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Vratimovské služby

Úspěchy našich dětí

28. běh Zlatý podzim

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

VOLBY 2021

Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se uskuteční ve dnech:

8. října 2021 od 14 do 22 hodin
9. října 2021 od 8 do 14 hodin
Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve Vratimově jsou tyto okrsky:
Ve dnech 8. a 9. října 2021
se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Voličům budou doručeny obálky s hlasovacími lístky na adresu trvalého
pobytu. V souvislosti s roznáškou těchto obálek upozorňujeme občany na vznik možných
ojedinělých nesrovnalostí se
skutečným stavem obyvatel.
Seznamy pro roznášku jsou
zpracovány s jistým časovým
předstihem počítačovým programem tak, aby městský úřad
mohl včas zorganizovat distribuci obálek. Proto je možné, že
se v seznamu vyskytne osoba,
která již na uvedené adrese nebydlí (odstěhovaný, zemřelý).
Snažíme se těmto nesrovna-

lostem předcházet, ale zároveň
žádáme občany, aby nás omluvili ve výše uvedeném případě
a případné nesrovnalosti nahlásili příležitostně na ohlašovně
Městského úřadu Vratimov.
Každý volič si může v úředních hodinách na městském
úřadě dle trvalého pobytu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, může požadovat
doplnění údajů nebo provedení
oprav.
Zároveň bychom chtěli
požádat občany Vratimova
a Horních Datyň, aby si své
domy řádně označili čísly popisnými, popř. orientačními,
čímž by velmi usnadnili doručování hlasovacích lístků
i ostatní pošty.

Olympionik
z Vratimova
Ve středu 4. srpna se vrátil z olympijského
Tokia a už ve čtvrtek 5. srpna ochotně poskytl rozhovor pro Vratimovské noviny... Jiří
Přívratský, 20letý sportovní střelec z Vratimova – Horních Datyň, který na Letních
olympijských hrách 2020, konaných z důvodu koronavirové pandemie až v tomto roce,
závodil ve střelbě ze vzduchové pušky a libovolné malorážky. O jeho dojmech, hodnocení olympijského vystoupení a sportovních
snech si přečtěte v rozhovoru uvnitř čísla.
Na snímku vedle: vratimovský olympionik Jiří
Přívratský pod tokijskými olympijskými kruhy.
Snímek z alba Jiřího Přívratského.
(red)

Volební okrsek č. 1 – Středisko volného času, Frýdecká
377/61, Vratimov
Volební okrsek č. 2 – Mateřská škola, Na Vyhlídce 25,
Vratimov
Volební okrsek č. 3 – Kulturní středisko, Frýdecká
1000/48, Vratimov
Volební okrsek č. 4 – Základní škola, Datyňská 690,
Vratimov
Volební okrsek č. 5 – Kulturní dům, Vratimovská 224,
Horní Datyně
Podrobný rozpis volebních okrsků najdete uvnitř tohoto čísla.
Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem nebo
pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti platným dokladem,
nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti. Stejně jako loni bude nutné dodržovat
zvýšená hygienická opatření.
Marie Obstová
odbor sociálně-správní
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Představujeme městské společnosti s ručením omezeným

Vratimovské služby
Město Vratimov je stoprocentním vlastníkem dvou společností s ručením omezeným,
které vykonávají činnosti ve
prospěch města a jeho obyvatel. Jedná se o firmy Vratimovské služby a Teplo Vratimov.
S činností té první – Vratimovských služeb, spol. s r. o. – nás
seznámila její ředitelka, Ing.
Silvie Karolová.
Jaký je rozsah činností Vratimovských služeb a kolik má
společnost zaměstnanců?
Vratimovské služby vznikly v roce 1999 jako technické
služby pro zajištění těchto činností ve městě Vratimov:
Údržba zeleně
Udržujeme 309 115 m2
ploch zeleně. Na údržbu zeleně
mají občané i odborníci různé
názory a požadavky. Jiný pohled má zastánce zachování
biodiverzity v přírodě, alergik, rodič malých dětí, který se

na LED technologii, která je
energeticky úspornější a snižuje světelný smog. Rozšiřujeme osvětlení v nově vzniklých
ulicích a z důvodu bezpečnosti
přidáváme další osvětlovací
tělesa.
Čištění města
Denně provádíme úklid na
autobusových
zastávkách,
hřištích a na veřejných prostranstvích. Dále uklízíme
okolí cyklostezky u Ostravice
a piknikové areály v lese Důlňáku.
Zimní údržba komunikací
V zimním období provádíme zimní údržbu komunikací a chodníků. Úkolem zimní
údržby je zmírňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací. Údržba je
prováděna na základě operačního plánu zimní údržby, který
je každoročně schválen zastupitelstvem města.

Areál Vratimovských služeb se nachází v ulici J. Žemly 1083.

obává klíšťat. Vyhovět nelze
všem. Při sečení postupujeme
podle pasportu zeleně a daných
priorit.
Údržba veřejného
osvětlení
Provádíme údržbu veřejného osvětlení zhruba na 900
osvětlovacích tělesech, na
stožárech osvětlení a jeho vedení. Snažíme se přecházet při
výměně osvětlovacích těles

Péče o městský les
Důlňák
Příměstský les Důlňák je
skvělou rekreační možností
pro občany Vratimova a Horních Datyň. Je zvláštní tím,
že je také zdrojem pitné vody
a nachází se zde řada násosek
(vodáren). Hospodaření v lese,
který má plnit rekreační funkci, je zdrojem pitné vody a nachází se v těsné blízkosti těžkého průmyslu spolu s vlivem

Občanům Vratimovské služby nabízejí mj. prodej písku a štěrku i s dovozem.

počasí jako sucho a vichřice
v posledních letech je náročné.
Správa hřbitova ve
Vratimově a urnového
háje v Horních Datyních
Na hřbitově ve Vratimově se
potýkáme s nedostatkem místa. Teprve nedávno se podařilo
novou část zkolaudovat a můžeme ji začít využívat.
V urnovém háji v Horních
Datyních již nemáme volné
místo v kolumbáriu. I tuto skutečnost musíme urgentně vyřešit.
Poskytování pohřebních
služeb
Před nedávnem jsme přestěhovali kancelář pohřební
služby do budovy nákupního
střediska ve Vratimově. Všichni doufáme, že tyto služby nebudeme potřebovat, ale pokud
ano, jsme nepřetržitě k dispozici na telefonním čísle 603
448 981.
Tento široký okruh činností
zajišťuje 20 pracovníků.
Jaké služby nabízíte přímo občanům města?
Pominu-li pohřební služby,
nabízíme občanům autodopravu, vývoz septiků, kontejnerovou dopravu – likvidaci odpadů a prodej sypkých hmot.
Jaká je technická základna
společnosti?
Vratimovské služby sídlí

v ulici Jana Žemly 1083. Areál
nám slouží k parkování našeho
vozového parku, ke skladování
sypkých hmot pro naši potřebu
i pro prodej občanům. Občané
mohou do kontejnerů v našem
areálu uložit trávu, listí a větve.
Dle finančních možností firmy se snažíme o postupnou obnovu techniky, která je z velké
části zastaralá.
Dovolte mi osobní otázku. Jak
hodnotíte život ve Vratimově?
Osobně si myslím, že život
ve Vratimově a Horních Datyních je příjemný. Ve městě
je řada sportovišť, v blízkosti
je rekreační les, dále Beskydy, řeka Ostravice i s cyklostezkou. Je tady výborná
občanská vybavenost a ještě
pořád je zde i dostatek pracovních příležitostí. Je jen na nás,
abychom nebyli ke svému okolí lhostejní.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

Kancelářská budova Vratimovských služeb, kde si můžete objednat požadované služby.
Foto: KS
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Klíčové informace z místa, kde žijete
Vážení občané, spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas,
díky které vás nyní budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte
žádné důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo
jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
• Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se
vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci
apod.
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní
zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů…
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce.
• Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách.
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi.
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např.: kultura, pro majitele zvířat). Doporučujeme vyplnit telefonní číslo a ulici, abychom vás mohli rychle
varovat v případě nečekaných událostí (např. havárie vody). Vaše
údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
Přihlaste se k odběru informací na https://vratimov.mobilnirozhlas.cz/. Registrovat se můžete také osobně přímo na městském úřadu – rádi vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy – Mobilní Rozhlas si můžete stáhnout na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat
naše město a budete mít informace vždy po ruce.
Vedení města

Díky službě Mobilní Rozhlas můžete dostávat do svého mobilního telefonu klíčové informace o dění ve vašem městě.
Ilustrace: Mobilní Rozhlas

Společnost ČEZ distribuce přechází
na elektronický způsob informování
Na odstávku upozorní SMS nebo
e-mail
Pod heslem Léta s letáky končí přechází společnost ČEZ distribuce od vylepování plakátů v místě odstávky k elektronickému způsobu informování. V praxi to
znamená, že o plánovaných odstávkách
elektrického proudu si už nepřečtete na
nejbližším sloupu nebo plakátovací ploše,
ale zprávu o nich dostanete do mobilu formou SMS nebo na e-mail. Předpokladem
k tomu je ovšem registrace na distribučním portále společnosti prostřednictvím
webu cezdistribuce.cz/cs/sluzba, kde uvedete dva základní údaje: Datum narození
zákazníka, popřípadě IČO, a EAN kód
odběrného místa. EAN kód je 18místný
mezinárodní číselný identifikátor, který
najdete na vyúčtování za elektřinu. U více
odběrných míst stačí, aby zákazník zadal
při registraci služby jeden libovolný EAN

kód a automaticky se mu nabídnou všechna další odběrná místa.
Ke každé adrese odběrného místa lze
jednotlivě nebo hromadně nastavit zasílání upozornění na jedno telefonní číslo
a tři různé e-mailové adresy.
Upozornění na odstávky elektřiny dostávají zákazníci společnosti ČEZ distribuce vždy minimálně 15 dní předem
a v případě zjištěné poruchy obdrží navíc
SMS zprávu s předpokládanou dobou
obnovení dodávek elektřiny. Zákazníci
připojení z napěťové hladiny vysokého
a velmi vysokého napětí a výrobci mohou
registrací této služby přejít z oznamování odstávek doporučeným dopisem na
e-maily. Služba je poskytována zdarma
a informace obdrží zákazníci vždy včas
a bez papírů. S detaily se lze seznámit na
webu https://www.cezdistribuce.cz/.
Jak zdůrazňuje společnost ČEZ distri-

buce, přerušení dodávek elektřiny se firma snaží plánovat pouze v nezbytně nutném rozsahu, zpravidla v pracovní dny
a po co nejkratší dobu. Odstávky umožňují společnosti provádět pravidelnou
údržbu a rozvoj elektrické sítě pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek
elektřiny.
Informaci poskytne také město
O plánovaném přerušení dodávek elektřiny, ale také vody, vždy informuje své
občany také město Vratimov, a to na
svém webu v sekci Aktuality, na svém
facebookovém profilu a nově také prostřednictvím aplikace Mobilní Rozhlas.
Pokud se do aplikace přihlásíte, dostanete
oznámení o přerušení dodávek pomocí e-mailu nebo SMS zprávy do svého mobilního telefonu.
Město Vratimov

