala součástí
naší organizace. Školní stravování má svá
specifika. Musí plnit tři základní funkce,
a to klasickou sytící, zdravotně výživovou
a výchovnou. Strava ve školní jídelně musí
splňovat přísná kritéria na dodržování doporučených denních dávek, hygienické
předpisy, musí být pestrá, zdravá a odpovídající věku. Ve školním roce 2019/2020
jsme vařili průměrně 850 porcí obědů denně. Obhájili jsme bronzový certifikát v projektu Skutečně zdravá škola, což znamená,
že více než 95 % podílu zeleniny a ovoce
je ve školní jídelně čerstvých a zpracováváme si je sami. Přibližně 70 % masa odebíráme pouze chlazeného. Suroviny, které
se v kuchyni používají, jsou převážně regionální. Dle požadavků strávníků jsme od
začátku školního roku 2019/2020 rozšířili
počet diet.
Začátky spojení těchto dvou organizací
nebyly jednoduché. Postupně se však podařilo vytvořit ve školní jídelně sehraný
tým zaměstnanců, v dnešní „koronavirové“
době jsou navíc kolektivy zaměstnanců
MŠ a školní jídelny schopny spolupracovat
a vzájemně si vypomáhat. Myslím si, že na
všech pracovištích panuje příjemná pracovní atmosféra a že nám všem jde o společnou věc, a to, aby děti chodily ze školky
domů spokojené.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko
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Ze schůzí rady města
Na svých schůzích Rada města Vratimova mimo jiné:
• schválila smlouvu o dílo na služby Senior taxi pro období
01/2021–12/2022,
• jmenovala členy Školské rady při Základní škole Vratimov,
Datyňská 690 a Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192 pro funkční období 2021–2023,
• souhlasila se stavbou Přestavba křižovatky silnic II/477
a II/478 v Ostravě-Hrabové,
• souhlasila s prominutím 50 % nájemného nájemcům prostor
sloužících k podnikání, které jsou v majetku města Vratimova, v návaznosti na nouzový stav a přijatá krizová opatření,
• schválila smlouvu o dílo Dodávka a montáž repasované
schodišťové plošiny pro imobilní osoby, v místě instalace
Pečovatelská služba města Vratimova, Frýdecká 206, Vratimov,
• stanovila pro rok 2021 celkový přepočtený počet zaměstnanců města Vratimov zařazených do Městského úřadu Vratimov – 36,
• souhlasila se zapojením do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III.

Každá komodita do jiné
nádoby. Třídíme stále lépe
pokračování ze str. 1
Závěrem bychom chtěli poděkovat občanům města, že pomáhají zodpovědně třídit různé komodity a tím nejen snižovat množství
komunálního odpadu, ale také šetřit naše životní prostředí.
Mgr. Roman Baran, Ph.D.
referent odboru výstavby a životního prostředí
Produkce velkoobjemového odpadu, skla, plastƽ
a papíru (2017–2020)

Roēní produkce (t)
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Ze zasedání zastupitelstva města

Celý zápis je na stránkách města www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech, starosta

Produkce odĢvƽ, kovƽ a jedlých tukƽ (2017–2020)

Roēní produkce (t)

Dne 9. prosince 2020 Zastupitelstvo města Vratimova
mimo jiné:
• schválilo Rozpočet města Vratimova na rok 2021,
• souhlasilo s realizací projektu Rekonstrukce chodníků a MK
ul. U Mateřské školy a zároveň schválilo podání žádosti o dotaci z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj,
• schválilo Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města
Vratimova,
• přijalo dlouhodobý úvěr ve výši 70.000.000 Kč na financování investičních akcí města Vratimova.
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Žádost o obecní byt je třeba potvrdit
Upozorňujeme, že žadatel o pronájem obecního bytu je povinen
každoročně osobně nebo písemně
potvrdit trvání své žádosti, a to
vždy na počátku kalendářního

roku, nejpozději však do 31. 3. příslušného roku.
V případě, že se tak nestane, bude
neaktualizovaná žádost (po dvou letech od posledního data potvrzení

zájmu), po předchozím projednání
v sociální a bytové komisi, vyřazena.
O vyřazení bude žadatel písemně
informován.
Pavlína Fiedorová
odbor investic a údržby obecního majetku

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 15. března 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
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Jaro se blíží!
Opět po roce se blíží čas práce na zahradách a zahrádkách.
Připomínáme vám, jak se dá řešit problém s bioodpadem:
Nejjednodušší varianta je kompostovat bioodpad ve svém kompostéru. V něm můžete kompostovat všechen rostlinný bioodpad.
Nebo si můžete za úhradu pronajmout biopopelnice (110 litrů)
u svého domu nebo zahrady se svozem co 14 dnů. Biopopelnic můžete mít i více. Objednávky na biopopelnice zajišťuje referentka životního prostředí RNDr. Ivana Hranická (hranicka@vratimov.cz).
Svoz bude probíhat od 6. 4. (výjimka úterý!) do 29. 11. v sudé
pondělí.

Větve, trávu či listí můžete zavézt do areálu FCC, Frýdecká 740
za čerpací stanicí Shell v pracovní dny v době 7–18 hodin. Odevzdání je bezplatné.
Zdarma můžete větve, trávu či listí zavézt také do areálu Vratimovských služeb, J. Žemly 1083 v pracovní dny v době 6–11
a 12–15 hodin.
Od 1. dubna do konce listopadu v pondělí a čtvrtek také po
15. hodině do kontejnerů, které budou přistaveny před Vratimovské služby.
Bc. David Böhm, místostarosta

ROSTLINNÝ BIOODPAD
BIO
odpad

MĚSTO VRATIMOV

3DWĢtVHP

1HSDWĢtVHP

 tráva, listí, plevel, košťály
 zbytky ovoce, zeleniny, rostlin
 čajové sáčky, kávová sedlina
 zemina z květináčů
 drny se zeminou
 větvičky, štěpka z větví
 papírové proložky na vejce
 piliny, hobliny, kůra
 seno, sláma

 plastové sáčky
 obalové materiály, sklo
 živočišné zbytky z kuchyně
 mléčné výrobky, tuky, oleje
 exkrementy, uhynulá zvířata
 peří, chlupy, vlasy
 znečištěné piliny, hobliny
 podestýlka, kamení
 nebezpečné odpady

BIO
odpad

MĚSTO VRATIMOV

Termíny a stanoviště sběru velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
JARO 2021

Vratimov
8. 3.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
15. 3.
16. 3.

u kostela
Radniční náměstí
křižovatka ulic Nádražní a U Hráze
ulice Na Příčnici u kotelny
ulice Frýdecká na parkovišti u Masokombinátu Krahulčí
ulice Rakovecká u mostu
křižovatka ulic Na Zadkách a Adámkova

Horní Datyně
17. 3.
18. 3.
19. 3.

