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Představujeme: SVČ Vratimov

Na kole dětem

Připomínka osvobození

Město zavádí komunikační platformu
Mobilní Rozhlas. Zapojte se i vy!
Město Vratimov zavádí moderní komunikační platformu Mobilní Rozhlas, díky
které bude schopno chytré a efektivní komunikace s občany. Zapojit se do komunikace o dění v obci může každý, stačí se
zaregistrovat na webu vratimov.mobilnirozhlas.cz, nebo pomocí registračního formuláře, který najdete uvnitř dnešních Vratimovských novin, nebo si jej vyzvednete
na městském úřadu. Registrace je zdarma.
K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní
obdobou klasického obecního rozhlasu.
Nabízí občanům víc. Kombinuje možnost
rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv
a e-mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi městským úřadem a občany.
Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať jste
kdekoli. Výhodou Mobilní Rozhlasu navíc
je, že neslouží pouze k jednostrannému informování o dění v obci, ale umožňuje občanům také na jednotlivá sdělení reagovat.
Vedení města tak vidí nejen komu bylo
sdělení doručeno, ale také reakce příjemců. Díky tomu může využít Mobilní Rozhlas třeba k vytváření jednoduchých minireferend a průzkumů, díky nimž bude
moci v reálném čase konzultovat některá
svá rozhodnutí s občany. Zní to chytře –
i proto patří Mobilní Rozhlas do skupiny
tzv. chytrých, tedy SMART nástrojů.

Proč se zapojit
Zapojit se do „chytré“ komunikace
s vedením města je snadné. Po registraci
si stačí nastavit preference, jaké informace si přejete od obce získávat. Budete tak
dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás
budou zajímat, přičemž vedení města má
možnost cílit zprávy i třeba podle bydliště
občana. Pokud například ve vaší ulici bude
plánována odstávka, dostanete o ní informaci přímo na telefon v podobě SMS. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak
žádné zprávy obtěžovat nebudou.
Kromě rozesílání zpráv o kulturních akcích či praktických upozornění na odstávky, havárie a další události je Mobilní Rozhlas využitelný také v případě krizových
situací. Obec může občany varovat před
nebezpečím a zároveň od nich získávat
zpětné reakce. Skrze automatizované telefonní hovory pak lze i třeba koordinovat
dobrovolné hasiče.
Zpětná vazba
Pro vedení města je důležitá také zpětná vazba od občanů. Některé problémy
v obci totiž zastupitelé často neřeší čistě
z toho důvodu, že o nich jednoduše neví.
Skrze aplikaci Mobilní Rozhlas lze snadno
a rychle nahlásit prakticky jakýkoli problém od povaleného dopravního značení
přes uvolněný poklop kanálu po přetéka-

Projekt Mobilní Rozhlas je realizován v rámci OP Zaměstnanost v projektu Komunikační nástroje,
strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská brána, jeho města a obce.

jící kontejnery, černou skládku nebo vrak
auta. Většina moderních telefonů má dnes
fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením
o problému lze městu předat i fotodokumentaci a přesné geolokační údaje, což
mu řešení problému značně usnadní. Díky
aplikaci Mobilní Rozhlas se tak městská
samospráva dozví o problémech, které by
se k ní jinak nedonesly, a obyvatelé mají
možnost snadno participovat na zlepšování života v místě, kde žijí. Přičemž aplikace ale není jen portálem pro stížnosti, skrze Mobilní Rozhlas lze vedení města také
chválit a zasílat mu vlastní podněty. MR

Co vám může nabídnout
chytře komunikující obec?
» Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci
nebo na dovolené.
» Sami si volíte, jaké informace
chcete dostávat.
» Máte možnost se zapojit do dění
ve městě a jednoduše sdělit
vedení svůj názor.
» Máte možnost nahlašovat problémy ve městě jednoduše přes
aplikaci v mobilním telefonu.
Aplikace je bezplatnou součástí
platformy Mobilní Rozhlas.
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Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Středisko volného času
mostní soutěže. Konečně je tady táborová
činnost. Jedná se jak o tábory pobytové,
tedy spojené s přespáváním dětí mimo
domov, tak o tábory příměstské. O letních
prázdninách jich pořádáme v průměru dvacet, sedm pobytových a třináct příměstských. Vystřídá se na nich asi 600 dětí.

Město Vratimov je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací. Jde hlavně o vzdělávací a volnočasová zařízení, k nimž neodmyslitelně patří i Středisko volného
času (SVČ), dříve Dům dětí a mládeže
(DDM). S jeho dnešní podobou, úspěchy
a plány nás seznámila jeho ředitelka Bc.
Hana Nevrlá.
Začněme od změny názvu. DDM se od
tohoto roku přejmenoval na SVČ. Proč?
Nápad nám vnukli účastníci našich aktivit. „Vždyť přece děláte akce a kroužky
nejen pro děti, ale i pro dospěláky a seniory. Proč se tedy nejmenujete jinak?“. To
jsme slýchali často. A protože je to pravda, zamysleli jsme se nad tím. Jsme školské zařízení zájmového vzdělávání, změnu názvu jsme proto museli konzultovat
s Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje, který vede rejstřík škol. Legislativa
nám umožňuje výběr pouze ze dvou názvů
– dům dětí a mládeže nebo středisko volného času. Rozhodli jsme se pro SVČ.
Co si od této změny slibujete?
Jsme přesvědčeni, že tento název lépe
vystihuje činnost, kterou ve skutečnosti
děláme. Bude se také lépe překládat při
spolupráci se zahraničními partnery. Dalším důvodem byly výsledky dotazníkového šetření mezi vratimovskou mládeží.
Pevně doufáme, že mládeži se bude tento
název více líbit a nebude se stydět k nám
chodit trávit volný čas.
Jaké máte ke své činnosti zázemí? Kolik
využíváte budov a dalších prostor?
SVČ je příspěvkovou organizací města, město je tedy jeho zřizovatelem. Na
základě smlouvy o výpůjčce nám poskytuje k užívání budovu ve Frýdecké ulici
377/61 s přilehlým hřištěm a zahradou.
Tato budova byla postavena v roce 1937
jako Orlovna a prošla několika rozsáhlými
rekonstrukcemi. V současnosti se v jejím
přízemí nachází recepce s šatnou, sociální
zařízení, víceúčelová učebna s jevištěm,
malá klubovna, příruční sklad učebních
pomůcek a sklad vybavení pro venkovní
aktivity. V prvním patře najdete kanceláře
účetní a zároveň zástupkyně ředitelky a pedagogů volného času. Je tu také kuchyňka,
kde učíme děti vařit, a mediální učebna.
Druhé patro skrývá kancelář ředitelky,
malou klubovnu určenou „mlaďochům“,
výtvarný ateliér a hernu pro nejmenší.
Kromě této budovy SVČ využívá na základě smluv prostory obou vratimovských
škol, hlavně tělocvičen pro mažoretky, bojové sporty, badminton a podobně. Mimo

