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Představujeme: ZUŠ Vratimov Zápisy do ZŠ a MŠ Oprava železničního přejezdu

Pokračování na str. 4

Plánované investiční akce 
a opravy v roce 2021

Město Vratimov v letošním roce chystá opět větší či menší investiční akce a opravy nebo dokončení projektových 
prací významnějších staveb. Některé jsou již v pokročilém stádiu rozpracovanosti. Zde vám tyto akce rádi 
uvádíme. O některých větších stavbách budeme průběžně informovat v samostatných článcích.

Jedná se o doplnění lamp veřejného 
osvětlení od ulice Datyňské po již stá-
vající osvětlení v ulici K. Velčovského. 
Předpokládaná hodnota investice 
1,1 milionu Kč. 

V letošním roce plánujeme opravit po-
vrch místních komunikací (MK) – ulic 
Nad Točnou, L. Fajkuse (v části, kde 
není nový asfalt) a také ulice U Březi-
nek, kde již byla dokončena zástavba 
této oblasti a cesta je zde velmi prašná. 
Na všech komunikacích bude asfaltový 
koberec. Dále bude zpracována projek-
tová dokumentace pro opravy MK – 
ulic Horní, Hřbitovní a U Jámy. 
Cena bude zřejmá až dle rozsahu oprav.

V loňském roce město zpracovalo studii 
rekonstrukce atletického areálu včetně 
fotbalového hřiště. Nyní se zpracovává 
projektová dokumentace, která řeší kom-
pletní rekonstrukci atletického oválu se 
čtyřmi polyuretanovými dráhami, výmě-
nu trávníku včetně výměny všech podloží, 
opravu tribuny a další. Doplněny budou 
také retenční nádrže pro zálivku hřiště. 
Odhadované náklady na realizaci nyní 
činí 30–40 mil. Kč. Na tuto akci chce 
město získat dotaci, od toho je následně 
odvislá realizace.  

Jedná se o výměnu elektroinstalace 
včetně nových svítidel a koncových 
prvků ve staré budově Mateřské ško-
ly ve Vratimově. Oprava proběhne 
o prázdninách. 
Předpokládané náklady 1,6 mil. Kč. 

Vzhled stávající obřadní síně v budově 
městského úřadu je poplatný době rea-
lizace a neodpovídá požadavkům na re-
prezentativní prostory, které si svatby či 
vítání občánků zaslouží. Při rekonstruk-
ci bude dodán kompletní nový nábytek, 
koberce, osvětlení, budou vyměněny 
rozvody elektřiny a klimatizace bude 
zabudovaná podstropními jednotkami. 
Předpokládané náklady 3,5 mil. Kč.

Výstavba veřejného osvětlení 
v ulici K. Velčovského 

Opravy místních komunikací 
(ul. Nad Točnou, L. Fajkuse, 

U Březinek) 

Projektová dokumentace Rekonstrukce atletického areálu 
včetně fotbalového hřiště 

Nová elektroinstalace 
v budově D 

Mateřské školy Vratimov

Rekonstrukce obřadní síně 
v budově MěÚ
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Město Vratimov je zřizovatelem šes-
ti příspěvkových organizací. Jde v prvé 
řadě o vzdělávací zařízení, k nimž neod-
myslitelně patří i Základní umělecká škola 
Vratimov. S její dnešní podobou, úspěchy 
a plány nás seznámil její ředitel David 
Schreiber.

Začněme od zázemí Základní umělecké 
školy. Kolik využíváte budov, kolik máte 
tříd a dalších prostor?

ZUŠ Vratimov od roku 2011 působí ve 
sdílených prostorách Základní školy Ma-
sarykovo náměstí. Pro naši činnost byly 
přebudovány stávající prostory, konkrétně 
jižní křídlo školy tak, aby vyhovovaly po-
třebám uměleckého vzdělávání. Přestože 
po kvalitativní stránce jsme tímto krokem 
získali velice kvalitní zázemí, stále nás trá-
pil nedostatečný počet učeben. Tento pro-
blém se nám podařilo vyřešit ve spolupráci 
s naším zřizovatelem, městem Vratimov, 
v roce 2020. Přebudováním „malého pře-
dehrávkového sálu“ jsme získali tři míst-
nosti, ve kterých vznikly nové učebny. Po 
deseti letech máme nově také funkční sbo-
rovnu. V tuto chvíli tedy máme v budově 
ve Vratimově k dispozici dvanáct učeben, 
sborovnu a kancelář ekonomky školy. Zá-
roveň jsme díky dohodě s městem a Kul-
turním střediskem nově získali možnost 
organizovat naše předehrávky právě v pro-
storách KS Vratimov. Naše škola má také 
dlouholeté působiště na pobočce v Pasko-
vě a v současné době jednáme o možnosti 
vybudování nové pobočky s představiteli 
obce Řepiště. 

Tím nejdůležitějším v každé škole jsou 
děti. Kolik jich navštěvuje vaši školu, v ja-
kých hudebních a výtvarných obrech je 
vyučujete a jak početný pedagogický sbor 
o ně pečuje?

Na naší škole studuje v hudebním a vý-
tvarném oboru 390 žáků. Jako jedna z mála 
škol máme dlouhodobě zcela naplněnou 
kapacitu, dokonce již více než deset let 
máme, řečeno ekonomickým žargonem, 
„převis poptávky nad nabídkou“. Město 
Vratimov se dynamicky rozvíjí, roste po-
čet obyvatel a úměrně s tím také zájem 
o umělecké vzdělávání. V současné době 
se snažíme dosáhnout na možnost zvýše-
ní kapacity školy alespoň o deset procent, 
abychom mohli tomuto zvýšenému zájmu 
vyhovět. 

V rámci výtvarného oboru poskytujeme 
vzdělávání podle nového programu, který 
zahrnuje všechny základní výtvarné tech-
niky souhrnně pod jeden předmět, studenti 
se tedy nespecializují na jednu konkrétní 

techniku, ale během studia si „osahají“ 
téměř celé spektrum výtvarné tvorby. Na-
bídka hudebního oboru reflektuje zaměře-
ní školy na souborovou a orchestrální hru, 
vyučujeme tedy hru na veškeré nástroje, 
které jsou potřebné pro činnost našich tě-
les, dokonce vyučujeme i tak specifické 
nástroje, jako je kupříkladu cimbál či fa-
got. Samozřejmě máme v nabídce také só-
lový zpěv (včetně muzikálového) a hru na 
klavír – v tomto studijním zaměření máme 
více než devadesát žáků. 

O kvalitu výuky se momentálně stará tři-
cetičlenný, vysoce aprobovaný pedagogic-
ký sbor a tři nepedagogičtí zaměstnanci.

Dění ve školství tvrdě zasáhla protiepide-
mická opatření. Jak zvládáte tuto situaci? 
Dá se vůbec vyučovat hru na hudební ná-
stroje distančně?

No vlastně bych měl jednoduchou od-
pověď. Nedá… Z dlouhodobého hlediska 
je naprosto nemyslitelné, abychom umě-
lecké (a myslím si, že nejen umělecké) 
vzdělávání realizovali distanční formou. 
Výuka hry na nástroj je vyloženě založena 
na kontaktu žáka s pedagogem. Obsahuje 
značné množství jemných nuancí, které lze 
vysvětlit, případně jejich nesprávné použí-
vání odhalit a opravit pouze v rámci pre-
zenční výuky. Jakékoli představy o tom, 
že může být prezenční výuka nahrazena 
formou distanční, jsou naprosto liché a od-
borně neuchopené. Nikdy, a za tímto tvr-
zením si stojím, nemůže distanční způsob 
výuky vést ke kvalitnímu výsledku. Samo-
zřejmě nic nemůžeme udělat s tím, že jsme 
se v této situaci ocitli a museli jsme na ni 
nějakým způsobem zareagovat. V jarních 
měsících loňského roku, kdy jsme byli 
s nutností distanční formy konfrontováni 

poprvé, se nám, myslím si, podařilo po-
stupně přijít na takové metody, které ale-
spoň částečně mohou fungovat.

Projevuje se současná mimořádná situa-
ce na zájmu o umělecké vzdělávání?

Tato otázka je naprosto logická a vlastně 
tak trochu souvisí s tou předchozí. V obec-
né rovině se zdá, že pro mnohé „zušky“ 
mají současná opatření až fatální následky. 
Mám informace od svých kolegů, ředitelů 
ZUŠ, o mnohdy razantním propadu počtu 
studentů v průběhu školního roku, přede-
vším v pololetí. Jedná se skutečně o zá-
sadní počty v řádech desítek i stovek žáků. 
Osobně se domnívám, že je to způsobeno 
především frustrací lidí z bezvýchodnosti 
situace, na kterou je navázána ztráta trpě-
livosti a také ztráta víry ve smysl lidského 
konání. Dalším neméně důležitým fakto-
rem je pak samotné nastavení školy a způ-
sob komunikace školy se studenty a jejich 
zákonnými zástupci. Na tomto místě bych 
rád vyjádřil obrovské poděkování všem 
našim žákům a rodičům, kteří nás v této 
nelehké době výrazně podrželi, a díky 
tomu naši školu výše zmíněné potíže zce-
la minuly. Jsem šťastný, že ve Vratimově 
i v Paskově a Řepištích se ta „víra ve smysl 
lidského konání“ neztratila. Možná malin-
ko neskromně si myslíme, že tomu čás-
tečně může být i tím, že naši školu máme 
nastavenou dobře, na čemž má obrovskou 
zásluhu především můj předchůdce – pan 
Petr Hemerle. A já osobně jsem pyšný na 
to, že mohu v jeho díle pokračovat…

Změňme téma. ZUŠ funguje v režimu pří-
spěvkové organizace obce. V čem spočí-
vá vaše spolupráce s městem, v čem vám 
město nejvíc pomáhá?

