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Představujeme: Kulturní středisko Datyňský krmáš potřetí Sportovci před novou sezonou

V loňském listopadovém vydání Vrati-
movských novin informoval radní města 
Radek Nitka o změnách četnosti svozů 
a úpravách počtu kontejnerů podle podně-
tů občanů.

V březnu 2021 proběhla schůzka s regio-
nálním ředitelem svozové společnosti FCC 
za účasti starosty Martina Čecha a radního 
Radka Nitky, na které představitelé města 
prezentovali statistiku podnětů od občanů 
a dohodli užší spolupráci a sdílení infor-
mací o přeplněných nebo nevyvezených 
kontejnerech. Zároveň se podařilo dohod-
nout s FCC sponzorský dar na úpravu sta-
novišť separovaného odpadu ve výši 100 
tisíc korun.

Řešení kontejnerových stání
Po problematice přeplněných kontejne-

rů nebo jejich nevyváženého rozmístění se 
město nyní zaměřilo na samotná kontejne-
rová stání. Jsme si vědomi, že některá jsou 
nevhodně situována, stojí například v ko-
munikaci, na nezpevněném povrchu a po-
dobně. Proto byla vytipována stání, která 
jsou obzvláště špatná a vyžadují úpravu. 

V dubnu firma SI-BE-CO zrekonstruo-
vala tři kontejnerová stání. Jedná se o stání 
č. 15. paneláky Na Příčnici I., č. 25 stadi-
on a č. 45 točna Horní Datyně. Ve všech 
těchto případech šlo o přemístění kontej-
nerů na vhodnější místo, vytvoření podloží 

ze zámkové dlažby pro lepší manipulaci 
s kontejnery a ohrazení stání výsadbou 
keřů nebo ohradou z tahokovu, čímž dojde 
k celkové estetizaci daného místa. 

Vzhled daného místa ale závisí také 
na každém, kdo na něm ukládá odpad. 
Prosíme proto o udržování pořádku na 
jednotlivých stanovištích!

Původní umístění i nově zrekonstruova-
ná místa můžete vidět na přiložených fo-
tografiích. 

V úpravách kontejnerových stání bude 
město pokračovat. Ještě během letošního 
roku zrekonstruujeme další stanoviště, 

Separovaný odpad ve Vratimově. 
Změny pro posílení třídění odpadů

Rozpočet města Vratimova 
byl schválen na 6. zasedání 
Zastupitelstva města dne 4. 
prosince 2019. Celkové příjmy 
byly rozpočtovány ve výši 168 
294 700 Kč a celkové výdaje ve 
výši 269 994 700 Kč, přičemž 
rozdíl byl kryt financováním ve 
výši 101 700 000 Kč.

V průběhu roku byl rozpočet 
postupně upravován třinácti 
rozpočtovými opatřeními pro-
vedenými radou nebo zastupi-

telstvem města. Vyhodnocení 
plnění rozpočtu bylo provádě-
no vzhledem k mimořádné epi-
demické situaci každé dva týd-
ny.

Po skončení kalendářního 
roku se údaje o ročním hospo-
daření města souhrnně zpraco-
vávají do závěrečného účtu.

V závěrečném účtu jsou ob-
saženy údaje o plnění rozpočtu 
příjmů a výdajů v plném členě-
ní podle rozpočtové skladby, 

údaje o hospodaření s majet-
kem a o dalších finančních ope-
racích včetně tvorby a použití 
fondů v tak podrobném členě-
ní a obsahu, aby bylo možné 
zhodnotit finanční hospodaření 
obce a jí zřízených nebo zalo-
žených právnických osob.

Celkové příjmy města za rok 
2020 byly ve výši 154 911 455 
Kč, z toho daňové příjmy (tzv. 
sdílené daně, tedy podíl na ce-
lostátně vybraných daních – 

DPH, daně z příjmů apod., dále 
daň z nemovitých věcí, místní 
poplatky apod.) ve výši 111 
095 439 Kč, nedaňové příjmy 
(pronájmy, poskytování slu-
žeb apod.) ve výši 21 539 590 
Kč, kapitálové příjmy (prodej 
majetku, přijaté investiční dary 
apod.) ve výši 1 023 855 Kč 
a přijaté transfery (dotace pro 
město investiční i neinvestiční, 

Závěrečný účet města za rok 2020
Kontejnerová stání před a po úpravách. Stanoviště kontejnerů č. 15. paneláky Na Příčnici I.

pokračování na str. 5
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Kulturní středisko Vratimov 
je institucí, která zajišťuje ve 
Vratimově kulturní vyžití ob-
čanů a zabývá se i vydáváním 
městského zpravodaje – Vrati-
movských novin. K tomu vyu-
žívá dva objekty – Společenský 
dům ve Vratimově a Kulturní 
dům v Horních Datyních. Čin-
nost střediska zajišťuje sedm 
zaměstnanců v hlavním pra-
covním poměru a více než dvě 
desítky osob, které pracují pro 
středisko časově na základě 
dohod. Jedná se o lektory po-
hybových a vzdělávacích kurzů 
a také osoby zabezpečující po-
řadatelskou činnost a úklid.

Společenský dům 
Vratimov

Společenský dům ve Vrati-
mově byl otevřen v roce 1973 
a je kulturním centrem neje-
nom Vratimova, ale celého 
Regionu Slezská brána. Jeho 
multifunkční sál – kino či diva-
delní sál s kapacitou 228 míst, 
která se dá navýšit o dalších 
42 míst použitím přístavků, je 
největším sálem v okolí. Sou-

částí sálu je jeviště o celkové 
šířce 12 a hloubce 10 metrů. 
Pro účinkující jsou připraveny 
dvě šatny se samostatným soci-
álním zařízením. 

Kapacita velkého sálu Spo-
lečenského domu s tanečním 
parketem uprostřed, barem 
a kuchyňkou je 220 osob 
s možností rozšíření o dalších 

74 osob v přilehlých saloncích. 
Salonky tvořené dvěma míst-
nostmi propojenými zasouva-
cími dveřmi s přístupem samo-
statným vchodem v zadní části 
budovy lze využít pro menší 
akce i samostatně. V suteré-
nu hlavní části Společenského 
domu se nachází cvičební sál 
pro pohybové kurzy, v přízemí 
se našel prostor pro Vratimov-
skou galerii. Boční vchod ze 
strany parkoviště vede k po-
kladně Kulturního střediska, 
učebně s kapacitou 20 osob 
a k prostorám Městské knihov-
ny Vratimov, která je samostat-
nou institucí.

Kulturní dům Horní 
Datyně

Kulturní dům v Horních Da-
tyních byl otevřen v roce 1959. 
Jedná se o dvoupodlažní zre-
konstruovanou budovu ve stře-
du této městské části. V příze-
mí domu se nachází velký sál 
s kapacitou 240 osob včetně 
60 míst na balkoně a kavárna 
s dětským koutkem, kterou pro-
vozuje nájemce. V 1. poschodí 

je malý sál na 48 míst, klubov-
na pro 15 osob a kuchyňka. 

Oba objekty slouží k realiza-
ci vlastních pořadů Kulturního 
střediska, akcí vedení města, 
lze je ale také pronajmout k po-
řádání společenských nebo sou-
kromých akcí, jako třeba škol-
ních akademií, plesů, dětských 
karnevalů, koncertů, schůzí 

a akcí zájmových spolků, pod-
nikových večírků, rodinných 
oslav, svateb a podobně.

V posledních letech prošly 
oba kulturní příbytky mno-
ha opravami, rekonstrukce-
mi i úpravami, aby byly stále 
nejen funkční, ale rovněž aby 
jejich interiéry působily pří-
jemně. Je tak vidět, že město 
věnuje svým kulturním zaříze-
ním opravdu velkou pozornost 
a nemalé peníze.

Programová nabídka
Struktura programové na-

bídky Kulturního střediska je 
kombinací jednorázových po-
řadů typu divadelní představe-
ní, přednášky, koncerty, kino 
s dramaturgicky náročnějšími 
venkovními akcemi pro ve-
řejnost a všechny věkové i so-
ciální vrstvy vratimovských 
a hornodatyňských obyvatel. 
K nejoblíbenějším patří před-
stavení profesionálních i ama-
térských divadelních scén pro 
dospělé, veškeré akce pro děti 
včetně nedělních divadelních 
pohádek a mikulášské nadílky, 
obnovený městský ples, vánoč-
ní koncerty v kostele sv. Jana 
Křtitele, vratimovská pouť 
a rozsvícení vánočního stro-
mu s jarmarkem. Vyhledávané 
jsou rovněž pohybové kurzy, 
přednášky či výstavy ve Vra-
timovské galerii, která zpro-
středkovává setkání s umělci 
regionálního i celostátního vý-
znamu. 

Častými návštěvníky akcí 
Kulturního střediska jsou škol-
ní děti, ať už nejrůznějších edu-
kativních a zábavných pořadů 
včetně výstav, divadelních 
pohádek a také filmových pro-
jekc í. Jsou to děti nejen z vrati-
movských škol, ale i z dalších 
obcí Regionu Slezská brána. 
V pořádání akcí není Kulturní 
středisko solitérem, ale spo-
lupracuje s městem, místními 
organizacemi, spolky, hnutími 
i náboženskou obcí. Až do ná-
stupu epidemie počet diváků, 
posluchačů a návštěvníků pořa-
dů Kulturního střediska rok od 
roku narůstal.