Kolik zaměstnanců pracuje v SVČ?
Na SVČ pracuje celkem deset zaměstnanců. Jsou to ředitelka, tři pedagogové
volného času, účetní, asistentka, provozní, projektová manažerka, uklízečka a recepční. Tito lidé zajišťují chod organizace
a jejich mzdy jsou hrazeny z prostředků
MŠMT. V kroužcích a na táborech pracují
také externisté, jejichž odměny jsou hrazeny z našich příjmů.
Hana Nevrlá je ve funkci ředitelky DDM, nyní
SVČ, od roku 1990. V roce 2019 byla za dlouholetou záslužnou práci s dětmi a mládeží oceněna diplomem MŠMT ČR.
Foto: SVČ

Vratimov máme pobočky v obcích regionu
Slezská brána – Řepištích, Paskově, Žabni,
Václavovicích a Sviadnově. Na pobočkách
probíhá činnost v pronajatých prostorách
škol, tělocvičen a komunitních center.
SVČ je tady samozřejmě pro lidi. Jaký je
zájem o jeho aktivity?
SVČ Vratimov je sice školské zařízení,
ale na rozdíl od škol, kam děti chodit musí,
my si svoje účastníky musíme získat. Činnost SVČ můžeme rozdělit do několika
oblastí. První je pravidelná činnost. Jedná
se o kroužky a kurzy pro rodiče s dětmi,
předškoláky, školní děti, mládež, dospělé, ale i pro seniory. Průměrně míváme
v kroužcích okolo tisícovky účastníků.
Další oblastí je nepravidelná činnost, to
znamená jednorázové akce. Během školního roku pořádáme nebo se s našimi dětmi
účastníme přibližně 250 akcí, na kterých se
vystřídá asi sedm tisíc účastníků. Pak tady
jsou projekty. Vzhledem k tomu, že na
část činnosti si musíme vydělat, snažíme
se psát hodně projektů, abychom odlehčili
platby účastníkům. Prostřednictvím Místní
akční skupiny Slezská brána se nám například podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost
na podporu příměstských táborů. Úspěšní
jsme v rámci programu Erasmus+. Účastníme se mezinárodní výměny mládeže.
Jako certifikovaná vysílající i přijímající
organizace můžeme přijímat dobrovolníky
ze zahraničí a vysílat mladé lidi na dobrovolnické stáže do zahraničí.
Další oblast tvoří nabídka pro školy. Pro
ně připravujeme projektové dny a vědo-

Změňme téma. SVČ funguje v režimu příspěvkové organizace obce. V čem spočívá
vaše spolupráce s městem?
Město nám především zajišťuje finanční prostředky na provozní náklady budovy
a její opravy. Spolupracuje s námi na tvorbě našich záměrů a koncepčních materiálů.
Kromě těchto zákonem daných povinností
spolupracujeme s městem na velkých celoměstských akcích. Myslím si, že spolupráce je oboustranná – město dělá vše pro
dobré podmínky pro naši činnost a my mu
to vracíme svou aktivní spoluprací.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Plánů máme spoustu. Máme připravené projekty pro seniory, pro mládež, stali
jsme se partnery projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK,
díky kterému budeme moci obohatit nabídku kroužků o nové obory. Podali jsme
projekt v rámci výzvy Integrovaná teritoriální investice Ostravsko na přestavbu sálu
na moderní multifunkční učebnu. Celkové
náklady projektu činí sedm milionů korun,
z toho spoluúčast města a SVČ je 10 procent. Čeká nás rekonstrukce přízemí, která
zajistí jeho bezbariérovost.
V šuplíku máme připravenou koncepci
výstavby nové budovy SVČ, která by byla
součástí areálu plánované sportovní haly.
Nejde o to, že bychom si chtěli stěžovat.
Naše budova je ale stará 84 let a přes významné investice trpí nedostatky, které
nelze odstranit. Proto vznikla myšlenka
postavit spolu se sportovní halou novou
moderní budovu pro zájmové vzdělávání
a spolkovou činnost. Vznikl by tak areál,
který by se mohl stát jedinečným místem
pro rekreaci vratimovských občanů.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko Vratimov

květen 2021

3

Vratimovské noviny

Město plánuje postavit novou sportovní halu
Město Vratimov by chtělo v budoucnu postavit novou sportovní halu, a to vedle Základní školy Datyňská 690. Tato hala bude
sloužit jednak škole (propojena krčkem), ale také spolkům a veřejnosti. Prvním krokem bylo oslovení architektonických kanceláří, přičemž od dvou si město nechalo zpracovat studii. Zastupitelstvo města na svém jednání 7. dubna rozhodlo o výběru studie
sportovní haly od společnosti Duplex zastoupené Ing. arch. Dušanem Rosypalem, která projektovala mezi jinými sportovní halu

Nová sportovní hala na architektonických vizualizacích.

v Paskově. Realizace akce je závislá na finančních prostředcích
města, kdy odhadované náklady včetně související dopravní infrastruktury se blíží částce 140 milionů korun. Prioritně by město
chtělo halu postavit z dotačních prostředků. Optimistická varianta
počítá s výstavbou v roce 2023.
Bc. David Böhm, místostarosta
Bc. Daniel Filip, vedoucí odboru investic
a údržby obecního majetku

Půdorys plánované nové sportovní haly.

Zdroj: MěÚ

Ze schůzí rady města
Na svých schůzích rada města mimo jiné:
• schválila cenovou přílohu ke Smlouvě o sběru, odvozu a zneškodnění komunálních odpadů,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby Projektové práce (dokumentace pro provedení stavby)
– Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov,
• schválila zvýšení nájemného v obecních bytech koeficientem
ve výši Ki 1,032 (což je 3,2 %) s účinností od 1. května 2021
a zároveň i u prostor sloužících k podnikání, které jsou v majetku města Vratimova,
• schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené k úhradě uznatelných nákladů spojených se zabezpečením výkonu regionálních funkcí knihoven
pro rok 2021,
• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu
na služby Projektové práce (dokumentace pro provedení stavby) – oprava místních komunikací na území města Vratimova
(ul. U Březinek, Nad Točnou, Leopolda Fajkuse, Hřbitovní,
U Jámy, Horní),

• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na
nákup kompostérů pro občany v rámci projektu Předcházení
vzniku komunálních odpadů ve městě Vratimově,
• schválila objednávku na provedení opravy dlažby před ZŠ ul.
Frýdecká a rekonstrukci míst pro kontejnerová stání (ul. Nad
Točnou, Na Příčnici, U Stadionu).