Spolupráce s městem, naším zřizova-
telem, je pro nás naprosto zásadní. Bez 
ekonomické podpory a bez lidského zájmu 
bychom v podstatě nemohli úspěšně školu 
rozvíjet. Naším štěstím však je, že máme 
podporu při realizaci projektů, které je ne-
zbytné realizovat pro zvýšení kvality vzdě-
lávání, opravdu velikou. Město vychází 
vstříc všem našim potřebám a požadav-
kům, které řeší vždy co možná nejrychleji 
a nejefektivněji. A ta spolupráce samozřej-
mě funguje také z naší strany, kdy velice 
rádi umělecky přispíváme svojí účastí na 
různých akcích pořádaných městem. Mo-
mentálně se všichni těšíme, až se zase 
společnost vrátí „k normálu“ a budeme se 
moci společně na akcích setkávat a užívat 
si radostí, ke kterým umění jistě patří… 

Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Základní umělecká škola

David Schreiber, ředitel Základní umělecké 
školy Vratimov. Foto: ZUŠ
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Jak to vypadá s očkováním proti covi-
du-19 přímo ve Vratimově? Níže přináší-
me vyjádření představitelů vratimovských 
zdravotních zařízení GP-MED a Poliklini-
ky Gilmeda. Informace jsou platné ke dni 
15. března 2021. 

MUDr. Michal Večerek, 
ordinace GP-MED

Ke dni 12. března 2021 naše ordinace 
naočkovala proti covidu-19 prvních 100 
pacientů. Bohužel aktuálně nastavená le-
gislativa nám svazuje ruce, musíme selek-
tovat pacienty podle vládou nastavených 
pravidel, která jsou stanovena ve Strategii 
očkování dostupné na https://www.mzcr.
cz/metodicky-pokyn-pro-ockovaci-kam-
pan-plan-provedeni/, která je minister-
stvem průběžně aktualizována.

Můžeme očkovat pouze naše registro-
vané pacienty, a i ty podle dalších kritérií, 
jako jsou věk nad 70 let a skutečnost, že 
jsme pacientův registrující lékař, to zna-
mená, že jej máme ve stálé péči. Pacienti, 
kteří se léčí se závažnými chorobami a ne-
dosáhli 70 let věku, musí být vybráni podle 
dalších přísných pravidel pro tuto specific-
kou skupinu.

U praktického lékaře nelze očkovat pa-
cienty, kteří se již zaregistrovali do Cen-
trálního rezervačního systému (CRS) 
a nemohou záznam zrušit. Praktický lékař 
nemůže očkovat lidi, kteří jsou již v CRS 

zapsáni a čekají na přidělení termínu očko-
vání v očkovacím centru. Podle aktuálních 
informací a zkušeností našich pacientů je 
zrušení rezervace v CRS prakticky nemož-
né. Naši pacienti zrušení rezervace přes 
linku 1221 zkoušeli většinou bezúspěšně. 

U pacientů, kteří jsou nepohybliví, je 
možnost očkování praktickým lékařem při 
návštěvě v jejich domácím prostředí, ale 
opět s podmínkou, že nejsou registrováni 
v CRS. 

Zájem pacientů je velký, ale problém je 
v tom, že nemáme vakcíny. Systém pro zá-
sobování praktiků vakcínami je nastaven 
tak, že registrující praktický lékař musí 
předem nahlásit konkrétní jména pacientů 
k vakcinaci, které systém vyhodnotí, jest-
li to je „správná skupina lidí“, která může 
být naočkována. Teprve poté krajský koor-
dinátor očkování rozdělí vakcíny. 

Proto žádáme naše registrované pacien-
ty, kteří mají zájem o očkování v naší am-

bulanci, aby využili možnosti registrovat 
se k očkování na našich webových strán-
kách www.gp-med.cz, kde vyplní rychlý 
dotazník. My na jeho základě budeme žá-
dat vakcíny, které až dostaneme, budeme 
rozdělovat za dodržení podmínek výše 
uvedené strategie. 

Máte-li zájem o vakcinaci nepohyblivé-
ho rodinného příslušníka, napište prosím 
do poznámky na konci, že žádáte očkování 
v domácím prostředí. Máte-li zřízenou re-
zervaci v CRS, tak se prosím u nás zapište 
až po zrušení této rezervace.

MUDr. Miroslav Havrlant, 
Poliklinika Gilmeda Vratimov

Vážení občané, začátkem tohoto roku 
jsme se zaregistrovali jako očkovací mís-
to na Poliklinice Gilmeda Vratimov, aby-
chom v dobré víře pomohli co nejvíce 
v boji s pandemií covidu-19, která postihla 
nás všechny. Byli jsme zařazeni do systé-
mu s předpokladem očkovat 50 lidí denně 
a lidé se k nám začali registrovat. Bohu-
žel se musím všem občanům omluvit, ale 
doposud jsme z Moravskoslezského kraje 
žádnou vakcínu nedostali a žádné infor-
mace, že bychom vakcínu mohli obdržet 
a zahájit očkování, nemáme ani ve výhle-
du na duben. Proto všem lidem doporučuji, 
aby se pokusili zaregistrovat k očkování na 
jiné očkovací místo nebo ke svým praktic-
kým lékařům. GP-MED, Gilmeda

Očkování proti covidu-19 ve Vratimově

Informujeme občany, že ve druhé polovině dubna dojde ke 
kácení borovice lesní, která se nachází na městském pozemku 
v trávníku před základní školou na Masarykově náměstí. Borovice 
roste v těsné blízkosti chodníku, proto má velkou část kořenové-
ho systému pod dlažbou, kterou svými kořeny nadzvedává a ničí. 
V prasklinách dlažby jsou patrny obnažené kořeny. Vzhledem 
k tomu, že chodník je místem velmi frekventovaným, je nutno jej 
opravit, aby se předešlo úrazu chodců. Oprava se neobejde bez 
odstranění značné části kořenového systému a tím dojde k nega-
tivnímu ovlivnění vitality a narušení stability borovice. Dřevinu 
je nutno z důvodu opravy chodníku odstranit. Ke kácení je řádně 
vydáno Rozhodnutí o povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny a taktéž je nařízena adekvátní 
náhradní výsadba jako kompenzace ekologické újmy vzniklé ká-
cením. 

RNDr. Ivana Hranická
odbor výstavby a životního prostředí

Kvůli chodníku se musí pokácet borovice

Dlažba poničená kořenovým systémem borovice. Oprava chodníku si vy-
žádá odstranění stromu. Foto: MěÚ
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Plánované investiční akce a opravy v roce 2021

Na podzim bude dokončena výstav-
ba nové budovy koupaliště, která bude 
sloužit nejen jako zázemí pro návštěv-
níky koupaliště (včetně tří bufetů), ale 
bude vybudováno také zázemí šaten pro 
hřiště s umělým trávníkem, zázemí pro 
fotbalový klub a také restaurace s mo-
derním vybavením kuchyně. 
Náklady po dokončení stavby budou 
činit zhruba 75 mil. Kč. 

Bude dokončena projektová dokumen-
tace (PD) pro stavební povolení pro 
opravy chodníků v ulici Na Vyhlídce a v 
části ulice Okružní (u bytových domů), 
přičemž následnou realizací dojde k vy-
budování nových parkovacích stání 
a opravě chodníků. Realizace proběhne 
na etapy v letech 2022–2023. 
Předpokládaná hodnota stavby bude 
zřejmá po dokončení PD.

Bude dokončena dokumentace pro sta-
vební povolení nového domova pro se-
niory, který by měl stát v ulici Popinecké 
poblíž Radničního náměstí. Čtyřpod-
lažní objekt má mít kapacitu 62 lůžek, 
přičemž v jednom patře bude domov se 
zvláštním režimem. 
Akce se neobejde bez spolufinancování 
z dotačních prostředků, jelikož odhado-
vané náklady činí hrubě přes 200 mil. Kč. 

V současné době je podatelna městské-
ho úřadu umístěna v nejvyšším patře bu-
dovy, což není nejvhodnější vzhledem 
k tomu, že na podatelnu míří nejvíce 
občanů. Aby byla podatelna blíže ob-
čanům, bude přesunuta hned za vstupní 
prostor budovy, kdy nad vstupním scho-
dištěm vlevo je nyní ústředna CETIN. 
Ta bude zmenšena a v těchto prostorech 
vznikne místo pro novou podatelnu. 
Předpokládané náklady 1,2 mil. Kč.