Připraveni na restart
Stresující covidové období 

trvající od března 2020 snad již 
brzy bude pouhou vzpomínkou 
a Kulturní středisko bude zno-
vu vítat ve Společenském domě 
ve Vratimově i v Kulturním 
domě v Horních Datyních své 
návštěvníky. Rozhodně se na 
ně těšíme!

Bc. Táňa Slavíková
vedoucí Kulturního střediska 

Vratimov

Představujeme příspěvkové organizace města Vratimova

Kulturní středisko Vratimov

Společenský dům Vratimov na leteckém snímku.

Kulturní dům Horní Datyně při pohledu z výšky.
 Foto: Creative Business Studio

Kulturní středisko
VRATIMOV
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Ze schůzí rady města
Na svých schůzích rada města mimo jiné:
• schválila přílohy č. 1, 2a, 2b, 2c, 3, 2d na rok 2021 ke smlouvě 

na provádění prací uzavřené mezi městem Vratimov a Vrati-
movskými službami (jedná se o zabezpečení provozu veřejné-
ho osvětlení, údržby veřejné zeleně, komunikací a chodníků, 
oprav místních komunikací, městský mobiliář a pěstební čin-
nost v lese Důlňák),

• schválila přidělení prostor sloužících k podnikání nacházejí-
cích se ve 2. nadzemním podlaží v objektu nákupního středis-
ka společnosti Vratimovské služby (pohřební služba),

• schválila darovací smlouvu o poskytnutí účelového finančního 
daru ve výši 100 000 Kč na ekologické účely – vybudování 
stání na separovaný odpad – mezi obdarovaným městem Vra-
timov a dárcem, společností FCC Česká republika,

• schválila objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu Opra-
va poškození povrchů místních komunikací na území města 
Vratimov technologií opravy JetPatcher pro rok 2021,

• schválila objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu na 
stavební práce Realizace nového vstupu do sportovního areálu 
Vratimov,

• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na 
služby Studie – návrh kruhového objezdu u městského úřadu 
ve Vratimově na křižovatce ulic Frýdecká, Datyňská, Výletní,

• schválila smlouvu o dílo na zhotovení turistického přístřešku 
a dvou vstupních bran v rámci projektu Rekonstrukce stezek 
a mobiliáře v příměstském lese Důlňák,

• schválila objednávku na opravu tribuny fotbalového hřiště 
ve Vratimově,

• jmenovala s účinností od 1. července 2021 do funkce vedou-
cího odboru správy sportovišť Městského úřadu Vratimov 
Bc. Daniela Filipa,

• schválila smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce MŠ Vratimov – rekonstrukce silnoproudé 
elektrotechniky a elektronické komunikace,

• schválila zápis do kroniky města Vratimova za rok 2020,
• schválila smlouvu o spolufinancování realizace projektu 

 Opravy účelové komunikace na ul. Frýdecká – točna MHD, 
Vratimov.

Ze zasedání zastupitelstva města
Dne 9. června 2021 zastupitelstvo města mimo jiné:
• schválilo Závěrečný účet města Vratimova za rok 2020,
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu 

(doplněno o srpnovou akci VratFest),
• rozhodlo o pojmenování nově vzniklých komunikací, a to uli-

ce Lomená a ulice Jana Sládka v katastrálním území Horní 
Datyně,

• schválilo kupní smlouvu na odkoupení pozemku o výměře 
18 m2, jehož součástí je sakrální stavba – kaplička v Horních 
Datyních.  

Celý zápis  na stránkách města – www.vratimov.cz

Bc. Martin Čech, starosta

Na území města Vratimova a Horních Datyň najdeme hned 
několik dětských hřišť, která nabízejí prostor pro vhodné trávení 
volného času dětí s využitím pohybových aktivit. Jedná se o dět-
ská hřiště u našich mateřských škol a u Střediska volného času. 
Všechna budou přístupná i o prázdninách.

Pro malé děti do 8 let v doprovodu dospělých jsou v odpoled-
ních hodinách zpřístupněna dětská hřiště u mateřské školy ve Vra-
timově a v Horních Datyních. 

Provozní doba hřišť u mateřských škol je v případě příznivého 
počasí následující: 

• květen až říjen v pracovní dny 16–19 hodin, 
o víkendech a státních svátcích 9–19 hodin; 

• v srpnu je otevřeno denně v době 9–19 hodin.
Dětské hřiště u Střediska volného času je přístupné od března až 

do listopadu. Každý den se otevírá v 8 hodin, přičemž v červenci 
a srpnu je v provozu do 21 hodin, v ostatních měsících podle délky 
slunečního svitu. V období prázdnin mají v době od 7 do 17 hodin 
přednostní právo na využívání hřiště příměstské tábory SVČ.

Všem návštěvníkům přejeme pěkné chvíle strávené v prostředí 

našich dětských hřišť, provozovaných příspěvkovými organiza-
cemi města. Provozní řády dětských hřišť najdete také na jejich 
webových stránkách.

Bc. Daniel Filip
odbor investic a údržby obecního majetku

Dětské hřiště u vratimovské mateřské školy vybízí k zábavě i odpočinku.
 Foto: MěÚ

Dětská hřiště jsou přístupná i o prázdninách
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hlavně ty, kde kontejnery stojí na komu-
nikaci či chodníku. Jedná se o stanoviště 
č. 28 Husova I. a č. 32 Školní, kde dojde 
u obou k vytvoření druhých stání. Dále 
zpevníme podklad pod stáním kontejnerů 
na stanovišti č. 27 Úzká II. Stanoviště č. 8 
v ulici Rakovecké posuneme tak, aby kon-
tejnery nezabraňovaly ve výhledu v kři-
žovatce. Poslední letošní změnou bude 
vytvoření nového místa pro kontejnery 
v prostoru parkoviště u restaurace Koliba.

V dalších letech bychom chtěli přemístit 
stanoviště č. 14 U Lesíka, které stojí na ne-
vhodném místě z hlediska dopravy. A také 
opravit stanoviště č. 20 Na Vyhlídce, č. 
33 Na Hermaně a č. 41 Vratimovská x E. 
Slívy, která jsou zahrnuta do oprav komu-
nikací, sídliště a chodníku. Ta se dočkají 
úpravy při rekonstrukci jednotlivých míst. 
Další postup ve zlepšování vybraných sta-
novišť kontejnerů záleží na finanční situ-
aci města. Rozhodně ale nechceme tuto 
problematiku odložit a budeme se jí nadále 
věnovat.

Ukládání použitých jedlých olejů
Rozhodli jsme se také rozšířit možnost 

odevzdávat použitý jedlý olej. O proble-
matice nakládání s touto komoditou jsme 
informovali v únorovém vydání Vrati-
movských novin. Protože se množství 
odevzdaného oleje stále zvedá, zvětšíme 
počet míst, kde budou stát zelené nádoby 
na tuto surovinu. 

Upotřebené jedlé oleje a tuky v plasto-
vých láhvích lze uložit do označených čer-
ných popelnic na těchto místech: 
č. 6 Okrajová, č. 11 K Hájence, č. 16 pa-

neláky Na Příčnici II., č. 33 Na Hermaně, 
č. 35 U Hráze, č. 38 Odboje u SVČ, č. 40 
Václavovická a č. 45 točna Horní Datyně 
(kam bude přemístěna nádoba od Kultur-
ního domu Horní Datyně), na stávající sta-
noviště č. 36 za Společenským domem ve 
Vratimově a na nově vzniklém stanovišti 
v prostoru parkoviště u restaurace Koliba.

Další možností je odevzdat použité jedlé 
oleje a tuky ve sběrném dvoře firmy FCC 
nebo ve vratimovské mateřské škole.

Sklo se bude odvážet častěji
Poslední změnou v oblasti separované-

ho odpadu je zvýšení četnosti svozu kon-
tejnerů na sklo, které budou od 1. července 
vyváženy co 14 dnů.

V současné době je na území Vratimo-

va a Horních Datyň celkem 50 stanovišť 
pro separovaný odpad, na nichž je umís-
těno 168 kontejnerů a 21 nádob na různé 
komodity (plast 66, papír 56, sklo 46, 9 
nádob na textil, 2 nádoby na elektro a 10 
nádob na jedlý olej). Seznam všech stano-
višť, počty jednotlivých kontejnerů a dny 
svozu je možné najít na webových strán-
kách města v sekci Pro občany, záložka 
Odpady.

Změna způsobu „platby za odpad“
Během podzimních měsíců budeme in-

formovat o změně v odpadovém hospo-
dářství. Jejím důvodem je úprava zákona 
č. 541/2020 Sb., která nám neumožňu-
je zůstat u současného způsobu placení 
svozu komunálního odpadu. Stejně jako 
všechny obce v ČR budeme muset přejít 
na poplatek na osobu.

Rádi bychom poděkovali zaměstnan-
cům městského úřadu RNDr. Ivaně Hra-
nické, Mgr. Romanu Baranovi, Ph.D., 
a Petru Holubovi za spolupráci při řešení 
problematiky odpadů a kontejnerových 
stání.

Bc. David Böhm, místostarosta, 
Mgr. Radek Nitka, radní

Separovaný odpad ve Vratimově. 
Změny pro posílení třídění odpadů

Kontejnerová stání před a po úpravách. Stanoviště kontejnerů č. 25 stadion.

Kontejnerová stání před a po úpravách. Stanoviště kontejnerů č. 45 točna Horní Datyně. Foto: David Böhm, MěÚ

pokračování ze str. 1
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dotace pro příspěvkové organi-
zace) ve výši 21 252 570 Kč.