Uzávěrka příštího vydání Vratimovských novin je 14. září 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. Předsedkyně 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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Město vítá aktivity na podporu rodin s dětmi
Propagace aktivit Moravskoslezského kraje pro rodiny
s dětmi je cílem společensky
významných akcí nazvaných
Dny rodin. Ta nám nejbližší se
uskuteční 12. září na zámku ve
Frýdku-Místku v době od 13 do
17 hodin.
Akce je současně zaměřená
na podporu náhradní rodinné
péče. Iniciativy kraje na podporu rodin s dětmi a náhradní
rodinné péče vítá také město
Vratimov.
MěÚ

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

pod záštitou náměstka hejtmana kraje
pro sociální oblast Jiřího Navrátila

Vezměte své děti a navštivte s nimi
zdarma krásná místa našeho kraje

13:00 – 17:00
hodin
5. 9. Hrad Sovinec
12. 9. Zámek Frýdek - Místek
19. 9. Zámek Kunín

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

DNY RODIN
Omlouváme se, počítač
si prosadil svou

Město Paskov ve spolupráci
s dobrovolnými svazky obcí Vás zvou na

DEN REGIONU 2021
SOBOTA 18. ZÁŘÍ 2021 15:00 – 21:30
PASKOV – ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK
Dožínkový průvod

Folklorní blok

LAM Trio

Výroční paskovský jarmark

Soutěže pro družstva obcí

Big band

Kaczi

SOUTĚŽE PRO DRUŽSTVA OBCÍ

KULTURNÍ PROGRAM
15:00 – 15:10 Zahájení
15:10 – 15:30 Dožínkový průvod
s upečenými chleby a koláči
15:40 – 16:10 LAM TRIO
16:20 – 18:00 Folklorní blok - DFS PASKOVJANEK,
FOLKLORNÍ SOUBROR JAGAR
a vyhlášení soutěží o nejlepší chléb a koláče
18:00 – 19:30 BIG BAND při ZUŠ Vratimov
20:00 – 21:30 KACZI

VÝROČNÍ PASKOVSKÝ JARMARK
Místní potravinářské a zemědělské produkty
Tvorba místních výtvarníků a řemeslníků
Publikace a propagační materiály s regionální tematikou

SOUTĚŽE MEZI OBCEMI
O NEJLEPŠÍ CHLÉB A KOLÁČE

www.mesto-paskov.cz

7. ROČNÍK

O ohni se říká, že je dobrým sluhou, ale
špatným pánem. S trochou nadsázky by se
něco podobného dalo konstatovat i o počítačích. Tzv. umělou inteligenci totiž nezajímá,
co je na obrázku, nýbrž pouze jméno příslušného souboru. A když si ho přečte špatně, je
na světě chyba, která postihla minulé číslo
Vratimovských novin. Určitě jste si všimli –
na straně 1 se objevily dvě stejné fotografie,
takže kontejnerové stání u paneláků v ulici Na
Příčnici vypadalo před i po úpravách navlas
stejně. Vzhledem k tomu, že k záměně snímků došlo až při konečném zpracování dat pro
tiskárnu, nepovedlo se chybu zachytit. Všem
čtenářům se mnohokrát omlouváme. A jak
se zmíněné kontejnerové stání díky úpravám
provedeným městem změnilo, si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.
Redakce

Kultura Slezské brány
www.facebook.com/slezskabrana

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A PROHLÍDKA
NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY SDH PASKOV
VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKLŮ
A AUTOMOBILŮ
STÁLÉ VÝSTAVY NA ZÁMKU
DOPROVODNÝ PROGRAM
Zábavné atrakce:
skákací hrad, program SVČ Vratimov pro děti.
Stánky s občerstvením.

www. slezskabrana.cz

www.svcvratimov.cz

Stanoviště kontejnerů č. 15 paneláky Na Příčnici I
před a po úpravách.
Foto: MěÚ
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Vratimovští senioři sportovali v Hrabové
Kulturní komise Městského obvodu
Hrabová pořádala 17. července 1. ročník
Sportovního klání seniorů. Soutěže se
zúčastnilo sedm osmičlenných družstev.
Vratimov reprezentovala družstva Spolku
seniorů a Svazu tělesně postižených. Starosta Martin Čech a místostarosta David
Böhm je doprovodili a podporovali jako
„nehrající kapitáni“.
Hrabová soutěž zrealizovala podruhé.

Nultý ročník proběhl v roce 2019, v roce
2020 se soutěž z důvodu pandemie nekonala.
Letos vše proběhlo v krásném letním počasí v areálu TJ Sokol Hrabová. Soutěžilo
se např. v hodu šipkami, petanque, orientačním běhu či hasičském sportu. Naše
družstva se umístila shodně na 4. místě,
které bylo společné pro všechny nemedailisty.

Družstvo vratimovského Spolku seniorů.

Nutnost napojení na kanalizační řád

do konce února 2022
Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla úspěšně zkolaudována zbývající část stavby Odkanalizování Vratimova
– Horních Datyň, II. etapa, která je provozována společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK),
upozorňujeme, že je potřeba se nejpozději do dokonce února
2022 napojit na splaškovou kanalizaci tak, aby byly splněny
dotační podmínky.
Žádost o zřízení kanalizační přípojky se podává na klientském
centru SmVaK v Ostravě nebo ve Frýdku-Místku. Při stavbě
přípojky je nutné řídit se podmínkami uvedenými v územním
souhlase a rovněž podmínkami stanovenými společností SmVaK Ostrava.
Dále připomínáme, že se jedná o kanalizaci splaškovou, svod
a likvidace dešťové vody není možno napojit na splaškovou
kanalizaci. Zároveň upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že
v případě, kdy nejsou nemovitosti doposud napojeny na kanalizaci a odbočné místo je pro tyto nemovitosti vybudováno,
mohou být vlastníci vyzýváni k prokázání zákonné likvidace
splaškových vod.
Další informace sdělí Ing. Hana Martyčáková, MěÚ Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku, tel.: 595 705
932, 721 350 367 e-mail: martycakova@vratimov.cz.
Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru správy sportovišť

Po sportovním klání byli sportovci odměněni vyuzenou svačinkou a v případě
zájmu si mohli do letního večera posedět
při poslechu živé kapely.
Věřím, že si všichni klání užili a příští
rok zaútočíme na stupně vítězů.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci města.
David Böhm
místostarosta

Družstvo vratimovské organizace Svazu tělesně postižených. Foto: MěÚ

Hasičský ROCKFest
Vratimov 2021
V poprázdninové atmosféře, v sobotu 11. září 2021, připravuje Sbor dobrovolných hasičů Vratimov pod záštitou města
Vratimova pro občany a širokou veřejnost hudební akci Hasičský ROCKFest. Hlavním cílem a záměrem akce je uspořádat
koncert amatérských kapel. O kvalitní hudební zážitek se letos postarají Big band Vratimov, Allskapones, Nepřijatý hovor
a Nagauč.
Nedílnou součástí celé této taškařice je i zábavné odpoledne
v podobě doprovodného programu pro děti a dospělé.
Můžete si vyzkoušet hod hasičákem, pro děti je k dispozici
skákací hrad a airsoftová střelnice s překážkovou dráhou, stavění beden do komína a mnoho dalšího. Opět nebudou chybět
vratimovští motorkáři, kteří si pro vás připraví dráhu se čtyřkolkami.
V průběhu odpoledne a večera je připraveno také klasické retro kolo štěstí a pití piva na čas. Myslím, že se máte na co těšit,
všichni se budou určitě bavit, kapely budou hrát a počasí nám,
doufejme, bude opět přát.
Pojďme společně restartovat u hasičské zbrojnice ve Vratimově kulturní život, který přestal kvůli kovidu existovat takřka
ze dne na den.
Vítězslav Bujok
starosta SDH Vratimov
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Vratimovský sportovní střelec Jiří Přívratský se vrátil z olympiády plný dojmů a zážitků

Je to opravdu něco jiného, než běžné závody
jak jsou v Tokiu vedeny dálnice v několika úrovních po mostech. Dole ve městě
tak zůstává víc prostoru pro běžný život.
Pokud jde o Japonce, nevím, jestli to bylo
tím, že jsme se setkávali pouze s dobrovolníky, kteří pomáhali při organizaci her,
ale všichni byli nesmírně příjemní a milí.
Hrozně se jim také líbilo, že na našich reprezentačních úborech bylo japonsky napsáno, že jsme Češi. Kolikrát nám říkali,
jak je to super a často tím začínala naše
konverzace. Na mne působili opravdu moc
příjemně.

Vratimov má být na co hrdý! Jedním
z účastníků Letních olympijských her
v Tokiu byl občan Vratimova – Horních
Datyň, sportovní střelec Jiří Přívratský.
Ze Země vycházejícího slunce se vrátil do
Prahy ve středu 4. srpna, odevzdal zbraně
a vybavení v Centru sportu ministerstva
vnitra Olymp v Plzni a potom nasedl na
vlak směr Ostrava. Přestože ho stále ještě
tížila únava z cesty a sedmihodinového časového posunu, už následující den poskytl
rozhovor pro Vratimovské noviny.
Je to sotva pár dnů, co jste ve svých 20 letech prožíval svoji první olympiádu. Jaké
si přivážíte dojmy?
Zúčastnit se jednou olympijských her
byl vždycky můj sen. Trošku mne mrzí, že
to bylo nakonec za podmínek, za jakých to
bylo, nicméně pro mne je obrovský úspěch
již jen to, že jsem se tam vůbec nominoval
a mohl se tam kouknout. A bylo to opravdu
něco jiného, než běžné závody. Už jenom
ta olympijská vesnice je něco, co člověk
jen tak nezažije. Normálně bydlí soutěžní
týmy každý ve svém hotelu. V olympijské
vesnici žijete spolu se spoustou skvělých
sportovců ze všech možných sportů, potkáváte se navzájem, všichni se zdraví,
všude vládne přátelská atmosféra. To je
moc příjemné a výjimečné prostředí.
Úžasným zážitkem bylo samo zahájení
olympiády. Když jsme tam šli, emoce byly
nic moc, asi jako obyčejně před závodem.
Když ale vzplál olympijský oheň, když
jsme viděli ty zástupy sportovců, program,
na člověka to dolehlo a najednou byla ta
atmosféra úplně jiná. Přiznám se, že na
klidu před soutěžemi mi to nepřidalo, ale
nebýt tam, do smrti bych si to vyčítal.

Olympijská střelnice.

Jiří Přívratský doma ve svém pokoji před výstavkou svých sportovních trofejí.

Jaký dojem na vás udělalo Japonsko
a Japonci?
Z Japonska jsem toho bohužel viděl
mnohem méně, než bych si přál. V podstatě jsem poznal olympijskou vesnici a střelnici, která byla od vesnice vzdálená asi
hodinu jízdy autobusem. Cesta na střelnici
byla také jedinou příležitostí, jak něco přes
okno vypozorovat. Zaujalo mne například,

Přejděme k vašim sportovním výsledkům.
Soutěžil jste ve střelbě ze vzduchové pušky na 60 ran a z libovolné malorážky na
3×40 ran. Jak jste spokojen se svými výsledky?
Absolvoval jsem obě tyto disciplíny.
První se střílela 25. července vzduchovka.
Řekl bych, že je to moje slabší disciplína
a paradoxně dopadla lépe. Skončil jsem
v ní čtrnáctý s výsledkem, který byl v mojí
letošní sezóně nadprůměrný. Avšak takové to probuzení potom přišlo v malorážce. Přestože je to moje silnější disciplína,
nevyšla mi podle představ a skončil jsem
na 16. místě. To umístění samo o sobě asi
není úplně špatné, i když jsem tajně doufal
v lepší. Hlavně mne ale mrzí výsledek. Ten
závod se střílí ve třech polohách – 40 ran
vkleče, 40 ran vleže a 40 ran vestoje, takže
maximum je 1200 bodů. Já jsem nastřílel
1169, při čemž do finále, do té nejlepší
osmičky, se postupovalo na 1176 bodů.
A v tom je ten problém. Já totiž těch 1176
bodů střílím celkem běžně, je to víceméně
můj průměr. Zrovna na olympiádě se mi to
však nepovedlo.