Ze zasedání zastupitelstva města
Dne 7. dubna 2021 zastupitelstvo města mimo jiné:
• schválilo přidělení účelových dotací z rozpočtu města dle
předloženého návrhu,
• vzalo na vědomí rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za rok 2020
organizační složky Kulturní středisko Vratimov,
• schválilo rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za rok 2020,
• schválilo finanční dotaci na zajištění poštovních služeb v části
obce Horní Datyně v roce 2021.
Celý zápis je na stránkách města – www.vratimov.cz.
Bc. Martin Čech, starosta

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 12. května 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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Jak jsme pomohli ochraně Parkování u mateřské školy
životního prostředí
Díky svým obyvatelům se město Vratimov může za rok 2020
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o celkové hmotnosti 23,02 tuny. Na každého občana tak připadá 3,16 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím snížena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově
omezena těžba ropy a železné rudy. Recyklací se pokryla i část
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil městu Vratimov kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře
produkce CO2 o 274,69 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? Sto šest.
Nebylo nutné vytěžit 13 494,66 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta například
na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 505krát.
Došlo také k úspoře 138 916,76 kWh elektrické energie. Je to
zhruba stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky
nádobí 138917krát.
Podařilo se recyklovat 13 240,23 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 543 nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 467,33
kg mědi, což by postačilo pro ražbu 83081 kusů 1€ mincí, nebo
577,30 kg hliníku, který by stačil na výrobu 38487 plechovek
o objemu 0,33 l.
Elektrowin
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Ing. Roman Tvrzník

V únorových vratimovských novinách vyšel článek ředitelky
Mateřské školy Vratimov Lenky Sivákové, ve kterém popisuje nebezpečnou dopravní situaci před mateřskou školou. Řidiči
zde bezohledně parkují a dochází ke kolizním situacím a hlavně
k ohrožení chodců a také dětí. Dále ředitelka uvádí: „Požádala
jsem vedení města o součinnost a umístění dopravní značky Zákaz
vjezdu na začátek ulice k MŠ. Následně tuto situaci budeme řešit
s Policií ČR."
Město rychle zareagovalo a v současné době se již osazuje dopravní značení se zákazem vjezdu s dodatkovou tabulkou „mimo
zaměstnanců MŠ, zásobování a rezidentů". Žádáme rodiče, aby
toto dopravní značení respektovali. Pro parkování je třeba využít
okolních ulic, vhodná je ulice U Mateřské školy (ta nad školkou,
kde pak vede z obou stran chodník ke školce). Upozorňujeme
však, že tato ulice bude letos od června do listopadu rozkopaná,
jelikož zde síťaři budou vyměňovat plynovod, vodovod a kanalizaci. Město v příštím roce tuto ulici opraví včetně rozšíření parkovacích stání.
Dále bude v roce 2023 postaveno u školky parkoviště pro 10
vozidel v ulici Na Vyhlídce, opravené budou také veškeré plochy
před MŠ.
Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku

Nařízení města Vratimova

MĚSTO VRATIMOV

13 494,66

V zájmu ochrany života a zdraví dětí bude příjezd k mateřské škole zakázán. Parkovat lze v ulici U Mateřské školy.
Foto: MěÚ

K vydávání Nařízení města je v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů oprávněná rada města.
Přehled platných a účinných nařízení města Vratimova
• 1/2010 – kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti na místních komunikacích a úsecích místních komunikací a chodníků, na
kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí,
• 1/2013 – kterým se vydává Tržní řád,
• 1/2016 – o stanovení maximálních cen jízdného v městské
hromadné dopravě na území města Vratimova,
• 1/2019 – kterým se zrušuje Nařízení města č. 1/2011, jímž se
vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikaci nebo
její úsek užít ke stání vozidla za sjednanou cenu.

předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021

Celé znění nařízení naleznete na webových stránkách města
www.vratimov.cz/mesto/vyhlasky-a-narizeni/.
MěÚ
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Sčítání online
do 11. května
Původně vyhlášený termín online sčítání lidu, domů a bytů
2021, o kterém jsme informovali v minulém čísle Vratimovských novin, byl změněn. Podle nových pravidel se můžete po
internetu sečíst až do 11. května. Veškeré informace najdete
na webu scitani.cz. Do stejného termínu potrvá i tzv. listinné
sčítání, to znamená sčítání pomocí tradičního papírového dotazníku. Ten doručí sčítací komisař nebo si ho lze vyzvednout
na kontaktním místě sčítání v provozovně České pošty.
Sčítání lidu, domů a bytů zajišťuje Český statistický úřad.
Účast na sčítání je ze zákona povinná 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 vyplní dotazník oprávněná osoba. S případnými
dotazy se lze obracet na sčítací infolinku 840 30 40 50 nebo
na emailovou adresu dotazy@scitani.cz.
Zpracování výsledků sčítání 2021 potrvá do konce letošního roku. Zveřejněny budou v roce 2022.
red
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Jak na výsadbu stromů
na vlastním pozemku
Město Vratimov věnuje otázce rozvoje zeleně a zvelebování životního prostředí mimořádnou pozornost. Pro ty, kteří by se chtěli
zapojit třeba výsadbou stromů na vlastním pozemku, přinášíme
příspěvek Nadace Partnerství, ve kterém koordinátorka iniciativy
Sázíme budoucnost radí, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Důležité je ujasnit si priority
Ještě před výsadbou stromu byste si měli ujasnit řadu
věcí, například k čemu má
daný pozemek sloužit a jak
moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si,
jaký bude strom v dospělosti
i jaký bude mít vliv na své
okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné či světlomilné. To
vše je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat
jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru
druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše či vrby
jsou silné alergeny a na jaře byste si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa
hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní
Ameriky, se v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy
nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí
něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků
3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, že váš
pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost
porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních
pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas.
Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší,
včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy
sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.

0<6/,9(&.e6'58å(1Ì+8%(5795$7,029

Uzávěrka červnových Vratimovských novin
je 12. května 2021. Vychází 1. června 2021

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj
výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les.
Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá
se mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech
stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné
souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost
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Na kole dětem s podporou Vratimova
Už podvanácté vyrazí cyklisté v čele s Josefem Zimovčákem
na etapovou cyklojízdu napříč Českou republikou v rámci charitativní akce Na kole dětem. Výtěžek projektu je určen na podporu
onkologicky nemocných dětí. V průběhu prvních 11 ročníků akce
se pořadatelům podařilo vybrat téměř 14,5 milionu korun.
Jelikož první etapa cyklojízdy, která startuje v Hlučíně, povede 2. června Vratimovem, záštitu nad akcí převzal podobně jako
loni místostarosta města Bc. David Böhm. V prostoru před Společenským domem by se měli cyklisté objevit v době mezi 14:45
a 15:15 hodin. V plánu je setkání s představiteli města. Pokud to
epidemiologická situace dovolí, kulturní program před Společenským domem se bude konat v době od 14:15 do 15:30 hodin.

„Zajímavých a krásných míst na našem území je spousta, nemusíme být všichni v jeden moment na jednom místě, a přesto
můžeme podpořit dobrou věc,“ apelují pořadatelé.
(red)

TRASA CYKLOTOUR
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Josef Zimovčák se svým velocipedem při loňské cyklojízdě Na kole dětem
před vratimovským Společenským domem.
Foto: KS

Peloton cyklotour Na kole dětem urazí letos po slezských, moravských a českých silnicích 1264 kilometrů. Svoji pouť ukončí
12. června v Lanškrouně. Možnost připojit se k pelotonu bude závislá na aktuální epidemiologické situaci. Každý může ale nasednout na kolo sám nebo v menší skupině, ujet nějakou trasu a poslat
finanční částku ve výši ujetých kilometrů na transparentní účet
Nadačního fondu Na kole dětem. Název účtu je Sbírka, číslo účtu
je 107-484410267/0100.