Celkové výdaje města byly 
za rok 2020 ve výši 206 981 
535 Kč, z toho kapitálové 
výdaje (stavby, dlouhodobý 
hmotný majetek apod.) ve výši 
114 450 281 Kč a běžné výdaje 
(poskytnuté dotace, provozní 
výdaje, platy, drobný majetek, 
služby, nájemné, daně apod.) 
ve výši 92 531 254 Kč.

Rozpočet byl schodkový 
(příjmy byly nižší než výda-
je o 52 070 080 Kč), přičemž 
rozdíl byl pokryt financová-

ním, tj. zůstatkem peněžních 
prostředků z předchozích let. 
Žádná z příspěvkových orga-
nizací města (Mateřská ško-
la Vratimov, Základní škola 
Masarykovo náměstí, Základ-
ní škola Datyňská, Městská 
knihovna, Středisko volného 
času, Základní umělecká ško-
la) nehospodařila v roce 2020 
se ztrátou, obě právnické oso-
by s majetkovou účastí města 
(Vratimovské služby a Teplo 
Vratimov) rovněž hospodařily 
s přiměřeným ziskem.  

Za finanční odbor
Mgr. Ing. Pavel Janků

Závěrečný účet města za rok 2020
pokračování ze str. 1

VÝDAJE 
PODLE  

VÝDAJE 

Datyňský krmáš potřetí
Již třetí ročník obnoveného Datyňského krmáše při-

pravují spolky a zájmové organizace v Horních Da-
tyních. Konat se bude od dopoledních hodin v sobotu 
28. srpna s přesahem do neděle 29. srpna v místním 
Kulturním domě a jeho okolí. Program se zatím upřes-
ňuje, nicméně jeho stěžejními body by měla být setká-
ní u historického mlýnku v centru Horních Datyň pod 
taktovkou místních turistů, sportovní program na hřišti 
v režii Tělovýchovné jednoty, Den otevřených dveří 
u hasičů s prohlídkou techniky a spoustou zajímavostí, 
dvoudenní výstava zahrádkářů v Kulturním domě a ve-
čer velkorysé Loučení s létem v prostorách hasičské 
zbrojnice. Vzhledem k ústupu epidemie a soustavnému 
rozvolňování vládních opatření by se vše mohlo povést 
opět na jedničku. Srdečně zváni jsou nejen občané Hor-
ních Datyň, ale celého Vratimova. Stylové rozloučení 
s dobou prázdnin a pročištění hlavy před očekávaným 
zářijovým pracovním kolotočem určitě potěší. red 

Základní organizace České-
ho zahrádkářského svazu Horní 
Datyně připravuje v rámci koná-
ní Datyňského krmáše tradiční 

zahrádkářskou výstavu. Ta se 
uskuteční ve dnech 28. a 29. srp-
na v době od 9 o 18 hodin v sále 
Kulturního domu v Horních Da-
tyních. Srdečně zveme všechny 
příznivce naší organizace k ná-
vštěvě i možné prezentaci svých 
výpěstků. Zájemci mohou své 
vzorky poskytnout v pátek 27. 
srpna od 8 do 18 hodin v sále Kul-
turního domu a podpořit tak jed-
nu z veřejných akcí, kterých bylo 
v poslední době tak málo.

Doufáme, že současná situace 
nám umožní tuto akci uspořádat.

Za výbor ČZS Horní Datyně 
Vladimíra Červová

Pozornost na loňské výstavě zahrád-
kářů poutala expozice Dědečkova za-
hrádka. Foto: archiv VN

Výstava zahrádkářů
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Zastavená  doprava na jedné 
z nejrušnějších vratimovských 
křižovatek a dlouhá šňůra cyk-
listů v pestrobarevných dre-
sech v čele s vratimovským ro-
dákem Josefem Zimovčákem 
na velocipédu s vysokým ko-
lem, na jakém se proháněli naši 
předkové na konci 19. století... 
Také letos dorazil 2. června do 
Vratimova na půlhodinovou 
zastávku na prostranství před 
Společenským domem pelo-
ton charitativní cyklojízdy Na 
kole dětem. Mezi jezdci nechy-
běl starosta Vratimova Martin 
Čech, který se připojil k pelo-
tonu v Horních Datyních, aby 
si na vlastní kůži vyzkoušel na 
vratimovském úseku náročnost 
a atmosféru tour. Spolu s mís-
tostarostou Davidem Böhmem, 
který převzal nad akcí záštitu, 
pak předal iniciátorovi jízdy 
Josefu Zimovčákovi darovací 
šek města na 10 tisíc korun pro 
nadaci Na kole dětem, jejímž 
cílem je získávat prostředky na 
podporu dětí s onkologickým 
onemocněním, zejména na za-

jištění léčebných a rekondič-
ních pobytů, které usnadňují 
malým pacientům a jejich rodi-
čům překonávat traumata způ-
sobená touto nemocí. Dalších 
1100 korun přinesly nadaci 
stylové „cykloperníčky“, které 
napekly pracovnice Střediska 
volného času a s úspěchem je 
„měnily“ s účastníky akce za 
dobrovolné dary. Příjemnou 
atmosféru setkání podpořilo 
vystoupení dětí z tanečního 
kroužku Střediska volného 
času Step4U.

Letošní 12. ročník cyklotour 
Na kole dětem se jel ve dnech 
2. až 12. června a jeho účast-
níci urazili na cestě po repub-
lice s cílem v Lanškrouně 1264 
kilometrů. Výsledek sbírky 
nebyl v době uzavírky tohoto 
čísla Vratimovských novin pu-
blikován. V předchozích letech 
šlo o milionové částky. V roce 
2019 Na kole dětem – nadace 
Josefa Zimovčáka rozděli-
la 1,95 milionu, v roce 2020 
téměř 1,67 milionu korun.

 red

Město podpořilo cyklojízdu Na kole dětem

Křižovatkou ulic Frýdecké, Datyňské a Výletní přijíždí peloton cyklojízdy 
Na kole dětem.

Účastníci cyklotour během zastávky na prostranství před Společenským 
domem. 

Pro účastníky tour zatančily děti z tanečního kroužku SVČ Step4U. Krou-
žek vede Lucie Kretová Hájková. Foto: KS

Město věnovalo nadaci Josefa Zimovčáka Na kole dětem dar 10 000 Kč.

Středisko volného času získalo nabídkou svých „cykloperníčků“ pro na-
daci 1100 korun. 



7Vratimovské novinyčervenec/srpen 2021

Vratimov zavádí Mobilní Rozhlas
 

ZDARMA zprávy o aktualitách  
 

?  

Znáte svůj region? V úterý 15. června 
uspořádalo Středisko volného času Vra-
timov vědomostní soutěž Křížem krá-
žem Slezskou branou. Vyhlašovatelem 
soutěže byl Region Slezská brána. 

Letošní ročník soutěže byl opravdu 
specifický. Celá soutěž byla uzpůsobena 
epidemiologické situaci a proběhla onli-
ne pomocí počítačových aplikací.

Dopoledne žáci prokazovali své zna-
losti ve dvou kategoriích. Do kategorie 
A pro 1. stupeň se přihlásila tři družstva 
a do kategorie B pro 2. stupeň pět druž-
stev. Odpoledne pak přišlo na řadu pět 
seniorských týmů.  Soutěž byla rozvr-
žena do 10 témat, mezi která patřila na-
příklad osobnosti regionu, slepé mapy, 
místa v obcích… Všechna družstva od-
povídala na všechny otázky. Své odpo-
vědi zaznamenávala do formuláře vytvo-
řeného v počítačovém programu. Každé 
kolo pak završovala tipovací otázka, za 
kterou získalo body pouze družstvo, je-
hož odpověď byla nejblíže skutečnosti.

Kromě vědomostního souboje se po-
řadatelé nevyhnuli ani malým bojům 
s technikou. Všechny tyto boje však 
vyhráli a soutěž úspěšně proběhla. Sluší 
se poděkovat nejen zaměstnancům SVČ 
Vratimov, kteří některým seniorským 

družstvům zajišťovali technickou pod-
poru přímo v místě, odkud soutěžili, ale 
také zaměstnancům škol, kteří toto záze-
mí zajišťovali pro své svěřence. 

Výsledky:
Základní školy – kategorie A:
1.  místo  Základní škola Vratimov, 

Datyňská 
2.  místo Základní škola a mateřská 

škola Řepiště
3.   místo Základní škola a mateřská 

škola Václavovice

Základní školy – kategorie B:
1. místo Základní škola Paskov
2.  místo Základní škola a mateřská 

škola Morávka, družstvo Pražmo
3.  místo Základní škola a mateřská 

škola Morávka, družstvo Morávka

Senioři:
1. místo Řepiště
2. místo Paskov
3. místo Kaňovice

Klára Pastorková
pedagog volného času, SVČ Vratimov

 Křížem krážem Slezskou bránou
O víkendu 12.–13. 

června se konala 
soutěž sól mažore-
tek. Poprvé v historii 
tato soutěž byla onli-
ne. Porota se sjela do 
Kolína a mažoretky 
musely svá vystou-
pení zaslat natoče-
ná na videích. Ma-
žoretky ZIK-ZAK 
Vratimov měly také 
zastoupení. Eliš-
ka Kmošťáková ze 
skupiny Spirálky 
ZIK-ZAK Vratimov 
v době covidové ne-
lenila a vymyslela si 

sama choreografii. 
Trénovala v obý-
váku a na zahradě. 

Její píle byla 
zúročena a poro-

ta v Kolíně ji ohodnotila 1. místem. Eliška 
je velice šikovná, blahopřejeme jí ke zlaté 
medaili a přejeme mnoho dalších mažoretko-
vých úspěchů.  