Pohled na olympijskou vesnici z 18. patra.
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Za to vaši kolegové z týmu Jiří Lipták
a David Kostelecký získali zlato a stříbro...
Jak hodnotíte jejich úspěch?
Jsou to oba brokoví střelci, kteří závodili
v disciplíně trap. Všichni jsme z toho měli
obrovskou radost a moc to klukům přeji.
Oni jsou světová špička už dlouho a byla
velká naděje, že nějakou medaili dovezou.
Vraťme se k vám. Jak se stane, že kluk
z Horních Datyň se dostane na olympiádu?
U mne to začalo už v tom útlém věku,
kdy kluci běhají po zahradě s klackem, který představuje nějakou zbraň, a hrají si na
vojáky. To střílení mě prostě vždycky nějak
přitahovalo, a tak jsem to řekl rodičům a začali jsme hledat, jaké jsou možnosti. Dospěli jsme k tomu, že je to dokonce olympijská
disciplína, a tak mne rodiče přihlásili do
klubu SSK Policie Ostrava. Odtud jsem pak
pokračoval do nově vzniklého klubu SSK
Olymp Ostrava a potom do Centra sportu
ministerstva vnitra Olymp Plzeň, kde jsem
doteď a kde mi nabídli možnost lepšího zázemí a budoucího rozvoje. První členské razítko střeleckého svazu mám z roku 2012,
takže závodně střílím devět let.

JIŘÍ PŘÍVRATSKÝ

Mimořádný zážitek: vzplál olympijský oheň.

na zádech, jak se říká, navštívil například
Rio de Janeiro, Čínu, Katar, Ázerbájdžán
a většinu evropských zemí. Z našich sousedů jsem vlastně nestřílel akorát na Slovensku...
Jaké jsou vaše sportovní sny do budoucna?
Kéž by šlo střílet na olympijské úrovni ještě dlouho, protože existují tendence
střelbu z olympijského programu vyškrtnout. Nicméně budu optimistický a budu
doufat, že tam ještě nějakou dobu vydrží
a že se budu moci zúčastnit i dalších olympiád – a že to bude účast plnohodnotná.

Čeští střelci – zleva: David Hrčkulák, Jiří Přívratský a Petr Nymburský na památečním snímku před zahájením olympiády.

Co byste poradil chlapcům, kteří by chtěli
kráčet ve vašich stopách? Jaké předpoklady pro sportovní střelbu člověk musí mít?
Především bych chtěl říci, že zavedená
představa, že je to pouze klučičí sport, je
mylná. Střílí i spousta holek a střílí na vysoké úrovni, kolikrát lépe než kluci. Pokud
by to někdo chtěl zkusit, měl by asi v tom
prvopočátku obvolat nějaký místní klub,
kde by si to mohl vyzkoušet a zjistit, jestli ho to baví nebo jestli zůstane u střílení
doma na zahradě. Potom to chce obrovskou dávku trpělivosti a sebekázně. Výsledky nepřijdou ze dne na den, řekl bych,
že člověk tomu musí dát všechno, co má,
aby se postupně po malých krůčcích někam
dopracoval. Jinak je střelba jako jakýkoliv
jiný sport na jakékoliv úrovni pro člověka
vždy přínosem. A je to také možnost podívat se do světa. Třeba já jsem s puškou
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Žijete teď a studujete kvůli sportu v Plzni.
Nemohu se nezeptat na váš vztah k Vratimovu a Horním Datyním...
Za mě je to pěkné místo pro život. Máme
v Datyních velkou zahradu, máme tam
jednoho velkého pejska a dva malé, hned
vedle mají domeček babička s dědou...
Teď jsem byl mimo Vratimov měsíc a půl
a věřte mi, stesk po domově byl už velký.
Momentálně jsem samozřejmě na rozcestí,
nevím, co mne čeká. Nicméně chtěl bych
se tu jednou vrátit, ať už do Horních Datyň,
nebo alespoň někam na Ostravsko. Tady
jsem prostě doma.
Bohuslav Krzyžanek
Kulturní středisko

V nabídce jídel v olympijské jídelně nechybělo
ani originální japonské sushi.

se narodil 13. března
2001 v Ostravě, v šesti letech se přestěhoval
s rodiči do Vratimova
– Horních Datyň. Je absolventem Matičního gymnázia v Ostravě, v současnosti studuje na Západočeské univerzitě v Plzni.
Svoji sportovní kariéru započal Jiří
Přívratský v roce 2012 ve Sportovním
střeleckém klubu Policie Ostrava, kde
se nejdříve jako mladý adept sportovní střelby věnoval vzduchové pušce.
Brzy se začal v soutěžích umisťovat na
předních příčkách, a to jak v disciplíně
vzduchové pušky (60 ran), tak později
v malorážkových disciplínách (60 ran
vleže a standard 3×40 ran). V roce 2017
přešel do nově založeného SSK Olymp
Ostrava a díky svým soutěžním výkonům byl zařazen do Regionálního střeleckého centra mládeže Ostrava a získal
podporu Centra individuálních sportů
Ostrava. Ještě jako dorostenec se propracoval do juniorské reprezentace ČR,
jeho první medailí z velké mezinárodní
akce bylo stříbro z mistrovství Evropy
v roce 2017 v Baku, které získal (v pouhých 16 letech) v kategorii juniorských
družstev v disciplíně libovolná malorážka 3×40 ran. Na podzim 2018 se vydal
na profesionální dráhu a přestoupil do
Centra sportu ministerstva vnitra Olymp
Plzeň, kde se může plně věnovat sportovní střelbě a zároveň vysokoškolskému studiu.
V létě 2021 se Jiří Přívratský zúčastnil
Letních olympijských her v Tokiu, kde
závodil ve dvou disciplínách. Ve střelbě
ze vzduchové pušky skončil na 14., ve
střelbě z libovolné malorážky na 3×40
ran na 16. místě.

Tokio. Pohled z autobusu.
Foto: album Jiřího Přívratského
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Akce Střediska volného času
Křižovatka zájmů
První školní den 1. září bude Středisko volného času Vratimov otevřeno od 9 do 12 hodin všem zvídavým návštěvníkům,
aby si mohli prohlédnout vzdělávací prostory.
Od 15 hodin bude připraven program vedoucích zájmových
útvarů, kteří představí v klubovnách celoroční náplň svého
kroužku. Přítomní rodiče se rovněž mohou poradit se zaměstnanci SVČ o vhodnosti zájmového kroužku pro své dítě a rovnou ho do kroužku zapsat. Pro návštěvníky mladší 18 let máme
připravené menší upomínkové předměty za splnění doprovodného programu.
Akce je zdarma a koná se za každého počasí.
Bližší informace: Věra Pacíková, 734 443 694,
v.pacikova@svcvratimov.cz.
Prázdniny pápá
V sobotu 4. září nás můžete potkat na akci Kulturního střediska Vratimov, kde budeme mít na starosti doprovodný program
formou stanovišť jako je Laserová střelnice, Kroket, Náhlavní

jeřáb, Magnetická dráha a Kuličková dráha. K vidění bude také
vystoupení tanečního kroužku Step4U. Na akci budou k dispozici brožurky s nabídkou kroužků.
Bližší informace: Klára Pastorková, 607 516 187,
k.pastorkova@svcvratimov.cz.
Putování pohádkovým lesem za švestkovou vůní
Dvě tradiční akce spojené do jedné, na které vás čekají jak
pohádkové postavy se záludnými úkoly, tak typický švestkový knedlík, který si sami vyrobíte. Akce proběhne v sobotu 19.
září. Trasa začíná u SVČ Vratimov, kde si můžete vyzvednout
svou kartičku v době od 14:30 do 16 hodin. Pak se vydáte na
trasu pohádkových postaviček, která vás dovede až na Hubertku. Tam na vás čekají ovocné disciplíny i oheň, na kterém si
můžete opéct vlastní špekáčky. K dispozici bude kečup, hořčice, tácky a pití.
Bližší informace: Klára Pastorková, 607 516 187,
k.pastorkova@svcvratimov.cz.
SVČ Vratimov

Nabídka kroužků SVČ pro nový školní rok
Středisko volného času Vratimov (SVČ)
je zařízením zájmového vzdělávání. Naším cílem je smysluplné naplnění volného
času především dětí a mládeže, ale i dalších zájemců. Jednou z forem činnosti
SVČ jsou pravidelné kroužky. Činnost
kroužků v novém školním roce bude zahájena v týdnu od 20. září 2021. Zájemci
si mohou přijít vyzkoušet kroužky, které
je zaujmou, seznámit se s jejich plánem,
náplní a vedoucími. Všem nabízíme první návštěvu kroužku zdarma bez nutnosti
přihlášení.

Nabídka a rozvrh kroužků, kurzů a dalších aktivit SVČ Vratimov pro školní rok
2021/2022 bude zveřejněna od 1. září 2021
na webových stránkách www.svcvratimov.cz. Od tohoto data bude možno provést přihlášení buď on-line (pouze pro
stávající účastníky zájmového vzdělávání)
nebo telefonicky či mailem.
Všem zájemcům doporučujeme navštívit akce Den otevřených dveří a Křižovatka zájmů, které proběhnou ve středu 1. září
od 9 do 18 hodin v prostorách SVČ ve Frýdecké ulici 377/61. Na děti a jejich rodiče

budou čekat kromě zaměstnanců i vedoucí kroužků, kteří budou nabízet zajímavé
možnosti trávení volného času. Pro děti
budou připraveny doprovodné hry a soutěže. Pro návštěvníky akce mladší 18 let
bude připraven malý dárek.
Bližší informace o aktivitách Střediska
volného času naleznete na www.svcvratimov.cz nebo na Facebooku https://www.
facebook.com/SVCVratimov.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka SVČ Vratimov

Ohlédnutí za letními tábory
Středisko volného času Vratimov
vypravit se na Divoký západ, zažít
pořádalo o letních prázdninách 24 táolympiádu nebo se dozvědět více
borů pro děti a mládež. Táborů se zúo Starých pověstech českých.
častnilo celkem 605 účastníků.
O děti se starala více než stovka peCelkem 17 táborů bylo „příměstdagogů, kuchařů, zdravotníků a dalských“ – to znamená, že rodiče ráno
ších pracovníků. Těmto lidem patří
děti přivedli na „Domeček“ a odpovelký dík za jejich práci, které oběledne si děti opět vyzvedli. Pro děti
tovali převážně část své vlastní dobyl připraven bohatý program. Všechvolené nebo prázdnin. Aby se mohli
ny tábory měly vzdělávací charakter.
tábora zúčastnit, absolvovali všichni
Jelikož se nám podařilo získat dotace,
celodenní vzdělávání v rámci svého
měly letos školou povinné děti tábory
volného času. Za svou práci obdržezdarma.
li všichni velmi skromnou finanční
Pobytové tábory probíhaly na růz- Letošní nadmíru povedenou novinkou byl rybářský tábor. odměnu. Pro zachování nízkých cen
ných místech (Lukavec, Myšinec,
Foto: SVČ našich táborů jsou tito výjimeční lidé
Hluboká u Skutče, Zlaté Hory, Krásochotni pracovat jen za dětský úsměv.
ná…) a v různých typech ubytování, od stanů až po ubytovny Proto mi dovolte poděkovat jim za jejich práci alespoň touto ceshotelového typu. Takže vybrat si mohl opravdu každý.
tou. O tom, že se tábory povedly, svědčí dopisy rodičů. Děkujeme
Všechny tábory byly motivované celotáborovou hrou, která vy- za důvěru a už nyní pro vás připravujeme tábory na léto 2022.
tvářela atmosféru každého z nich. Tak například mohli účastníci
Bc. Hana Nevrlá
táborů být Badateli či Výtvarníky, poznat své limity s Avengers,
ředitelka SVČ Vratimov
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Nela Holaňová – mistryně a vicemistryně Evropy v korfbalu
Vratimov má juniorskou mistryni Evropy v korfbalu! Stala se jí třináctiletá Nela
Holaňová, která se zúčastnila v pátek a sobotu 2. a 3. července v Budapešti Mistrovství Evropy v korfbalu ve věkové kategorii
do 15 let. Čeští juniorští reprezentanti na
něm vybojovali stříbrné medaile v turnaji
na umělé trávě, vrchol pak pro naše lvíčata
přišel v sobotu, kdy po excelentním výkonu zaslouženě získala titul mistrů Evropy
v beach korfbalu.