VRATIMOV ĀHUYQD
SURVWRUSĜHG
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.XOWXUQtSURJUDP

²KRGLQ
±KRGLQ

Péče srdcem pomůže s péčí o seniory a osoby s handicapem
Moderní medicína často zachraňuje
a prodlužuje životy, bohužel však už neřeší
kvalitu života poté, co je život zachráněn.
Většina seniorů a hendikepovaných ale
touží žít co nejdéle ve vlastním bytě nebo
domě. Co dělat, když to zdravotní stav neumožňuje? Je tu nějaká možnost?
„Ano, je,“ říká ředitelka organizace
Péče srdcem Jana Vávrová. „Tou je služba osobní asistence přímo v domácnosti.
Osobní asistence je pro člověka od 18 let
věku, který potřebuje pomoc druhé osoby,
aby zvládal ty úkony, které by dělal sám,
kdyby neměl žádná omezení či postižení.
Tuto službu poskytujeme již od roku 2015,
podle kapacitních možností 24 hodin denně 7 dnů v týdnu na území města Ostravy
a v přilehlých obcích včetně Vratimova,“
vysvětluje.

V čem vlastně osobní asistence spočívá?
Osobní asistentky poskytují pomoc a podporu při zvládání základních životních
potřeb a situací, jako jsou osobní hygiena,
koupání a používání WC, přesuny na lůžko
nebo vozík. Zajistí dohled k zajištění bezpečí, péči o sebe (oblékání, česání), přípravu a podání stravy, dodržování pitného
režimu včetně dohledu nad užíváním léků,
nakupování, doprovod k lékaři nebo na
úřad či procházku, donášku nákupů a pomohou s dalšími běžnými drobnými úkony
v domácnosti či při smysluplném trávení
volného času.
Výhody osobní asistence spočívají především v tom, že je služba zajišťována
v domácnostech klientů, to znamená v jejich přirozeném prostředí a podle jejich
aktuálních požadavků a potřeb. Asistentky

pomáhají klientům udržet zdravotní stav,
případně ho i zlepšit pomocí aktivizace
a rozvíjením jemné motoriky. V neposlední řadě pak umožňují rodinným příslušníkům seniora nebo hendikepovaného vrátit
se do pracovního života, popřípadě si odpočinout.
„Nedílnou součástí kvalitní služby osobní asistence je komunikace nejen s klientem, ale také s rodinou. Našim klientům
poskytujeme i základní poradenství a aktuálně řešíme jejich potřeby,“ shrnuje Jana
Vávrová.
A jak požádat o služby Péče srdcem?
Stačí zavolat na tel. číslo 777 147 587
nebo napsat na e-mail reditelka@pecesrdcem.cz. Ceník služeb a další podrobnosti
najdete na webu www.pecesrdcem.cz.
Péče srdcem

květen 2021
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Vratimov zavádí Mobilní Rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

vratimov.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Majitelé zvířat

Nabídky místních obchodů

Rodiny s dětmi

Senioři

Nevidomí a slabozrací

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Souhlas
se zpracováním osobních
Vratimovské
novinyúdajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

květen 2021

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: město Vratimov, IČ 00297372, se sídlem Frýdecká 853/57,
Vratimov, zpracovával moje osobní údaje
v rozsahu
jméno a příjmení, bydliště, pohlaví, rok narození
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb
za účelem
prokazatelného poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
využívání služeb komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a
ZmapujTo (dále jen partneři); přes Mobilní Rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu
vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních
služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.
na dobu zapojení obce do komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas.
Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
město Vratimov, IČ 00297372, se sídlem Frýdecká 853/57, Vratimov
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Renáta Mičulková, telefon: +420595705911, email: miculkova@vratimov.cz
Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas, kterým
je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude
zpracovatelem osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas
(systém je obcím poskytován na základě smlouvy). Poskytnutí buď telefonního čísla nebo e-mailové adresy je povinné,
poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, resp. po dobu zapojení obce do komunikačního
ekosystému Mobilní Rozhlas, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude
moct efektivně dostat přes Mobilní Rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
své údaje změňte v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
zvolte možnost smazání profilu (odebrání účtu) na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
souhlas můžete odvolat paušálně nebo pro jednotlivé obce v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v
mobilní aplikaci
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
bližší informace včetně formuláře jsou dostupné na www.uoou.cz
ZVLÁŠTNÍ:
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a jeho partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje
pro tento účel zpracovávány.
Není-li výše uveden způsob využití Vašich práv, můžete kontaktovat e-mailem pověřence správce nebo zpracovatele.
V ________________________ DNE________________________
PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
Podmínky pro příjemce informací naleznete na adrese: samosprava.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-prijemci-informaci

květen 2021
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Zprávy ze školní družiny Základní školy Datyňská

Vítání jara a jarní Pozdrav zdravotníkům
V únoru se uzavřely brány
škol i těm nejmenším dětem
prvního a druhého ročníku. Ve
školní družině Základní školy
Datyňská jsme proto uvažovali,
jak jim pobyt doma zpříjemnit
a jak je vtáhnout zpět do centra
dění. Naším cílem bylo rozptýlit děti v době distanční výuky
a dostat je ven.
Jelikož za měsíc mělo nastat
jaro, ubíraly se naše myšlenky tímto směrem. Chtěli jsme
zachovat tradice a zvyky, které děláme s dětmi při běžném
provozu. A tak nás napadlo,
že letos to pojmeme netradičně. Vítání jara jsme uskutečnili prostřednictvím kouzelného
stromu víly Jarněnky. Prostor
před školou se změnil v malé
výstaviště. Strom víly Jarněnky
byl zaplněn obrázky a výrobky
dětí, které upoutávaly pozornost
kolemjdoucích a zpříjemňovaly
čekání na nadcházející příchod
jara a velikonoční svátky. Výrobky a obrázky vznikaly za
podpory rodičů a třídních učitelů naší školy, kteří prostřednictvím on-line výuky v rámci
výtvarné výchovy či pracovních činností své děti do těchto
družinových akcí zapojili.
Na vítání jara navazovala
další družinová akce, tak zvaná
druhá výzva s názvem Pozdrav
zdravotníkům. Tato akce měla
dobrovolně charitativní ráz.

Ředitelka ZŠ Datyňská Darja Kuchařová s děkovným listem v ruce při
předávání darů zdravotnickému personálu FNO. Do přípravy dárečků se
zapojily spolu s dětmi také rodiče, vedení i zaměstnanci školy.

Obrázky dětí ze ZŠ Datyňská ozdobily vchod do covidového oddělení Fakultní nemocnice Ostrava i jeho jednotlivá pracoviště.