Jedná se o revitalizaci části sídliště Na 
Hermaně, avšak projektové práce bu-
dou realizovány pouze na pozemcích ve 
vlastnictví města, jelikož část pozemků 
na tomto sídlišti je ve spoluvlastnictví 
soukromých osob. 
Předpokládaná hodnota stavby bude 
zřejmá po dokončení projektové doku-
mentace. 

Nová budova koupaliště 
Projektová dokumentace 

Rekonstrukce chodníků a MK 
Na Vyhlídce, část MK Okružní

Projektová dokumentace 
Domov pro seniory 

Přemístění podatelny 
v budově MěÚ do prostor 

vedle pošty 

Projektová dokumentace 
Revitalizace sídliště 

Na Hermaně

Současné dětské herní prvky již nespl-
ňují bezpečnostní požadavky. Nové 
prvky budou nižší a bezpečnější, sou-
částí bude také zabudovaná trampolína 
pro menší děti. 
Akce je plně financována z daru spo-
lečnosti Liberty Ostrava ve výši zhruba 
200 tis. Kč.

Nové herní prvky 
na koupališti 

V rámci plánovaného přemístění knihovny do suterénu v nákupním středisku, jejíž realizace 
se stále odkládá, má být také vyměněn výtah, přičemž ten stávající je pouze nákladní. Jeli-
kož na podzim by do prostor ve 2. nadzemním podlaží (NP) měla být přesídlena pohřební 
služba a také se tam nachází obchody, bude osobní výtah dodán již letos. Tímto bude zajiš-
těna bezbariérovost. Předpokládané náklady 1 mil. Kč.

Bc. Martin Čech, starosta
Bc. Daniel Filip, vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku

Ilustrace: MěÚ

Rekonstrukce výtahu v budově Obchodního střediska
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Částečná uzavírka 
ulice Popinecké

 Termín uzavírky: 
6. dubna – 31. července 2021

Délka uzavírky: asi 768 metrů mezi 
ulicemi Novou a Na Popinci

Komunikace bude částečně uzavřena 
z důvodu výměny části vodovodního 
řadu a přípojek. Uzavřen bude jeden 
jízdní pruh komunikace v délce pracov-
ního místa zhruba 150 m. Doprava bude 
kyvadlová, řízená  přenosným světel-
ným signalizačním zařízením.

Po celou dobu uzavírky bude po dot-
čené místní komunikaci zajištěn bez-
pečný průjezd pro složky Integrované-
ho záchranného systému (IZS) a daný 
úsek bude bezpečně přístupný pro míst-
ní obyvatele. 

Daniela Mročková
 odbor investic a údržby obecního majetku

Vážení občané, rádi bychom se s vámi podělili o údaje, které by vás jakožto občany 
města Vratimova mohly zajímat. Jedním z údajů je vývoj počtu obyvatel za období po-
sledních tří let. 

Informace z matriky a ohlašovny

Vratimov Celkem obyvatel Mladší 15 let Starší 15 let cizinci
2018 7364 1104 6204 56
2019 7363 1106 6196 61
2020 7371 1046 6264 61

Vratimov Celkem obyvatel Přistěhovaní Narození Odstěhovaní Úmrtí
2018 7364 181 60 157 70
2019 7363 199 66 163 74
2020 7371 211 69 136 78

Jak můžete vidět, počet obyvatel stále 
stoupá.

Pozitivním ukazatelem je rovněž fakt, že 
v loňském roce se ve Vratimově přihlási-
lo k trvalému pobytu 69 nově narozených 
dětí, z toho 28 chlapců a 41 dívek. 

Nejoblíbenějším jménem u nově naroze-
ných dětí ve Vratimově byla u dívek Eliš-
ka, u chlapců Jakub. Z těch méně obvyk-

lých byla volena dívčí jména Charlotte, 
Naomi a Daisy, z chlapeckých například 
Nicolas, Theodor a Teo.

V roce 2020 navzdory pandemii uzavře-
lo manželství u našeho městského úřadu 
41 párů, což je o 13 více než v roce 2019. 

Marie Obstová
evidence obyvatel a matrika

Výměna zábradlí mostu 
v Rakovecké ulici 

Je bezpečnější i hezčí. V únoru bylo vyměněno a doplněno zá-
bradlí mostu č. 18 v ulici Rakovecké, v křižovatce ve směru na 
Rakovec. Důvodem opravy byl z hlediska bezpečnosti nevyho-
vující stav zábradlí. Chyběly některé jeho části, mělo ostré hrany 
a bylo značně zkorodované. Nové zábradlí je bezpečnější díky po-
užití zakulacených tvarů konstrukce a zároveň je opatřeno kvalitní 
ochranou povrchu proti korozi. Některé části zábradlí byly pro-
dlouženy za hranu mostní konstrukce. 

Petr Holub, MBA
odbor investic a údržby obecního majetku 

Jak jste již byli informová-
ni prostřednictvím Vratimov-
ských novin, v letošním roce 
má být dokončena výstavba 
nové budovy koupaliště, jejíž 
realizaci provádí společnost PS 
Brno.

Bohužel problémy, které se 
na stavbě vyskytly, mají vliv 
na původní květnový termín 
dokončení stavby. Stavba se 
časově protahuje nejen z dů-
vodu nepříznivého deštivého 
počasí v loňském roce a nevy-
hovující únosnosti podkladních 
vrstev, ale hlavním důvodem 
více než tříměsíčního zdržení 
je zjištění špatné statiky budo-
vy. Ta musela být přepočítána 
a byla realizována stavební 
opatření. I přes naši veškerou 
snahu zachovat alespoň část 

sezóny koupaliště v provo-
zu, není možno novou budo-
vu koupaliště v létě dostavět. 
Nový termín dokončení stav-
by je stanoven nejpozději ke 
dni 30. září 2021 (následovat 
bude kolaudace stavby a vy-
bavení interiéru nábytkem). 
Z těchto důvodů nebude moci 
být koupaliště v letošním roce 
v provozu. Město Vratimov se 
bude snažit, aby v roce 2022 na 
„novém“ koupališti přivítalo 
návštěvníky co nejpříjemnější 
prostředí. Do té doby vše po-
řádně nachystáme, vybereme 
nové nájemce bufetů, vzejde 
nový travní porost, bude za-
střešena terasa plavčíkárny.

Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic 

a údržby obecního majetku

Nová budova koupaliště se už rýsuje, bohužel její dokončení se o něco 
oddálí. Foto: MěÚ

Koupaliště bude letos zavřeno

Nové zábradlí na mostě v Rakovecké ulici. Je hezčí i bezpečnější.
Foto: MěÚ
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Město Vratimov informuje občany, že v době od 20. dubna od 
7 hodin do 1. května 2021 do 19 hodin proběhne uzavírka silnice 
č. II/477 (ulice Buničitá) v místě železničního přejezdu č. P7399 
u vlakového nádraží na území Vratimova. Důvodem uzavírky 
jsou nutné opravy železničního přejezdu, které realizuje Správa 
železnic.

Objízdná trasa za uzavřený úsek silnice II/477 (ul. Buničitá) 
v místě železničního přejezdu bude vedena po silnici II/477 (ul. 
Frýdecká) na silnici I/11 (ul. Rudná), směr Havířov, dále po silnici 
III/4703 (ul. Šenovská), silnici II/478 (ul. Datyňská, Vratimov-
ská) přes Horní Datyně do Vratimova a zpět.

Objíždění uzavřeného železničního přejezdu v ulici Buniči-
té po ulici Nádražní a ulici Výletní není umožněno ani osobní 
dopravě. Vzhledem k dimenzi těchto komunikací a zvýšeného po-
hybu chodců i výskytu autobusů je po dobu uzavírky vjezd na tyto 
komunikace zakázán. Výjimku ze zákazu vjezdu mají pouze míst-
ní obyvatelé, firmy a autobusy. Dodržování zákazu vjezdu bude 
kontrolováno Policií ČR.

V místě opravy železničního přejezdu není zajištěn náhradní 
přechod přes koleje pro pěší ani cyklisty. Pro příchod k vlakům je 
zapotřebí využít ulic Výletní a Nádražní. Upozorňujeme všechny 
chodce i cyklisty, že do kolejiště bude po dobu opravy železnič-
ního přejezdu č. P7399 vstup zakázán, hrozí nebezpeční úrazu. 

Změna organizace veřejné dopravy
V době opravy železničního přejezdu bude změněna organizace 

MHD, konkrétně linek č. 21, 41 a 81, i příměstské dopravy, kon-
krétně linek KODIS č. 286, 352, 354, 448 a 550. 

Linky MHD  
Linky MHD budou během uzavírky silnice II/477 vedeny po 

objízdné trase pro veškerou dopravu. Linky č. 21 a 81 budou za-
stavovat na všech zastávkách mezi zastávkami „Vratimov, náměs-
tí“ a „Vratimov, Horní Datyně“.