U Důlňáku u obchodu
U Důlňáku u obchodu
Kulturní dům Horní Datyně
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Výtěžek Tříkrálové sbírky předčil očekávání
Bylo to milé překvapení.
„Neváhejte
přispět
Kvůli opatřením proti šířei drobnou částkou. Stejně
ní koronavirové pandemie
jako u příspěvků do ponemohla letos proběhnout
kladničky, i při online koTříkrálová sbírka ve své
ledě platí, že každá koruna
tradiční podobě. Pořadatelé
pomáhá,“ vyzvala Veroniz Charity Ostrava a Charity
ka Curylová.
sv. Alexandra proto vsadili
Spokojenost s výsledkem
na stacionární pokladničky,
Tříkrálové sbírky vyjádřil
které umístili ve Vratimově
také místostarosta Vratina pěti místech – v kostele
mova David Böhm. „Chtěl
sv. Jana Křtitele, na městbych poděkovat všem obském úřadu, ve vratimovčanům, kteří se podíleli na
ském železářství, v galansbírce svým příspěvkem,
terii a v prodejně potravin
koordinátorce Lence Kuv Horních Datyních. Když
biczkové a také podnikateje ve středu 3. února v kanlům a obchodníkům, kteří
celáři místostarosty Davida
umožnili umístit ve svých
Böhma odpečetili a otevře- Místostarosta David Böhm a zástupci charity začínají otevírat pokladničky provozovnách charitní poli, čekalo je příjemné zjiš- Tříkrálové sbírky. Na konci je čekalo příjemné zjištění – lidé věnovali na dobro- kladničky,“ řekl Böhm.
tění. Celkem občané města činné účely téměř 40 tisíc korun, víc, než se čekalo.
Foto: KS „Doba je zlá, naši občané
přispěli do pokladniček na
přesto dokáží myslet na drupomoc potřebným úctyhodnou částkou tom má koordinátorka sbírky pro Vratihé. Moc si toho vážím.“ red
38 274 korun! „Je to přirozeně méně mov Lenka Kubiczková, která se zhostila
než loni, ale i tak tento výsledek předčil své úlohy na výbornou,“ dodala Curylová
naše očekávání,“ vyzdvihla koordinátor- s tím, že ve virtuálním prostředí sbírka poQR kód pro zaslání
ka Tříkrálové sbírky pro Charitu Ostrava kračuje až do konce dubna. Dárci mohou
příspěvku do TříkráVeronika Curylová, která přijela spolu přispět na sbírkové konto 66008822/0800
lové sbírky. Ve virs projektovým manažerem akce Ondře- u České spořitelny s variabilním symbotuálním
prostředí
jem Zuchnickým výtěžek převzít.
lem 77708013, na portálu www.trikralosbírka pokračuje do
„Vzhledem k tomu, že naši kolední- vasbirka.cz zadáním specifikace OSTRAkonce dubna.
ci nemohli tentokrát vyjít do ulic, je to VA CH nebo z mobilního telefonu pomocí
Foto: KS
opravdu velmi pěkné. Velký podíl na QR kódu.

Jízda přes zeleň
V ulici Okružní ve Vratimově se mezi majiteli garáží rozmáhá
nešvar. Místo, aby k příjezdu ke svým garážím používali účelovou
komunikaci, která navazuje na ul. Okružní, zkracují si cestu k zaparkování svého auta po chodníku a zeleni mezi bytovými domy
č. p. 626 a č. p. 627. Jedním kolem jedou po chodníku, druhým
přes trávník. A co?!
V prvé řadě je třeba si uvědomit, že k přístupu k nemovitostem,
které občané užívají, slouží výhradně komunikace, ať už veřejné,
či soukromé. K tomuto způsobu užívání jsou komunikace určeny.
Jakákoli zeleň, v tomto případě sídlištní zeleň v majetku společnosti Liberty Ostrava, slouží k naprosto odlišným účelům, především k rekreačním. Nikoli k jízdě motorovými vozidly, kterou
dochází k její trvalé devastaci. Současně je tímto jednáním poškozován chodník mezi bytovými domy, který slouží chodcům k přístupu k jejich nemovitostem. Nikoli pro přejíždění automobily.
Takové jednání je nepřípustné a mohlo by být postižitelné jako
přestupek.
Město Vratimov žádá touto cestou všechny uživatele garáží za
bytovými domy v ul. Okružní, aby upustili od zkracování si své
cesty ke garážím přes cizí soukromý pozemek, přestali devastovat
zeleň i chodník sloužící potřebám veřejnosti.
Mgr. Daniela Mročková
odbor investic

Rozbahněná brázda v trávníku upozorňuje na nešvar některých neukázněných řidičů.
Foto: MěÚ
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Myslivecké sdružení Hubert Vratimov
Myslivecký spolek (MS) Hubert Vratimov vznikl v roce 1976
sloučením MS Vratimov a MS Řepiště. Ve stejném roce došlo
k dokončení a zprovoznění myslivecké chaty Hubertky. Nic není
na věky, a proto bylo nutno v loňském roce provést opravu střechy. Rekonstrukce proběhla s přispěním obcí Vratimov a Řepiště.
Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat za poskytnutí dotací.
MS má honitbu pronajatou od Honebního společenstva Vratimov do roku 2025. Honitba se rozkládá na území obcí Vratimov,
Horní Datyně, Řepiště a Paskov.
Hlavní činností MS Hubert je péče o krajinu a zvěř, což spočívá
v zimním přikrmování zvěře, údržbě a výsadbě plodin na políčkách pro zvěř a lovu zvěře, podle plánu lovu k zachování normovaných stavů.
Dále spolek spolupracuje se Střediskem volného času (dříve DDM), MŠ a ZŠ Masarykovo náměstí, kde uspořádal setkání a besedu s dětmi. Děti se na oplátku podílejí na sběru žaludů
a kaštanů pro přikrmování zvěře, za což jim také děkujeme.
Nedostatek potravy v zimních měsících však není jediný problém, který musí zvěř řešit. Velkou psychickou i fyzickou zátěž jí
Když napadne sníh a udeří mráz, mají myslivci obzvlášť napilno.