Naše jarní poselství bylo inspirováno velikonočními svátky

Mezi dárečky nechyběl symbolický dort.

a chtěli jsme jeho prostřednictvím především poděkovat

zdravotníkům a dalším lidem
v první linii, kteří se o nás starají a bojují o naše životy v nemocničních zařízeních.
Děti zdravotníkům nakreslily
povzbuzující obrázky a vytvořily přáníčka pro radost. Zaměstnanci školy spolu s rodiči ještě
připravili velikonoční pohoštění, které bylo společně s obrázky dopraveno na oddělení
intermediární péče covidového
pracoviště ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Zdravotníky naše snaha nadchla, slova
staniční a vrchní sestry z tohoto
pracoviště hovoří za vše.
Cituji: „Moc děkujeme, je to
úžasné a vážíme si toho, že jste
si na nás vzpomněli. O to více,
že jde o děti a jejich obrázky,
které nám udělaly obrovskou
radost. PS: Milé děti, vaše nádherné obrázky každý den potěší
nejen nás, ale i pacienty, kteří
jsou u nás hospitalizováni“.
Myslíme si, že obě akce splnily svůj účel a v budoucnu
bychom v nich rádi pokračovali. Ukázaly nám také, že to, co
s dětmi děláme, má smysl.
Za organizační tým:
Bc. Alena Slonková
vedoucí Školní družiny
ZŠ Datyňská
Simona Konvičná
odloučené pracoviště
ZŠ Horní Datyně

Před ZŠ Datyňská vítal letos jaro krásně zdobený kouzelný strom víly Jarněnky. Snímky: ZŠ Datyňská
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Vratimovské kříže a boží muka. Víte o nich víc?
Přinášíme další snímky pamětních křížů stojících na území
města Vratimova a několik informací, které nám k tomuto tématu
zaslala vratimovská lékařka Markéta Maršálková.
„Hodně křížů opravoval a udržoval pan Oliver Blšťák, bydlící
v Horních Datyních, nyní už starší pán,“ napsala v e-mailu zaslaném do redakce naše čtenářka. „Kříž pod lipami u polní cesty
(ul. Sokolská – pozn. red.) mezi ulicemi na Hermaně a Hřbitovní
jsme před asi 20 lety nechali postavit s manželem na našem pozemku. Kdysi tam stával, později byl vyvrácen vandaly a zlikvidován v době socialismu. Tento nový kříž nám pomohl umístit,

zabetonovat a později i opravovat kameník Martin Badura, často
i nezištně. Možná také prováděl opravy i dalších křížů, proto jsou
tam ty pozdější letopočty. Patří mu za to velký dík,“ uvedla Markéta Maršálková.
Seznam drobných sakrálních staveb na území města zveřejněný v minulých číslech Vratimovských novin je třeba rozšířit ještě
o jednu položku – kamenný pamětní kříž stojící ve Vratimovské
ulici u křížení s ulicí Přespolní. Upozornil na něj historik Šenovského muzea Vladimír Kuchař.
red

Kamenný kříž s puncem starobylosti a bohatou řezbářskou výzdobou v ulici Frýdecké u křížení s ulicí Adámkovou. Nechybí u něj ani ochranný kovaný
plůtek. Na zadní straně kříže lze najít nápis: „Fundator Jan Vašíček a Barbara Manželka jeho 1877.“ Nad hlavou Ježíše se nachází tradiční latinská
zkratka INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). Snímek tohoto kříže lze najít i v rukopisu knihy vratimovského
kronikáře Albína Dobeše Kniha o Vratimově z roku 1947. Píše se tam o něm: „Kamenný kříž u usedlosti č. 5 postavili fundamentoři (zakladatelé) Jan
a Barbora Vašíčkovi v roce 1877. Tito zbožní manželé věnovali značný náklad na postavení a úpravu kříže.“

Pamětní kříž u křížení ulic Na Popinci a Na Příčnici za transformovnou společnosti ČEZ distribuce není snadné najít. Skrývá se na málo navštěvovaném nenápadném místě v záplavě neudržované zeleně. Prostor před ním je ale vysekán, uklizen a nechybí tu ani vázička s květinami. Když přistoupíme
blíž, můžeme si přečíst nápis „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus“ a pod ním rok 1945. Samotný kříž upevněný na kamenném těle je dřevěný s pravděpodobně odlévanou kovovou figurkou Ježíše.

květen 2021

Velký kamenný pamětní kříž stojí uprostřed
zeleného trojúhelníku ve stínu dvou nevelkých
stromů přímo na styku ulic Na Příčnici a Břízkové. Najdeme na něm nápis: „Kdo s Kristem
žije, umírá, ráj věčný se mu otvírá“. Níže je zaznamenán rok 1937.
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Neúprosný zub času ho vychýlil ze svislé polohy, stejně jako kovaný plůtek, který ho má ochraňovat.
Kamenný pamětní kříž v křižovatce ulic Na Zadkách a Okrajové je útlý a vysoký a vedle ukřižovaného Ježíše a zpodobnění Panny Marie jsou na něm tři nápisy. Tabulka s písmeny I.N.R.I (latinská
zkratka pro Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský) na vrcholku
kříže je jasně viditelná, ostatní jsou však sotva čitelné. Nápis na zadní straně památky jsme rozluštili jako: „Nákladem Jana Kavky a Barbory, manželky jeho“. Na boční straně je umístěn biblický
citát: „Chce-li kdo za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj mne! Mt. XVI.24“.

Skromný kamenný kříž lze najít v Sokolské ulici pod vzrostlými
lipami v úseku mezi ulicemi Na Hermaně a Hřbitovní. Podle
dvou otvorů na přední straně lze soudit, že na něm byla kdysi
upevněna tabulka s grafickým prvkem nebo psanou informací.
Dnes kříž zdobí pouze nápis na podstavci: „Odpočívej v pokoji!“. Komu je věnován? Jak informovala vratimovská lékařka
Markéta Maršálková, kříž byl v minulosti zničen vandaly a v
dobách socialismu odstraněn. Před asi 20 lety ho nechali na
svém pozemku obnovit manželé Maršálkovi.

Druhý z datyňských kamenných křížů, který chyběl v seznamu památek v březnovém
vydání Vratimovských novin. Upozornil nás na něj historik Šenovského muzea Vladimír Kuchař. Kříž stojí ve Vratimovské ulici u křížení s ulicí Přespolní, nedaleko
datyňské školy. Zdobí ho biblický citát „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil.
Mat. 27. 46.“. Na jeho podstavci najdeme nápis: „Fundatořy Anton & Anna Kubina
1889.“
Foto: KS