Linka č. 21, směr ÚAN – Vratimov pojede ve své trase až 
po zastávku „Frýdecká“. Poté pojede výše zmíněnou objízdnou 
trasou až do zastávky „Vratimov, Horní Datyně“ a dále do Vrati-
mova na nově přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v ulici 
Datyňské. Ukončena bude na obratišti „Vratimov, náměstí – vý-
stupní zastávka“. 

Vybrané spoje budou dále pokračovat na konečnou zastávku 
„Vratimov, Kartonážka“.

Linka č. 21, směr Vratimov – ÚAN pojede z nástupní za-
stávky „Vratimov, Kartonážka“ na obratiště „Vratimov, náměstí 
– výstupní zastávka“, dále na přemístěnou zastávka „Vratimov, 
náměstí“ v ulici Datyňské až po zastávku „Vratimov, Horní Da-
tyně“, která bude přemístěna na ulici Vratimovskou, v úrovni ob-
ratiště. Poté pojede objízdnou trasou až do zastávky „Frýdecká“, 
která bude přemístěna nahoru na ulici Rudnou. Dále ve své trase.

Linka č. 81, směr ÚAN – Řepiště pojede ve své trase až po za-
stávku „Frýdecká“. Poté pojede výše zmíněnou objízdnou trasou 
až do zastávky „Vratimov, Horní Datyně“ a dále do Vratimova na 
nově přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v ulici Datyňské, 
kde odbočí směr Řepiště.

POZOR: Linka č. 81 nebude zajíždět na obratiště „Vratimov, 
náměstí – výstupní zastávka“.

Linka č. 81, směr Řepiště – ÚAN pojede po své trase až do za-
stávky „Vratimov, Odboje“, poté odbočí na přemístěnou zastávku 

„Vratimov, náměstí“ v ulici Datyňské až po zastávku „Vratimov, 
Horní Datyně“, která bude přemístěna na ulici Vratimovskou, 
v úrovni obratiště. Poté pojede objízdnou trasou až do zastávky 
„Frýdecká“, která bude přemístěna nahoru na ulici Rudnou. Dále 
ve své trase.

Linka č. 41 bude v obou směrech vedena po své trase v ulici 
Mostní, odkud následně odbočí vlevo na ulici Frýdeckou, zastaví 
na přemístěné zastávce „Vratimov, nádraží“ a dále bude pokračo-
vat po zastávkách až na svou výstupní zastávku „Škrobálkova“, 
kde svou jízdu ukončí. 

V době špičky bude tato linka v úseku zastávek „Vratimov, ná-
draží“ – „Škrobálkova“ posílena. Zastávka „Vratimov, nádraží“ 
bude ve směru k zastávce „Mostní“ umístěna za mostem přes řeku 
Ostravice.

Linky příměstské dopravy
U linek příměstské dopravy budou upraveny časy odjezdů vy-

braných spojů v řádu jednotek minut tak, aby nedocházelo k míje-
ní autobusů na odklonové trase. 

Tyto linky budou využívat ulici Husova pro příjezd na přemís-
těnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v ulici Datyňské ulici. Pro-
síme občany, aby omezili parkování v této ulici mezi 20. dub-
nem a 1. květnem.

Linka č. 286 bude vedena odklonem ulicemi Výletní a Nádraž-
ní. Dále na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v Datyň-
ské ulici. Poté po ulici Husově a Popinecké na konečnou zastávku 
„Vratimov, Kartonážka“. V opačném směru pojede stejnou trasou.

Linky č. 352 a 354 pojedou ve směru z Řepišť po své trase až 
na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v Datyňské ulici, 
na kterou se dostanou ulicemi Popineckou a Husovou. Poté budou 
vedeny odklonem ulicemi Výletní a Nádražní. V opačném směru 
pojedou stejnou trasou.

Linka č. 448 a 550 bude vedena odklonem ulicemi Výletní 
a Nádražní a dále na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ 
v ulici Datyňské. Poté po ulicích Husově a Popinecké na zastávku 
„Vratimov, Kartonážka“ a dále ve své trase. V opačném směru 
pojedou stejnou trasou.

Přemístěné zastávky (viz ilustrační obrázky)
• „Vratimov, nádraží“, směr „Staviva“ (41) – přemístěna na ulici 

Frýdeckou na úroveň čerpací stanice, asi 30 m za křižovatku 
Frýdecká x Mostní.

• „Vratimov, nádraží“, směr „Mostní“ (41) – přemístěna na ulici 
Mostní, za most přes řeku Ostravici.

• „Vratimov, náměstí“, směr ÚAN (21, 81), směr „Vratimov, 
Kartonážka“ (286), směr Havířov (448, 550) a směr Frýdek-
-Místek (352, 354) – přemístěna na ulici Datyňskou, asi 10 m 
před křižovatku Datyňská x Strmá na stávající chodník.

• „Vratimov, náměstí“, směr Řepiště (81), směr „Vratimov, ná-
městí – výstupní zastávka“ (21), směr Ostrava (286, 352, 354, 
448, 550) – přemístěna na ulici Datyňskou, asi 10 m před křižo-
vatku Datyňská x Úzká na stávající chodník.

• „Frýdecká“, směr ÚAN (21, 81) – přemístěna na stejnojmennou 
zastávku linek č. 31, 45, 61 v ulici Rudné.

Oprava železničního přejezdu si vyžádá 
objížďky a změny organizace veřejné dopravy
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Nově zřízené zastávky (viz ilustrační obrázky)
• „Vratimov, náměstí – výstupní zastávka“, směr „Vratimov, Kar-

tonážka“ + směr ÚAN (21) – chodník v prostoru obratiště „Vra-
timov, náměstí“.

• „Vratimov, Horní Datyně“, směr ÚAN (21, 81) a směr Havířov 
(448, 550) – při pravém okraji ulice Vratimovské, v úrovni au-
tobusového obratiště „Vratimov, Horní Datyně“.

1 – Přemístěná zastávka „Vratimov, nádraží“, směr „Staviva“ pro linku 
č. 41. 
2 – Přemístěná zastávka „Vratimov, nádraží“, směr „Mostní“ pro linku 
č. 41. 

3 – Přemístěná zastávka „Vratimov, náměstí“, směr ÚAN (21, 81) + 
„Vratimov – Kartonážka“ (286) + směr Havířov (448, 550) a směr Frý-
dek-Místek (352, 354).
4 – Přemístěná zastávka „Vratimov, náměstí“, směr Řepiště (81) + „Vra-
timov, náměstí – výstupní zastávka“ (21) a směr Ostrava (286, 352, 354, 
448, 550).

5 – Přemístěná zastávka „Frýdecká“, směr ÚAN pro linky č. 21, 81.

6 – Nově zřízená zastávka „Vratimov, náměstí – výstupní zastávka“ na 
obratišti pro linku č. 21.

7 – Nově zřízená zastávka „Vratimov, Horní Datyně“, směr ÚAN pro 
linky č. 21, 81 a směr Havířov pro linky č. 448, 550.

Upozornění
Výše zmíněná opatření mohou být mezi vydáním Vratimov-

ských novin a uzávěrou změněny. Sledujte proto internetové 
stránky DPO, KODIS a města Vratimova (adresy níže).

Informace pro cestující budou v předstihu uveřejněny na 
označnících autobusových zastávek.
https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/jizdni-rady/lin-
ky/34/primestske-autobusy.html
https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/udalosti.html
https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/vyluky.html

Žádáme obyvatele a uživatele komunikací v daných lokali-
tách o zvýšenou opatrnost.

Ilustrace: MěÚ 
Daniela Mročková

odbor investic a údržby obecního majetku
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Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydalo minis-
terstvo školství metodické doporučení pro organizaci zápisů, 
které školy obdržely dne 8. března 2021. Zápisy k povinné škol-
ní docházce proběhnou i v letošním roce v souladu s platnými 
právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělá-
vání a správní řád). V souvislosti s protiepidemickými opatření-
mi, která tento školní rok provázejí, bude však nutné organizaci 
zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i do-
spělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednot-
livých účastníků. 

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se usku-
teční na Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192, 
a Základní škole Vratimov, Datyňská 690, včetně jejího mís-
ta poskytovaného vzdělávání a školských služeb v Horních 
Datyních, a to ve dvou krocích:

–   Prostřednictvím elektronické přihlášky v termínu od 1. dub-
na do 15. dubna 2021. Přihlášku je nutné si vytisknout, opat-
řit podpisem zákonného zástupce a doručit ji škole danými 
způsoby. Zároveň si zákonní zástupci rezervují čas, ve kte-
rém se mohou dostavit k zápisu ve škole.

–   Formou prezenčního zápisu, který se v případě, že to aktuální 
epidemiologická situace dovolí, bude konat dne 16. dubna 
2021 v době od 14 do 17 hodin. 

K zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a doklad totož-
nosti zákonného zástupce dítěte.

Veškeré podrobnosti o náležitostech a průběhu zápisu najdete 
na webových stránkách jednotlivých škol.

Školské obvody
Přijímání dětí do 1. tříd základních škol se řídí čl. 2 Obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Vratimov.