Přečkat mrazivý únor pomohly zvěři i zaplněné krmelce a zásypy.
Foto: MS Hubert Vratimov

způsobují psi, kteří se volně pohybují po lese, nereagují na příkazy
majitelů a mnohdy zvěř štvou. V některých případech může dojít
až k uhynutí především srnčí zvěře. Proto žádáme všechny návštěvníky lesa, aby si užívali klidu, čerstvého vzduchu a přírody
a zároveň toto umožnili všem obyvatelům a návštěvníkům lesa.
MS Hubert rovněž pořádá každým rokem tradiční myslivecký
ples v Kulturním domě v Horních Datyních. V letošním roce se
však, ze všem známých důvodů, ples neuskuteční. Doufáme, že se
situace brzy uklidní a my se v příštím roce potkáme i na tanečním
parketu.
Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují, podporují nás
a svým chováním přispívají k tomu, aby byl les příjemným místem pro všechny.
Za MS Hubert Vratimov
předseda Petr Dunat

Členové Big bandu se snaží neklesat na mysli
Lockdown… I našemu spolku – Big
band Vratimov – znemožnil činnost. Pracovat tak, jak jsme byli zvyklí, nemůžeme. Už skoro rok. Na podzim jsme měli
pár zkoušek, než bylo opět vše zavřeno.
Na jednu stranu není možné vystupovat,
takže by se zdálo, že není proč cvičit. Jistě. Ale nám chybí nejen společné hraní,
ale chybíme si navzájem. Myslím, že hodně z vás mi porozumí. Jeden z nejhorších
doprovodných jevů koronakrize je sociální izolace. I nás se dotýká a to je asi ten
největší problém. I když uvidíme… Až se
sejdeme, jakmile to bude možné, možná
se naším největším problémem stane muzikantský výkon.
Ale snažíme se neklesat na mysli. Jsme
trochu v kontaktu alespoň po sociálních
sítích. Zkoušet se však takto nedá, takže se každý věnujeme své individuální

Členové Big bandu Vratimov při katalogizaci
notového materiálu – číslování skladeb.
Foto: BBV

přípravě. Mnoho z nás samozřejmě pod
vedením učitelů ZUŠ či profesorů konzervatoře. Pro některé z nás je tato nucená
pauza také příležitostí vyřídit si ostatní zá-

ležitosti, mezi které jsme museli dělit čas.
Maturity, začátek nebo dokončení studií
na vysoké škole, nová práce...
Stejně tak se „konečně“ našel čas na
různé, méně důležité administrativní či archivační činnosti, na které se při běžném
provozu jen těžko hledá chvíle. Například
na přiložené fotografii vidíte katalogizaci
notového materiálu – čili číslování skladeb.
Je těžké neklesat na mysli po téměř rok
trvajících omezeních, které (nejen) na kulturní oblast dopadly tvrdě. Nicméně každá
krize je také příležitost – snažme se na to
tak dívat a hledat dveře, které se otevřely.
Hodně zdraví a pevné nervy přejí členové
Big bandu Vratimov!
Za Big band Vratimov
Marcela Skokanová
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Datyňští turisté nespí. Jen dřímají a vyčkávají!
Co se týká roku 2020, tak ten byl z velké
části ovlivněn pandemií coronaviru, proto
datyňští turisté mohli uskutečnit z asi dvaceti připravovaných akcí jen necelou polovinu. Počínaje Novoročním čtyřlístkem
a zimním tábořením v Hrádku u Jablunkova to byl prázdninový pobyt na chatě
Morávka a autobusový zájezd na Mezinárodní zimní sraz turistů do Rýmařova.
Pak se velice omezeně uskutečnil červnový pochod Šenov-Prašivá, Anenský
pochod na Kozubovou a také s mnoha
omezeními a ve spolupráci s ostatními
spolky koncem prázdnin tradiční Datyňský krmáš. Jedinou podzimní větší turistickou akcí byl zájezd na Bílý kříž, kde
jsme se zúčastnili oslav jubilea beskydské
turistiky v oblasti Grúně.
Potom už vešla v platnost další vládní
opatření, takže se muselo vše připravované a dobré porušit. Jedinou, byť částečně
Novoroční čtyřlístek letos proběhl ve znamení roušek. Přesto se podařilo vybrat na úpravu turistických tras pro handicapované 6300 korun.
Foto: KČT Slezská brána Horní Datyně

omezenou akcí byl v prvním letošním
dnu opět Novoroční čtyřlístek, tentokrát
nikoliv s cílem ve vytipované hospůdce, nýbrž přes výdejní okénko z prostor
naší klubovny. I tak se nám podařilo na
tuto každoroční sbírku vybrat 6300 korun
a přispět tak na úpravu tras pro naše handicapované spoluobčany.

Další akce jsou zatím zrušeny, takže
snad až 10. dubna by se měl uskutečnit
35. ročník velikonoční cyklojízdy Radegast, což budeme samozřejmě ještě upřesňovat.
Vlastimil Kusák
KČT Slezská brána Horní Datyně

Šance pro mladé nezaměstnané
Pojeďte s námi letos v létě na pracovní stáže do Německa! Poznáte cizí zemi, seznámíte se s novými lidmi, zažijete spoustu nových věcí, získáte cenné životní a pracovní zkušenosti.
Díky financování z Evropského sociálního fondu – Operačního
programu Zaměstnanost bude o vás postaráno: platíme dopravu,
ubytování, pojištění, pracovní oděvy, přípravné kurzy včetně týdenního teambuildingu v Beskydech, navíc proplácíme stravné
a kapesné. Videa a další podrobnosti o projektu najdete na www.
rovnovazka.cz/nase-projekty.
Přijmout můžeme mladé lidi ve věku 15–30 let:
• Nezaměstnané se základním vzděláním bez dalších podmínek.
• Nezaměstnané se SŠ (vyučení nebo s maturitou), kteří jsou nezaměstnaní déle než 1 rok, prošli v posledních 5 letech dětským
domovem, mají zdravotní znevýhodnění (invalidní důchod
1. nebo 2. stupně).
Studenty ani nezaměstnané s vyšším než středoškolským vzděláním přijmout nemůžeme. Počet míst je omezen.
Pokud vás nabídka zaujala, neváhejte se ozvat Kláře Tidrichové
na tel. 736 140 697 nebo na mail klara.tidrichova@rovnovazka.
cz. Budeme se na vás těšit!
Klára Tidrichová
Rovnovážka