12

Vratimovské noviny

květen 2021

Osvobození, jak jej zachytil ve své Knize o Vratimově kronikář Albín Dobeš

Šestileté ujařmení od německého tyrana skončilo
Už druhým rokem nám epidemická situace znemožňuje důstojně oslavit konec
druhé světové války. Když nejde slavit, lze
si alespoň připomenout. Třeba s dlouholetým kronikářem a autorem Knihy o Vratimově Albínem Dobešem, který podal snad
nejpodrobnější svědectví o průběhu oněch
dnů na území našeho města.
Chvíle plné strachu a naděje
„Nejtěžší chvíle v obci naší nastaly dne
1. května v úterý odpoledne a večer,“ začíná popis květnových událostí roku 1945
Albín Dobeš. „Již od rána blížila se ruská
vojska k naší obci směrem od Hrabové ze
západu a od Kunčic ze severu. Odpoledne
ustupovala již německá frontová vojska
Vratimovem. Zmocnila se jich nervosita
a panika. Fronta stála již na řece Ostravici
a v Kunčicích. Po 2. hodině odpoledne byl
Němci vyhozen do povětří most, spojující Hrabovou s Vratimovem, v roce 1943
vystavěný. Na trati ostravsko-frýdlantské
byly zničeny a vyvráceny všechny telegrafní tyče na trať a dráty zpřetrhány.
Kancelářské zařízení a telegrafické a telefonické přístroje v nádražní budově byly
rozbity a zničeny. Pohled na toto dílo zkázy byl zdrcující. Kolejnice zpřehýbány,
vytrhány a náložemi polámány, strážní
budka s výhybkami demolována a zařízení zničeno. Občanstvo v úzkostném očekávání uchýlilo se do sklepů. Život v obci
úplně ustal,“ popisuje kronikář.
„A tak nastal večer 1. května 1945, kdy
obec naše byla po šestiletém ujařmení od
německých tyranů osvobozena. Zdejší
Němci odstěhovali již dříve své rodiny
do západních Čech a oni sami nastoupili vojenskou službu koncem dubna u
‚Volkssturmu‘. Až na několik málo jedinců se ztratili všichni.
Němečtí frontoví vojáci ustupovali kol
zdí domů směrem k Řepištím. Kolem 3.
hodiny odpoledne přešli první Rusové Ostravici v úseku na kamenci u hotelu ‚Ostravice‘ na vratimovský břeh z Hrabové
za pomoci našich občanů, zejména Karla
Mandoka. Večer po 8. hodině probojovala se statečná ruská vojska do Vratimova,
a to z části od Hrabové a hlavní tankový
oddíl od Kunčic. Ve 20.10 hodin dopadly
první rány z tanků na starou školu č. 60.
Škola dostala 9 zásahů. Zápalnou střelou
byla zapálena kůlna u školy. Po úplném
setmění zahájili Rusové útok na Vratimov. Svedena byla prudká bitva u vstupu do obce u hřbitova a pak u křižovatky
z Hrabové u náměstí před obchodem Štěpána Pavlického. Nebyla dlouhá a Němci
byli v ní poraženi a dali se na útěk směrem
k Řepištím a Horním Datyním. Ihned poté

vjely na náměstí před školou ruské tanky,
obyvatelstvo vylezlo ze sklepů a nadšeně
ruské vojsko zdravilo. Bylo to radostné
uvítání slovanské armády, která naši obec
osvobodila.
O půl deváté hodině večer dosáhly ruské tanky orlovny (katolický dům) na kopci
a po krátké zastávce dojel první obrněný
vůz do Adamusovy doliny (před statek č.
77), kde se zastavil, protože byl napaden
německými pancéřovými pěstmi,“ píše
Dobeš.
Smrt nešetřila ani místní
„Mírně pršelo. Po příchodu Rusů začínal v obci ruch, ruch mladých chlapců,
kteří se k nim připojovali a pronásledovali prchající Němce. Hlídkovali a snažili
se pomáhat ruské armádě. V této činnosti

Pomník před Společenským domem, věnovaný
obětem 2. světové války.
Foto: KS

vynikli zejména Josef Adamus, četař v záloze, jako vedoucí bojové skupiny, Rudolf
Šodek, Josef Hrdý, Josef Fajkus, Jaroslav
Bezruč, Gabriš a Zdeněk Klega,“ popisuje
kronikář a vyzvedává odvážný čin Viléma
Košťála, občana Podlesí, který dopomohl
lstí dostat do ruského zajetí německé vojáky i s jejich velitelem a zabránil tak boji
o tuto část obce.
„Celou noc z 1. na 2. května se v obci
střílelo a bojovalo. Hřměla děla a domy se
otřásaly. Četné domy byly značně střelami poškozeny, okna rozbita, střechy proděravělé, zdi probourány. Ráno, ještě za
střelby 2. května, kdy byl nepřítel vyháněn
z polí a lesů, okolo šesté hodiny stála skupina občanů před hostincem Paskovského
č. 36. Egon Paskovský, vykloněn z okna

světnice a pod oknem stáli na cestě mezi
jinými Karel Bardoň a František Sabela,
spolu rozmlouvajíce. Najednou přiletěl
granát, narazil do země těsně u nich, vybuchl a zabil všecky tři jmenované.
2. května ráno naskytla se příležitost
bojové skupině četaře Josefa Adamuse
pomoci Rusům v pronásledování Němců. Těchto bojů byli účastni hlavně Vilém Choleva, Emil Bezruč, Rudolf Šodek,
Albín Kusák, Jaroslav Bezruč, Bohumil
Kroček, Boh. Bednář, Boh. Valčák, Josef
Fajkus, Karel Frydrych, Oldřich Šodek,
Mirek Blahut, Rudolf Lenert se synem,
Adolf Budín, Josef Hrdý, Zdeněk Klega
a Alois Adamus.
Dne 3. května 1945 žádal Josef Skopal
se skupinou asi pěti mužů o pomoc. Měli
vyvěšeny na domech československé
a ruské vlajky a němečtí vojáci tyto domky
ostřelovali. Pomoc jim byla vyslána a cestou se ke skupině připojili Eduard Sklář
se synem Milanem, na ‚Zadkách‘ se připojili Adolf Budín a M. Kula a od Podlesí
se připojili Rusové. Pod vedením ruského
kapitána se vydala skupina k prohledávání
terénu. Na louce pod hůrkou dostali se do
prudké německé kulometné palby, při níž
padli Milan Sklář, Josef Skopal a Adolf
Budín. Pak byly v naší obci osvobozovací boje skončeny, neboť Němci se stáhli
směrem k Sedlištím,“ podává svědectví
Albín Dobeš.
Škody byly menší díky počasí
„Místní Němci ani německé armády
v naší obci se nedopustili žádného násilí
na občanstvu. Zabit při ústupu nebyl z občanů nikdo. Několik málo Němců – civilistů, kteří zůstali v obci, bylo zajištěno i s
německým lékařem. Naše obec měla při
všem ještě štěstí, že při průchodu fronty
bylo nepříznivé počasí, znemožňující leteckou činnost. Jinak se místa, která měla
být dobývána, dříve bombardovala letecky, a to způsobilo veliké materiální škody
i ztráty na lidských životech. Nebýti nepříznivého počasí, mohla býti obec těžko
poškozena,“ uvádí zajímavý detail.
„Dne 2. a 3. května valily se obcí po
všech silnicích takové mohutné proudy
ruských vojsk, že občanstvo nevycházelo
z úžasu. Cesty od Bartovic, Kunčic i Hrabové byly po dlouhé hodiny zaplaveny
mohutnými řadami šedi uniforem, tanků,
děl, automobilů a vozů tažených koňmi.
Byla to úžasná síla armády, pochodující obcí dva dny, která vzbuzovala obdiv
a byla občanstvem vítána a pozdravována,“ opěvuje osvoboditelské jednotky Albín Dobeš.
Mezititulky VN

květen 2021
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K fotbalovému spolku FC Vratimov se přidružil Městský fotbalový klub Frýdek-Místek, a. s.