Český juniorský korfbalový tým na ME v Budapešti.

Juniorská mistryně Evropy v korfbalu Nela Holaňová.

„Korfbal jsem začala hrát ve 3. třídě
v ZŠ Masarykovo náměstí ve Vratimově v hodinách tělocviku. Bylo to pro mě
zpestření, ale také velká změna, protože
od 6 let hraju basketbal. Že se jednou dostanu až na Mistrovství Evropy, mě nikdy
nenapadlo. Odehrála jsem několik zápasů
Školního korfbalu a nyní hraju za Korfbalový klub TJ Sokol Koblov. V období
koronaviru trénovat moc nešlo, a tak jsem
byla ráda, když jsem se v květnu a červnu
2021 mohla zúčastnit soustředění talentované mládeže ČR v Kostelci na Hané, kde

Foto: Milan Holaň

si trenér Martin Šnévajs vybral tým, který odjel Českou republiku reprezentovat
na Mistrovství Evropy. V obou turnajích
mistrovství jsme se dostali až do finále. Na
umělé trávě jsme obsadili krásné 2. místo
a na písku jsme domácím Maďarům porážku z předešlého dne vrátili a získali jsme
zlato. Byl to nádherný zážitek! Celý tým
si pořádně máknul a vítězství si zasloužil,“
zhodnotila dosažený úspěch Nela Holaňová.
Petr Krones, předseda Korfbalového
klubu TJ Sokol Koblov

Děti sbíraly papír s panem Popelou
Mateřská škola Vratimov se v minulém
školním roce opět zúčastnila soutěže ve sběru
druhotných surovin s názvem Soutěžíme s panem
Popelou, kterou vyhlašuje odpadová společnost
FCC Česká republika. Úkolem bylo nasbírat
během školního roku co největší množství papíru. S výsledkem 6423 kg starého papíru se MŠ
Vratimov povedlo umístit v tomto klání v rámci
regionu Severní Morava na skvělé 5. příčce.
Slavnostní předání cen proběhlo v červnu
v rámci 4. schůzky ekotýmu v amfiteátru na školní
zahradě, kde z rukou místostarosty a současně
člena ekotýmu MŠ Vratimov Bc. Davida Böhma
obdrželi vítězové jednotlivých tříd věcné dárky
od společnosti FCC. Děkujeme všem rodičům,
kteří se zapojili se svými dětmi do soutěže
a přispěli tak k ochraně životního prostředí a budování ekologického povědomí u dětí.
Mgr. Monika Chylinská
MŠ Vratimov

Odměny předal vítězům jednotlivých tříd místostarosta David Böhm.

Foto: MŠ Vratimov
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Druhý nejlepší mladý chemik v ČR je absolventem ZŠ Masarykovo náměstí

Stříbrný pohár pro Marka Kroviáře
Většina soutěží pro žáky základních
škol byla ve školním roce 2020/2021 buď
zrušena, nebo proběhla v upravené online
podobě. Ta většinou dovolila žákům jen
částečně projevit svůj talent v recitaci,
v nejrůznějších vědomostních olympiádách nebo ve sportovních soutěžích. Děti
měly tedy jen malou motivaci se soutěží
účastnit. Proto měli učitelé velkou radost
z každého žáka, který se těmito podmínkami nenechal odradit a do některé ze soutěží
se zapojil.
V online podobě proběhl také 9. ročník
celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2020–2021.
Jejím vyhlašovatelem, pořadatelem a generálním partnerem je Svaz chemického
průmyslu ČR, spoluvyhlašovatelem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pořadatelem a partnerem Fakulta
chemicko-technologická Univerzity Pardubice a partnery řada prestižních institucí
i podniků v ČR. Díky špičkovým pořadatelům i sponzorům žáci soutěžili o zajímavé ceny: všichni finalisté získali dárkové
poukazy od partnerů soutěže v hodnotě
500–5000 Kč. Prvních pět finalistů navíc
obdrželo Cenu děkana – příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce
studia na Fakultě chemicko-technologické
Univerzity Pardubice v celkové hodnotě

Marek Kroviář, žák 9. A Základní školy Masarykovo náměstí a stříbrný mladý chemik ČR.
Foto: ZŠ Masarykovo náměstí

108 tisíc korun. Učitelé medailových finalistů obdrželi kromě dárkových poukazů
i Pamětní medaili Univerzity Pardubice za
zvyšování zájmu žáků o studium chemie.
Ve školním roce se do této chemické soutěže zapojilo celkem 9391 žáků z celé ČR,
do celorepublikového finále se nakonec
probojovalo 38 nejlepších.
Přes všechna kola se dokázal probojovat
i Marek Kroviář, žák 9. A Základní školy
Vratimov, Masarykovo náměstí. A nikdo

ve škole se ani moc nedivil, že Marek byl
v úterý 15. června 2021 vybrán mezi 38
účastníků celorepublikového finále. Od
4. třídy, kdy objevil, že existuje chemie, se
jí věnoval s takovým zájmem a nasazením,
že mu úspěch všichni moc přáli.
Výsledky finálového dne byly odvysílány na YouTube kanálu Mladý chemik
ČR – celostátní finále 2021 a předčily očekávání všech fanoušků Marka Kroviáře!
Společně s vítězem Honzou Najbertem
z Brna získali stejný počet bodů – 95 ze
100. Pouze Marek odevzdal svoji práci
o 7 minut později než Honza, proto obsadil
nakonec 2. místo.
Vlna nadšení zaplavila nejen Marka,
jeho rodinu a kamarády, ale i učitelku Jitku
Hajduškovou, která brzy pochopila, jaký
talent se v zapáleném čtvrťákovi skrývá
a která ho celých pět let na cestě do celorepublikového finále doprovázela.
Markovi i všem ostatním žákům, kteří
i v letošní nepříznivé epidemiologické situaci reprezentovali Základní školu Masarykovo náměstí, děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. V tomto
školním roce snad už budou moci neomezeně probíhat, aby talentované děti mohly
naplno ukázat své výjimečné znalosti a dovednosti.
Učitelé ZŠ Masarykovo náměstí

Slavnostní pasování žáků 5. A
Třída 5. A Základní školy Datyňská se
v pondělí 28. června slavnostně rozloučila
s prvním stupněm ZŠ. Před svým rodiči,
prarodiči a pozvanými hosty zahrály děti
moderní verzi pohádky O perníkové chaloupce. Tímto vystoupením prokázaly, že
drží jako třída pohromadě a že je to prima
kolektiv. Dále děti prezentovaly své zájmy a koníčky. Diváci tak viděli například
hokejovou výstroj, fotbalové přihrávky,
tenisové údery, gymnastické či taneční vystoupení, obdivovali dvě mažoretky, potěšili se tóny příčné flétny či piana, dozvěděli se zajímavosti
o počítačové hře
Minecraft, viděli freestyle na
kole či gymnastické cvičení
na zavěšeném
kruhu. Po těchto prezentacích
požádali páťáci
ředitelku školy
Mgr. Darju Ku-

Páťáky na druhý stupeň propouštěla třídní učitelka Naděžda Macková, jejich slavnostního pasování na žáky II. stupně se zhostila ředitelka školy Darja Kuchařová.
Foto: ZŠ Datyňská

chařovou o slavnostní pasování na žáky II.
stupně. A tak se před zraky rodičů z „malých“ dětí staly „velké“. Třídní učitelka
Naděžda Macková děti propouštěla, ředitelka Kuchařová pravým mečem pasovala
a nový třídní učitel Zdeněk Oršulík je vítal
na II. stupni a na památku jim předával
symbolické šerpy. Děti také nezapomněly
poděkovat všem vyučujícím a vychovatelům za uplynulých pět let na této škole.

Chci moc poděkovat rodičům žáků
5. A za skvělou dlouhodobou spolupráci
i za veškeré připravené dobroty, kterými
jsme si zpříjemnili toto odpoledne. Dětem
přeji úspěšný start na II. stupni a držím
palce, aby byly stále dobrými kamarády
a držely pohromadě jako doposud.
Naďa Macková
třídní učitelka 5. A, ZŠ Datyňská

září 2021
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Běžci opět do Vratimova
Již 28. ročník oblíbeného silničního
V posledních letech byli mezi startuběhu Zlatý podzim (Memoriál kamajícími i mnozí Vratimováci a Datyňáci,
rádů, kteří již nejsou mezi námi) odženy i muži, od nejmladších po seniory
startuje v sobotu 2. října. Loňská ko– a všichni obstáli se ctí. Věřím, že ani
ronavirová opatření uspořádání tohoto
letos se místní nenechají zahanbit a opět
populárního závodu neumožnila a na
je uvítáme na startu. Ve vytrvaleckém
letošní ročník již nyní dostávám množzávodu vítězí každý, když ne nad souství dotazů.
peři, tak sám nad sebou, přece jen je to
Zlatý podzim je jediným přímým nádřina!
sledníkem kdysi jednoho ze dvou nejTakže, sobota 2. října. Centrem bude
větších vytrvalostních závodů na Morajako obvykle Společenský dům ve Vravě, běhu Důl Paskov – Důl Staříč – Důl
timově. Prezentace je od 9 hodin, start
Paskov, dlouhého 15 km. Tím druhým
v 10.30 na ulici Popinecké. Trať potehdy byla Dvacítka ligy stovkařů v Běl- Z minulých ročníků tradičního silničního běhu Zlatý pod- kračuje ulicemi Husovou, Zahradní,
kovicích u Olomouce. Po listopadových zim.
Foto: Běžecký klub Vratimov U Stadionu, Na Podlesí, Rakoveckou,
událostech v roce 1989 zanikly na obou
Na Zadkách, Okrajovou a po Frýdecké
šachtách organizace SSM a ROH, pod
a ulicí Pod Kovárnou do cíle v ulici Výstartujícími četní skvělí vytrvalci z tehdejjejichž patronací byl běh pořádán, a závod šího Československa, později Česka, Slo- letní.
zanikl. Bylo by škoda nevyužít velké po- venska, ale i Polska, Anglie a jiných zemí.
Pořadatelem je nejmenší sportovní klub
pularity této akce, a proto jsem se rozhodl Olympionik Karel David, Chlubna, Jelínek, ČR – Běžecký klub Vratimov – spolu
uspořádat závod náhradní. Tak vznikl Zlatý Mikulenka, Pastorová, Šádková, Vrzalová, s Kulturním střediskem Vratimov.
podzim. Původně patnáctikilometrová trať Kočařová-Pechová, Haroková, Šokalová,
Propozice jsou na stránkách www.mkseibyla později zkrácena na 10 km a již 1. roč- skvělí Poláci Czembrzyński, Szatan, Wró- tl.cz, www.bezvabeh.cz a www.behej.com
Zdeněk Fejgl
ník v listopadu 1990 měl velmi vysokou bel, to jsou jen některá jména, která jsou
Běžecký klub Vratimov
účast. Za dobu existence běhu byli mezi ozdobou výsledkových listin.