Školský obvod Základní školy Vratimov, 
Masarykovo náměstí 192, tvoří ulice: 

Adámkova, Buničitá, Družstevní, Frýdecká, Horní, Husova, 
Hřbitovní, J. Žemly, K Sokolovně, K Závorám, Lesní, Masary-
kovo náměstí, Mourová, Na Novém poli, Nádražní, Na Hermaně, 
Na Popinci, Na Slezance, Na Stezce, Okrajová, Pod Kovárnou, 
Polní, Popinecká, Radniční náměstí, Rodinná, Říční, Selská, 
Sezonní, Sokolská, Strmá, Sumínova, Školní, Tovární, U Hrá-
ze, U Jeslí, U Nového lesa, U Padolu, U Rozvodny, U Rybní-
ka, U Společenského domu, U Staré školy, U Strouhy, U Trati, 
U Vodojemu, Úzká, Vodárenská, Výletní, Zaryjská.

Školský obvod Základní školy Vratimov, 
Datyňská 690 tvoří ulice: 

Břízková, Datyňská, Emana Slívy, Jižní, Josefa Tomise, Kar-
la Košťála, Karla Velčovského, K Hájence, Konečná, Krátká, 
Křivá, Leopolda Fajkuse, Mojžíškova, Na Hranici, Na Kopci, 
Na Olejní, Na Pasekách, Na Podlesí, Na Příčnici, Na Spojce, 
Na Roli, Na Rozmezí, Na Vyhlídce, Na Zadkách, Nad Točnou, 
Nová, Obvodová, Odboje, Okružní, Osadnická, Ovocná, Pomez-
ní, Potoční, Přespolní, Rakovecká, Řadová, Severní, Souběžná, 
Spojovací, Střední, U Březinek, U Jámy, U Lesíka, U Lípy, 
U Mateřské školy, U Potůčku, U Stadionu, U Školy, V Důlkách, 
V Loukách, V Údolí, Ve Strži, Václavovická, Vilová, Višňová, 
Vratimovská, Za Kolibou, Zahradní. 

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm na území 
města Vratimova a Horních Datyň.

Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192
Základní škola Vratimov, Datyňská 690

 Zápis žáků do prvních tříd

Zápis do mateřské 
školy pro školní 
rok 2021/2022 

Zápis do MŠ ve Vratimově a do 
MŠ v Horních Datyních proběhne dne 
6. května 2021 od 8 do 16 hodin v bu-
dově Mateřské školy ve Vratimově, Na 
Vyhlídce 25, vchod „U slunečnice“.

Organizace zápisu bude ještě dále 
upřesněna dle aktuálního nařízení Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělový-
chovy. 

Sledujte prosím aktuální informa-
ce na webových stránkách MŠ www.
msvratimov.cz.

Formuláře naleznete od 1. května na 
stránkách www.msvratimov.cz v sekci 
Úřední deska.

Lenka Siváková
ředit elka MŠ

Je to rok, kdy byla vlivem koronaviru 
pozastavena činnost Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Vratimov. 
Nemůžeme se setkávat a předávat si infor-
mace o pěstování zeleniny, hnojení, péči 
o ovocné stromy a údržbě našich zahrádek. 
Jaro je přitom v plném proudu a zahrady 
se probouzejí ze zimního spánku. Příchod 
jara znamená pro zahrádkáře vždy spous-
tu práce. Je zapotřebí připravit zahradní 
techniku, provést řez ovocných stromů 

a zvládnout celou řadu dalších prací. Maji-
telé zahrádek tak mají možnost přes veške-
rá současná omezení se odreagovat a zre-
generovat pohybem na čerstvém vzduchu. 

Pevně doufáme, že se situace časem 
změní a opět se rozběhne plánovaná čin-
nost spolku. Přejeme všem zdraví, hodně 
optimismu a věříme, že tato mimořádná 
situace bude zanedlouho minulostí.

Za ZO ČZS Vratimov
Olga Mladenová

 Na zahrádkách vypuklo jaro
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Elektronicky se lze sečíst 
do 9. dubna

 Po deseti letech se letos opět dozvíme, 
kolik nás přesně je, jaká je struktura naší 
společnosti a kolik vlastníme nemovité-
ho majetku. Sčítání lidu, domů a bytů se 
ale ani tentokrát neobejde bez naší aktiv-
ní účasti. Bezpečnější a pro většinu určitě 
i jednodušší se bude sečíst prostřednictvím 
elektronického formuláře na webu www.
scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Tato 
možnost bude otevřená do 9. dubna. Kdo 
to nestihne nebo prostě jen upřednostňuje 
papír, vyplní sčítací formulář, který mu do-
ručí sčítací komisař, a v době od 17. dubna 
do 11. května ho bezplatně odešle v před-
tištěné obálce poštou nebo ho odevzdá 
na kontaktním místě. Ve Vratimově bude 
takovéto místo v prostorách České pošty 
v budově městského úřadu.

Účast na sčítání lidu je ze zákona povin-
ná pro všechny osoby, které mají v době 
sčítání trvalý nebo přechodný pobyt nad 
90 dní na území ČR. Je tedy závazná i pro 
cizince. Za neplnoleté či nesvéprávné vy-
plní dotazník oprávněná osoba. Sčítají 
se i domy a byty, které nejsou obydlené. 
S případnými dotazy se lze obracet na sčí-
tací infolinku 840 30 40 50 nebo na emai-
lovou adresu dotazy@scitani.cz. 

Sčítání zajišťuje Český statistický úřad. 
Zjištěné údaje jsou chráněny zákonem, na-
řízením o evropské statistice, obecným na-
řízením o ochraně osobních údajů (GDPR) 
a dalšími právními předpisy. Údaje nesmě-
jí být použity pro jiné než statistické účely.

Sčítali už staří Babyloňané
Sčítání lidu má v dějinách lidstva dlou-

hou tradici. To nejstarší, o kterém víme, 

bylo uskutečněno Babyloňany někde 
v roce 3800 před naším letopočtem, tedy 
před téměř 6000 lety. Sčítání pořádali sta-
rověcí Číňané, Egypťané, Peršané, Řekové 
či Římané. V novodobé evropské historii 
zavedla všeobecné sčítání lidu císařovna 
Marie Terezie. Proběhlo roku 1754 v ce-
lém tehdejším Rakousku a bylo první své-
ho druhu na starém kontinentu. 

Moderní sčítání lidu se na našem úze-
mí koná od roku 1869 přibližně každých 
deset let. Poslední československé sčítání 
lidu se uskutečnilo v roce 1991, v historii 
samostatné České republiky jsme se sčítali 
v letech 2001 a 2011. Vzhledem k faktu, 
že území dnešní ČR se až na malé odchyl-
ky kryje s územím Čech, Moravy a části 
Slezska jak byly podchyceny od roku 1754 
v rakouských sčítáních, máme dnes k dis-
pozici takřka nepřerušovanou dvousetpa-
desátiletou řadu dat o obyvatelstvu. red

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Založením Vítkovických železáren roku 
1828 a rozvojem navazujícího hornictví 
na Ostravsku začala vznikat v našem pro-
středí sociální skupina kovozemědělců – 
lidí trvale zaměstnaných v průmyslu, ale 
s domkem a malým hospodářstvím. Po-
dobné to bylo i v tehdejším Rattimau, jak 
se dříve psal Vratimov. Horní část obce 
směrem k Řepištím si však zachovávala 
svůj tradičně zemědělský charakter a tím 
docházelo k mnoha sporům. Projevilo se 
to třeba rozhodnutím horní části obce vy-
stavět si roku 1842 na gruntu Františka 

Mička č. p. 11 poměrně velkou kapli se 
zvonicí pro církevní a světské vyzvánění. 
Tuto kapli můžeme také zařadit do výzvy 
k upřesnění informací o církevních památ-
kách ve městě. 

Kaple se nacházela ve Frýdecké ulici asi 
200 metrů od dnešní restaurace Nimrod ve 
směru na Řepiště. Řezbářská výzdoba je-
jího interiéru byla věnovaná Panně Marii 
Frýdecké, jíž byla také zasvěcena. Pozdě-
ji byla výzdoba oltáře nahrazena světicí 
 Marií Lurdskou. Počátkem 20. století grunt 
vlastnil a byl také zvoníkem J. Fajkus. Ten 

uchránil zvon jeho 
záměnou a tím ne-
byl zabaven pro vá-
lečné účely v obou 
světových válkách. 
Později však začala 
kaple chátrat a pro 
nezájem vlastníků 
i veřejnosti bylo 
rozhodnuto ji v roce 
1989 odstranit. Míst-
ní katolický farář 
Milan Adámek pak 
nechal zvon sejmout 
a uložit v kostele. 
Jak uvádějí pamět-
níci, kaple pak byla 
za tři dny zcela roze-
brána. 

O několik let dříve 
byl zbořen i vedle 
stojící zděný dům 

z původního gruntu číslo 11. Je ještě za-
chycen na staré fotografii i se vzrostlou, 
tehdy u nás neobvyklou tújí před jižním 
štítem. Dnes je z ní nádherný strom, kte-
rý krášlí novou zahradu č.p. 1296 a jistě 
si zaslouží i pozornost dendrologa. Ko-
lemjdoucí si mohou připomenout, že strom 
byl možná vysazen v době vysvěcení dnes 
už neexistující kaple.