Renáta Hloušová
trenérka, SVČ Vratimov

Zlato pro 
Elišku Kmošťákovou

Eliška Kmošťáková při 
svém tanečním vystoupení.

Foto: ZIK-ZAK Vratimov
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Městská knihovna Vratimov  

Městská 
knihovna
V R A T I M O V  

Vážení čtenáři a návštěvníci knihov-
ny, Sdružení knihovníků a informač-
ních pracovníků ČR (SKIP ČR) vyhlá-
silo třináctý ročník projektu na podporu 
čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu 
je rozvoj čtenářských návyků žáků od 
prvního ročníku školní docházky. Do 
projektu přihlašuje letošní žáky prvních 
tříd základních škol veřejná knihovna 
ve spolupráci se školami v místě působ-
nosti knihovny. Veřejná knihovna musí 
být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu 
přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec 
obvyklých knihovnických činností. 
V období od listopadu 2020 do května 
2021 měla připravit pro prvňáky nejmé-
ně jednu návštěvu knihovny a uspořá-
dat další akce vedoucí k rozvoji zájmu 
o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci 
knih, výstav apod.) V roce 2020 to bylo 
s akcemi pro prvňáky slabší v důsledku 
vládních omezení, přesto jsme některé 
akce stihli uskutečnit.

V květnu jsme předali žáčkům prvních 
tříd základních škol tzv. Knížku pro prv-
ňáčka, původní českou novinku, která 
byla napsána a ilustrována výhradně pro 
účastníky projektu a kterou nelze v běž-
né knihkupecké síti minimálně tři roky 
koupit. 

Ve školním roce 2020/2021 je to 
kniha spisovatelky Michaely Fišaro-
vé a ilustrátorky Anety Žabkové První 

školní výlet. Knihovnice v knihovně 
v Horních Datyních předala prvňáčkům 
knížku přímo v knihovně a součas-
ně představila dětem novou knihovnu 
a knižní dětský fond v rámci exkurze.

Pro děti jsme přichystali také besedy 
s tématikou knih Miloše Kratochvíla.

Městská knihovna Vratimov je zapo-
jena do projektu Bookstart – s knížkou 
do života, jehož smyslem je vést děti od 
nejútlejšího věku ke knihám a ke čtení. 

Cesta dětí ke čtení 
Chcete, aby vaše děti četly? Svaz kni-

hovníků a informačních pracovníků ČR 
vydal základní desatero cesty dětí ke čte-
ní:

1. Povídejte si se svými dětmi.
2. Čtěte svým dětem.
3. Umožněte, aby děti viděly číst vás.
4.  Požádejte starší děti, aby četly mlad-

ším.
5. Choďte společně do knihovny.
6.  Navštěvujte společně knihkupectví. 

Kupujte dětem knihy jako dárek.
7.  Dávejte svým dětem knížky o tom, 

co je speciálně zajímá.
8.  Mějte doma všude knihy, časopisy 

a noviny.
9.  Říkejte si říkadla a básničky nebo 

zpívejte písničky.
10.  Vyprávějte příběhy o své rodině 

a příběhy, které jste měli rádi jako 
děti.

Sady s knížkou do života
Nové sady 2021 pro nejmenší (0–3leté):
•  nové autorské leporelo Radka Malého, 

12 stran,
•  kalendář – metodika pro rodiče 

(ilustrace M. Vydrová),
•  aktualizovaný seznam literatury,
•  obal: kufřík,
•  cena setu: 80 Kč.

Nové sady 2021 pro starší tří let (3–6 let): 
•  ilustrovaná pohádková knížka Ivony 

Březinové (il. B. Buchalová),
•  doporučené knížky (seznam podle 

témat),
•  komiksový metodický sešit ve 

spolupráci s nakladatelstvím CREW,
•  ukázkové číslo časopisu Puntík,
•  obal: baťůžek,
•  cena setu: 80 Kč.

Sady S knížkou do života předává 
vždy ředitelka knihovny u příležitosti 
Vítání občánků nebo v knihovně při akci 
Čteme s nečtenáři – odpoledne v knihov-
ně pro děti od 4 do 6 let. Nejbližší akce se 
bude v knihovně konat v úterý 29. červ-
na v 16:30 hodin.

Upozorňujeme čtenáře z Místní 
knihovny Horní Datyně, že knihovna 
neomezí provoz během letních prázd-
nin. Půjčovní doba knihovny: pondělí 
14–17 a pátek od 9–12 hodin.

Městská knihovna VRATIMOV
Marika Zajíčková

 Akce Střediska volného času
Příprava na školní rok 2021/2022

Pedagogové Střediska volného času Vratimov intenzivně při-
pravují nabídku kroužků a aktivit pro nový školní rok. V nabíd-
ce najdete naše „stálice“, ale chystáme i několik novinek. Pevně 
věříme, že si v naší nabídce každý najde svůj kroužek. 

Nabídka kroužků bude zveřejněna ne webových stránkách 
www.svcvratimov.cz od 1. září 2021. Od tohoto dne bude také 
zpřístupněno přihlašování do kroužků.

Den otevřených dveří
Ve středu 1. září proběhne v Středisku volného času Vra-

timov Den otevřených dveří. V době od 9:30 do 12 hodin si 
mohou zájemci prohlédnout prostory SVČ a získat informace 
o připravované nabídce kroužků a dalších aktivit. Budou při-
praveny letáčky s nabídkou. Zároveň budou mít možnost se pří-
mo na recepci do vybraných kroužků přihlásit. Prostory SVČ je 
provedou zaměstnanci střediska, kteří budou připraveni odpo-
vídat na dotazy.

Děti, mládež, volný čas
Tato tradiční akce navazuje na Den otevřených dveří. Proběh-

ne 1. září v době od 15 do 17 hod. Kromě informací o připra-
vované nabídce a prohlídky celého objektu budou na zájemce 
čekat vedoucí některých zájmových kroužků. Budete s nimi 
moci probrat připravovanou náplň celoroční činnosti a konzul-
tovat vhodnost výběru pro sebe či své dítě. Na děti budou čekat 
cestou po „Domečku“ drobné úkoly, za jejichž splnění dostanou 
drobnou odměnu.

Užijte si prázdniny
Těšíme se na setkání se všemi zájemci o zájmové vzdělávání 

na výše uvedených akcích a v našich kroužcích. Do té doby 
přejeme všem kouzelné prázdniny plné sluníčka, dobrodružství 
a nových zážitků.

Za kolektiv zaměstnanců SVČ Vratimov 
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka
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Zájmový kroužek Máme rádi zvířátka, který působí ve Středis-
ku volného času Vratimov, byl loni na výletě v ostravské ZOO, 
aby vybral zvířátko, kterému chce pomoci formou adopce. Děti 
si oblíbily mangustu trpasličí, protože je stejný trpaslík jako ony. 
Mangusta trpasličí obývá společně s dikobrazy jihoafrickými ex-
pozici Tsavo, kterou najdete pod výběhem afrických zvířat, ne-
daleko zastávky safari expresu, tudíž až na úplném konci ZOO.

Po celý školní rok mohli na mangustu přispívat příznivci Stře-
diska volného času Vratimov přímo v jeho recepci. Díky všem, 
zejména rodičům, se nám podařilo vybrat částku 1150 korun. Dě-
kujeme! Finanční částku jsme předali koordinátorce a od vedení 
ZOO Ostrava jsme obdrželi děkovný list. 

Mangustám trpasličím se v ZOO velmi daří. Během roku se ro-
dinka rozrostla o sedm mláďat! Sbírka bude pokračovat, abychom 
i nadále mohli tato roztomilá zvířátka podporovat.

Za mangustu trpasličí moc děkuje kroužek Máme rádi zvířátka.
Bc. Hana Nevrlá

ředitelka SVČ Vratimov

Děti adoptovaly mangustu 

Děkovný list ZOO Ostrava se snímkem oblíbeného zvířátka vratimov-
ských dětí. Foto: SVČ

Po dlouhém a nelehkém období distanční 
výuky, která probíhala pouze prostřednic-
tvím počítačové techniky, jsme se mohli 
konečně umělecky nadechnout. Při krás-
ném, slunném počasí jsme se rozběhli na 
louku a vnímali přírodu všemi smysly.  
V plenéru okolí naší školy jsme vytvářeli 
koláže z přírodnin, které nás zaujaly. Ty 
jsme pak doplnili krátkým veršem. Vznikla 
úžasná umělecká díla.

Třída 4. B ZŠ Datyňská
Mgr. Alena Kabátová

Naši mladí umělci

Čtvrťáci ze ZŠ Datyňská nad svými uměleckými výtvory.

Výtvarné dílko doplnila i krátká báseň.
Žáci při práci na lůně přírody. 

Foto: ZŠ Datyňská, Marcela Kožušníková
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Krok za krokem k úspěšné 
škole. Takový je název projek-
tu s registračním číslem CZ.
06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013
150, který se podařilo zreali-
zovat Základní škole Masary-
kovo náměstí ve školním roce 
2020/2021. Práce na přípravě 
a uskutečňování tohoto projek-
tu však započaly již v minulém 
školním roce, kdy jsme se za-
pojili do výzvy s názvem Infra-
struktura základních škol pro 
uhelné regiony. Díky včasné 
přípravě jsme tak v rámci do-
tačního programu IROP získali 
dotaci v celkové výši 3,5 mili-
onu korun. 