Angličtinu našich dětí posoudí v Cambridgi
Na ZŠ Datyňská se již druhým školním
rokem připravovalo 12 dětí z 5. A na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka
na úrovni A1. Děti se scházely jedenkrát
týdně k nadstandartní výuce angličtiny.
V hodinách se učily nové gramatice, rozšiřovaly si slovní zásobu, zdokonalovaly
se v poslechu a čtení. Obsah hodin svou
náročností překračoval rámec hodin angličtiny v běžné výuce daného ročníku.
Děti však byly velice pilné a ctižádostivé, pracovaly na sobě, připravovaly se do
hodin, a tak je třídní učitelka Naďa Macková přihlásila k mezinárodním zkouškám.
Den D nastal v úterý 22. června. Zkoušky se skládaly ze tří částí. První část zkoušky byl poslech. Zde děti spojovaly jména
z nabídky s osobami na obrázku, doplňovaly informace do vět, vybíraly jeden
správný obrázek nebo vybarvovaly některou drobnou část daného obrázku. Druhá
část zkoušky byla čtení a psaní. Zde děti
vybíraly chybějící slova do vět, odpovídaly na otázky, vybíraly správnou odpověď
do připravených dialogů nebo spojovaly
obrázek se správným popisem. Poslední
část zkoušky byla konverzace. Tuto část
absolvovaly děti individuálně, pouze se
zkoušejícím. Zde musely umět popsat rozdíly mezi dvěma obrázky, vybrat jeden
odlišný obrázek z řady a svůj výběr zdůvodnit. Pak musely podle daných obrázků
vyprávět jednoduchý příběh.

Vratimovští páťáci ukazují cambridžskou učebnici angličtiny.

Děti zkoušky zvládly, ale jak úspěšně, to
se dozvíme až v září. Odpovědi byly totiž
zapečetěny a odeslány k vyhodnocení na
univerzitu v Cambridgi.
Základní škola Datyňská se od tohoto
dne stala partnerskou školou, která může
i nadále připravovat žáky k těmto mezinárodním zkouškám uznávaným na celém
světě. Získaný certifikát mohou děti přiložit k přihlášce na střední školy a prokázat
tak své jazykové znalosti. Ano, anglicky

Foto: ZŠ Datyňská

umí mnoho lidí, ale tyto děti to mohou oficiálně doložit.
V právě začínajícím školním roce
2021/2022 plánujeme podle zájmu otevřít
přípravu k mezinárodním zkouškám z angličtiny pro žáky 3. ročníku Pre-A1 Starters,
pro žáky 4. a 5. ročníku Movers A1 a pro
děti z 6. ročníku Flyers A2.
Naďa Macková
učitelka ZŠ Datyňská
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České září
republiky
Starosta města Vratimova podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje
Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:
8. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin
9. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin
Místem konání voleb do zastupitelstev krajů jsou ve Vratimově tyto okrsky:
Volební okrsek č. 1 – Středisko
volného času, Frýdecká 377/61,
Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Adámkova
283
347
348
373
849
1212 1233 1259 1261 1292
1302 1315 1325 1343 1354
1390 1441 1446
Vratimov Břízková
423
649
659
665
786
801
827
833
856
888
916
952
968
1160 1178
1236 1384
Vratimov Frýdecká
1
3
5
6
10
11
12
13
17
18
19
20
27
28
29
30
37
39
56
77
124 132 134 142
181 204 214 231
321 337 345 346
402 403 405 411
570 587 636 701
934 940 941 965
1007 1009 1018 1019
1115 1124 1142 1155
1188 1193 1197 1208
1237 1246 1247 1249
1311 1312 1331 1355

7
14
21
31
88
150
262
360
412
779
984
1028
1165
1209
1252
1396

1106
1299
1379

794
896
1190

8
15
22
32
98
170
267
390
416
861
988
1072
1175
1225
1295
1440

9
16
26
34
100
171
299
391
424
892
991
1093
1187
1230
1450

Vratimov, Horní
1129 1139 1234 1319 1433
Vratimov Krátká
115 696 939 950
Vratimov Křivá
647 651 671
777 795 796
907 914 927

677
814
946

689
817
947

691
884
948

767
897

Vratimov Mojžíškova
110 615 663 776
953 954 958 990

854

863

883

Vratimov Na Slezance
330 341 355 401 417 717
719 1081 1240 1321 1366

718

Vratimov Na Spojce
692 798 848 959
1005 1022

981

963

Vratimov Na Stezce
131 225 226 272 312
1107 1266 1322 1380
Vratimov Na Vyhlídce
25
333 343 635 645
655 656 680 684 685

970

920

646
686

921

654
693

694
792

695
793

729
836

770
860

Vratimov Na Zadkách
16
74
84
128
232 269 270 332
967 1113 1114 1121
1147 1192 1214 1314
1401 1403 1410 1413

771

202
335
1126
1342

772

773

227
590
1128
1349

230
826
1140
1383

Vratimov Nádražní
152 392 432 705 706 707 708
709 710 1098 1158 1179 1222 1375
Vratimov Odboje
41
58
90
293
311
323
361
372
376
425
565
648
764
766
774
938
949
966
1026 1056 1063

268
327
385
676
775
980
1164

Vratimov Okrajová
105 106 107 138
564 567 1095 1116
1173 1174 1180 1194
1223 1231 1245 1250
1270 1276 1289 1304
1360 1364 1367 1388
1424 1431
Vratimov Ovocná
316 317 318 319
408 673 675 768
Vratimov Polní
146 309 365 366
386 395 687 811
911 913 915 924
943 944 945 951
962 982 994 1111
Vratimov Říční
711 712 837 857
Vratimov U Hráze
406 413 797 867

285
329
388
688
799
986
1300

161
1144
1202
1254
1305
1395

286
340
393
697
864
1006

353
1148
1213
1255
1333
1399

320
855

352

378
850
925
955
1425

383
891
935
956

858

889

362
1167
1216
1257
1356
1404

407

384
895
942
960

97

714

350

702

703

Volební okrsek č. 2 – Mateřská
škola, Na Vyhlídce 25, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Družstevní
63
277 279 287 291 305 306
429 842 901 902 903 904 905
906 1133
Vratimov Husova
218 252 265 280
527 528 529 530
534 802 803 804
Vratimov Okružní
151 560 561 562
577 578 579 580
584 585 586 617
621 622 623 624
628 629 630 631
641 642 644 1204

281 521 522
531 532 533
1099 1100 1101
563
581
618
625
632

575
582
619
626
633

576
583
620
627
640

Vratimov Pod Kovárnou
33
193 278 292 296
338 387 404 437 568

298
859

324
987

593
600

594
601

782
791

783
1260

Vratimov Strmá
535 536 537
595 596 597
602 900 928

Vratimov Úzká
820 825 931
898

992

434

1075

Vratimov U Rybníka
130 1267
Vratimov Vodárenská
75
93
141 328 334
439 964 1105 1226

713

336

591
598
929

592
599
930

Vratimov U Mateřské školy
681 682 683 780 781
784 785 787 788 790

Vratimov U Padolu
153 308 614 1037 1084 1112 1244
1253 1412 1448
Vratimov U Potůčku
15
80
81
86
1228

Vratimov Zaryjská
122 129 163 169
1004 1073

426
866

Vratimov Radniční náměstí
821 822 823 824

975

Vratimov U Nového lesa
108 148 168 172 865

Vratimov Výletní
304 313 314 351
715 716 815 816

344

932

933

Volební okrsek č. 3 – Kulturní
středisko, Frýdecká 1000/48, Vratimov
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
Vratimov Buničitá
201 440 755 756
Vratimov Frýdecká
59
73
103 137
179 199 205 206
358 430 431 435
609 610 611 637
819 829 830 831
1145 42

761

762 1132

147
263
606
638
832

165
315
607
639
853

166
357
608
757
1002

Vratimov
Hřbitovní
září
2021

1171 1268

Vratimov
Výletní
Vratimovské
noviny
125 400 427 995 1045

Vratimov J. Žemly
342 356 573 1205 1361

Volební okrsek č. 4 – Základní
škola, Datyňská 690, Vratimov

Vratimov K Sokolovně
183 189 420 893 1327

pro občany přihlášené k trvalému
pobytu:
Vratimov Borová
72
1035 1416 1417 1418 1420
1422 1423
Vratimov Datyňská
45
65
139 297 300 363
462 463 464 465 538 539
541 542 543 544 545 546
548 549 551 1201 1227 1303
1389
Vratimov Horní
1149 1166 1184 1189 1196 1339
Vratimov Jižní
1251 1291 1316 1335 1378 1392
1460
Vratimov K Hájence
49
79
116 118 155 389
769 845 1104 1117 1198 1301
Vratimov Karla Velčovského
53
78
303 414 885 1151
1256 1263 1280 1281 1293 1307
1324 1340 1347 1368 1370 1373
1459
Vratimov Na Podlesí
47
48
51
52
54
57
92
117 120 159 191 196
228 243 282 307 331 800
862 887 890 1071 1076 1082
1150 1152 1153 1275 1438 1453
1455
Vratimov Na Příčnici
71
85
89
96
187 234
236 237 254 259 260 398
553 554 555 556 557 558
616 657 720 760 868 869
871 872 873 874 875 876
878 879 880 881 882 894
909 957 961 985 989 1021
1077 1078 1079 1080 1086 1091
1118 1125 1159 1183 1238 1320
1345 1400 1432 1437
Vratimov Na Zadkách
76
221 284 294 295 658
917 923 993 999 1176
Vratimov Nová
486 487 488 489 490 491
493 494 495 496 497 498
500 501 502 503 504 505
507 508 513 514 515 516
1381
Vratimov Obvodová
998 1011 1013 1015 1016 1017
1032 1039 1040 1043 1053 1054
1057 1058 1059 1064 1065 1066
1068 1069 1398 1443 1461

264

325

394

Vratimov K Závorám
738 739
Vratimov Mourová
723 724 725 727
734 735 1131

728

732

733

Vratimov Na Hermaně
136 188 208 209
223 256 266 301
603 604 605 612
700 843 1103 1119

216 219
302 418
613 698
1200

220
588
699

Vratimov Na Podlesí
101 1181 1182 1195
1279 1288 1290 1296
1346 1352 1358 1362
1402 1406 1415 1436