Vladimír Kuchař
historik Šenovského muzea

Osudy kaple ve Vratimově

Na fotografii z roku 1969 je po levé straně cesty Míčkova kaplička a dům 
z původního gruntu č. 11. Oba objekty byly zbořeny v 80. letech minulého 
století.  Foto: archiv KS 

Vratimovská kaple před zbouráním v roce 1989.
 Foto: autor
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Rok ve víru, ale ne tance
Když se ohlédnu za uplynulým rokem, musím hodnotit ze 

dvou pozic – z pozice pracovníka ve Středisku volného času a z 
pozice matky.

Jako pedagog volného času jsem velmi smutná z toho, co se 
děje kolem nás. Pozoruji, že děti ztrácí zájmy, ztrácí své koníč-
ky, ale i kamarády, uzavírají se samy do sebe. Jejich nejlepšími 
kamarády jsou nyní chytré telefony a počítače. A nejhorší na 
tom je, že za tuto situaci vůbec nemohou. Má práce se přesu-
nula domů a jsem pouze na počítači. Ptáte se, co dělám? Je to 
jednoduché… Vzdělávám se, připravuji program na letní tábo-
ry, komunikuji s rodiči telefonicky, formou chatu nebo e-mai-
lu, máme porady s kolegyněmi přes Teamsy – kde se konečně 
vidíme a plánujeme, co můžeme pro děti připravit a zároveň je 
neohrozit. Inspirujeme se nápady okolních organizací a snaží-
me se přidat něco svého, pracujeme na grafickém manuálu SVČ 
Vratimov, vybíráme si oblečení, které budeme nosit, až nás zase 
otevřou a my budeme nabízet aktivity pro váš volný čas.

Z pohledu matky jsem si uvědomila, že čas, který nyní mohu 
strávit se svou rodinou, je neskutečně cenný, hlavně co se týče 
vztahů. Cítím, že mě mé 11leté dítě potřebuje jako matku, uči-
telku, kuchařku a jsem připravena čelit všemu. Počasí nám příliš 
nedovoluje chodit ven, tak přebytečnou energii vybíjíme rozho-
vory, skotačením, společnými aktivitami.

Chybí nám kamarádi, tak se s nimi alespoň potkáváme na so-
ciálních sítích a čas od času se připojíme a vidíme se, konečně, 
připijeme si každý doma skleničkou vína na zdraví a život jde 
dál.

Držím se těchto rad, jak se doma nezbláznit
1. Nezapomínej na sebe

– telefon nechej ležet v tašce nebo kapse,
– vezmi si novou napínavou knížku,
–  vymysli něco kreativního pro svou rodinu – vyšívej, háčkuj, 

pleť, lušti křížovky, prostě dělej cokoliv, co tě baví, třeba 
jen relaxuj. 

2. Nebav se doma jen o koronaviru, existují jiná témata.
3. Poděkuj a usměj se.

Každá maličkost, kterou udělají tví rodinní příslušníci nebo 
kamarádi, tě má potěšit, proto vždy poděkuj a usměj se. Dělají 
to pro tebe.
4. Chceš rozptýlení? Sestav puzzle, hrej stolní hry!

U skládání puzzle nebo stolních her se i s celou rodinou zaba-
víme a ještě dlouho budeme mít na co vzpomínat.
5. Chceš se cítit fit? 

Zajdi si na procházku, zamávej do oken svým známým a ka-
marádům a prohoď s nimi pár slov.

Udělej něco, co už tě dlouho trápí, že za normálních okolností 
nestíháš (zavolej bývalým spolužákům, napiš jim…) a HLAV-
NĚ Z TOHO NEZBLBNI! 

Užijte si chvil s rodinou a hlavně ve zdraví.
Marcela Macurová

SVČ Vratimov

I v tuto nelehkou dobu, kdy má Středisko volného času Vratimov vzhledem k epidemic-
ké situaci zakázanou činnost, se snažíme v online prostředí pořádat setkání s členy našich 
zájmových útvarů. 

On-line Step4U

Členové tanečního kroužku Step4U při SVČ Vratimov teď tančí „z obýváku“. A jde jim to!
 Foto: SVČ Vratimov

Členové tanečního kroužku Step4U 
z naší pobočky Paskov nelení a společně se 
svou vedoucí Lucií Kretovou Hájkovou na 
svých online hodinách nacvičují nové ta-
neční prvky a choreografie. 

V sobotu 27. února se tři naši členové 
zúčastnili soutěže MiA onlidance home 
a přes velkou konkurenci a velké věko-
vé rozdíly bylo jejich umístění více než 
povzbudivé. Se svými choreografiemi „z 
obýváku“ se ve svých kategoriích Anetka 
Zelníčkova umístila na 7. místě, Terezka 
Platošová obsadila 5. místo a Domča Kret 
dosáhl na krásné 6. místo. Všem patří náš 
obdiv a velká gratulace. 

V úterý 23. března jsme svěřencům 
Lucky drželi palce při další soutěži MiA 
onlidance league. O výsledcích vás bude-
me informovat někdy příště.

Taneční kroužek Step4U a celé Středisko 
volného času Vratimov reprezentovali: De-
nisa Grygarová, Tereza Platošová, Amélie 
Havrdová, Dominik Kret a Helena Lyčko-
vá. A vězte, že v kostýmech zakoupených 
z  dotace poskytnuté městem Paskov to na-
šim „mladým“ moc slušelo.

Za SVČ Vratimov 
Věra Pacíková
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V rubrice Představujeme příspěvkové 
organizace města Vratimova prezentujeme 
vratimovskou Základní uměleckou ško-
lu. Výkladní skříní této vzdělávací insti-
tuce může být do jisté míry vratimovský 
Big band, který se vymezuje jako skupi-
na kamarádů, kteří mají své kořeny právě 
v ZUŠ. Organizačně je Big band registro-
vaný jako zapsaný spolek, jehož předsed-
kyní je Ing. Marcela Skokanová. Náš roz-
hovor se ale zákonitě točil hlavně kolem 
věcí kapely.

Doba je pro kulturu zlá a břímě covidu 
umrtvilo i váš soubor. Využijme tento 
oddechový čas k představení vašeho Big 
bandu. Kdy a jak vznikl, kolik má členů, 
jakou hudbu hraje?

Začnu od konce. Hrajeme především 
swing a populární hudbu, i když máme 
v repertoiru i kousky z jiných žánrů. Aktu-
álně máme 26 členů.

Historie našeho Big bandu je vlastně 
docela dlouhá. Jeho kořeny sahají do roku 
2002, k dobám vzniku velkého dechového 
orchestru ZUŠ ve Vratimově, tehdy pod 
taktovkou Vladimíra Vespalce. Díky němu 
a řediteli Petru Hemerlemu se tehdy v zá-
kladní umělecké škole mohutně rozvinulo 
dechové oddělení. Pro děti už to nebyly jen 
dvě předehrávky ročně pro rodiče, ale bylo 

to něco zábavného, něco, co tvořily spolu. 
Časem se díky mladšímu dirigentovi, sou-
časnému řediteli ZUŠ Davidu Schreibero-
vi, odštěpil i školní Big band a tam jsme 
(skoro) všichni vyrostli. 

Soubory, nejen dechové, mají dodnes na 
vratimovské ZUŠ velkou  podporu ředitele 
i učitelů. A rostou tam skvělí muzikanti. 
Za dechaře ze spolku musím poděkovat Ji-
římu Tesaříkovi a Martinu Cupalovi, kteří 
pro nás dělají mnoho. A nejsou sami. 

Vraťme se ke ale spolku Big band Vra-
timov... 

Big band vznikl jako spolek v roce 2019, 
a to na můj popud, kdy jsem se s několi-
ka hráči shodla, že po opuštění školních 
uskupení bychom chtěli nějak pokračovat 
– a hlavně spolu. Upřímně, moje motiva-
ce byla tehdy i osobní. Hraji na lesní roh, 
který není běžně členem big bandů, ale mi-
luji ten styl hudby. Uplatnění v jiné kapele 
bych proto hledala těžko. U učitelů a vede-
ní ZUŠ jsme se setkali s velkou podporou. 
Nejen že můžeme zkoušet v budově školy, 
ale drží s námi i jako členové spolku, men-
toři a kolegové muzikanti. To je úžasné! 
Důležitou motivací bylo také to, že spo-
lečné hraní nám umožnilo růst po hudeb-
ní stránce a posunout se na vyšší úroveň. 
Drtivá většina z nás jsou amatéři, hudba 

není naší obživou, ale je podstatnou čás-
tí našich životů, kterou milujeme. Pokud 
tuto vášeň můžete sdílet s přáteli a tvořit 
něco, co potěší i duše kolem vás, to je pře-
ce neodolatelné! A transformací školního 
tělesa na dospělou kapelu se nám otevřely 
nové možnosti uplatnění a vystupování. Je 
to ocenění za čas a píli, kterou jsme hraní 
věnovali.