Jako všechny školy, se i ta 
naše snaží o to, aby vytvářela 
optimální podmínky pro vzdě-
lávání žáků, modernizovala 
učebny, poskytovala žákům 
nejnovější technické vybavení 
a kultivovala prostředí, ve kte-
rém děti tráví nemalé množství 
svého času. 

Nová učebna zeměpisu
Pojďme se podívat na zmíně-

ný projekt blíž. Co vlastně ško-
le a jejím žákům přinesl? Co se 
podařilo změnit, zlepšit?

Samotný projekt byl svým 
zaměřením širšího rázu, jeli-
kož zahrnoval množství aktivit.  
V první řadě byla v jeho rámci 
vytvořena nová učebna země-
pisu. V ní mají žáci k dispozici 
interaktivní dotykový panel, 
který má škola v plánu pořídit 
i pro jiné učebny díky zapoje-
ní do příštích dotačních pro-
gramů. Zároveň jsou zde pro 
ně připraveny notebooky nebo 
zajímavý vzdělávací systém 

pro virtuální realitu. Stejně tak 
je tu i množství pomůcek pro 
výuku předmětu. Od globusů, 
barometrů a výškoměrů, mo-
delu sluneční soustavy až po 
model sopky či meteorologické 
stanice. 

Vzhledem k celkovému ne-
dostatku prostor ve škole, je 
i tato učebna zároveň kmeno-
vou třídou. Proto je vybavena 
i „odpočinkovými zónami“, 
které slouží nejen k relaxaci 
žáků o přestávkách, ale přispí-
vají také k vytvoření příjemné-
ho prostředí třídy.

Moderní dílny a internet
Dalším přínosem projektu 

byla přestavba prostor Školní-

ho poradenského pracoviště, 
které je významnou a nedílnou 
součástí školy. Jednak zde byl 
vybudován prostor pro výuku 
předmětu Speciální pedago-
gická péče určeného pro žáky 
s podpůrným opatřením, jed-
nak se tu podařilo vytvořit dů-
stojné místo pro setkávání pe-
dagogů s rodiči, kteří přicházejí 
do školy řešit různé problémy.

Významnou součástí pro-
jektu bylo zajištění celkové 
konektivity, která umožňuje 
škole bezproblémové připoje-
ní k internetu ve všech jejich 
prostorech a zavedení elek-
tronické třídní knihy v dalším 
školním roce. Myšleno bylo 
i na odpovídající elektronické 

zabezpečení všech vchodů do 
školní budovy včetně vchodu 
do základní umělecké školy. 
Největší změnu ale zazname-
nala učebna dílen. Její proměna 
je opravdu úžasná! Vybavena 
byla zcela novou podlahou, 
dílenskými skříněmi a pracov-
ními stoly pro žáky. Staré dí-
lenské ponky byly renovovány 
a doplněny o nové desky.  Ob-
jevily se v ní nové pomůcky 
od řezbářských dlát, soustruž-
nických nožů, modelovacích 
špachtlí po reliéfní kotouče. 
A nejen to. Do popředí v sou-
časné době vystupuje robotika 
a naše škola rozhodně nechce 
zůstat v tomto směru pozadu. 
Proto jsme nezapomněli ani na 
robotické stavebnice, které po-
slouží při výuce programování.

Změnilo se i okolí školy
Škola, to nejsou jen učebny, 

sborovny, šatny, školní chodby 
či školní jídelna. Je to také její 
okolí. Ani tuto oblast jsme ne-
opomněli, a tak vnímavým zra-
kům jistě nemohlo uniknout, že 
před vchodem do školní dru-
žiny se objevila nová výsadba 
stromků a zeleně. 

Krok za krokem se ZŠ Masa-
rykovo náměstí snaží o průběž-
nou proměnu a vývoj. O pro-
měnu, která bude ku prospěchu 
nás všech. Na této cestě jistě 
potkáme řadu překážek, ale 
jak napsal britský spisovatel 
a vynálezce Arthur C. Clarke: 
„Jestli najdeš v životě cestu bez 
překážek, určitě nikam neve-
de“. 

Mgr. Martina Pelikánová
ZŠ Masarykovo náměstí

Krok za krokem k úspěšné škole…

Pohled do nově vytvořené učebny zeměpisu. Ponky s novými deskami v učebně dílen.

 Pohled na nové sadbové úpravy před vchodem do školní družiny. 
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí
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Celý končící školní rok byl stejně jako 
naše osobní životy omezen přítomností 
koronaviru a nesl se ve znamení mimořád-
ných opatření, která jej provázela. Všichni 
učitelé, rodiče i žáci ZŠ Masarykovo ná-
městí 192 s obavami sledovali uzavření 
školy a její postupné otevírání. S nadějí 
jsme čekali na chvíli, kdy žáci opět used-
nou za školní lavice a učitelé se vrátí za 
katedru.

On-line výuka všem přinesla řadu sta-
rostí, ale zároveň byla velkou výzvou. 
Jako učitelé jsme museli dokázat přenést 
proces učení do virtuálního světa. Pokou-
šeli jsme se žáky něco naučit přes neosobní 
monitory počítače stejně tak, jako jsme se 
snažili změnit celkový přístup k žákům. 
Sedět před obrazovkou počítače je zkrátka 
zcela odlišné oproti běžné atmosféře škol-
ní třídy, křídové tabuli a mezilidskému 
osobnímu kontaktu. Toto velmi zvláštní 
„virtuální“ prostředí, individuální domácí 
podmínky každého dítěte a svým způso-

bem „osobní odloučení“ od učitele pů-
sobilo mnohým žákům velké problémy. 
Navzdory všem těmto skutečnostem a roz-
pačitým okolnostem se podařilo uskutečnit 
spoustu hezkých věcí a zajímavých projek-
tů, mezi které bezesporu patří originální 
kuchařka, jejímiž autory se stali samotní 
žáci sedmých tříd. 

Jak taková kuchařka může během on-li-
ne výuky vzniknout? 

Myšlenka tohoto třídního projektu se 
zrodila zcela spontánně na jedné z hodin 
slohu při probírání popisu pracovního po-
stupu. Úkol ve školní učebnici po nás po-
žadoval sepsat z uvedených surovin recept 
na upečení bábovky. Když jsme s žáky 
nad úlohou přemýšleli a zvažovali pořadí 
surovin, které budeme postupně přidávat 
do těsta, napadlo nás, že bychom si to 
měli sami vyzkoušet. Úkol proto zněl jas-
ně: v domácích podmínkách upéct, uvařit 
nebo připravit cokoli jedlého! Každý žák 
se mohl zapojit zcela dobrovolně. Důležité 

bylo dát dohromady recept včetně základ-
ních surovin a nakonec své dílo představit 
svým spolužákům. 

A tak vznikla originální třídní kuchařka 
žáků obou sedmých tříd. Navíc kuchařka, 
jež je prověřená a ozkoušená žáky. Bylo 
znát, že všechna jídla byla připravována 
s láskou, péčí i radostí. A dokonce se větši-
nou do přípravy jídla a plnění úkolu zapo-
jila celá rodina. Díky této zkušenosti jsme 
se s žáky naučili nejen popis pracovního 
postupu do slohu, ale zároveň jsme si uká-
zali, jak se tvoří kniha, s čím vším si musí 
autor poradit a jakým způsobem pracuje 
redakce v nakladatelství. A jako bonus si 
celá rodina mohla vychutnat vynikající po-
krmy, které jí její ratolesti přichystaly. 

Nezbývá než doufat, že se naši sedmáci 
mnohému přiučili a našli chuť nejen expe-
rimentovat v kuchyni, ale také snahu po-
máhat svým rodičům. 

Mgr. Radek Huška
učitel českého jazyka

Co  zajímavého může přinést on-line výuka 
aneb nebojme se trošku si hrát

Vít Kanich (7. B) se připravuje na pečení oblíbených 
housek s párkem.

Julie Kožušníková (7. B) připravila 
palačinky podle receptu, vymyšlené-
ho s kamarádkou Sofií.

Štěpán Parma (7. B) cukruje bábovku, kte-
rou právě upekl. 

Ondřej Foul (7. A) mixuje 
svou výtečnou špenátovou 
polévku. 

Nikola Smichovičová (7. A) míchá směs na 
svou nepečenou roládu.

Vít Matusik (7. A) dochucuje tuňá-
kový salát.

Eliška Kmošťáková (7. B) s vynikajícími 
borůvkovými muffiny.

Snímky: ZŠ Masarykovo náměstí
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S blížícím se koncem letoš-
ního covidem přerušovaného 
školního roku se toho mimo 
vyučování ve škole nebo pro-
střednictvím on-line hodin při 
distanční výuce žákům mnoho 
rozdílného nabídnout nedalo. 
Proto bych se s vámi chtěla po-
dělit o jednu hezkou aktivitu, 
kterou pro naše malé čtenáře ze 
Čtenářského klubu ZŠ Masary-
kovo náměstí zprostředkovala 
Markéta Bradáčová, zaměst-
nankyně zdejší knihovny.