1211
1313
1365
1445

1220 1278
1318 1336
1369 1393
1458

Vratimov Na Popinci
1328
Vratimov Popinecká
174 200 238 239
249 250 251 253
326 375 444 445
449 566 569 789
812 1087 1282 1451

246
261
446
808

247
274
447
809

248
275
448
810

Vratimov Rodinná
143 210 213 215 273 310 322
839
Vratimov Sokolská
156 157 160 195 197 222 290
805 806 807 899 1038 1102
Vratimov Sumínova
731 918 919
Vratimov Školní
194 217 224 374 456 457 459
652 653 1229
Vratimov Tovární
68
175 186 1274
Vratimov, U Hráze
1157
Vratimov U Jeslí
433 441 1025
Vratimov U Lesíka
1163 1185 1191 1242 1243 1377
Vratimov U Společenského domu
1024 1041 1042
Vratimov U Staré školy
60
Vratimov U Strouhy
144 176 177 211 212 1136
Vratimov U Trati
736 737 740 741 742 743 744
745 746 747 748 750 751 752
758 763 1217 1286 1298 1308 1391

1421

460
540
547
1372

13

Vratimov Osadnická
38
450 451 452
517 518 519 520

453

454

455

Vratimov Rakovecká
82
95
111 112
778 847 851 852
1109 1137 1154 1210
1241 1265 1271 1283
1442

113
926
1137
1284

442
996
1221
1426

730
1096
1235
1427

Vratimov Řadová
1044 1046 1047 1048 1049 1050 1051
1052 1337
Vratimov Severní
1177 1258 1273 1287 1294 1306 1310
1344 1350 1353 1357 1385 1409
Vratimov Sezonní
421 643

1397

436
1386
1248
1323
1435

61
198
840
1097
1454

235
552
559
870
877
908
1034
1110
1334

828

492
499
506
726

1030
1055
1067

Vratimov Střední
976 997 1001 1003 1008 1010 1012
1023 1027 1062
Vratimov U Březinek
119 233 369 379 419 664 846
1070 1134 1141 1146 1156 1168 1218
1263 1277 1363 1367 1376 1414
Vratimov U Lesíka
245 258 574 589 672 1014 1020
1029 1031 1033 1036 1060 1394
Vratimov U Lípy
64
72
173
422
979
1035
1199 1269 1297
1348 1374 1439

271
1130
1326
1444

276
1135
1329
1447

288
1169
1330

Vratimov U Rozvodny
240 364 368 380 381 396 415
571 650 1317 1332 1351 1452
Vratimov U Stadionu
466 467 468 470 471 474
476 477 478 479 480 481
483 484 1090 1285 1449

475
482

Vratimov Višňová
43
94
121 140
371 410 438 443
818 886 922 971
1143 1161 1162 1186
1219 1262 1272 1359
1434

182
816
1138
1215
1428

158
572
1120
1206
1407

162
670
1127
1207
1408

Vratimov Zahradní
472 473 509 510 511 512 523
524 525 526 1172 1224 1232

Volební okrsek č. 5 – Kulturní
dům, Vratimovská 224,
Horní Datyně
pro občany přihlášené k trvalému pobytu:
území městské části Horní Datyně

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství (platným občanským
průkazem nebo pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Bc. Martin Čech, starosta
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Haló děti, přijďte dnes, vysadíme spolu les
V běžném dni klidná lesní
ulice Tichá v Šenově se začala ve středu 28. dubna ve
čtyři hodiny odpoledne plnit
zaparkovanými auty. Z aut
vystupovali rodiče s dětmi –
žáky vratimovské Základní
školy Datyňská. Všichni byli
pracovně oděni a vytahovali
z kufrů aut rýče. Rozesmáté
tváře dětí, které se moc těšily
na vykonání dobrého skutku,
hovořily za vše.
Za malou chvilku se začala
sjíždět i ostatní auta. Tentokrát to byla vozidla myslivců
z Mysliveckého spolku Václavovice u Frýdku-Místku. Tato
auta dovezla ovocné stromky,
dřevěné kůly, pletivo a potřebné nářadí. Děti ze ZŠ Datyňská
zde totiž nebyly jen tak. Přišly
přiložit ruku k dílu u jednoho
výborného projektu s názvem
Haló děti, přijďte dnes, vysadíme spolu les... Mottem této
iniciativy je Sázíme budoucnost.
Děti ve spolupráci s myslivci a za pomoci svých rodi-

Cílem myslivců, při jehož naplňování jim pomohly vratimovské děti, bylo
vytvoření tzv. živého ostrova.
Foto: Myslivecký spolek Václavovice

čů vysadily ovocné stromky.
Tyto stromky budou svými
plody obšťastňovat lesní zvěř
a svými květy budou lákat
včelky z nedalekých úlů.
Zasadit stromek nebyla žádná legrace. Půda byla tvrdá,
všichni hoši a tatínkové se
snažili vyhloubit dostatečně
velkou jamku pro nový stro-

meček. Děvčata pak stromky
obsypávala a udusávala hlínu
okolo.
Jelikož jsme sadili stromky
v lese, museli jsme je ještě
ochránit před mlsnými jazýčky
lesních zvířat. Kolem stromků
jsme proto vyhloubili další tři
díry. Do nich jsme za pomoci
velké síly myslivců zatloukali

dřevěné kůly, kolem kterých
jsme pak natáhli pletivo. Práce
nám šla hezky od ruky, těšilo
nás vědomí dobře splněného
úkolu.
Druhá část projektu probíhala v sobotu 15. května. Opět se
v lese sešla parta prima lidí –
myslivci z Mysliveckého sdružení Václavovice a děti z 5. A
ZŠ Datyňská se svými rodiči.
Nyní jsme vysazovali okrasné
keře, které budou vyplňovat
volný prostor mezi ovocnými
stromky.
Děkuji všem dětem, které
přiložily ruku k dílu a vykonaly dobrý skutek, stejně jako
jejich rodičům, kteří této dobré
věci věnovali svůj volný čas.
Nakonec děkuji Mysliveckému sdružení Václavovice za
vytvoření skvělého projektu
a oslovení naší školy ke spolupráci.
Tyto stromy a keře byly vysazeny díky grantovému programu Škoda stromky.
Naděžda Macková
ZŠ Datyňská

Letní tenisové kempy se opět vydařily
Po čtyři prázdninové týdny se tenisový
klub ve Vratimově díky získané dotaci
z Evropského sociálního fondu EU opět
věnoval vratimovským dětem. A jejich
nadšení a chuť sportovat stály za to! O velkém zájmu svědčí už jen to, že se letních
tenisových kempů TC Biocel Vratimov
zúčastnilo 70 malých sportovců. Jak děti
předškolního věku, tak již starší školáci se
aktivně zapojovali nejen do nácviku tenisu, ale také do dalších her organizovaných
trenéry a jejich asistenty. Vytvořila se
družstva, která vzájemně soupeřila a bojovala o co nejlepší výsledky.
Letošním tenisovým kempům přálo počasí, někdy dokonce až moc, takže si děti
užívaly vedle kropení tenisových krutů
hadicí s vodou také kropení sebe sama navzájem.
Méně oblíbená byla kondiční příprava
zaměřená na prohlubování fyzické zdatnosti, při níž musely být děti povzbuzovány a motivovány trenéry, třeba sladkou
odměnou. S ohledem na příznivou cenu
a zájem malých sportovců se některé děti
účastnily dokonce více turnusů.
Dle posledních informací, které ve vztahu k poskytování dotací z Evropského

Účastníci letních tenisových kempů TC Biocel Vratimov na památečním snímku.
Foto: TC Biocel Vratimov

sociálního fondu máme, v příštím roce
již tyto dotace poskytovány nebudou. Tenisový klub přesto bude chtít s ohledem
na velký zájem tradici letních tenisových
kempů zachovat. V příštím roce počítá asi

se dvěma letními kempy, které však bohužel nebudou pro rodiče za tak příznivou
dotovanou cenu.
Markéta Rájecká
člen výboru TC Biocel Vratimov

září 2021
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Tenisový turnaj Babolat tour 2021
Vratimovské kurty se staly v neděli 8.
srpna již tradičně místem konání jednoho
ze sedmi turnajů Babolat tour – 19. ročníku tenisového okruhu pro děti od 8 do 9
let. Letos se turnaje zúčastnilo rekordních
44 malých tenistů z celé republiky.
Hráči byli rozděleni do 14 skupin po
třech, respektive čtyřech hráčích. Ve skupinách sehráli utkání každý s každým do
čtyř gamů a první dva ze skupiny postoupili do hlavní soutěže, která se pak hrála již

Vratimovské tenisové naděje. Zleva Antonín
Kopkáš, Stanislav Krejčí, Adam Brezula.

Účastníci letošního vratimovského turnaje v rámci 19. edice tenisového okruhu Babolat tour.
Foto: TC Biocel Vratimov

klasickým „pavoukem“. Ostatní děti hrály
v soutěži útěchy.
V turnajový den panovalo ideální tenisové počasí, děti předvedly bojovné výkony
a i přes mladý věk hráčů byl k vidění tenis
na velmi dobré úrovni. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených hráčů jsme jako
pořadatelé věděli, že nás čeká náročný den
(finále se dohrálo v 19:45). Potěšily nás ale
pochvaly od rodičů za perfektní organizaci
a průběh turnaje. Rodičům se také velmi
líbil areál našich kurtů.
Vítězem turnaje se stal Josef Výtisk (TJ

Sokol Dolní Lhota), který ve finále porazil
Patricka Cecavu (TK Tennispoint F-M),
na 3. místě se umístil René Mohyla (TK
Milo Olomouc).
Turnaje se zúčastnilo devět vratimovských hráčů: Adam Brezula, Natálie Chrobáková, Antonín Kopkáš, Stanislav Krejčí, Filip Kupka, Marie Ožanová, Anežka
Šindlerová, Nina Špalková, Barbora Tomisová. Nejlépe se umístil Stanislav Krejčí na 12. místě.
Mgr. Jana Biolková, Roman Kupka
TC Biocel Vratimov

Nábor do tenisové přípravky
Tenisový oddíl TC Biocel Vratimov pořádá nábor dětí do tenisové přípravky (pro děti narozené 2015, 2016,
2017) ve čtvrtek 9. září v 18 hodin v areálu tenisových kurtů. V případě nepříznivého počasí proběhne nábor
v klubovně tenisového oddílu. Přijďte se jen zeptat, informovat, rádi vás uvidíme!
trenéři TC Biocel Vratimov

Kdy na fotbal
Kulturní středisko

VRATIMOV

Kulturní středisko Vratimov

hledá
osoby na úklid
kulturních domů ve Vratimově
a Horních Datyních
Práce na dohodu, nástup v září

Informace na tel. 777 276 242

Termíny domácích
mistrovských utkání mužů
fotbalového klubu FC Vratimov
v září 2021
Muži A – MSFL:
St 8. 9., 17:00 – Uničov
So 11. 9., 10:15 – Znojmo
Pá 24. 9., 16:00 – Baník Ostrava B
Muži B – MSKFS, 1. A tř.,
sk. B:
So 11. 9., 16:00 – Dolní Lutyně
So 25. 9., 15.30 – Albrechtice
Muži C – Městský přebor
Ostrava, sk. B:
Ne 5. 9., 10:30 – Michálkovice B
Ne 26. 9., 10:30 – Velká Polom

Přehled domácích utkání
mládeže FC Vratimov v září 2021
Mladší žáci, Městský
přebor, sk. B:
Pá 10. 9., 16:30 – Baník Ostrava
(dívky)
Pá 17. 9., 16:30 – MFK Vítkovice
C
Starší přípravka, Městská
soutěž, sk. B:
Čt 16. 9., 16:30 – Stará Bělá
St 22. 9., 16:30 – MFK Vítkovice
(dívky)
Mladší přípravka, Městská
soutěž, sk. A:
Po 13. 9., 16:30 – Baník Ostrava B
Po 27. 9., 16:30 – Petřkovice B
David Huser
sekretář FC Vratimov
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VZPOMÍNÁME

Dne 16. září 2021 oslaví své
90. narozeniny naše maminka, babička
paní

Dne 31. srpna 2021 uplynulo 5 let,
co nás navždy opustila
paní

Ludmila Ťupová

Marta Svrčková

z Horních Datyň.
Přejeme ti, babičko,
hlavně pevné zdravíčko.
Přeje dcera Dagmar s rodinou.

a 1. září 27 let od úmrtí jejího manžela.
S láskou vzpomínají dcery Hana
a Eva a syn Jan s rodinami.