Na stránkách souboru uvádíte, že ačkoliv 
se hudbou neživíte, dáváte Big bandu vše. 
Co to obnáší? Když si odmyslíme aktuální 
situaci, kolik míváte zkoušek, jak často se 
scházíte?

Za běžných okolností se scházíme jed-
nou týdně alespoň na dvě hodiny. Ale to 
mluvíme o celém tělese. Mimo to se kaž-
dý člen musí připravovat sám, cvičit své 
party. Kromě zkoušek celé kapely jsou 
ještě dělené zkoušky po sekcích, při nichž 
se sehrávají zvlášť saxofony, trombony, 
trumpety a rytmika. Při přípravě na kon-
krétní vystoupení máme extra zkoušky 
nebo minisoustředění. A alespoň dvakrát 
do roka pořádáme vícedenní soustředění, 
kde se jednak intenzivně hraje a připravují 
se nové skladby, jednak fungují jako te-
ambuilding.

Smyslem každé kapely jsou veřejná vy-

Předsedkyně spolku Big band Vratimov Marcela Skokanová:

Muzika udělá člověku život krásnější

Kapela Big band Vratimov v době lockdownu. Zatím každý cvičí zvlášť. Foto: BBV
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Oslava slavnostní schůze MNV 
na VŘSR

2. listopadu konala se slavnostní schůze 
MNV na oslavu Velké říjnové socialistické 
revoluce za přítomnosti všech členů MNV, 
zástupců Akčního výboru Národní fronty, 
přátel Čsl. sovět. přátelství, Sokola, Svazu 
čsl. mládeže, škol, učitel. sboru, závodu 
Vratimov a další. Věcným a výstižným pro-
jevem předsedy MNV Vavrečky byla zhod-
nocena veliká zásluha Sovětského svazu o 
naše osvobození, jako důsledek Říjnové re-
voluce. Provolána sláva Sovět. svazu, J. V. 
Stalinovi a presidentu Gottwaldovi.

Přejmenování Osvětové komise na 
Lidovou akademii

V prosinci byla z nařízení ministerstva 
školství a osvěty přejmenována Místní 
osvětová komise na Lidovou akademii. 
Osvětová komise (rada) byla zrušena a její 
majetek přechází na Lidovou akademii. 

Úkolem nově utvořené Lid. akademie je 
veškerá osvětová - kulturní činnost za širo-
ké spolupráce učitelů a kulturních pracov-
níků Nár. fronty.

Zakoupení promítací zvukové 
aparatury

V tomto roce byla zakoupena zvuková 
promítací aparatura na úzký film za Kč 
72.000,-. Na úhradu přispěl určitou částkou 
MNV a všechny místní organizace Národní 
fronty.

Ředitel továrny Slíva Old.
30. září byl ministerstvem lesního a dře-

vařského průmyslu jmenován ředitelem 
továrny Slíva Oldřich, chemik, rodák z Ra-
kovce u Vratimova.

Přejmenování továrny a přičlenění 
závodu Jana Vašíčka

Od 1. ledna je opět továrna pojmenována 

na: Vratimovské papírny, národní podnik. 
Vláda provedla tento název proto, že závod 
je nyní samostatnou jednotkou jako podnik 
a byl přičleněn k němu závod kartonážka 
u řeky Ostravice, bývalý majitel Vašíček 
Jan.

Továrna zaměstnávala 493 zaměstnance 
a kartonážka 31 zaměstnance, celkem pod-
nik 524.

Protistátní činnost – společnost 
„Buchaly“

V tomto roce na podzim byla bezpečnost-
ními orgány odhalena protistátní činnost za 
vedení bývalého příslušníka Stráže národní 
bezpečnosti Bouchala z obce Hrabové. Do 
této činnosti byli zapojeni: 

Stránský, důstojník býv. čsl. armády, 
manžel majitelky usedlosti z Vratimova čís.

Suchánek, bývalý příslušník Stráže nár. 
bezp., vyučený stolář z Vratimova.

Kronika města Vratimova, část 106, rok 1949

(pokračování příště)

stoupení. Kolik jich za sebou máte a jaký 
je o ně zájem? Jak vás jako neprofesioná-
ly přijala hudební scéna?

Pokud se bavíme čistě o vystoupeních 
spolku, tak mezi založením a prvními re-
strikcemi kvůli covidu jsme jich bohužel 
moc nestihli. Bylo jich asi pět, ale v ob-
dobné sestavě jsme odehráli desítky kon-
certů pod záštitou ZUŠ. Zájem o nás je, 
ovšem zatím narážíme na limity, pokud 
jde o délku našeho repertoiru. Big bandy 
běžně hrávají na plesech, ovšem tam mu-
síte mít tak čtyřhodinový program. Na tom 
stále ještě pracujeme. 

Hudební scénou jsme byli přijati pozi-
tivně. Upřímně, všude vždy vládne nadše-
ní. Jednak kvůli naší hudbě a jednak kvůli 
tomu, jak jsme vznikli. Uznání sklízíme 
i díky naší muzikantské úrovni. Jako kape-
la s věkovým průměrem osmnáct let máme 
výborný hudební výstup.

Pro lidi zaměstnané v jiném oboru před-
stavuje hraní v souboru určitě značnou 
zátěž. Je složení všeho souboru stálé? Je 
možné se k vám přihlásit?

Naše obsazení je stálé. Je to někdy ná-
ročné na time management, to přiznáváme. 
Společné zkoušky jsou důležité kvůli sou-
hře, aby si nehrál každý jen to svoje, aby 
kapela fungovala jako soukolí. Je běžné, že 
na zkoušce chybí jednou ten, jednou onen. 
Ale snažíme se mít vždy koncertní obsaze-
ní i na zkoušce. Nechceme to ovšem řešit 
stylem, že budeme mít desítky členů, takže 
se vždy někdo ukáže. To je cesta do pekla, 
protože jak jsem již řekla, je to o souhře. 
Můžete mít 30 skvělých muzikantů, ale 
jestliže nejsou zvyklí hrát společně, výsle-
dek skvělý rozhodně nebude. Několik na-

šich členů studuje vysokou školu i mimo 
Ostravu a stejně nám to zatím funguje. To 
o něčem vypovídá. Nové členy vyloženě 
nehledáme, ale pokud by si s námi chtěl 
někdo zahrát, ať se ozve. Odvážnému štěs-
tí přeje.

Koronakrize jednou skončí. Co pak? Jaké 
jsou vaše plány do budoucna?

Vrátíme se konečně ke zkoušení, zdo-
konalování a obnově souhry. K rozšíření 
repertoiru. Těšíme se. V prvé řadě na vrati-
movskou předpouťovou slavnost, která se 
v roce 2020 neuskutečnila. Pro nás by bylo 
skvělé ukázat se po odmlce s velkou pará-
dou právě v domovském městě.

Nemohu se nezeptat na vaše vztahy s měs-
tem. Big band vystupuje organizačně jako 
zapsaný spolek. Cítíte podporu městské 
samosprávy?

Ano, rozhodně. Spolupráce s městem 
funguje moc dobře. Těší nás, že nám měs-
to dává důvěru a podporu. Že spolu s námi 
věří, že rozšíříme kulturní složku města 
o další článek. Rádi hrajeme pro Vratimo-
váky, Paskováky nebo Řepišťáky a stejně 
tak budeme rádi reprezentovat město i jin-
de v regionu, republice či v zahraničí.

Vraťme se k vratimovské ZUŠ. Co byste 
poradila dětem, které v současné době 
pilují hru na hudební nástroje s mnoha 
omezeními? Stojí to za tu námahu?

Věřím, že je to těžké. Pro učitele i žáky. 
I já se hudebně vzdělávám, takže si to 
umím představit. A chce se nám všem čím 
dál méně. Ale za sebe i své spoluhráče 
bych dětem a hlavně jejich rodičům pora-
dila: Vydržte! Drtivá většina z nás si prošla 
obdobím, kdy jsme chtěli přestat, kdy nás 
hraní nebavilo, vztekali jsme se a necviči-
li. A to nebyla on-line výuka. Myslím, že 
moje paní učitelka ze ZUŠ by nikdy ne-
čekala, že se jednou pustím do hraní, za-
kládání kapely nebo studia konzervatoře. 
Opravdu to známe všichni. Ale hudba je 
úchvatné řemeslo, je to něco, co vám vy-
drží skutečně celý život. A tvořit ji, to je 
nepopsatelný zážitek. V neposlední řadě 
získáte přátele, mnohdy na celý život. Tak-
že dejte tomu šanci a hrajte, hrajte, hrajte! 
Nemusíte být Paganini, aby vám muzika 
udělala život krásnější.

Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

Předsedkyně spolku Big band Vratimov Marce-
la Skokanová.
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Městská knihovna informuje 

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Městská knihovna Vratimov se svojí 
pobočkou v Horních Datyních umožňuje 
svým registrovaným čtenářům na základě 
smlouvy s Národní knihovnou ČR pří-
stup k digitalizovaným Dílům nedostup-
ným na trhu (DNNT). Jestliže máte o tuto 
službu zájem, kontaktujte nás na telefon-
ním čísle 596 732 187 nebo na e-mailové 
adrese knihovnavrat@volny.cz. Pokud 

nemáme evidovanou vaši aktuální e-mai-
lovou adresu, prosíme vás o její zaslání. 
O dalším postupu vás budeme obratem 
informovat.