Účastníci stáží v roce 2020 ve městě Wernigerode v Německu.
Foto: Rovnovážka
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Akce Střediska volného času
QRování
V dnešní době je obtížné se věnovat nějakým aktivitám. Přesto
vás Středisko volného času Vratimov společně s členy Dětského
zastupitelstva města Vratimova zvou na společnou procházku
Vratimovem. Máme připravenou trasu městem a pomocí QR
kódů vás trasou provedeme.
Sledujte proto webové stránky „Domečku“, náš Facebook
a Instagram, kde se dozvíte přesný termín této události a veške-

ré protiepidemické podmínky, abychom se navzájem, ale i sami
sebe chránili.
Těšíme se na vás a věříme, že smích všech dětí bude opět znít
naším „Domečkem“.
www.svcvratimov.cz
https://www.facebook.com/SVCVratimov
Bližší informace: Věra Pacíková, v.pacikova@svcvratimov.cz,
734 443 694.
SVČ Vratimov

Dobrovolníkem v Evropě
Středisko volného času Vratimov má akreditaci pro vysílání dobrovolníků a stážistů do
zahraničí v programu Evropské komise nazvaném Evropský sbor solidarity (European
Solidarity Corps) – prolink na
https://www.dzs.cz/program/
evropsky-sbor-solidarity. Osoby od 18 do 30 let mohou strávit až 12 měsíců ve vybrané organizaci, učit se jazyk a sbírat
profesní i životní zkušenosti.
Náklady na cestu a pobyt jsou
hrazeny z grantu EU, dobrovolník dostává za svou službu
kapesné.
Takového programu se ve
školním roce 2019/2020 zúčastnila i Barča V. Přečtěte si
její vzpomínky.
ACHTUNG, ACHTUNG!
Příběh Heidi, děvčátka
z hor
Řeknu vám, že jet dobrovolničit do Rakouska byla jedna
z nejlepších věcí, co se mi kdy
stala. Tak nějak mimochodem,
jak už se mi to v životě stává,
přede mnou stála příležitost
strávit školní rok v tyrolských
Alpách. A já se jí rozhodla říct
ANO, pojedu do země, jejíž
jazyk vůbec neovládám a vystavím se dobrovolně bandě 16
teenagerů v rozkošném Montessori domečku obklopeném
vysokými horami. Ani ve snu
by mě tehdy nenapadlo, co
všechno tam zažiju a jak moc
mě to změní. Zdá se mi až neuvěřitelné, jak všechna naše
rozhodnutí určují směr, kterým
pluje koráb Náš život.
Město Telfs, ležící nedaleko
Innsbrucku, je sice od moře

lidem zdát možná výstřední,
zvláštní nebo dětinské, co je na
tom? Proč bychom se nemohli
občas vymykat zaběhlým společenským normám? Vždyť
v rozmanitosti je krása a život
je příliš krátký na to, abychom
byli pořád jenom vážní.
Na nic z toho bych ale nepřišla sama. Nejlepšími učiteli mi
v Rakousku byli lidé, se kterými jsem mohla svou zkušenost
sdílet. A to i navzdory překážkám, které před nás postavila
pandemie. Nebo právě díky
nim. Ať už to byla moje pubertální miminka, inspirativní pedagogové, nebo další odvážní
dobrovolníci v čele s mojí milovanou spolubojovnicí Zitou.
Děkuji ti, Rakousko, naučilo
jsi mě, co je důležité a co ne,
že všechno má svůj čas i místo, jak být trpělivá. Naučilo
jsi mě trochu němčiny, hodně
empatie a ukázalo mi všechna ta nádherná místa. Tyrolsko zbožňuju se vším všudy
a rozhodně se tam budu vracet.
Nicméně, i když se cítím jako
kus horského vybavení, tak už
teď vím, že patřím tam, kde
jsou moji lidi.
Dobrovolnice Barča V. v tyrolských Alpách.

na hony vzdálené, ale zato ze
všech stran obklopené majestátními kopci. Právě tam
jsem během svých dlouhých
procházek přišla na spoustu
důležitých věcí o sobě i o světě. Došlo mi, že mám svůj život
plně ve svých rukou a pokud se
mi na něm něco nelíbí, jsem já
ta nejpovolanější osoba, která to může změnit. Přestala

Foto: SVČ Vatimov

jsem fňukat, že nedostávám
to, co chci, protože jsem dostala to, co jsem potřebovala.
Sním a sním vysoko 'cos ain't
no mountain high enough.
Celkově se mi podařilo přiblížit se poznání kdo jsem, v co
věřím a kam směřuju. Jestli
jsem se někdy bála být sama
sebou, tak teď už ani náhodou.
I když se moje chování může

Barčiny zážitky si můžete přečíst také na blogu, který si během pobytu
v zahraniční vedla: https://
www.blogger.com/profile/10972641764724702092.
Pro více informací o stážích a dobrovolnické službě
v zahraničí můžete kontaktovat projektovou manažerku SVČ Lenku Havrdovou
(l.havrdova@svcvratimov.cz).
SVČ Vratimov
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Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu
Konec ledna je v každé škole vždy ve
znamení pololetního vysvědčení. Všichni
si tento čas jistě pamatujeme – troška napětí, troška nervozity, v hlavě spousta otázek. Tradičně bývá v tento den škola plná
dětí, z nichž mnohé jsou ve slavnostním
oblečení, v rukou drží bonboniéru, kytici
nebo drobný dárek, který chtějí věnovat
své třídní učitelce. Letos tomu bylo ale
zcela jinak. Kvůli situaci, kterou všichni důvěrně známe, si pro své vysvědčení
mohli v pololetí tohoto školního roku přijít
do Základní školy na Masarykově náměstí
pouze žáci prvních a druhých ročníků. Ale
pojďme se vrátit o pár měsíců zpět...
Když se nad tím zamyslím, přijde mi
to zcela nedávno… Září a s ním naděje,
že tentokrát se budeme s žáky potkávat
ve školních lavicích opět den co den. Že
budeme řešit běžné problémy a s mírným
úsměvem se budeme znovu a znovu podivovat nad tím, že se žáci nepřezouvají,
o přestávkách běhají po chodbách a na
záchod chtějí jít zásadně v průběhu vyu-