Sokol obnovuje sportovní činnost
Milí příznivci vratimovského Sokola,
hlásíme, že se chystáme k obnovení sportovních činností, které přerušila situace
spojená s covidovými opatřeními, jak jistě
všichni víte.
Tělocvična se v září otevře pro zájemce
o cvičení pro rodiče a děti, pro cvičení žen,
pro basketbal dětí 1.–3. třída ZŠ, volejbal
pro díky 6–14 let.
Ve cvičení rodičů s dětmi se budeme
scházet každou středu mezi 16:30–18 hodinou. Mohou s námi cvičit děti od zhruba
dvou let do nástupu do školy. Bližší informace poskytne cvičitelka Irena Heinichová na tel. č. 602 827 293. Začínáme 15.
září 2021.
Basketbal pro děti se rozjede ve středu 8.
září od 15:15 do 16:15, trenérkou zůstává
Nikola Kleinová, tel. 775 100 355.

Cvičení pro ženy je již v plném proudu
od doby, co byla uvolněna proticovidová
opatření. Cvičitelka Lenka Horáková vás
nadále uvítá ve svých hodinách každé
pondělí (17–18), čtvrtek (19–20) a neděli
(17–18).
Tréninky volejbalu děvčat 6–14 let budou v pondělí a čtvrtek od 15:30–17 hodin. Trénování se ujal Tomáš Kavala, tel.
602 600 095. Začne se 6. září.
Cvičitelky Sokola nezapomněly na oblíbenou dětskou akci Kola, kolečka pro
předškolní a mladší školní děti, která tradičně probíhala v jarních měsících. Letos
ji nebylo možno uspořádat, proto jsme ji
přesunuli na počátek nového školního
roku. Jedná se o závody na kolech, odrážedlech či koloběžkách v přilehlých prostorách v okolí sokolovny. Budeme se na

vás těšit na této akci ve středu 22. září od
16 hodin, kdy začne registrace malých závodníků. Snad nám bude přát počasí, za
deště se akce nekoná.
Aby dospělým příznivcům cyklistiky
nebylo líto, zvou sokolové na 4. ročník
KoloVratu, a to v sobotu 18. září. V 8:30
sraz u sokolovny, odkud vyrazíme na cyklovyjížďku dlouhou asi 60 km okolo Odry
na Hlučínsko, do Šilheřovic, do Landek
parku a pak kolem Ostravice zpátky do
Vratimova. Vše najdete na fb vratimovského sokola.
Co jiného si na závěr přát? Abychom
mohli cvičit, trénovat a scházet se bez
omezení při sportovních aktivitách.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Vratimov
Mgr. Irena Heinichová

Kronika města Vratimova, část 109, rok 1951
Rozvodněná řeka Ostravice
Následkem déle trvajících jarních dešťů, rozvodnila se dne
20. dubna řeka Ostravice tak, že vystoupila ze svých usměrněných
břehů, rozlila se do značné šíře a hrozilo další nebezpečí povodně.
Cesta z Vratimova za mostem byla vodou protržena, takže spojení
– přechod z Vratimova do Hrabové byl na 24 hodin znemožněn.
Škody na pozemcích v blízkosti řeky byly velmi značné. Voda
během dvou dnů opadla, takže již nehrozilo nebezpečí.
Pochod míru
24. dubna pořádala tělocvičná jednota „Sokol“ Vratimovských
papíren „Pochod míru“. Trať byla 10 – 15 km. Takto bylo symbolicky naznačeno, že jsme a budeme navždy pro mír.
Lidové hlasování na obranu míru
V prvé polovině května probíhala v celé republice akce lidového hlasování na obranu míru, které bylo uskutečněno na výzvu
světové rady míru. Hlasování bylo provedeno pomocí lístků, jenž
se odevzdávaly do urny, jež byla umístěna na náměstí před školou.
Bylo odevzdáno 99,6 % hlasů pro mír.
Je záhodno, aby na paměť všem dalším následovníkům byly

navždy vštípeny, opsány stěžejní body z hlasovacích lístků pro
mír, neboť nedlouho po druhé světové hrozné válce bídy a utrpení
všeho pracujícího lidu světa, opět se zvedá v kapitalistických zemích militarismus – hrozba války. Tyto body jsou:
1.) Souhlasím s výzvou Světové rady míru, aby byl upevněn mírový pakt (smlouva) mezi pěti velmocemi: Sovětským svazem,
Spojenými státy americkými, Velkou Británií a Francií.
2.) Žádám, aby bylo okamžitě zastaveno vyzbrojování Západního
Německa americkými imperialisty a aby velmoci společně mírovým způsobem rozřešily otázku Německa.
3.) Odsuzuji zrádnou reakci, která podněcuje k válce proti vlastní zemi a ve spolku s nepříteli republiky s essackými vrahy,
usiluje o nový Mnichov, o rozdělení a zničení československé
republiky.
Hlasovací lístky byly dány všem zaměstnancům závodu, dolů,
staveb a t. p., takže se hlasovalo přímo na pracovištích. Každý
obdržel potvrzení o provedeném hlasování. Tím vyjádřena všeobecná vůle pracujícího lidu o nesmlouvavém postoji k udržení
míru v republice i na celém světě.
(pokračování příště)
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Historie psaná vodou III.
Pro úplnost se zmíním o sběrných studních pitné vody pro Ostravu i v Horních
Datyních a pod Rakovcem vybudovaných
v letech 1907 až 1909 na prameni Stará
Datyně, které byly ještě rozšířené v roce
1952 do Datyňského a Rakoveckého lesa
o Vodní zdroj Rakovec.
Potrubí je nově vedeno Datyňskou loukou a za školním hřištěm se stáčí k lesu
Důlňák do podzemního vodojemu Les.
Má délku 3,4 km, a jak uvádějí pamětníci,
kopali ho zajatci německé armády do obvyklých 150 cm, ale z důvodu gravitačního vedení přes pole, i do hloubky 5 metrů.
Také další část v délce 10 kilometrů byla
gravitačně vedena až do Slezské Ostravy.
V roce 2000 přijala Ostrava tyto vodárenské zdroje a stavby darem od Vratimova,
ale v roce 2002 z důvodu nerentabilnosti
provoz studní ukončila. Zachovala jen sanační čerpání, aby nedocházelo k zatápění
okolí a domu pod vodním zdrojem. V roce
2010 přece jen začala rozsáhlá rekonstrukce a čerpání je obnoveno mimo pramen
Nová Datyně s celkovým odběrem 20 litrů
za sekundu. V letošním roce si společnost
Ostravské vodovody a kanalizace připomíná již 125 let od zahájení zásobování Slezské Ostravy z veřejného vodovodu, jehož
součástí jsou uvedené zdroje.
V roce 1966 bylo provedeno v obci 52
kontrolních odběrů a rozborů vody ze studní občanů a u poloviny vzorků byla vyhodnocena závadná voda. Po dalších odběrech
v roce 1982 se již doporučuje tuto vodu
pro vysoký obsah dusičnanů nepoužívat!
V letech 1973 až 1977 proto buduje obec
vodovod. Děje se tak převážně v „Akci Z“
za pomoci místních důchodců. Zprvu je
napojen na studnu Stará Datyně a v roce
1985 pro zlepšení dodávky pitné vody se
trasa propojuje s Bartovicemi a na kopci
ve Václavovicích je vystavěn vodojem. Po
roce 1992 přechází vodovodní síť na nového vlastníka – Moravskoslezské vodovody
a kanalizace a dochází k napojení na jeho
zdroje. Jak uvádí mluvčí společnosti Marek Síbrt, dnes nevyhovující kvalita vody
činí pouhých 0,156 % ze všech vzorků.
Rozbory si mohou odběratelé vyhledat
na internetových stánkách, kde jsou údaje
každý týden aktualizované a dají se vyhledat i podle zásobované oblasti.
Podrobněji se ještě zmíním o Hospodářské besídce v Datyních, která hned po
svém založení v roce 1899 začala řešit velice deštivá období přípravou I. Melioračního družstva, které vzniklo v roce 1909.
Hlavník meliorace je spadově veden středem Datyňských luk a vytéká pod domem
č. p. 10 do starého koryta Datyňky. Část
drenáží v členitém terénu a u několika parcel i v Rakovci pak odtéká samostatně. Po

Most u datyňské kaple po povodni v roce 1968.

Foto: Archív autora

schválení díla určilo tehdejší C. k. okresní
hejtmanství ve Frýdku roku 1911 vlastníkům vybraných parcel stále platné služebnosti k tomuto dílu. Po odvodnění luk tam
vznikla i políčka, tři sportovní hřiště a vysušený obecní rybník Stav byl pronajímán
bezzemkům. V letech 1963 a 1974 byl přes
louky veden dálkový plynovod Suchá–Příbor, během jehož výstavby došlo k četným
přerušením drenáží a znovu k zamokření.
Oprava byla prováděna v roce 1986, ale
uvádí se, že dosti nekvalitně.
Dne 5. září 1968 postihly spádovou oblast potoka Datyňky nevídané lijáky a povodně. Voda nestačila odtékat korytem,
hromadila se u návozu cest ulic Václavovické a J. Tomise, které i přetékala. Níže
pak u domu č. p. 10 voda sahala až k oknům domu. Došlo k přetržení rybníků, vyplavení potravin v ulici V Údolí a k velkým škodám na majetku, tehdy vyčísleném
na částku 750 tisíc. Když voda ustoupila,
zbortily se podemleté mosty v ulicích Václavovické a J. Tomise. Zvláště U Kaple
vznikl velký kráter, kvůli kterému byla
stavba nového mostu posunuta a tok v tom-