Stále platí, že si můžete v knihovnách 
rezervovat knihy, časopisy, audioknihy 
i společenské hry přes on-line katalo g 
https://www.knihovna-vratimov.cz/ka-
talogy/katalog-vratimov, popřípadě te-

lefonicky nebo e-mailem, a přes katalog 
https://www.knihovna-datyne.cz/katalo-
gy/mk-horni-datyne.

Aktualizovaný stav provozu knihovny 
sledujte na webových stránkách www.
knihovna-vratimov.cz a www.knihovna-
-datyne.cz. 

Marika Zajíčková
Městská knihovna Vratimov

 Pečovatelská služba města Vratimova
nabízí občanům Vratimova a Horních Datyň 

tyto služby:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další…

V případě zájmu kontaktujte koordinátorku pečovatelské služby 
Bc. Euniku Rek na telefonních číslech 607 225 927, 596 732 441 

a to pondělí–pátek 7:00–15:30 hodin.
Bc. Alice Miková

odbor sociálně-správní

Milí přátelé! Opět zde máme Velikonoce! 
I když se tyto jarní svátky opakují v našem 
životě každým rokem znovu a znovu, přece 
jen pokaždé je to jiné. Hluboký a univerzál-
ní odkaz Velikonoc je totiž v tom, že i my 
jsme pokaždé jiní! Jsme o rok starší, o rok 
zralejší a o dalších čtyřicet dní postního 
snažení zřejmě i trochu zkušenější a mož-
ná také o nějaké pády, poranění a radosti 
bohatší. A v této konkrétní životní situaci 
se nás chtějí dotknout i letošní Velikonoce. 
Aby opět z našich srdcí vykřesaly nadějný 
pohled do budoucnosti našich životů, které 
byly už dávno zachráněny slavnou událos-
tí, kterou si jako křesťané v těchto dnech 
připomínáme a slavíme. Radost z vítězství 
života nad smrtí a naděje, kterou nám ve-
likonoční poselství přináší, jsou skutečně 
nade vše! Je to univerzální poselství, pře-
vyšující veškerá omezení, hranice a hlavně 
všechny naše obavy!

Přeji vám všem, ať nám dobře prožitá 
velikonoční radost rezonuje v našem nitru, 
a to ještě velmi dlouho po těchto svátcích. 

K tomu nás určitě přivede hluboké pro-

žívání biblických událostí nadcházejících 
velikonočních dnů. 

A prosím, nevyhýbejme se hledání uspo-
kojivé a hluboké odpovědi na tyto otázky: 

Co tyto slavné události pro mne osobně 
znamenají? 

Co nového může vnést do mého osob-
ního života pašijový a velikonoční příběh 
Ježíše Nazaretského?  

S jarním pozdravem 
P. Mgr. Adrian Wykręt, vratimovský farář

Univerzální poselství Velikonoc

Kafi ra pomáhá 
zrakově postiženým

Obecně prospěšná společnost Kafira je ne-
ziskovou organizací založenou v roce 2002 
se záměrem pomáhat dětem i dospělým s těž-
kým zrakovým postižením. Snaží se vytvářet 
zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává 
lidem se zrakovým postižením chuť do života. 
I nyní, v době pandemie covid-19, poskytuje 
zdarma všechny své služby s výjimkou hro-
madných aktivizačních akcí. Ostravské stře-
disko organizace sídlí v Nádražní ulici a služ-
by poskytuje jak ambulantně, tak v terénu 
přímo u svých klientů na území celé Ostravy 
a jejího okolí včetně Vratimova. Bližší infor-
mace lze najít na webu www.kafira.cz.

Mgr. Radim Miklas
koordinátor PR/lektor
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Oplocení tenisových kurtů tenisového 
klubu TC Biocel Vratimov si již dlouhou 
dobu žádalo výměnu, případně rekon-
strukci. A není se co divit – od roku 1975, 
kdy byly kurty zbudovány včetně jejich 
oplocení, k žádné zásadní rekonstrukci 
nedošlo. Pouze v roce 2001 byl proveden 
nátěr a částečná opr ava plotů. Vzhledem 
k tomu, že místa svárů pletiva se sloupky 
již byla velmi slabá a popraskaná, tak re-
álně hrozilo, že po nějakém silném teni-
sovém úderu do místa spoje může dojít ke 
zborcení celého plotového dílce na hráče.

Tenisový klub proto oslovil možné zho-
tovitele nového oplocení tenisových kur-
tů a jako nejvýhodnější vybral nabídku 
Moravskoslezských drátoven. Celkové 
náklady přesto dosáhly částky přes 400 
tisíc korun, což byla pro klub velmi vyso-
ká zátěž, kterou by nebyl schopen v celé 
výši financovat. Realizace nového oplo-
cení tak právě probíhá jen díky finanční-
mu příspěvku poskytnutému tenisovému 
klubu městem Vratimov. Za tuto, pro 
klub zásadní podporu, patří městu velké 
poděkování!

Se začátkem letní tenisové sezóny tak 
budou tenisové kurty v novém kabátě, což 
je jistě na místě i v souvislosti s celkovou 
rekonstrukcí vratimovského sportovního 
areálu. Nyní už jen budeme všichni věřit, 

že nám pandemická situace dovolí si vy-
lepšené tenisové kurty dostatečně užívat.

Markéta Rájecká
člen výboru TC Biocel Vratimov

Tenisové kurty budou na jaře v novém kabátě

Na tenisových kurtech TC Biocel Vratimov probíhá výstavba nového plotu. Akci podpořilo město 
Vratimov. Foto: TC Biocel Vratimov

Tenisový oddíl přišel o tenisovou legendu
Počátkem března 2021 zaskočila všech-

ny členy tenisového klubu TC Biocel Vra-
timov informace, že nás ve věku nedoži-
tých 84 let opustil nestor vratimovského 
tenisu Ladislav Šrubař.

Ladislav Šrubař byl v 70. letech minulé-
ho století jedním ze zakladatelů vratimov-
ského tenisového klubu a tenisem skuteč-
ně žil do posledních dnů svého života. Měl 
kvalifikaci trenéra a působil také jako re-
gistrovaný hlavní rozhodčí na tenisových 
turnajích. V předrevoluční době byl aktiv-
ní i na Okresním tenisovém svazu a v 80. 
letech minulého století pracoval nějakou 
dobu ve výboru tenisového klubu. Po svém 
odchodu do starobního důchodu působil 
v klubu jako správce kurtů, který tam byl 
pro každého a pro všechny. 

Do srdcí členů tenisového klubu se 
však zapsal tím, jak usilovně a neochvěj-
ně budoval týmového tenisového ducha 
a vzájemnou klubovou sounáležitost jed-
notlivých členů. Za jeho působení byla 
založena tradice klubových turnajů, kde 

členové klubu poměřují svou tenisovou 
výkonnost, ale po ukončení sportovní části 
turnaje společně také sdílejí své tenisové 
i netenisové zážitky. A i kd yž se turnajů již 
aktivně neúčastnil jako hráč, vždy na nich 
byl přítomen a v případě potřeby poskytl 
hráčům radu nebo minimálně povzbuzení. 
Hlavně díky L. Šrubařovi je tenisový oddíl 
komunitou přátelských a vzájemně prová-
zaných vztahů. 

Láďa Šrubař byl aktivním tenistou do 
konce svého života, a to i přes jeho požeh-
naný věk. Je pro nás všechny velkou mo-
tivací, že tenis jde hrát i ve vysokém věku. 

Tenisový klub tak přichází o skvělého 
spoluhráče, kamaráda, trenéra, správce, 
mentora, prostě o velkou legendu vrati-
movského tenisu.

Láďo, budeš nám chybět!
Výbor TC Biocel Vratimov

Ladislav Šrubař (vpravo) s kolegy z klubu (zle-
va) Antonínem Wirthem a Lubomírem Fran-
kem. Foto: TC Biocel Vratimov

Láďa Šrubař odešel do tenisového nebe



16 Vratimovské noviny duben 2021

VZPOMÍNÁME

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

 

/ 

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

  
Josefa Odrášky

 

KS PŘIPRAVUJE. KONÁNÍ AKCÍ JE ZÁVISLÉ NA PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH

Dne 14. dubna tomu bude 6 let, 
kdy nás  náhle opustila 
naše milovaná dcera

Eva Fajkusová.
S velkou bolestí v srdci vzpomínají 

rodiče a dcera Eliška.

Dne 26. dubna 2021 uplyne rok, 
kdy nás opustil náš milovaný

Ing. Zdeněk Kolář.
S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Dne 14. dubna si vzpomeneme 
7. výročí, kdy nás opustila 

paní

Dagmar Šnajdrová.
S láskou vzpomínají manžel 

a dcery s rodinami.

a 22. dubna si vzpomeneme 
na 6. výročí, kdy nás opustila 

paní

Jarmila Šnajdrová.
S úctou syn a dcera s rodinami.
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