Městská

knihovna
VRATIMOV

čování. Zkrátka, že vše pojede v zajetých
kolejích a budeme společně dohánět to,
co jsme zameškali v průběhu první „vlny
distanční výuky“. Jak se ukázalo – jisté je
jen jedno. Že totiž jisté není nic.
Příprava se osvědčila
Na možnost, že opět nastane situace, kdy
se distanční výuka stane naší každodenní
realitou, jsme se připravovali už od počátku nového školního roku. Pedagogové se
intenzivně vzdělávali v oblasti vedení výuky v aplikaci Teams, účastnili se mnohých
školení, učili se, jak využívat jednotlivé
aplikace této platformy. A co bylo nejpřínosnější, pomáhali si navzájem. Podobně
na tom byli žáci a rodiče.
Již na sklonku srpna škola využila dotací ministerstva školství k zakoupení nového technického vybavení pro učitele,
aby vedení distanční výuky z jejich strany
bylo co nejkvalitnější a bezproblémové.
Zajistila také kontrolu a opravy stávajících notebooků, aby je mohla poskytnout

žákům, kteří touto technikou nedisponují.
K opětovnému uzavření škol a školských
zařízení došlo začátkem října. To, co jsme
se snažili společně naučit v době, kdy jsme
byli ještě ve škole, jsme teď museli začít
realizovat v praxi. Učili jsme se všichni –
žáci, učitelé i rodiče. Rozvrhy hodin on-line výuky dostávaly pevné obrysy, postupně se odstraňovaly chyby, vyjasňovala se
pravidla.
Známky nebo slovní hodnocení?
S blížícím se pololetím školního roku se
začaly vést diskuse, jak by žáci měli být
na vysvědčení hodnoceni. Ministerstvo
školství doporučilo školám tři možnosti:
hodnocení známkou, kombinaci slovního
hodnocení a hodnocení známkou a využití
slovního hodnocení. Pedagogická komora
realizovala anketu, ve které ředitelům různých typů škol položila základní otázku:
Jakou podobu bude mít pololetní vysvědčení na vaší škole?
pokračování na str. 10

Městská knihovna informuje

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
jsme rádi, že i přes vládní opatření využíváte naší služby bezkontaktního předání předem objednaných knih. Máme pro
vás připravené nejen knihy a časopisy, ale
také nové společenské hry, které si můžete
vypůjčit. Rezervovat si je lze přes on-line
katalog https://www.knihovna-vratimov.
cz/katalogy/katalog-vratimov, popřípadě
telefonicky nebo e-mailem.
Bohužel, ani letos se neuskuteční Noc
s Andersenem, která byla plánovaná na
26. března.
Dobrou zprávou je, že prvňáčci v tomto
školním roce obdrží tzv. Knížku pro prvňáčka v rámci projektu Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka, který vyhlašuje

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Letos se jedná o třináctý ročník
projektu na podporu čtenářské gramotnosti, jehož cílem je rozvoj čtenářských
návyků žáků od prvního ročníku školní
docházky. Do projektu přihlašuje letošní
žáky prvních tříd základních škol veřejná
knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.
Sledujte naše webové stránky www.
knihovna-vratimov.cz, kde vás budeme
informovat, zda jsme ještě zavřeni nebo
již fungujeme.
Informace o dění v naší knihovně můžete sledovat také na našem novém facebooku https://1url.cz/MzceL, starý facebook už není funkční!

Nové společenské hry, které si můžete vypůjčit v městské knihovně.

Místní knihovna Horní Datyně
Na webové stránce www.knihovna-datyne.cz najdete informace o provozu
knihovny. Stále půjčujeme bezkontaktně. Výpůjčky podle vašich písemných
nebo telefonických objednávek pro vás
připravíme a vyzvednout si je 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.
Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

Foto: Městská knihovna Vratimov
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Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu
pokračování ze str. 9
Výsledky ankety byly následující: 91 %
ředitelů škol vybralo odpověď, že stejnou
jako v loňském roce (tedy známkou), 8 %
ředitelů škol zvolilo odpověď, že škola
přešla z klasifikace na kombinaci známek
a slovního hodnocení, 1 % ředitelů škol
vybralo možnost, že škola přešla ze slovního hodnocení na známky, 0 % ředitelů
škol zvolilo možnost, že škola přešla ze
známek na slovní hodnocení.
Překvapivé? Nemyslím si. Je to vcelku
pochopitelné. Jednak se jedná se o dlouholetou tradici v českém školství. A jednak – slovní hodnocení žáka není jednorázovou záležitostí, kterou škola použije
v souvislosti s hodnocením na vysvědčení. Jedná se o promyšlenou koncepci,
která souvisí s formativním hodnocením
žáka, jež by jej mělo provázet po celou
dobu školní docházky. A na to musí být
dobře připraveni nejen učitelé, ale také
žáci a rodiče.
Pracujeme tady s takovými pojmy jako
zpětná vazba, sebereflexe, kompetence.
Formativní hodnocení je dnes často skloňovaným a oblíbeným pojmem, ale jen
málokdo si dovede představit, kolik úsilí
se za ním skrývá. Nejen na straně učitele,
ale také na straně žáka. Aby žák z tohoto způsobu hodnocení dokázal pochopit,

v čem chybuje, v čem má rezervy, v čem
je naopak dobrý, co je pro něj potřebné
a podstatné. Aby na jeho základě dokázal
pracovat sám na sobě a dosahoval pokroku na své cestě za vzděláním.
Známky ano, ale...
Naše škola zvolila klasický způsob hodnocení, na který jsou rodiče a žáci zvyklí,
tedy hodnocení známkou. V tomto hodnocení byly zohledněny určité aspekty, které
byly dány metodikou ministerstva školství pro hodnocení žáků v 1. pololetí. A to
zejména ty, které se nám jevily jako podstatné a hlavně relevantní. Patřily mezi
ně například aktivní účast žáka v on-line
hodinách, včasné odevzdávání zadaných
prací, jejich kvalita nebo ochota vypracovávat dobrovolné úkoly. Nezapomínalo
se ani na situaci žáků ze sociálně znevýhodněných rodin, nebo na to, že i přes
veškerou snahu všech zúčastněných měli
mnozí žáci s distanční výukou problémy.
Ale ruku na srdce – konečnou podobu
vysvědčení zpracují jako vždy učitelé.
Ti znají své žáky nejlépe. Žádná podpora
shora, žádná metodika, ale hlavně vlastní
zkušenosti, cit a rozum uchopený v hrsti.
To je to, co vždy hrálo a bude hrát hlavní
roli v hodnocení žáků.
Letos své vysvědčení dostali od svých
třídních učitelů do rukou pouze žáci prv-