Do Vratimova se vrátí třetí liga!
Pokud vláda umožní v rámci rozvolňování protipandemických opatření rozjezd
nižších fotbalových soutěží, budeme ve
Vratimově po dlouhých dvaceti letech opět
chodit na třetí nejvyšší fotbalovou ligu! Po
eskalaci sporů se stejnojmenným fotbalovým zapsaným spolkem se do Vratimova
stěhuje účastník Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL), Městský fotbalový klub
(MFK) Frýdek-Místek, akciová společnost.
Současnou sezonu, pokud se bude dohrávat, dokončí původně frýdecko-místecký
klub ve svém novém vratimovském útočišti ještě pod svým současným názvem, tu
příští, která by měla začít 1. července 2021,
už ale bude nastupovat jako FC Vratimov,
a. s. Změnu názvu, stejně jako udělení statusu přidruženého klubu k současnému
vratimovskému fotbalovému oddílu FC
Vratimov, z.s., oficiálně schválil 6. dubna
Výkonný výbor Fotbalové asociace České
republiky.
V praxi to znamená, že po rozjezdu nižších fotbalových soutěží se budou ve Vratimově hrát v souhrnu tři soutěže mužů –
MSFL, krajská 1. A třída a Městský přebor
Ostrava. O kategoriích mládeže se zatím
ještě jedná. MSFL se ve Vratimově hrála
naposledy v sezóně 2001/2002.
Motivace pro odchovance
K důvodům přidružení MFK FrýdekMěstská

knihovna
VRATIMOV

Na hřišti FC Vratimov bude hrát třetiligový tým.

-Místek, a. s., k fotbalovému klubu FC Vratimov, z. s., se na klubovém webu vyjádřil
předseda vratimovského fotbalu Tomáš
Klejnot.
„S ohledem na situaci ve frýdecko-místeckém fotbalu a pandemii koronaviru jsme
za spolupráce s městem Vratimov povolili
klubu MFK Frýdek Místek, a.s., využívat
naše tréninkové plochy a zázemí. Během
této doby jsme se důkladně seznámili se situací v MFK Frýdek Místek, a.s., a po několika jednáních s Janem Lokajem, předsedou
správní rady frýdecko-místecké fotbalové
akciové společnosti, jsme dospěli k závěru,
že sdružením našich dvou klubů mohou obě
strany profitovat.
Podstatou spolupráce by především mělo
být vybudování silné a konkurenceschopné
mládeže včetně dorosteneckých kategorií.
Jsme přesvědčeni, že nově nastolená spo-

Foto: FC Vratimov

lupráce mezi naším klubem, MFK Frýdek
Místek, a.s., a městem Vratimov bude pro
rozvoj fotbalu ve Vratimově klíčová, jelikož se v novém areálu města bude hrát 3.
liga, což by pro naše odchovance a hráče
mělo být skvělou motivací do budoucna,“
uvedl Tomáš Klejnot.
Spolupráce s perspektivou
S optimismem hledí do budoucna také
předseda MFK Frýdek Místek, a.s., od nové
sezony tedy již FC Vratimov, a. s., Jan Lokaj. „Osobně se teď moc těším na vzájemnou spolupráci s lidmi z Vratimova, s tamním městem a také s místním fotbalovým
spolkem. Věřím, že z toho všeho uděláme
jeden dobře fungující klub,“ poznamenal ve
svém vyjádření pro tisk.
David Huser
sekretář FC Vratimov

Městská knihovna Vratimov a Místní knihovna Horní Datyně

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
nařízení vlády č. j. MZDR 15757/202047/MIN/KAN povolilo od pondělí
12. dubna provoz knihoven v omezeném
režimu. Těšíme se proto na vaši osobní
návštěvu. Respektujte, prosím, níže uvedená opatření:
• při vstupu do budovy si nasaďte
ochranu úst a nosu a dezinfikujte
ruce (dospělí musí mít nasazeny respirátory, děti od 2 do 15 let chirurgické
roušky, děti do 2 let mohou být bez
ochrany úst a nosu),
• dodržujte doporučené rozestupy 2 metry,
• počet osob na oddělení je omezen
(1 osoba na 15 m2 plochy včetně knihovnic v provozu), tj. v knihovně ve
Vratimově 6 osob, v knihovně v Horních Datyních 3 osoby,
• počítače lze využít pouze v nezbyt-

ných případech pro tisk důležitých
dokumentů,
• veřejný internet nebude prozatím k dispozici,
• upomínky začneme posílat v květnu.
Pro děti máme v MěK Vratimov připravené k vypůjčení nové tematické baťůžky:
• Princezny
• Policie a hasiči
• Hodiny
• Logopedie
• Doktor
Sledujte naše webové stránky www.
knihovna-vratimov.cz, kde průběžně informujeme o aktuálních podmínkách provozu, nebo náš nový facebook
https://1url.cz/MzceL – starý facebook
už není funkční! Knihovnický facebook
MK Horní Datyně: https://1url.cz/yzcQP.

Aktuální půjčovní doba knihovny
Vratimov:
po, čt 9–12, 13–18, út 9–12, pá 13–16.
Horní Datyně:
pondělí 14–17, pátek 9–12.
Městská knihovna Vratimov
Marika Zajíčková

Knižní novinky v Městské knihovně Vratimov.
Foto: MěK Vratimov
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Tenisový klub také letos pořádá letní
tenisové kempy pro vratimovské děti
Také v letošním roce se podařilo vratimovskému tenisovému klubu získat z evropského sociálního fondu EU
v rámci projektu Příměstské tenisové tábory dotaci na pořádání příměstských tenisových kempů o letních prázdninách, které se vloni setkaly s velmi příznivým ohlasem
rodičů i dětí. Také letos proběhnou tenisové kempy ve
čtyřech pětidenních turnusech, a to ve dnech 12.–16. července, 19.–23. července, 9.–13. srpna a 16.–20. srpna denně od 7:30 do 16:30 hodin.
Děti budou mít denně až čtyři hodiny tenisu pod vedením zkušených trenérů a jejich asistentů, stejně tak bude
věnován prostor na rozvoj technické a fyzické přípravy
sportovce. Vedle hry na kurtu se děti jako každoročně mohou těšit na různé aktivní hry, doplňkové aktivity a další
sporty
Tenisové kempy jsou určeny i pro děti, které nemají
s tenisem zkušenost a rodičům vyřeší problém s umístěním dětí během letních prázdnin. Díky získané dotaci je
cena týdenního kempu pro rodiče velmi příznivá. Více
informací k těmto tenisovým kempům získáte na www.
tenisovekurtyvratimov.cz nebo na tel. 603 550 580.
Markéta Rájecká,
člen výboru TC Biocel Vratimov

Snímek z loňských prázdninových tenisových kempů.