Náš klub pracuje s osmi dět-
mi z druhé třídy od září 2020. 
Jeho činnost, stejně jako vý-
uka samotná, byla několikrát 
přerušena uzavřením a znovu 
otevřením školy. Již takto malé 
děti se musely spolu s učitel-
kou přizpůsobit střídání výu-
ky na dálku s prezenční účastí 
přímo ve škole. Počátek cesty 
nebyl nejjednodušší, ale my to 
zvládli. Naučili jsme se ovládat 
potřebné nástroje na PC, které 
jsou nezbytnou součástí výuky 
v prostředí aplikace Teams. 
Četli jsme knihy přes mik-

rofony a ukazovali si vypraco-
vané pracovní listy na kameru. 
Dokázali jsme si postupem 
času poradit i s jednodušším 
doplňováním textových doku-
mentů a ti nejšikovnější z nás se 

postupně naučili i stahovat sou-
bory k sobě do svých domácích 
elektronických přístrojů a po-
mocí úprav kreslení si v takto 
připravených dokumentech vy-
značovat, psát, kreslit a upra-
vovat. Tento rok nám skutečně 
hodně vzal, ale na druhou stra-
nu nutná změna přinesla posun 
v práci s IT technologiemi pro 
žáky, ale i pro nás, učitele. Plán 

během roku byl 
věnovat se celkem 
pěti publikacím. 
Pro žáky jsem 
zvolila tyto tituly: 
První čtení, Moje 
první čítanka, 
Z deníku kocoura 
Modroočka, Skří-
tek Nills a Svátky 
ČR.

Beseda, kterou 
pro nás připravila 
knihovnice Mar-
kéta, byla zaměře-
na na představení 
nové knihy se za-
jímavým názvem 
Hlava v hlavě. 
Jejími autory jsou 
David Böhm a On-
dřej Buddeus. 

Všechno to za-
čalo motivací na 
koberci ve třídě. 
Ležely na něm 

věci jako: paruka, čepice, če-
lenka, brýle… První úkol? 
„K čemu slouží tyto věci a na 
čem se vlastně nosí?“ Odpo-
věď byla jednoznačná. „Přece 
na hlavě.“ Děti si s radostí vše 
osahaly a vyzkoušely. 

„Co máme v hlavě? Co na 
hlavě? Které části tvoří obli-
čej?“ To už byly otázky, kte-
rými začínala prezentace kni-
hy. Po správných odpovědích 
následovala pohybová hra na 
melodii písně Hlava, ramena, 
kolena, paty… Děti to pořádně 
rozparádilo.

Knihovnice se poté zaměřila 
na části obličeje a na párové or-
gány a jejich popis prokládala 
různými rčeními, ustálenými 
slovními spojeními a asociace-
mi, které se k částem obličeje 
váží. Tak třeba: „Co to zna-
mená, když se řekne: Mít seno 
v hlavě? Co oči nevidí, srdce 
nebolí? Jít rovnou za nosem? 
Líná pusa, holé neštěstí? Slyší 
i trávu růst?“ Rozvoj komuni-
kace a čtenářské gramotnosti 
byl jednoznačný. Děti si v prů-
běhu mohly dolepovat a doma-
lovávat jednotlivé části obličeje 
do předem vystřižených tvarů 
hlav. 

Další zajímavou činností 
bylo přiřazování obličejů k pře-
depsaným výrazům. Tak třeba: 

Kouká jako sůva z nudlí. Čučí 
jako bacil na lékárnu nebo Vy-
padá jako vyoraná myš. Tyto 
grimasy si děti také vyzkou-
šely „face to face“ čili „tváří 
v tvář“. Šklebily se a zubily na 
sebe jako opičky. Místností se 
nesl smích a radostné výkřiky

„Věděli jste, že existuje stup-
nice tvrdohlavosti?“ Já také ne. 
Ale je tomu tak a má 10 bou-
lů. Ten první je: Když hlavou 
praštíš do plata vajíček, můžeš 
si udělat omeletu. Desítka pak 
říká, že rozběhneš-li se hlavou 
proti zdi, ona strachy spadne 
ještě dřív, než do ní narazíš. 

Centra, orgány a anato-
mii hlavy nám objasnila další 
z krásných ilustrací, kterými je 
kniha vhodně doplněna. 

Hlavozem. To je název pro 
fantastickou zemi, která je plná 
zeměpisných a vlastivědných 
názvů, které ale nejsou vůbec 
obyčejné. Tyto názvy totiž sou-
visí – to byste neuhodli – prá-
vě s hlavou a tělem. Takže až 
se jednou rozhodnete navštívit 
Hlavozem, nezapomeňte se 
projít přes Ramenaté pohoří 
a skrz obec Bradín. Prohléd-
něte si kostelík ve vesničce 
s názvem Čelín, vykoupat se 
můžete v Řasnatém jezírku 
a parníkem doplujete z Brado-
vous po řece Nosůvka až do 
Očnic, kde strmě vystoupáte na 
horu Bradavici. A kdyby vám 
to nestačilo, navštivte souostro-
ví Licousy v Ušním oceánu. 

Avšak s těmito mapami nám 
už vypomohli žáci 3. třídy, 
protože navazovali na besedu 
o stejné knize, která jim byla 
představena v on-line prostředí 
o pár dní dřív. No řeknu vám, 
že chat schůzky jsme málem 
zavařili a autoři Office 365 by 
se asi divili, kolik oznámení 
stihly děti napsat v průběhu ho-
diny čtení.

Moc děkujeme za čas, který 
si pro nás udělala knihovnice 
Markéta Bradáčová, děkujeme 
Městské knihovně ve Vratimo-
vě a těšíme se na další spolu-
práci. 

Za ZŠ Vratimov 
Masarykovo náměstí 
Mgr. Nelly Kavalová

Když se řekne „Hlava v hlavě“

Co všechno má mít obličej? Malí čtenáři ze ZŠ Masarykovo náměstí to 
už vědí.

Takto vypadá pracovní list na téma knihy Ivony 
Březinové Teta to zase plete.

Foto: ZŠ Masarykovo náměstí
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Fotbalisté FC Vratimov se připravují na zahájení nové sezony 
2021/2022. Na co se můžeme těšit?

Muži A 
• budou hrát MSFL (3. liga) + přihlášeni do MOL Cupu,
•  hrací den doma: sobota 10:00 (po dohodě se soupeřem možný 

výjimečně pátek odpoledne),
•  do otevření nové správní budovy se odehrají utkání na hřištích 

soupeřů (maximálně do 1. 9. 2021),
•  losovací aktiv se konal 22. 6. 2021, po uzavírce tohoto vydání 

Vratimovských novin,
•  začátek soutěže o víkendu 31. 7.–1. 8. 2021.

Muži B
•  budou hrát 1. A třídu sk. B,
•  hrací den doma: sobota odpoledne (úřední začátek muži),
•  losovací aktiv se konal 25. 6. 2021, po uzavírce tohoto vydání 

Vratimovských novin,
•  začátek soutěže o víkendu 14.–15. 8. 2021.

Muži C
•  budou hrát Městský přebor MěFS Ostrava,
•  hrací den doma: neděle 10:30,
•  losovací aktiv se má konat 15. 7. 2021,
•  začátek soutěže pravděpodobně 21.–22. 8. 2021.

Fotbalisté zahájí novou sezonu

Fotbalisté už opět trénují na novou sezonu.  Foto: FC Vratimov 

Mládež 
•  zahájí soutěže na konci prázdnin,
•  zúčastní se minimálně stejný počet družstev jako v loňské 

sezoně.

Veškeré informace o klubu a rozlosování soutěží budou dostup-
né na sjednoceném webu FC Vratimov, facebooku a ve vývěsní 
skříňce.

David Huser
sekretář FC Vratimov

Starší přípravka fotbalového klubu FC 
Vratimov sehrála 12. června přátelské 
utkání s domácím výběrem Frýdlantu nad 
Ostravicí, který porazila v poměru 11:8. 

Utkání bylo předzápasem benefičního 
mače, jímž se loučil s lipinským dresem 
devětatřicetiletý stoper a kapitán týmu 
frýdecko-místeckých valcířů Petr Literák, 
který spojil s Lipinou a fotbalovým klu-

bem MFK Frýdek-Místek a.s. přes dvacet 
let svého života. 

Frýdecko-místecký třetiligový tým se 
v poslední době přestěhoval do Vratimova 
a přidružil se k místnímu klubu FC Vra-
timov. Petr Literák přestoupil do m užstva 
BFK Frýdlant nad Ostravicí.

Po odehraném utkání a slavnostním ná-
stupu si vratimovští starší benjamínci uži-

li dětský den, jehož součástí bylo bohaté 
občerstvení, skákací hrad, ohňostroj, au-
togramiáda ligových fotbalistů a hvězdy 
Oktagonu Václava Mikuláška alias Baby 
Jagy. 

Rádi bychom poděkovali Petru Literáko-
vi a MFK Frýdek-Místek a.s. za pozvání.

David Huser
sekretář FC Vratimov

Přípravka se zúčastnila fotbalového loučení

Starší přípravka FC Vratimov. Foto: FC Vratimov Kluci v boji o míč.
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Stolní tenisté před novou sezonou

Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra GAS Vratimov hledá do svých řad děti 
narozené 2009 a mladší z Vratimova a blízkého okolí. Přijďte a naučíme vás 
našemu krásnému sportu! Tréninky se konají v sezonu každé úterý a čtvrtek 

od 15 do 17 hodin, případně individuálně. Podrobnosti na čísle 603 283 558. 

Členové A a B družstva na snímku v nových oddílových soupravách. Vzadu zleva: Filip Válek, 
Radim Uhlář, Oldřich Vrtal, Jaromír Mokroš, Petr Válek. Vpředu zleva: Jakub Štůsek, Filip Zajíc, 
David Štůsek, Jiří Skalický, Jiří Guřan. Foto: TTC MG Odra GAS Vratimov

Oddíl stolního tenisu TTC MG Odra 
GAS Vratimov jakožto zástupce prozatím 
jediného ligového sportu v našem městě 
bude po celorepublikovém sportovním re-
startu i příští sezonu reprezentovat Vrati-
mov ve 3. lize v rámci České asociace stol-
ního tenisu (ČAST) a družstvo B v Divizi. 