to úseku byl narovnán. Na loukách zůstala
velká spoušť různých předmětů a dalo se
do rukou ulovit i mírové kapry. Povodeň
neměla s ničím dřívějším srovnání a je
uváděna jako „pětisetletá voda“. Po protipovodňových opatřeních již stoletá voda
z roku 1997 nezpůsobila výrazné škody.
V letech 1986–90 byly prováděny rozbory vody i v potoce Datyňka, které potvrdily jeho velké znečištění hlavně činností
JZD a přepady ze septiků občanů. Začalo
se jednat o kanalizaci, ale pro její finanční
náročnost byla první etapa dokončena teprve v roce 2015, druhá byla zkolaudovaná letos na jaře. Postupně se na ni napojují
domácnosti. Odpady z obce i části Rakovce jsou svedeny do bezobslužné čistírny
odpadních vod v ulici Ve Strži. Vyčištěná
voda je odváděna do Datyňky, kal se odváží na čistírnu v Havířově. Vybudováním
kanalizace a čistírny v Datyních i čistírny
v Řepištích se již několikanásobně zlepšila
kvalita vody v potoce a dá se předpokládat
i další zlepšení kvality vody ve studních
občanů.
Vladimír Kuchař
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1DEtGNDSRK\ERYìFKNXU]ţY.XOWXUQtPVWőHGLVNX
VOLNÁ MÍSTA
321'Ď/Ì
Bosu
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
sĞůŵŝŽďůşďĞŶǉƐǇƐƚĠŵĐǀŝēĞŶş
ƵƌēĞŶǉƉƌŽǌƉĞǀŶĢŶşƐǀĂůƽ
ĐĞůĠŚŽƚĢůĂ͘
Aerobic mix
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
/ŶƚĞŶǌŝǀŶşƉŽƐŝůŽǀĄŶşǌĂŵĢƎĞŶĠ
ŚůĂǀŶĢŶĂďŽŬǇ͕ďƎŝĐŚŽĂǌĂĚĞŬ͘
Relax a jóga
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
WƌŽƚĂŚŽǀĄŶşĂƉŽƐŝůŽǀĄŶşǀƓĞĐŚ
ƐǀĂůŽǀǉĐŚƐŬƵƉŝŶƐƉŽũĞŶŽ
ƐŬŽŽƌĚŝŶĂĐşƉŽŚǇďƵĂƐƉƌĄǀŶǉŵ
ĚǉĐŚĄŶşŵƉƎŝƉƌŽǀĄĚĢŶşĐǀŝŬƽ͘

O
a
Div

Hiit
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϳ͗ϯϬʹϭϴ͗ϯϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
sǇƐŽĐĞŝŶƚĞŶǌŝǀŶşŝŶƚĞƌǀĂůŽǀǉ
ƚƌĠŶŝŶŬ͕ƉƎŝŬƚĞƌĠŵƐĞǌǀǇƓƵũĞ
ĨǇǌŝēŬĂŝƐşůĂǌĄƌŽǀĞŸ͘ǀŝēĞŶşũĞ
ǌĂŵĢƎĞŶŽŶĂƉŽƐŝůŽǀĄŶşĐĞůĠŚŽ
ƚĢůĂ͕ĂƛƵǎƐĞǌĄǀĂǎşŵŶĞďŽũĞŶ
ƐǀĂŚŽƵǀůĂƐƚŶşŚŽƚĢůĂ͘
Tabata
13.09.2021 – 17.01.2022
ϭϴ͗ϯϬʹϭϵ͗ϯϬ͕ǀĞůŬǉƐĄů
ϭϭϳϬ<ēͬϭϴůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
ǀŝēĞŶşƐϴƐĠƌŝĞŵŝƌƽǌŶǉĐŚĐǀŝŬƽ
ŶĂĐĞůĠƚĢůŽƉŽϴŬŽůĞĐŚ͘>ĞŬĐĞ
ũƐŽƵǌĂŵĢƎĞŶĠŶĂƉŽƐŝůŽǀĄŶş
ƐǀůĂƐƚŶşŵƚĢůĞŵ͘

ÚTERÝ
Pilates I.
14.09.2021 – 18.01.2022
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
WƎŝƚŽŵƚŽĐǀŝēĞŶşǀƓĞĐŚŶǇĐǀŝŬǇ
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ǀǇĐŚĄǌĞũşǌƉŽƐşůĞŶşďƎŝƓŶşĐŚƐǀĂůƽ
ĂƐǀĂůƽƐƉŽĚŶşēĄƐƟǌĂĚ͘
Pilates II.
14.09.2021 – 18.01.2022
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
WƎŝƚŽŵƚŽĐǀŝēĞŶşǀƓĞĐŚŶǇĐǀŝŬǇ
ǀǇĐŚĄǌĞũşǌƉŽƐşůĞŶşďƎŝƓŶşĐŚƐǀĂůƽ
ĂƐǀĂůƽƐƉŽĚŶşēĄƐƟǌĂĚ͘
SM systém
(Aby záda nebolela)
14.09.2021 – 18.01.2022
ϭϵ͗ϬϬͲϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗DŽŶŝŬĂşǎŽǀĄ
<ƵƌǌũĞǀŚŽĚŶǉƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇ
ǌĄũĞŵĐĞ͕ŬƚĞƎşŵĂũşƉŽơǎĞ
ƐďŽůĞƐƚŵŝǌĂĚ͕ĂůĞƚĂŬĠƉƌŽƚǇ͕
ŬƚĞƎşĐŚƚĢũşƚĢŵƚŽƉƌŽďůĠŵƽŵ
ƉƎĞĚĞũşƚ͘

67ġ('$
Relax a jóga
15.09.2021 – 19.01.2022
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗>ĞŶŬĂsĂůŝŐƵƌŽǀĄ
WƌŽƚĂŚŽǀĄŶşĂƉŽƐŝůŽǀĄŶşǀƓĞĐŚ
ƐǀĂůŽǀǉĐŚƐŬƵƉŝŶƐƉŽũĞŶĠ

ŽŬƵƌǌƽƐĞŵƽǎĞƚĞŚůĄƐŝƚ
ƉŽƵǌĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ
ǁĞďŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶĞŬ
ǁǁǁ͘ŬƐǀƌĂƟŵŽǀ͘ĐǌͬŬƵƌǌǇͬ͘
sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂƚĞů͘
595 700 752.
<ŽŶĄŶşŬƵƌǌƽũĞǌĄǀŝƐůĠ
ŶĂĂŬƚƵĄůŶşĐŚƉƌŽƟĞƉŝĚĞŵŝĐŬǉĐŚŽƉĂƚƎĞŶşĐŚ͘

ƐŬŽŽƌĚŝŶĂĐşƉŽŚǇďƵ
ĂƐƉƌĄǀŶǉŵĚǉĐŚĄŶşŵ
ƉƎŝƉƌŽǀĄĚĢŶşĐǀŝŬƽ͘
Tabata
15.09.2021 – 19.01.2022
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
ǀŝēĞŶşƐϴƐĠƌŝĞŵŝƌƽǌŶǉĐŚĐǀŝŬƽ
ŶĂĐĞůĠƚĢůŽƉŽϴŬŽůĞĐŚ͘>ĞŬĐĞ
ũƐŽƵǌĂŵĢƎĞŶĠŶĂƉŽƐŝůŽǀĄŶş
ƐǀůĂƐƚŶşŵƚĢůĞŵ͘
Kruhový trénink
15.09.2021 – 19.01.2022
ϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗sĞƌŽŶŝŬĂ^ǌĐǌƵƌŽǀĄ
<ŽŵďŝŶĂĐĞƐŝůŽǀǉĐŚĂŬŽŶĚŝēŶşĐŚ
ĐǀŝŬƽ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵǌǀŽůĞŶǇƚĂŬ͕ĂďǇƐĞ
ǀǎĚǇƉƌŽĐǀŝēŽǀĂůĂũŝŶĄƉĂƌƟĞƚĢůĂ͘

ÿ7957(.
Bodystyling
16.09.2021 – 20.01.2022
ϭϴ͗ϬϬʹϭϵ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗
ĂƌďŽƌĂ,ƵĚĄŬŽǀĄ:ĂŶƓŽǀĄ
>ĞŬĐĞũƐŽƵǌĂŵĢƎĞŶǇŶĂ
ŝŶƚĞŶǌŝǀŶşƐƉĂůŽǀĄŶşƚƵŬƽĨŽƌŵŽƵ
ŶĞŶĄƌŽēŶĠŚŽĂĞƌŽďŶşŚŽĐǀŝēĞŶş͘
SM Systém
(Aby záda nebolela)
16.09.2021 – 20.01.2022
ϭϵ͗ϬϬʹϮϬ͗ϬϬ͕ĐǀŝēĞďŶşƐĄů
ϭϭϬϬ<ēͬϭϳůĞŬĐş
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗DŽŶŝŬĂşǎŽǀĄ
<ƵƌǌũĞǀŚŽĚŶǉƉƌŽǌĄũĞŵĐĞ͕ŬƚĞƎş
ŵĂũşƉŽơǎĞƐďŽůĞƐƚŵŝǌĂĚ͕ĂůĞ
ƚĂŬĠƉƌŽƚǇ͕ŬƚĞƎşĐŚƚĢũşƚĢŵƚŽ
ƉƌŽďůĠŵƽŵƉƎĞĚĞũşƚ͘

9ìWYDUQìNXU]Y.XOWXUQtPVWĢHGLVNX

5HOD[DĀQtPDORYiQt
30.09. – 16.12. 2021
17:00-20:00, salónek
ϮϮϬϬ<ēͬϴůĞŬĐşͬēƚǀƌƚĞŬ
ůĞŬƚŽƌŬĂ͗ǀĂƵƌŽǀĄ

]iĢt_KRGLQ_6SROHĀHQVNìGĪP
9SĝtSDGčSĝt]QLYpKRSRÿDVtVHKUDMHYHQNX
SĝHG6SROHÿHQVNëPGRPHP]DGHäWčXYQLWĝYPXOWLIXQNÿQtPViOH
9VWXSQpGtWČ.þGRVSČOê.þURGLQQp GRVSČOêGtWČ .þ
3URGHMYVWXSHQHNQDPtVWČ IQIRUPDFHQDWHO

1HGďOQtGLYDGHOQtSRKiGNDSURGďWL
KULTURNÍ STŘEDISKO VRATIMOV
Frýdecká 1000/48 | tel.: 595 700 750-4 | www.ksvratimov.cz | facebook.com/ksvratimov

sĐĞŶĢŬƵƌǌƵũƐŽƵǀĞƓŬĞƌĠƉŽŵƽĐŬǇ͘<ƵƌǌũĞƵƌēĞŶƉƌŽǌĂēĄƚĞēŶşŬǇ
ĂŵşƌŶĢƉŽŬƌŽēŝůĠ͘
EĄƉůŸŬƵƌǌƵ͗ƌƽǌŶŽƌŽĚĠƚĞĐŚŶŝŬǇ
ŬƌĞƐďǇĂŵĂůďǇ͕ƉƌĂǀĄŵŽǌŬŽǀĄ
ŚĞŵŝƐĨĠƌĂ͕ďĂƌĞǀŶǉŬƌƵŚ͕ŵşĐŚĄŶş
ďĂƌĞǀ͕ƌĞůĂǆĂēŶşŵĂůŽǀĄŶşƉŽĚ
ǀůŝǀĞŵŚƵĚďǇ͕ƐƵĐŚǉƉĂƐƚĞů͕
ĂŬǀĂƌĞů͕ƚĞŵƉĞƌǇ͕ĂŬƌǇů͕ŝŶƚƵŝƟǀŶş
ŬƌĞƐďĂ͕ŬŽŵďŝŶŽǀĂŶĠƚĞĐŚŶŝŬǇ͕
ĂƌƩĞƌĂƉŝĞ͕ǀǉŬůĂĚďĂƌĞǀ͘
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