Foto: TC Biocel Vratimov

Kronika města Vratimova, část 107, rok 1950
Státní matriky
Od 1. ledna t. r. byly zřízeny a založeny
státní matriky. Farní úřady všech nábož.
církví byly zbaveny povinnosti vésti matriky a tento úkol převzal stát, tudíž Místní národní výbory. Prvním matrikářem u
MNV byl Radou ustanoven Dobeš Albín,
a první zapsané narozené dítě do matriky
je Zdenka Grobařová, narozena 16. ledna
1950 z domu čís. 438.
Rovněž první občanský sňatek uzavřel
Jan Slíva, tajemník MNV s Boženou Vašíčkovou, úřednicí MNV dne 14. ledna
1950.
Taktéž první zemřelý je zapsán Eduard
Šodek, nar. 17. února 1888. Zemřel 13.
ledna 1950.
Pro konání občanských sňatků instalována vkusná a důstojná obřadní síň v učňovské škole, kde dříve byla škola německá u strouhy. Později do této budovy
přesídlil i Místní národní výbor. Zásluha
o zřízení sňatkové obřadní síně patří plnou mírou Josefu Vavrečkovi, předsedovi
MNV. Sňatky novomanželů provádí předseda MNV a matrikář.
Postavení radnice
V lednu bylo opět v Radě MNV jednáno
o postavení radnice, která pro vzrůstající
počet obyvatel ve Vratimově je nutná, jelikož dosavadní umístění v národní škole
naprosto nevyhovuje.

Tělocvičná jednota Sokol
5. února na valné hromadě tělocvičné
jednoty SOKOL byla tato jednota pojmenována na Závodní sokolskou jednotu
Vratimovských papíren.
Studny na vodu u Dulňáku
Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, nár. podnik, postavily na pokraji
lesa „Dulňáku“ a v jeho blízkosti studny
pro zásobování vodou blízkého tábora
mládeže , kde je ubytováno na 2.500 osob,
kteří přijeli ze všech částí republiky k budování Nových hutí.
Ustavení přípravného výboru
pro založení Jednotného zeměděl.
družstva
V březnu byl založen přípravný výbor
pro založení Jednotného zemědělského
družstva s těmito členy:
Slíva Josef, kovozemědělec s 2,92 ha půdy
Kubala Frant. – „ –
1,78 – „ –
Kuča Boh.
0,60 – „ –
Piskoř Štěpán
0,95 – „ –
Drahaňovský Boh., zahradník
Šodková Marie z čísla 348 0,48 – „ –
Kogut Stanislav
0,28 – „ –
Michenka Frant.
3,00 – „ –
Adamus Josef
0,49 – „ –
Pastor Václav
1,23 – „ –
Kupka Eduard
0,14 – „ –
Vašíček Leopold z čís. 114 5,00 – „ –

Celková výměra činí asi 17 ha zemědělské půdy.
Na výzvu MNV pomáhalo velmi účinně
při jarních, žňových i sklizňových prací u
zemědělců i na statku vítkovických železáren.
Zakoupení autostříkačky pro místní
požární sbor
Koncem května byla Místním národním
výborem zakoupena autostříkačka s celou
výstrojí pro hasičský sbor městyse Vratimova a dne 16. 7. se konala slavnost trvání
40 let hasič. sboru ve Vratimově a autostříkačka za patronátu MNV předsedou Vavrečkou Josefem, který má veliké zásluhy
o pořízení moderní stříkačky, předána svému účelu.
Likvidace starých domků
V létě byly se schválením, MNV zbourány staré, již neobyvatelné domky, a to:
Kaloče Antonína čís. 120 a Pavlického
Štěpána čís. 39.
Zvolení předsednictva komunál.
podniků
V srpnu zvoleno předsednictvo komunálních podniků, a sice: Glac Antonín,
Přeček Jaroslav, Kosňovský Jan, Mlýnek
Emil a Vlast. Pouchlý.
(pokračování příště)
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Kniha Krajina regionu Slezská brána

CITY GALLERY OSTRAVA – GALERIE VENKU

Koncem loňského roku byla z inciativy dobrovolného svazku obcí dokončena sazba knihy Krajina regionu
Slezská brána. Týká se všech obcí té
části Slezské brány, která se nachází
mezi městy Ostrava, Frýdek-Místek a Havířov. Konkrétně jde o území měst Vratimov, Šenov a Paskov
a území obcí Sviadnov, Václavovice,
Řepiště, Sedliště, Žabeň a Kaňovice.
Všichni jejich starostové se na počátku letošního roku rozhodli, že nezůstane pouze u sazby, která je v podstatě elektronickou formou knihy, ale že
z obecních rozpočtů profinancují také
její klasické fyzické vydání. Tak se
stalo v průběhu března, kdy se kniha
dostala i na jednotlivé obecní úřady.
V úvodní kapitole nabízí čtyřčlenný kolektiv autorů textů a fotografií
pracující pod vedením Jana Lenarta
z Ostravské univerzity stručné historické přiblížení prapůvodního vývoje krajiny včetně začlenění vzniku
uhelných vrstev tolik významných
pro ještě nedávný život mnoha oby-

vatel Ostravska. Pokračováním je
vysvětlení vlivů člověka na krajinu,
a to s konkrétními příklady jejich důsledků. Hlavní část je však věnována
krajině jednotlivých obcí, kterou lze
chápat jako jakýsi jejich zkrácený přírodopis. V závěru nechybí slovníček
pojmů vysvětlující některé náročnější
odborné výrazy.
Kniha navazuje na publikaci Příroda regionu Slezská brána z roku
2015. Ta však přibližovala více jednotlivé přírodní lokality bez ohledu
na hranice obcí. Obě publikace se
proto navzájem vhodně doplňují, což
je potvrzeno i podobným grafickým
zpracováním.
Pro zájemce je kniha Krajina regionu Slezská brána o rozsahu 54 stran
formátu A4 s pevnou vazbou a s bohatou fotografickou dokumentací
(144 fotografií) k dostání za cenu 120
Kč v pokladně Kulturního střediska
nebo na sekretariátu MěÚ.
Miroslav Lysek
koordinátor vydání knihy
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BLAHOPŘEJEME
Nezáleží na tom, co je za námi...
Všechno, o co se musíme starat, je
přítomnost a budoucnost.
Dne 21. května 2021 oslaví pan

Arnold Ptasznik
90. narozeniny. Hodně zdraví mu přeje
manželka Dana a synové s rodinami.

VZPOMÍNÁME
Stále vás ve svých srdcích máme
a vzpomínáme.
Dne 9. května vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás opustila
paní

Jiřina Plachtová
a 25. května 13. výročí, kdy nás opustil
pan

Jaroslav Plachta.
S láskou vzpomínají synové Rostislav
a Radim s rodinami.
Dne 8. května 2021 uplyne 30 let
od úmrtí paní

Marie Pituchové
Dne 15. května 2021 uplyne 40 let
od úmrtí pana

Jaroslava Adamuse.
Zároveň jsme si dne 17. ledna
připomněli jeho nedožitých 100 let.
Dcera Ludmila s rodinou.

a 1. července 2021 uplyne 25 let
od úmrtí jejího manžela,
pana

Františka Pituchy.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 14. května 2021 si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí
paní

Kdo byl milován, není zapomenut.

Boženy Kolderové.

Dne 31. května 2021 si připomeneme
4. smutné výročí, kdy nás opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan

S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou rodina Kolderova,
Krupova, Bučkova.

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Emil Poloch.