ních a druhých ročníků, žáci devátých ročníků jej obdrželi v ředitelně školy společně se svými přihláškami na střední školy.
Ostatní žáci a jejich rodiče měli možnost
zhlédnout své vysvědčení prostřednictvím
aplikace Dm Software, reálně jej obdrží
v okamžiku, kdy bude umožněna jejich
osobní přítomnost ve škole.
Je čas na naději
Nic samo o sobě není ani dobré, ani
špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. A tak je tomu i dnes. Svět je v poslední době plný zpráv, které jsou z velké
míry negativní. Dotýkají se nás téměř na
každém kroku.
Nenechme se tím vyvést z už tak křehké
rovnováhy, A zapalme pomyslnou „malou“ svíčku v každém z nás. Zkusme využít toho, co nás všechny tato doba učí. Rodiče vidět své děti z jiného úhlu pohledu,
děti samostatnosti a odpovědnosti za svou
práci, učitele nahlížet na vzdělávání a své
žáky v novém rozměru. Ano, vím, není to
jednoduché. Ale uchovejme si naději, že
vše má svým způsobem smysl a že záleží jen na nás, jak na vše budeme nahlížet.
Protože naděje je něco, co dává našemu
životu smysl.
Mgr. Martina Pelikánová
ZŠ Masarykovo náměstí

K šťastlivcům, kteří si mohli dojít pro pololetní vysvědčení, patřili i žáci 2. A na ZŠ Masarykovo náměstí. Na památečním snímku s asistentkou pedagoga Bohumilou Čápovou.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí
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Poločas školního roku
První pololetí školního roku 2020/2021
bylo ve znamení omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování ve škole plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19. Výuka probíhala
ve většině ročníků převážně distančně on-line formou prostřednictvím platformy
Google Classroom. Souvislá prezenční
výuka ve škole se týkala pouze 114 žáků
1. a 2. ročníku, kterým byl na konci ledna
osobně třídními učiteli slavnostně předán
výpis z vysvědčení.
Ostatním žákům školy a jejich zákonným zástupcům byla pololetní klasifikace
sdělena elektronicky prostřednictvím školního informačního systému Bakalář. Výpis
z vysvědčení bude těmto žákům předán při
nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena přítomnost žáků ve škole.Všichni
žáci byli hodnoceni známkami.
Při klasifikaci byla zohledněna specifická situace a vysoký podíl distanční výuky
v tomto pololetí, vycházelo se ze zjištěné
míry dosažení školních výstupů, přihlíželo
se i k dalším skutečnostem ovlivňujícím

ZŠ Datyňská.

Foto: KS

výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl – účast a aktivita při
distanční výuce, plnění zadaných úkolů,
osvojení nových digitálních kompetencí

související s distanční výukou synchronní
i asynchronní formou, dovednost komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky, tvořivost, adaptabilita apod.
Pedagogové jsou si vědomi, jak náročné
období žáci a jejich rodiny prožívají. Dělají
vše pro to, aby distanční výuka byla poutavá, pestrá, pochopitelná a efektivní. Identifikují dosažené úspěchy žáků, na kterých
je možné při další práci stavět a pomáhat
dělat ve vzdělávání pokroky. Snaží se žáky
motivovat k dalším výkonům, povzbuzovat k síle a trpělivosti.
Druhé pololetí školního roku zatím pokračuje výukou na dálku, epidemiologická
situace je bohužel stále nepříznivá. Všichni ale věříme v lepší zítřky a brzký návrat
všech žáků do školy.
Přeji všem hlavně pevné zdraví, děkuji pedagogům a žákům za skvělou školní
práci v této náročné době, děkuji rodičům
našich žáků za spolupráci.
Darja Kuchařová
ředitelka ZŠ Datyňská

Vysvědčení ve druhých třídách
se neobešlo bez pochval
V posledním lednovém týdnu měli
všichni žáci dostat vysvědčení. Vzhledem
k distanční výuce žáků třetích až devátých
ročníků se papírového vysvědčení dočkali
pouze naši nejmenší. Pro prvňáčky to byla
jejich premiéra, druháci už věděli, co je
čeká a jak taková sváteční chvíle vypadá.
Ve čtvrtek 27. ledna přišli druháci slavnostně oblečeni a v radostném očekávání
se všichni těšili na poslední vyučovací
hodinu, kdy se vysvědčení mělo rozdávat.
Konečně nastala ta pravá chvíle. Ticho ve
třídách by se dalo krájet a všichni nedočkavě čekali, až uslyší své jméno a budou si
moci přijít pro vysvědčení k tabuli. Každý
žáček si vyslechl krátké povídání o tom,
jak se mu dařilo a co by mohl do dalšího
pololetí zlepšit.
Předávání vysvědčení se ve druhých třídách neobešlo bez pochval, které si děti za
svoji pilnou práci zasloužily. Vždyť i ony
se musely účastnit online výuky, kterou
zvládly na výbornou.
A pololetní prázdniny, které v pátek následovaly? No, ty si všechny děti s radostí
užily!
Za druhé třídy ZŠ Datyňská
Mgr. Milena Závorková
a Mgr. Jana Chamrádová

Učitelka Mgr. Milena Závorková předává vysvědčení ve 2. třídě.

Foto: ZŠ Datyňská
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Judo ve Vratimově navazuje
na tradici Jana Stankoviče
Vratimovské děti mohou od
minulého školního roku využívat nabídku kroužku juda
přímo na Základní škole v Datyňské ulici. V multifunkčním
sále školy se na speciální žíněnce určené pro judo (tatami)
potkávalo v září, ještě před
zavřením škol, na 15 dětí, které zaujala možnost zkusit si
japonské bojové umění a zároveň olympijský sport – judo.
Jde o komplexní systém, který
nabízí kvalitní obecnou pohybovou průpravu, prvky sebeobrany a důraz na disciplínu
jedince. Děti cvičí pod vedením Matěje Silvestra, trenéra
1. Judo clubu Baník Ostrava,
tedy klubu, který čítá v Ostravě a jeho okolí na 700 aktivních členů. Děti, které začnou
provozovat judo ve Vratimově,
mají možnost postupem času
přejít do Tréninkového centra
J. Kaděry v Ostravě-Hrabůvce,
kde již trénují vícekrát týdně
v profesionálních podmínkách.
Judu se lze věnovat jen pro
zábavu, ale také s nejvyššími
závodními ambicemi – kdo
by dnes nechtěl kráčet ve stopách celosvětově proslulého
Lukáše Krpálka? Zájemci se
mohou přihlásit po obnovení
sportovní činnosti přímo na
tréninku – každý pátek od 13

Tréninky judo pomáhají dětem zlepšit kondici, ale také zvýšit sebevědomí.