Nová sezona 2021/22 začne v září 2021 
a v případě, že vše půjde podle plánu, 
skončí v dubnu příštího roku. Hráči našeho 
A a B družstva se budou připravovat ve své 
herně na stadionu u městského koupaliště 
a zároveň se zúčastní několika tradičních 
turnajů v Přerově, Holicích, Havířově 
a Liberci, případně vyjedou i do soused-
ního Slovenska či Maďarska.

Družstva C a D budou pro příští se-
zonu doplněna o nejlepší žáky a budou 
hrát své zápasy ve stolním tenisu v rámci 
ostravských městských soutěží.

Dne 12. června se konala v restauraci 
Lucerna ve Vratimově Valná hromada 
oddílu stolního tenisu TTC MG Odra GAS 
Vratimov a jako každoročně proběhlo 
smažení vaječiny, kterého se už tradičně 
účastní vedle současných hráčů i bývalí 
členové oddílu.

Bohuslav Kaloč
Oddíl stolního tenisu 

TTC MG Odra GAS Vratimov

Široké spektrum sociálních 
služeb, jejichž cílem je poskyt-
nout jednotlivým skupinám 
osob pomoc se zvládáním slo-
žitých životních situací, nabízí 
Charita Frýdek-Místek. Jednou 
z nich je pobytová odlehčovací 
služba, jejímž účelem je umož-
nit osobám pečujícím o své 
blízké udělat si čas pro odpo-
činek, regeneraci a vyřízení 
osobních záležitostí. Zaměst-
nanci pobytové odlehčovací 
služby se přitom snaží poskyt-
nout pečované osobě obdobné 
podmínky, jako má v domá-
cím prostředí, včetně návyků 
a zvyklostí. Navíc si může čas 
trávený v charitním zařízení 
zpříjemnit účastí na terapeu-
tických, výchovných a vzdělá-
vacích činnostech, hraním her, 
vařením, sledováním televize, 

pobytem na zahradě či čtením 
knih. 

Pobytová odlehčovací služba 
je placenou služnou. Její kapa-
cita zahrnuje celkem 12 lůžek. 
Charita Frýdek-Místek ji po-
skytuje osobám starším 45 let 
na dobu tří měsíců s možností 
opakování během kalendář-
ního roku. V případě nutnosti 
může být služba prodloužena 
o další měsíc. 

Poskytnutí služby vždy 
předchází návštěva pečovatelů 
v domácnosti klienta, během 
níž se seznámí s pečovanou 
osobou, prostředím, ve kterém 
žije, a jejími zvyklostmi, aby 
jí mohli zajistit co nejvstříc-
nější prostředí po dobu pobytu 
v charitním zařízení. Pomoc 
s osobní hygienou, stravová-
ním, ubytováním a kontakty 

se společenským prostředím je 
samozřejmostí. 

Charitní odlehčovací služba 
umožňuje klientovi plnohod-
notně zajištěný pobyt pro chví-
le, kdy jeho blízcí, kteří o něj 
pečují, potřebují nabrat novou 
energii, případně si obstarat 
osobní záležitosti. 

Pokud vás možnost využití 

charitní pobytové odlehčovací 
služby zaujala nebo k ní máte 
dotazy, neváhejte zavolat na 
tel. 732 178 121 nebo napsat na 
e-mail: odlehcovaci.sluzba@
charitafm.cz.

JUDr. Jana Havláková
PR manažer

Charita Frýdek-Místek

Charitní odlehčovací služba Frýdek-Místek

Ilustrační snímek:  Charita Frýdek-Místek
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Upozornění pro spolky a organizace 

Vratimovský kalendář 2022
Žádáme spolky a organizace, aby zaslaly na e-mail redakce@ksvratimov.cz termíny akcí pro zveřejnění ve Vratimov-
ském kalendáři na rok 2022 nejpozději do 31. července 2021. Děkujeme. 

Kulturní středisko Vratimov 

Pokladna Kulturního střediska o prázdninách
Pokladní hodiny Kulturního střediska Vratimov v době prázdnin: 

• od 7. července do 13. srpna: ZAVŘENO,
• od 16. do 31. srpna: pondělí a středa 9–12, 13–17 hodin, úterý a čtvrtek 9–12, 13–14 hodin,
• od 1. září: běžný provoz. 

Mimo tyto pokladní hodiny lze pokladnu otevřít po předchozí domluvě na telefonním čísle 595 700 751.

Kino Hvězda zahájí 1. září
Pokladna kina Hvězda bude během prázdnin uzavřena, v provozu bude opět od 1. září.  
Kino Hvězda zahájí promítání ve středu 1. září v 17 hodin pohádkou pro děti, kterou uvede u příležitosti zahájení 
nového školního roku ZDARMA. 

KS Vratimov

Kulturní středisko Vratimov hledá 

osobu na uvaděčskou činnost 
do Společenského domu Vratimov
Práce na dohodu, podmínkou spolehlivost, nástup v září
Informace na tel. 595 700 753 

Kulturní středisko Vratimov hledá 

osobu na úklid 
do Společenského domu Vratimov
Práce na dohodu cca 2 hodiny denně, nástup v září
Informace na tel. 777 276 242

Kulturní středisko Vratimov hledá

osobu na úklid a uvaděčskou činnost
do Kulturního domu v Horních Datyních
Práce na dohodu, podmínkou spolehlivost, nástup v září
Informace na tel. 777 276 242

Kulturní středisko
VRATIMOV

Kulturní středisko
VRATIMOV

Kulturní středisko
VRATIMOV
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Požár šopky
V noci z 18. na 19. prosince vyhořely 

šopky na dvoře č. 137 (Štěpán Pavlický). 
Škoda nebyla zvlášť veliká.

Rok  1951
Přestavba stodoly na kravín pro JZD

Začátkem jara bylo přikročeno k přestav-

bě stodoly na bývalé usedlosti Brože Al., 
čís. 23 na kravín pro ustavené Jednotné ze-
mědělské družstvo.

Tato usedlost s movitými i nemovitými 
náležitostmi, jako pozemky, byla převzata 
proto, že bývalý majitel na půdě nepracoval, 
půda byla v nájmu u rolníků, hospodářství 
bylo ztrátové a tudíž MNV přidělil usedlost 
Jednotnému zemědělskému družstvu. Do 

práce k přestavbě na ustájení dobytka se 
zapojily veškeré organisace Národní fronty 
bezplatně. Přes veškerou poskytnutou dob-
rovolnou pomoc i úsilí vedoucích činitelů, 
nebyla přestavba v tomto dokončena. Dá se 
to odůvodnit tím, že založenému družstvu 
II. typu nastaly i mnohé další povinnosti 
a úkoly s obděláváním půdy, osevem, žně-
mi a sklizní.

Kronika města Vratimova, část 108, rok 1950

Obcí Horní Datyně protéká stejnojmen-
ný potok, který pramení v Řepištích pod 
kostelem a jehož druhá větev tvoří hranici 
Řepišť a Rakovce. Dříve se lidově nazýval 
Datyňok. Nás bude zajímat přítok tvořící 
hranici obce a osady Rakovec, původně 
nazývaný kvůli hojnosti raků Račok. Je 
uváděno, že tuto pochoutku nabízel i na 
Kunčický zámek. Můžeme s jistotou uvést, 
že název osadě, založené 16. 9. 1596, dal 
právě tento tok. Pramení na trojmezí v le-
sích Datyň, Sedlišť a Rakovce, kde může-
me vidět i památné kameny z prvního ma-
pování oblasti v roce 1836. 

Po proudu níž u prvního domu obce č. p. 
28 je vedle toku kovová konstrukce býva-
lého posedu, patřící k honitbě významného 
ostravského stavitele v průmyslu Sedlaří-
ka, který si počátkem minulého století vy-
stavěl ve Vratimově vilu. Toto romantické 
místo u Datyňského lesa, které bylo také 
oblíbeným místem k táboření místní mlá-
deže a turistů, dostalo název Údolí bažin. 
Bažinatý terén vznikl jako následek ge-
ologického vrtu prováděného roku 1960 
při hledání uhlí. Nálezy byly nevýznamné, 
ale pátý vrt v obci do hloubky 1565 metrů 
u bývalého JZD přinesl silný vývěr vody 
z Darkovské salinity a musel být zabeto-
nován. 

V kopci nad soutokem Račoku, dnes 
uváděného Řepišťáku, s Datyňkou je do-
ložena již v roce 1576 osada Lípová, tehdy 
součást Václavovic. Dá se předpokládat, 
že se jednalo o pasteveckou osadu, která 
si udržela ještě krátkou dobu po prosazení 
společného názvu Datyně své původní po-
jmenování. Proto nelze usuzovat, že název 
Datyně byl odvozen a že osada byla „dána“ 
k Datyním. Původ názvu Datyně zatím ne-
známe. Vycházíme však ze starých textů, 
kde jsou uváděny „ty Datyně“ jako pod-
statné jméno pomnožné. V praxi se bohu-
žel stále setkáváme s nesprávnou formou 
tohoto názvu. Je to ostatně problém i neda-
lekých Dolních Datyň.