hodin přímo v sále – nebo již
nyní elektronicky na adrese
matyasotto@1jcbo.cz. Cvičení
je určeno pro děti od 6 let.
Historie 1. Judo clubu Baník
Ostrava pamatuje mnoho skvělých sportovců, trenérů i lidí
obecně. Jednou z nejvýznamnějších osobností, bez které si
současnou podobu klubu nelze
představit, byl vratimovský

Jan Stankovič předvádí techniky v sokolovně v Ostravě-Kunčicích.

rodák Jan Stankovič. Do judistického oddílu Baníku vstoupil
v roce 1957 a byl jeho členem
úctyhodných 41 let. Zažil s ním
také své největší sportovní
úspěchy. Jako závodník byl
v letech 1966 až 1968 reprezentantem Československa a dvojnásobným mistrem republiky.
Ve své trenérské kariéře, kromě více než dvacetiletého ve-

Jan Stankovič.

dení mužského prvoligového
družstva, dosáhl funkce reprezentačního trenéra juniorů. Na
sklonku svého života působil
také v Českém svazu juda. Po
jeho smrti mu byl in memoriam
udělen 7. dan – mistrovský stupeň, na který dosáhla v českých
zemích jen hrstka lidí.
Mgr. Matyáš Otto
1. Judo club Baník Ostrava

Snímky: archiv 1. Judo club Baník Ostrava
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Drobné sakrální stavby v Horních Datyních
Chci reagovat na výzvu redakce k tématu drobných sakrálních staveb ve městě,
zaměřím se na stavby v Horních Datyních,
ale mnohé se dá zobecnit i v rámci města. V našem katastru se hlavně nacházejí
památné kříže z období konce 19. a půlky
20. století. Méně pak „boží muka“, „svaté
obrázky“ a kaple. Na některých křížích najdeme i jména zbožných věřících z majetnějších vrstev, kteří si je nechávali vystavět u cesty svého gruntu jako donátoři. Dá
se to vyložit jako osoba, která vlastním nákladem stavbu vytvořila a odkázala veřejné společnosti. Protože je součástí soukromého pozemku a nebývá zatížená věcným
břemenem, je pak obtížné pro veřejnost
i město vstupovat do její údržby. Historicky má charakter místní památky z nedávné
doby, která je pro památkáře nezajímavá,
a proto žádná ve městě není památkově
chráněná. Díky Bohu máme v Horních
Datyních Olivera Blšťáka, který se zdarma
stará již několik desetiletí o údržbu třinácti
křížů a tří kaplí v našem okolí a mnohé tak
zachránil před zánikem. Je tím tajemným
fantomem, který prostory vysekává, uklízí
a také zapálí na památku svíčky a přidá ke
křížům i květiny.
Zmíním se zde podrobněji o datyňské
kapli v ulici Václavovické, na gruntu dříve č. p. 33, o kterou se také stará. Byla
vystavěna u brodu přes místní potok po
roce 1806 místními a farníky z Rakovce.
Použil se materiál po dostavbě kostela ve
Vratimově. Další výraznou změnou prošla v roce 1824, kdy získala zvonici a byla
nově vysvěcena farářem z Vratimova Josefem Vavříkem. Byl to horlivý obránce
katolicismu proti místní komunitě evangelíků, která si zachovala v oblasti u Rakovce až do konce 2. světové války významný
vliv. V roce 1899 byla šindelová střecha
kaple pokryta pozinkovaným plechem,
obnoveny dveře s mřížovím od místního
kováře Josefa Borového. Pro stálé navyšování okolního terénu byla i mnohokrát

Ústřední motiv výzdoby tzv. Datyňské kapličky tvoří plastika Madony s Jezulátkem.
Foto: Vladimír Kuchař

odvodněna. I když se blíží výročí jejího
vysvěcení, není již v silách a finančních
možnostech pana Blšťáka zajistit další, již
velice potřebnou opravu.
Pro úplnost se zmíním o soukromé zvoničce na č. p. 28 z roku 2004, která slouží
svému účelu. Vznikla k 180. výročí zavěšení zvonu v datyňské kapli a má připomenout generace místních zvoníků.
V Horních Datyních se nacházejí ještě
dva kamenné kříže vedle ulice Vratimovské. První je poblíž domu č. p. 294 z roku
1889, kde jsou donátory Anton a Anna Kubínovi. Druhý se nachází U Strže, kde byl
původní dřevěný kříž nahrazen kamenným
křížem převezeným z pozemku od domu č.
p. 61. Na kříži je nápis „Věnovala rodina
Mokrošova č. 25“.
„Svaté obrázky“ se v obci nedochova-

ly, výjimkou je skříňka s cennou dřevěnou soškou, opatřenou polychromií Panny
Marie Frýdecké, dříve umístěnou na dnes
ještě stojícím dubu u křižovatky ulic Vratimovské a Václavovické. Pochází asi z počátku 20. století a je z významné řezbářské
dílny rodiny Gavlasů ze Sedlišť, která se
podílela i na výzdobě kostela Panny Marie
na Grúni. Památka místních farníků byla
před půl stoletím z dubu sejmuta a tím
zachráněna. Po renovaci se nachází v soukromých sbírkách předmětů k historii Horních Datyň. Dříve bylo místo známé pod
názvem U kapličky a do šedesátých let minulého století se u ní scházeli věřící k náboženským procesím k Hájku a k bazilice
Navštívení Panny Marie ve Frýdku.
Vladimír Kuchař
historik Šenovského muzea

Kronika města Vratimova, část 105, rok 1949
První komunální podnik a další

Šimík František v Zaryjích, který má výrobu dřeváků, nabídl
svůj podnik dne 29. září do služeb komunálních podniků jako první. Tím byl dán podnět k získávání dalších drobných živnostníků a řemeslníků pro komunální hospodářství a v krátké době se
přihlásili: Kubiček Alois, holič a kadeřník, hostinec Rybjář, Leskovský a další. Byla zřízena kancelář pro komunální hospodář.
v domě Chovancově, naproti drogerie Pavlického, a vedoucím byl
Glac Antonín.
Vyvlastnění půdy Anny Sedlaříkové na stavbu domů

Z obhospodařování bývalého velkostatku Anny Sedlaříkové

bylo vyvlastněno 64 ha půdy a na ní se začaly stavět domky (sídliště) pro rodiny, které musí opustit své domky v Kunčicích a Bartovicích v důsledku výstavby Nových hutí Klementa Gottwalda.
Z Kunčic má býti přesídleno na 200 rodin prozatímně.
Stavba tábora pro brigádníky mládeže

U lesa „Důlňáku“ začala se stavba tábora pro mládež asi pro
3.000. Budou to přízemní domky. Tato mládež z krajů republiky
pomůže budovat Novou huť.
Obecní dávka z návěští

Ve schůzi MNV 17. října odhlasována obecní dávka z návěští
(pokračování příště)
od 1 až 5,- Kč za 1 kus.
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Pomozte nám odhalit tajemství
Těší nás zájem, jaký vyvolal mezi občany našeho města únorový článek Pomozte nám odhalit tajemství pamětních křížů a božích muk. Čtenáře především zajímalo, které objekty tohoto druhu
jsme našli a kde. Právě pro ně zveřejňujeme seznam těchto drobných památek. Možná ho někdo doplní. Zaujal nás také příspěvek
historika Šenovského muzea Vladimíra Kuchaře, který pojednává
o drobných sakrálních památkách nejenom v Horních Datyních
(čtěte na jiném místě).
Kříže a boží muka ve Vratimově a Horních Datyních:
1. dřevěná boží muka u ulice Frýdecké u bývalé hasičárny
2. dřevěná boží muka u křížení ulic Frýdecká a Polní
3. kamenný kříž u ulice Frýdecké naproti SVČ (dříve DDM)

4. kamenný kříž u ulice Frýdecké vedle kostela sv. Jana Křtitele
5. kamenný kříž u ulice Frýdecké za hřbitovem
6. kamenný kříž u křížení ulic Frýdecké s Adámkovy
7. kamenný kříž u křížení ulic Okrajové a Na Zadkách
8. kamenný kříž u křížení ulic Na Popinci a Na Příčnici
9. kamenný kříž u křížení ulic Rakovecké a Datyňské
10. kamenný kříž u křížení ulic Vratimovské a Ve Strži
11. kamenný kříž u křížení ulic Na Podlesí a Popinecké
12. kamenný kříž u křížení ulic Na Příčnici a Břízkové
13. kamenný kříž u Sokolské ulice v úseku mezi ulicemi
Na Hermaně a Hřbitovní
14. kamenný kříž na hřbitově ve Vratimově
red

Kříž ve Frýdecké ulici za hřbitovem. Na kříži je umístěn nápis „Ach, pojďte křesťané pozdravit kříž svatý“ a latinská zkratka I.N.R.I. (Iesus Nazarenus
Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). Na jeho zadní straně je sotva postřehnutelné sdělení, které jsme rozluštili jako: „Nákladem
Jana Kožušníka a Karla Kožušníka, 1005.“

Jeden ze dvou pamětních kamenných křížů na území Horních Datyň u křížení ulic Vratimovské a Ve Strži. Na kříži je umístěn nápis „Pochválen buď
pán Ježíš Kristus“, na jeho podstavci pak „Věnovala rodina Mokrošova č. 25“. Podle informací historika Šenovského muzea Vladimíra Kuchaře tu
byl tento kříž převezen od domu č. p. 61 a umístěn na místo, kde původně stál kříž dřevěný.

březen 2021
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Vratimovské kříže a boží muka. Víte o nich víc?

Kamenný kříž stojící sotva kousek od centra Vratimova u křížení ulic Popinecké a Na Podlesí. Na kříži je jasně viditelný nápis „Pochválen buď Ježíš
Kristus“, na jeho podstavci pak „Obnoveno r. 1949 nákladem manželů Motlochových“. Na zadní straně podstavce je vyrytá značka kříže a rok 1994.
V pravém horním rohu je sotva znatelný rok 2000. Ke komu se tyto údaje vztahují?

Hned u hlavní cesty, v místě, kde se z ulice Datyňské odbočuje na Rakoveckou, stojí krásně udržovaný kamenný kříž s dlouhým rýmovaným nápisem:
„Zdráv buď, svatý kříži, / útěcho má v strasti; / snímáš hříchů tíži, / vedeš k nebes slasti. / V duchu lásky tebe ctím, / pána Krista velebím“. Na zadní
straně si lze přečíst: „Postavili Frydryšek Josef a Barbora. 1924.“ Na vrcholku kříže je tradiční latinská zkratka I.N.R.I. (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský).
Foto: KS
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VZPOMÍNÁME
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdci zůstávají.
Dne 19. února 2021 uplynul rok
ode dne, kdy nás po krátké zákeřné
nemoci opustil náš milovaný

Dne 6. března vzpomeneme 1. smutné
výročí, kdy nás opustil pan

Ivo Kičmer.

S láskou vzpomínají manželka, dcera
s rodinou, syn a sestra s rodinou.

S láskou vzpomeňte s námi.
Dcera Lucie a syn Kamil s rodinami.
Jen ten, komu neúprosně smrt vzala to
nejdražší ví, co je bolest.
Dne 27. března 2021 si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí paní

Stanislav Kubíček.

Dne 4. března uplyne 5 let, co nás
navždy opustila naše drahá maminka,
babička a prababička,
paní

Dáši Krupové.

Ludmila Fajkusová.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel Zdeněk, syn Patrik, dcera Žaneta
a bratr Zdeněk s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Už to bude dlouhých šest let, co nám
odešel náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček

Antonín Bednář.
Nikdy nezapomenou manželka,
dcery a syn s rodinou.

Osud nevrací, co vzal, vrací jen
vzpomínky a žal.
Dne 29. března 2021 uplyne 11 let, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pan

Oldřich Pleva

Dne 6. března 2021 vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana

Jiřího Borového
z Horních Datyň.
S láskou vzpomínají manželka Pavlína
a děti Lukáš a Markéta s rodinou.

Dne 21. března uplyne rok ode dne,
kdy nás náhle ve věku 67 let opustil
pan

Antonín Daňa.
S láskou, úctou a bolestí v srdci
vzpomíná celá rodina.

S láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Antonín Špok
Magdalena Špoková

Dne 10. března 2021 si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí
paní

21. února a 28. března
s láskou vzpomínáme.
Rodina.

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 13. března 2021 uplyne 5 let
od úmrtí pana

Ing. Stanislava Koguta.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.
Za celou rodinu manželka Jana.

Miroslavy Chudějové.

Kdo tě znal, ten zná naši bolest, ten ví,
co jsme v tobě ztratili.
Dne 5. března si připomeneme 8. smutné
výročí úmrtí milované maminky

Marie Vlčkové.
S láskou vzpomínají dcery Radka
a Soňa s rodinami.

březen 2021
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KS PŘIPRAVUJE. KONÁNÍ AKCÍ JE ZÁVISLÉ NA PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH
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