Potok Račok, dnes tedy spíše Řepišťák, 
napájí cestou několik rybníků. Jak uvádě-
jí historické prameny, v roce 1723 došlo 

k přetržení jednoho hlubokého rybníku 
o velikosti 2 ha, který byl pravděpodobně 
využíván i pro vodní mlýn na č. p. 3. Strže-
ná hráz i břeh po záplavách nám zanechaly 
název místa Ve Strži. Zbytky hráze může-
me ještě vidět vedle nové čističky odpad-
ních vod. Na protější straně již prázdného 
rybníku si roku 1725 vystavěl svépomocí 
„na panském“ svoji dřevěnici chalupník 
Václav Jarošek. Stavba dnes s č. p. 10 byla 
v roce 1963 obezděna a trámoví rozebrá-
no. Dá se předpokládat, že majitel slou-
žil ve mlýně, obsluhoval stavidlo náhonu 
k mlýnu a podle potřeby dopouštěl vodu 
z nedalekého, pro tento účel zbudovaného 
rybníku zvaného Stav. Jeho velikost dod-
nes nalezneme v katastru pod parcelním 
číslem 126/2 podobně jako mlýnský náhon 
nebo tvar přetržené hráze. Mlynáři patřili 
k váženým občanům a Franc Mikšan je 
uveden od roku 1831 i jako zapisovatel 
obecních záznamů, protože jako jediný 
uměl číst, psát a počítat. V roce 1838 se 
stal fojtem a jeho potomek je v roce 1876 
uváděn již jako starosta obce. 

Nejstarší podobu mlýna, který se využí-
val do konce 19. století, nám zanechala ve 
své kresbě z roku 1843 baronka Skrbenská 
ze Šenovského zámku. 

Roku 1891 postihlo naopak obec velké 
sucho, vyschnul i potok Datyňka, studny 
v okolí a voda se získávala jen z vytékají-
cích pískoven na hranicích s Václavovice-

mi. Tuto oblast svahu za potokem s písky 
nám v minulosti zanechala doba ledová. 
Písky byly v různých dobách těžené, jsou 
nestabilní a občas obsahují i žulové kame-
ny ze Skandinávie, které můžeme nalézt 
i v pásu lesů v našem okolí. Vytěžený blud-
ný balvan byl použit i pro památník rudoar-
mějců. Studny o průměru 80–100 cm se bu-
dovaly u stavení nebo ve sklepích, obvykle 
z klínových oblázků z řečiště Ostravice. 
Teprve pozdější používání betonových 
studničních skruží dovolilo je budovat 
bezpečně i do větších hloubek. Obyvatelé 
si pak začali stavět domy v částech obce, 
kde se spodní vody nacházejí v hloubkách 
přes šest metrů nebo až v 13 metrech, jako 
v části Na Kopci. V roce 1900 založil ve 
Václavovicích č. p. 147 výrobnu cemen-
tového zboží Antonín Slíva „cementoř“ 
a jedním ze sortimentu byly právě stud-
niční skruže. V nadzemní části studny byl 
ukotven rumpál s kbelíkem a výlevkou, 
krytá byla betonovou stříškou na kovových 
sloupcích. Tato koncepce firmy i betonové 
sloupky k plotům, střešní tašky nebo soklo-
vé kameny (hakle) byly velice oblíbené 
a jsou doposud součástí mnoha stavení. 
Snadný přístup k vodě znamenal pro naše 
obyvatele i velkou změnu v kvalitě bydlení. 
Dnes již vídáme tyto studny zřídka, ale rádi 
takovou získáme pro návštěvníky regionál-
ního muzea v Šenově.

Vladimír Kuchař

Historie psaná vodou II.

Studna z výrobny Antonína Slívy. Studna je z Horních Datyň, z pozemku č. p. 25. Foto: autor

(pokračování příště)
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KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov
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Také ve Vratimově pomáhá 
ostravská nezisková organizace 
Centrum pro rodinu a sociální 
péči. Ta se věnuje podpoře rodin, 
manželství, mezilidských vztahů, 
dětem a mladým lidem se zdravot-
ním postižením a pečujících osob 
v krajském městě a jeho okolí již 
28 let. Jedno ze stěžejních témat 
organizace vystihuje heslo Fandí-
me rodině. A protože prevence je 
základ, realizuje na toto téma řadu 
preventivních programů ve ško-
lách, organizuje veřejné přednáš-
ky a tematické kurzy zaměřené na 
umění komunikace nebo efektivní 
rodičovství a provozuje bezplat-
nou Poradnu pro vztahy a rodinu, 
rodinné konzultace a mediace. Velká část 
aktivit centra je věnována pěstounům, po-
ručníkům a dětem v pěstounské péči. 

Žít obyčejný, běžný život může být pro 
někoho nuda, pro někoho doslova zázrak. 
Řeč je v tomto případě o dětech, mladých 
lidech s handicapem a také osobách, které 
o ně pečují. Pro ty poskytuje Centrum pro 
rodinu a sociální péči odborné sociální po-
radenství Rodinný průvodce, odlehčovací 
službu Respit terénní (v domácnosti peču-
jícího) i ambulantní (ve vlastních prosto-

Centrum pro rodinu a sociální péči

Setkání  rodin jsou příležitostí k výměně názorů a zkušeností. Na 
snímku záběr z jedné z akcí sociálně aktivizační služby Brána.

Foto: Centrum pro rodinu a sociální péči

rech společnosti) formou, osobní asistenci 
Oasa pro děti a mládež 24 hodin denně 
sedm dní v týdnu a sociálně aktivizační 
službu Brána, která podporuje mladé lidi 
se zdravotním postižením v osamostatňo-
vání a pomáhá jim proplout bránou do do-
spělosti.  

Mezi další aktivity centra patří rehabi-
litační asistence Rehast zajišťovaná re-
habilitačními asistenty, kteří docházejí 
cvičit s dítětem nebo mladým člověkem 
se zdravotním postižením do domácího 

prostředí, a půjčovna zdravotních 
pomůcek. Organizace také pořádá 
různé výstavy, které jsou zdrojem 
zábavy a vědění pro děti i dospě-
lé a místem, kde může strávit čas 
celá rodina.

Centrum pro rodinu a sociální 
péči sídlí v Syllabově ulici ve Vít-
kovicích v areálu Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity. Kontakt na 
Poradnu pro vztahy a rodinu je: 
poradenství@prorodiny.cz, mobil 
775 244 291, kontakt na službu 
sociálního poradenství Rodinný 
průvodce: pruvodce@prorodiny.
cz, tel. 774 244 256, 774 244 511. 
Podrobnosti lze najít na www.pro-
rodiny.cz. 

Říká se, že neštěstí nechodí po horách, 
ale po lidech. Je dobré vědět, kde vám 
v případě nouze podají pomocnou ruku. 

Bc. Lenka Sládková, DiS.
vedoucí PR a fundraisingu

Centrum pro rodinu a sociální péči
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Bosu
13.09.2021 – 17.01.2022

 

Aerobic mix 
13.09.2021 – 17.01.2022

 

Relax a jóga
13.09.2021 – 17.01.2022

Hiit
13.09.2021 – 17.01.2022

Tabata
13.09.2021 – 17.01.2022

ÚTERÝ

Pilates I. 
14.09.2021 – 18.01.2022

 

Pilates II.
14.09.2021 – 18.01.2022

 

SM systém  
(Aby záda nebolela)  
14.09.2021 – 18.01.2022

 

14.09.2021 – 18.01.2022

Relax a jóga
15.09.2021 – 19.01.2022

Tabata
15.09.2021 – 19.01.2022

15.09.2021 – 19.01.2022

 
 

15.09.2021 – 19.01.2022 

Pilates 

 

Bodystyling 

 

SM Systém  
(Aby záda nebolela) 

-

 
 

30.09. – 16.12. 2021
17:00-20:00, salónek

-

-

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

 

 
595 700 752. 

 
-
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VZPOMÍNÁME

tel.: 737 131 185

Polní 383/5,  Vratimov

INZERTNÍ PŘÍLOHA • uzávěrka pro další číslo VN je  13. srpna 2021, při naplnění inzertních stran končí příjem i před tímto datem • Redakce nezodpovídá za obsah inzerátů

Dne 24. srpna by oslavil 
80. narozeniny náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček, 
pan

Leopold Firek.
V dubnu to bylo 14 let, co nás opustil 
náhle, bez slůvka rozloučení. S láskou 

vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka, syn a dcery s rodinami.

Se smutkem v srdci oznamujeme všem 
přátelům a blízkým lidem, že po dlouhé 

nemoci od nás ve věku 90 let navždy 
odešel milovaný manžel, otec a dědeček, 

pan

Lumír Čmerda,
duchovní CČSH a sochař, malíř a grafik. 

Dne 16. července vzpomeneme 
7. smutné výročí od tragické události, 

kdy nás náhle opustil náš milovaný syn 

Jan Válka,
který by oslavil letos 26. narozeniny. 

Kdo byl milován, žije v našich srdcích.
Vzpomínáme s láskou a nikdy 

nezapomeneme. 
Rodiče Libor a Monika, sestra Kateřina. 

Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dny, týdny, měsíce i léta plynou, 
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.

Dne 26. července 2021 si připomeneme 
9. smutné výročí úmrtí pana

Jana Vlčka.
S láskou vzpomínají dcery Radka a Soňa 

s rodinami.

Hospodinem darovaný výtvarný talent pokorně naplňoval 
po dlouhá léta svého života. Viditelná stopa tohoto životního 
údělu je v díle, které po něm zůstalo a potěšilo mnohé. Sám 

zůstával šťastným dělníkem na Boží vinici a laskavým 
bližním pro druhé. 


